
GrandPojištění představuje investici, která se rozhodně vyplatí. 
V případě poškození, ztráty či odcizení diptrických brýlí nebo brýlí 
s jakýmikoli dioptrickými slunečními čočkami, v dioptrické nebo sluneční 
obrubě, máte jistotu, že za nové kompletní dioptrické brýle zaplatíte 
mnohem méně než ostatní. Díky GrandPojištění získáte nárok na pojistné 
plnění v hodnotě až 75 % pojistné částky z původně zakoupených brýlí. 
Více informací v prodejnách nebo na www.grandoptical.cz.

GrandPojištění
Pojištění, které se Vám vyplatí.

Aktuální seznam prodejen  
GrandOptical najdete na:  
www.grandoptical.cz



Kupní cena kompletních brýlí Pojistné

1 Kč až 3 000 Kč 250 Kč

3 001 Kč až 4 000 Kč 300 Kč

4 001 Kč až 5 000 Kč 400 Kč

5 001 Kč až 6 000 Kč 500 Kč

6 001 Kč až 7 000 Kč 600 Kč

7 001 Kč až 8 000 Kč 700 Kč

8 001 Kč až 9 000 Kč 800 Kč

9 001 Kč až 10 000 Kč 900 Kč

10 001 Kč a více 1000 Kč

Co je GrandPojištění?
GrandPojištění Vám přináší značka GrandOptical společně s největší 
evropskou pojišťovnou ERGO Direkt Versicherung AG. Koupíte-li si kompletní 
dioptrické brýle* v prodejnách GrandOptical, můžete si je pojistit pro 
případ poškození či ztráty. GrandPojištění platí po dobu dvou let od data 
nákupu. 

Kdy lze využít výhody GrandPojištění?
•  V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ OBRUBY – zajistíme pro Vás novou obrubu 

stejného nebo obdobného typu a kvality.

•  V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BRÝLOVÝCH ČOČEK – zajistíme pro Vás 
brýlové čočky stejné kvality, typu a se shodnými dioptriemi.

•  V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ČI KRÁDEŽE DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ* – zajistíme pro 
Vás brýle stejné kvality se shodnými dioptriemi.

Kdy nelze využít výhody GrandPojištění?
•  PŘIROZENÝ ODĚR NEBO OPOTŘEBENÍ

•  ÚMYSLNÉ POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ

•  PŘI ZMĚNĚ DIOPTRIÍ

•  NA SERVISNÍ SLUŽBY GRANDOPTICAL (nastavení brýlí, utažení, 
nahrazení a upevnění šroubků, výměna sedýlek, čištění brýlí)

Jak je možné získat GrandPojištění?
GrandPojištění můžete získat ke každým nově objednaným kompletním 
dioptrickým brýlím* (obruba + brýlové čočky). Platbu za pojištění, které 
platí dva roky, je třeba uhradit společně s objednávkou nebo nejpozději při 
placení kupní ceny brýlí. Pojistit lze výrobky uvedené společně s pojištěním 
na jednom pokladním dokladu. Pojištění je třeba uhradit za každé brýle, 
k nimž se pojištění vztahuje. GrandPojištění nelze zakoupit zpětně.

Jaké doklady potřebuji k uplatnění GrandPojištění?
K uplatnění pojistného plnění navštivte kteroukoliv prodejnu GrandOptical, 
pokud možno tu, ve které jste brýle původně zakoupili. Vezměte s sebou 
zakázkový list dokládající koupi, pokladní blok potvrzující zaplacení a po-
jistnou smlouvu. V případě náhodného poškození vezměte také poškozené 
brýle. Bez těchto dokladů nelze poskytnout pojistná plnění.

Kolikrát a jak dlouho lze využívat výhody GrandPojištění?
Výhody GrandPojištění lze využít pouze jednou na některou z uvedených 
možností, a to nejpozději do dvou let od zakoupení původních dioptrických 
brýlí*. Poté pojištění zaniká. 

*Platí i na brýle s jakýmikoli dioptrickými slunečními čočkami, v dioptrické 
nebo sluneční obrubě.

GrandPojištění 
Vám poskytuje 
bezpečné a úsporné 
řešení pro případ 
náhodného poškození Vašich brýlí, 
např. ulomení stranice brýlí, poškrábané brýlové 
čočky atd. Díky GrandPojištění můžete získat tyto výhody:

Výhody GrandPojištění Podmínky GrandPojištění

Pojistné plnění až 75 %
V případě náhodného či nevratného poškození 
dioptrických brýlí* máte se službou GrandPojištění 
nárok na náhradu nákladů spojených s výměnou brýlí 
v hodnotě maximálně ve výši 75 % pojistné částky 
z původně zakoupených brýlí. Pokud byste si koupili 
dražší dioptrické brýle*, než byly ty původní, získáte 

pojistnou náhradu v maximální hodnotě 75 % pojistné částky z původně 
zakoupených dioptrických brýlí*. Tato náhrada nákladů není vyplacena 
v peněžní formě, ale bude odečtena z hodnoty nových dioptrických brýlí* 
v prodejně GrandOptical. Toto pojistné plnění nelze využít v případě změny dioptrií.

Pojistné plnění až 50 %
V případě ztráty nebo krádeže dioptrických brýlí* máte 
se službou GrandPojištění nárok na náhradu nákladů 
s pořízením nových dioptrických brýlí* v maximální 
hodnotě 50 % pojistné částky z původně zakoupených 
brýlí. Pokud byste si koupili dražší dioptrické brýle*, než 
byly ty původní, získáte pojistnou náhradu v maximální 

hodnotě 50 % pojistné částky z původně zakoupených dioptrických brýlí*. 
Tato náhrada nákladů není vyplacena v peněžní formě, ale bude odečtena 
z hodnoty nových dioptrických brýlí* v prodejně GrandOptical. Toto pojistné 
plnění nelze využít v případě změny dioptrií.
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