Додаток №4
До Наказу №154-ОД від 30.08.2017 р.

ОСОБЛИВІ УМОВИ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ «ДОПОМОГА В ДОРОЗІ»
1. Предмет Договору

2. Об’єкт Договору
3. Страхові ризики

4. Ліміти
відповідальності за
окремими ризиками

Майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону та пов'язані з
ризиком понесення додаткових витрат внаслідок випадку, передбаченого
Договором страхування.
Легковий ТЗ, віком до 19 років (включно).
3.1. інформаційно-організаційні послуги при раптових технічних поломках ТЗ,
дорожньо-транспортних пригодах за участю ТЗ;
3.2. виїзд Експерта Клубу на місце ДТП;
3.3. оформлення повідомлення про ДТП ("Європротокол") та схеми ДТП;
3.4. допомога в дорозі (евакуація ТЗ, запуск двигуна від зовнішнього
акумулятора, доставка пального, заміна колеса).
- Послуга «Евакуація ТЗ» (якщо ТЗ не може рухатись самостійно) надається з
місця настання ДТП або поломки ТЗ до найближчого СТО авторизованого
дилера, або до найближчої неавторизованої станції технічного обслуговування,
або до місця постійної стоянки ТЗ (за домовленістю із Страхувальником, але
остаточне рішення приймає Брітіш Авто Клаб). При цьому доставка до
найближчої неавторизованої СТО або до місця постійної стоянки ТЗ можлива,
якщо вона/воно знаходиться на ближчій відстані, ніж авторизована СТО.
У випадку, якщо Страхувальник забажає евакуювати ТЗ до іншої СТО
дилерської/акредитованої мережі, що знаходиться на більш віддаленій відстані
від місця поломки ТЗ або ДТП, Страхувальник зобов’язаний сплатити за власні
кошти різницю вартості евакуації за відстань між бажаною та рекомендованою
Брітіш Авто Клаб.
Евакуація ТЗ здійснюється лише у супроводі Страхувальника, або особи, що має
відповідні повноваження (право керування ТЗ).
- Послуга «Запуск двигуна від зовнішнього акумулятора» надається у випадку,
якщо акумулятор ТЗ втратив свій заряд, та спроби Страхувальника самостійно
запустити двигун автомобіля безрезультатні. Послуга включає лише запуск
двигуна від стороннього джерела живлення. У разі невдалих спроб запустити
двигун службою технічної допомоги, Страхувальнику буде запропоновано
послугу «Евакуації ТЗ»
- Послуга «Заміна пошкодженого колеса» надається при непередбачуваному
пошкодженні колеса автомобіля і для подальшого руху ТЗ необхідна його заміна.
Заміна пошкодженого колеса представником Брітіш Авто Клаб здійснюється на
надане Страхувальником запасне колесо забезпеченого ТЗ;
- Послуга «Доставка пального» надається у випадку, коли пальне закінчилося
раніше, ніж Страхувальник зміг дістатися до АЗС, що призвело до зупинки
двигуна.
Брітіш Авто Клаб організовує доставку палива (до 10 літрів) до місця зупинки ТЗ.
Вид та канал реалізації палива Брітіш Авто Клаб заздалегідь погоджує зі
Страхувальником;
Вартість палива Страхувальник зобов’язаний оплатити самостійно.
Ліміт відповідальності залежить від пакету страхування:

Додаток №2 до Наказу №144-ОД від «13» липня 2017р.

ПАКЕТ СТРАХУВАННЯ
Базовий
Мульті
Безлімітний
Інформаційно-організаційні
послуги
Виїзд Експерта Клубу на місце
ДТП
Оформлення повідомлення
про ДТП

В межах СС

Послуга «Евакуація ТЗ»

Без обмежень
1 раз, але не у кількості, але
більше, ніж не більше, ніж
на 150 км на 150 км за 1м випадком

В межах СС

Послуги: «Запуск двигуна від
зовнішнього акумулятора»,
«Заміна пошкодженого
колеса», «Доставка пального»

1 раз в
межах ліміту
500,00 грн

В межах СС

500,00 грн

!!! За пакетом «Базовий» відповідальність СК за послуги «Евакуація ТЗ»,
«Запуск двигуна від зовнішнього акумулятора», «Заміна пошкодженого колеса»
та «Доставка пального» припиняється після першого страхового випадку.
5. Страхова сума,
Страхова сума, страховий тариф та страховий платіж залежать від пакету
страховий тариф та
страхування:
страховий платіж
ПАКЕТ СТРАХУВАННЯ
Базовий
Мульті
Безлімітний
Страхова сума, грн
2 500,00
5 000,00
10 000,00
Страховий тариф, %
13,88
14,74
13,47
Страховий платіж, грн
347,00
737,00
1 347,00
Агрегатна страхова сума.
Страховий платіж сплачується одноразово в момент страхування.
6. Строк та територія
6.1. Строк дії Договору становить 12 місяців.
дії Договору
6.2. Територія дії Договору - Україна (за винятком окупованих територій, а
страхування
також Донецької, Луганської областей, Автономної республіки Крим)
7. Основні виключення 7.1. Не визнається страховим випадком подія згідно п.п. 3.2 – 3.3 цього
та обмеження за
документу, якщо:
Договором
7.1.1. відсутня вина Страхувальника (Довіреної особи) у ДТП;
страхування
7.1.2. відсутнє бажання одного з учасників ДТП застосовувати механізм
спрощеного оформлення ДТП шляхом складання Європротоколу;
7.1.3. завдання шкоди майна двом і більше потерпілим, та/або випадок стався
за участю трьох і більше учасників ДТП;
7.1.4. учасники ДТП, або один із них змінили обстановку події, намагалися
вплинути на наслідки, розмір заподіяної шкоди, залишили місце події;
7.1.5. на місце ДТП було здійснено виклик працівників поліції для
документування даної події;
7.1.6. відсутні умови для складання Європротоколу.
7.2. Брітіш Авто Клаб має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у
випадку, якщо у Страхувальника (Довіреної особи) на місці події буде відсутня
картка Страхувальника, видана при укладанні Договору, та/або посвідчення водія
та/або свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт ТЗ).

