
KAM TEDY VOLAT, POKUD JE VOZIDLO NEPOJÍZDNÉ?
  1224 linka pomoci řidičům (odtah nepojízdného vozidla po nehodě nebo poruše v ČR)

nebo

  +420 841 114 114 (případně +420 224 557 111) – i nadále je možné kontaktovat asistenční společnost napřímo na lince ČP 

POZOR: Ze zahraničí se naši klienti stále obrací přímo na linku ČP (nikoli na linku pomoci řidičům)

1224 – LINKA POMOCI ŘIDIČŮM

Od 21. 11. 2014 bude na zelených kartách uvedena nová „Linka pomoci řidičům – 1224“. Naši klienti se tak po nehodě nebo poruše na území 
ČR mohou obracet o pomoc nejen na linku ČP 841 114 114, ale i na novou jednotnou linku 1224.

!

CO JE LINKA POMOCI ŘIDIČŮM A PROČ VZNIKLA?

  1. listopadu 2014 byl zahájen provoz jednotné telefonní linky pomoci řidičům „1224“ ve spolupráci jednotlivých pojišťoven 
za podpory České kanceláře pojistitelů

  Důvody zavedení jednotné linky:

   Zjednodušení postupu pro řidiče při dopravní nehodě nebo poruše na území ČR → každý řidič/policista/hasič aj. se 
může obracet na univerzální telefonní číslo pro objednání asistenčních služeb bez ohledu na to, kde je vozidlo pojištěno

   Aktivní obrana proti tzv. crash-hunterům (lovcům nehod), kteří zneužívají vypjaté situaci při nehodě a klienti tak mohou 
následně čelit problémům s krácením pojistného plnění v důsledku:

    Nadhodnocení odtahu

    Nadhodnocení ceny za náhradní vozidlo

    Opravy v neautorizovaném/nesmluvním servisu včetně rizika nekvalitní opravy

JAK LINKA POMOCI ŘIDIČŮ FUNGUJE?

  Linka slouží ke spojení s asistenční společností, pokud v důsledku nehody/poruchy na území ČR zůstane vozidlo nepojízdné → po 
dovolání bude s klientem ověřena pojišťovna, kde má sjednáno povinné ručení a následně bude přesměrován přímo na asistenční společnost 
příslušné pojišťovny

  Na provozu linky se podílí největší asistenční společnosti na trhu pojištění vozidel

  Klientům ČP bude u zásahu stále asistovat smluvní partner naší asistenční společnosti → vysoká kvalita asistenčních služeb ČP 
zůstane zachována 

Doplňující informace 

  Postupně dojde k aktualizaci dalších marketingových materiálů ČP (Karnet, web ČP apod.)

  Mediální kampaň pro širokou veřejnost chystá ČKP v lednu příštího roku

Určeno pouze pro interní potřeby. Data jsou aktuální k 14. 11. 2014 a mohou se v čase měnit.


