Automobilio
transportavimas iš įvykio
vietos
Kam, kada ir kur teikiama automobilio transportavimo paslauga
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2.
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Automobilio transportavimo paslauga teikiama Jums arba kitam asmeniui, teisėtai vairuojančiam „If“
privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartimi apdraustą, 3500 kg
bendrosios masės neviršijančią transporto priemonę, kurią toliau vadinsime automobiliu.
Automobilio transportavimo paslaugą teikia „If“ techninės pagalbos tarnyba arba jos įgaliotas atstovas.
Transportavimo paslauga teikiama 24 vai. per parą, 7 dienas per savaitę, kai įvykis atitinka visas šias
aplinkybes:
3.1. Jūs esate kaltas dėl apdrausto automobilio susidūrimo su kita transporto priemone, kelio ženklu, statiniu
ir pan.,
3.2. eismo įvykio metu padaroma žala kitiems asmenims ar jų turtui,
3.3. Jūsų kaltė patvirtinta eismo įvykio deklaracijoje arba policijos protokole,
3.4. po įvykio Jūsų automobilis negali saugiai tęsti kelionės dėl įvykio metu atsiradusių gedimų ar
apgadinimų.
Įvykių skaičius neribojamas.
Transportavimo paslauga teikiama Lietuvoje.

Ką apima automobilio transportavimo paslauga
6.

Transportuosime Jūsų automobilį iki Jūsų nurodyto taško 100 km atstumu nuo įvykio vietos.

Kaip iškviesti techninę pagalbą kelyje
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Skambinkite telefonu 1620.
Kuo tiksliau nurodykite automobilio buvimo vietą.
Nurodykite automobilio markę, modelį, valstybinį numerį.
Nurodykite savo vardą, pavardę ir telefono numerį.

Per kiek laiko techninės pagalbos tarnyba atvyks į įvykio vietą
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Mieste - ne vėliau kaip per 60 minučių.
Magistralėse ir greitkeliuose - ne vėliau kaip per 70 minučių.
Respublikinės ir rajoninės reikšmės keliuose, turinčiuose asfalto dangą - ne vėliau kaip per 90 minučių.
Kituose keliuose - ne vėliau kaip per 180 minučių.

Kada transportavimo paslauga neteikiama
15. Techninės pagalbos tarnyba neteiks paslaugų nemokamai, kai:
15.1. įvykio atveju atsiradę gedimai netrukdo tęsti kelionės ir nekelia grėsmės įprastam vairavimui, vairuotojo
ir keleivių saugumui ir pačiam automobiliui. Pvz., įlenktos arba nubrėžtos kėbulo dalys, giedru oru
neveikia valytuvai ir pan.,
15.2. eismo įvykio metu automobilis dalyvavo bet kokio pobūdžio sportinėse varžybose, sportinėse
lenktynėse ar su tuo susijusiuose bandymuose,
15.3. automobilis naudojamas komercinei keleivių vežimo veiklai, juo teikiant pavėžėjimo, taksi paslaugas,
15.4. automobilis sulaikytas teisėsaugos institucijų darbuotojų,
15.5. vairuotojas dėl apsvaigimo alkoholiu arba narkotinėmis psichotropinėmis medžiagomis negali vairuoti,
15.6. vairuotojas neturi automobilio registracijos dokumentų, paleidimo raktelių.

Transportavimo tarnybą kvieskite tel. 1620

