
 

Перелік Асистанських послуг, що надаються та/або 

організовуються власникам карт VUSO-асистанс: 
 

1. Послуги евакуації автомобіля у випадку ДТП:  

Під ДТП розуміються випадки отримання ТЗ пошкоджень в результаті зіткнення з іншим ТЗ та/або 

наїзду на перешкоду (бордюр, стіна, дерево), в результаті яких ТЗ не має можливості далі безпечно 

пересуватися. Випадки поломки (пробиття колеса на стоянці, спроба угону, розбиття скла) не вважаються 

ДТП. Обов’язковою умовою надання послуги є звернення з місця ДТП. 

За договором КАСКО:  

Ліміт відповідальності за послугою евакуації автомобіля внаслідок ДТП, становить 2 000 грн. (дві 

тисячі грн.). 

Послуга надається від місця настання ДТП до найближчої СТО авторизованого дилера, або до 

найближчої не авторизованої станції технічного обслуговування/до місця постійної стоянки ТЗ (за 

домовленістю з Клієнтом, але згідно з умовами договору КАСКО). 

За договором ГО/ДГО:  

Ліміт відповідальності за послугою евакуації автомобіля внаслідок ДТП, становить 1 000 грн. (одна 

тисяча грн.). Послуга надається одноразово за період дії асистанського покриття від місця настання ДТП 

до найближчої СТО авторизованого дилера, або до найближчої не авторизованої станції технічного 

обслуговування/до місця постійної стоянки ТЗ (за домовленістю з Клієнтом, але остаточне рішення за СК). 

При цьому доставка до найближчої не авторизованої СТО/до місця постійної стоянки/помешкання ТЗ 

можлива, якщо вона/воно знаходиться на ближчій відстані ніж авторизована СТО. В разі перебільшення 

вказаного ліміту відстані, Клієнт сплачує різницю перепробігу за власні кошти. 

 

2.  Послуги евакуації автомобіля у випадку поломки: 

Надається одноразово за період дії асистанського покриття в разі настання поломки автомобіля, що 

унеможливлює, його подальший самостійний рух, в тому числі у випадках пошкодження систем, що 

перешкоджають безпечному керуванню автомобілем: 

• гальмівні системи; 

• системи управління; 

• підвіска автомобіля; 

• двигун; 

• коробка передач. 

За договором КАСКО:  

Ліміт відповідальності за послугою евакуації автомобіля становить 2 000 грн. (дві тисячі грн.). 

Послуга надається одноразово за період дії асистанського покриття від місця настання поломки до 

найближчого СТО авторизованого дилера, або до найближчої не авторизованої станції технічного 

обслуговування/до місця постійної стоянки ТЗ (за домовленістю з Клієнтом, але остаточне рішення за СК). 

В разі перебільшення вказаного ліміту, Клієнт сплачує різницю перепробігу за власні кошти. 

За договором ГО/ДГО:  

Ліміт відповідальності за послугою евакуації автомобіля становить 1 000 грн. (одна тисяча грн.). 

Послуга надається одноразово за період дії асистанського покриття від місця настання поломки до 

найближчого СТО авторизованого дилера, або до найближчої не авторизованої станції технічного 

обслуговування/до місця постійної стоянки ТЗ (за домовленістю з Клієнтом, але остаточне рішення за СК).  

При цьому доставка до найближчої не авторизованої СТО/до місця постійної стоянки/помешкання 

ТЗ можлива, якщо вона/воно знаходиться на ближчій відстані ніж авторизована СТО. В разі перебільшення 

вказаного ліміту відстані, Клієнт сплачує різницю перепробігу за власні кошти. 

 

3. Запуск двигуна при розрядженому акумуляторі (від стороннього джерела живлення): 

Коли акумулятор автомобіля втратив свій заряд, та спроби самостійно запустити двигун автомобіля 

були безрезультатними:  

• Організовується виїзд служби технічної допомоги для запуску двигуна від стороннього джерела 

живлення; 

• Дана послуга включає лише запуск двигуна від стороннього джерела живлення. Реалізація, 

організація придбання нових елементів живлення, їх заміна чи ремонт не передбачені; 

• Після вдалого запуску двигуна службою технічної допомоги, Клієнт повинен негайно звернутися до 

СТО дилерської мережі, для вирішення проблеми. Якщо Клієнт не звернувся до СТО та подібна ситуація 

виникла повторно, протягом 1 місяця, йому може бути відмовлено в сплаті послуг повторного виклику 

служби технічної допомоги чи евакуації. 

 



 

4.  Заміна пошкодженого колеса: 

В разі непередбачуваної ситуації, коли колесо автомобіля пошкоджено, та необхідна його заміна: 

• Клієнту буде організовано виїзд служби технічної допомоги, яка допоможе замінити колесо на 

запасне колесо Клієнта; 

• Дана послуга не включає реалізацію, чи організацію придбання нових покришок, чи колісних дисків, 

а також  їх заміну чи ремонт; 

• У випадку пошкодження більше ніж 1 колеса, Клієнту буде запропоновано послугу евакуації до 

найближчого  шиномонтажного центру.   

 

5. Доставка пального: 

В разі непередбачуваної ситуації, коли пальне закінчилося раніше, ніж Клієнт зміг дістатися до АЗС, 

та в результаті чого настала зупинка двигуна:  

• Клієнту буде організована доставка палива до місця зупинки ТЗ в об’ємі  до 10 л. 

• Вартість та кількість палива Клієнт замовляє та сплачує самостійно. 

 

6. Аварійне відкриття дверей та багажника: 

Послуга включає: проведення робіт з аварійного відкриття дверей ТЗ (зокрема, але не виключно в 

разі зачинення ключів в салоні автомобіля), багажника ТЗ, капоту ТЗ. 

Обов’язкові умови для отримання послуги у випадку поломки ключа, загублення ключа, залишення 

ключа в закритому автомобілі: 

• Наявність технічного паспорту автомобіля, документу що підтверджує особу Клієнта, та документ, 

що підтверджує право володіння даним ТЗ; 

• Клієнту буде відмовлено в надані послуги, якщо будуть відсутні документи, що підтверджують 

право володіння даним ТЗ, або відсутні документи, що підтверджують особу Клієнта.   

• У випадку, якщо в салоні автомобіля відсутні ключі, вартість послуг сплачується Клієнтом за власні 

кошти, про що він буде попереджений завчасно; 

• Клієнту може бути відмовлено в оплаті та наданні послуги «Аварійне відкриття дверей», якщо є 

будь-яка підозра спроби шахрайства або обману зі сторони Клієнта; 

• В разі виявлення будь-яких поломок та пошкоджень на кузові автомобіля після отримання послуг 

«Аварійне відкриття дверей», відповідальність за збереження гарантії від виробника несе Клієнт.   

 


