
Eismo įvykio deklaracijos pildymo pagalba ir kita konsultacija telefonu
Konsultacija telefonu 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Lietuvoje ir užsienyje - neribojama paslaugų suma.

Smulkus remontas ar pagalba vietoje
Jums negalint tęsti kelionės, techninės pagalbos darbuotojas atvyksta ir atlieka smulkius remonto darbus arba suteikia 
pagalbą vietoje (variklio užvedimas, rato pakeitimas, degalų pristatymas, avarinis durelių atidarymas, atsarginio raktų 
komplekto pristatymas). Remontui panaudotų ar pristatytų detalių ir / arba medžiagų kaina neatlyginama, už jas susimoka 
Automobilio vairuotojas. Išlaidos dėl Automobilio raktų, spynų gamybos, signalizacijos remonto, padangų montavimo ir 
balansavimo nepatenka į smulkaus remonto kelyje paslaugą ir nėra kompensuojamos.
Lietuvoje - neribojama paslaugų suma
Užsienyje - 500 EUR

Automobilio transportavimo paslauga
Jeigu techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad Automobiliu neįmanoma tęsti kelionės ir to priežasčių neįmanoma 
pašalinti vietoje, Automobilis transportuojamas iki artimiausių remonto dirbtuvių arba kitos vairuotojo pageidaujamos vietos, 
jeigu priežasčių pašalinimas yra techniškai sudėtingas ir gali užtrukti ilgiau kaip vieną dieną.
Lietuvoje - neribojama paslaugų suma
Užsienyje - 600 EUR

Pakaitinio automobilio suteikimas, jeigu buvo atliktas būtinasis Automobilio transportavimas
Automobiliui nebegalint tęsti kelionės dėl techninio gedimo arba bet kurio šiose Taisyklėse apibrėžto draudžiamojo įvykio, o 
techninės pagalbos darbuotojui tai patvirtinus ir nustačius, kad nėra galimybių to priežasčių pašalinti vietoje, Automobilis 
transportuojamas iki artimiausių remonto dirbtuvių jo atkuriamajam remontui. Jose raštu patvirtinus, kad remontas užtruks 
ilgiau kaip 1 darbo dieną, per 24 valandas yra organizuojamas pakaitinis automobilis. Pakaitinis automobilis suteikiamas 
numatytam laikotarpiui, bet visais atvejais ne ilgesniam kaip iki apdrausto Automobilio remonto pabaigos.

Taksi paslauga
Jeigu techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad Automobiliu neįmanoma tęsti kelionės ir  nėra galimybių to priežasčių 
pašalinti vietoje, Automobilis transportuojamas iki artimiausių remonto dirbtuvių, kuriose raštu patvirtinama, kad remontas 
užtruks ilgiau kaip 1 darbo dieną, Automobilio vairuotojui ir kartu buvusiems keleiviams (ne daugiau kaip Automobilio 
sėdimųjų vietų) organizuojama taksi paslauga.
Lietuvoje - iki 100 km
Užsienyje - 150 EUR

Kelionės pratęsimo paslauga
Jeigu techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad Automobiliu neįmanoma tęsti kelionės ir  nėra galimybių to priežasčių 
pašalinti vietoje, Automobilis transportuojamas iki artimiausių remonto dirbtuvių,  kuriose raštu patvirtinama, kad remontas 
užtruks ilgiau kaip 1 darbo dieną, Automobilio vairuotojui ir kartu buvusiems keleiviams (ne daugiau kaip Automobilio 
sėdimųjų vietų) organizuojamas sugrįžimas traukiniu, autobusu ar kitu transportu į nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba 
iki suplanuotos kelionės tikslo.
Lietuvoje - paslauga netaikoma
Užsienyje - 250 EUR

Nakvynės paslauga
Jeigu techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad Automobiliu neįmanoma tęsti kelionės ir  nėra galimybių to priežasčių 
pašalinti vietoje, Automobilis transportuojamas iki artimiausių remonto dirbtuvių,  kuriose raštu patvirtinama, kad remontas 
užtruks ilgiau kaip 1 darbo dieną (arba dirbtuvės uždarytos (naktis, ne darbo diena ar pan.),  Automobilio vairuotojui ir kartu 
buvusiems keleiviams (ne daugiau kaip Automobilio sėdimųjų vietų)  organizuojama nakvynė.
Lietuvoje - 200 EUR
Užsienyje - 600 EUR

Automobilio saugojimas
Jei po techninio gedimo, incidento ar eismo įvykio objektyviai pripažįstama, kad yra būtinas Automobilio saugojimas, yra 
organizuojamas jo perdavimas aptvertai ir saugomai automobilių stovėjimo aikštelei, tačiau visais atvejais nei Mes, nei Mūsų 
nurodyta techninės pagalbos įmonė neatsakome už Automobilio saugumą.
Lietuvoje ir užsienyje - iki 14 parų.

Juridinė konsultacija
Juristo paslaugos Įvykio atveju užsienio šalyje.
Lietuvoje - paslauga netaikoma
Užsienyje - 300 EUR

Vertėjo paslauga
Vertimo pagalba telefonu sprendžiant neaiškumus su užsienio policija ar kitomis tarnybomis.
Lietuvoje - paslauga netaikoma
Užsienyje - neribojama paslaugų suma

KAIP TAI VEIKIA? 

„PAGALBA KELYJE“ ATVEJU:

Naudokite mobilųjų telefoną

Techninės pagalbos atvykimui stebėti realiuoju laiku 
naudokite mobilųjį telefoną – nereikia atsisiųsti 
jokios papildomos programėlės į savo mobilųjį 
telefoną. Pakanka to, kad išmaniajame telefone 
veikia „Android“ ar „iOS“ operacinė sistema. 

Stebėkite techninės pagalbos atvykimą

Techninės pagalbos automobilis jau pakeliui. 
Žemėlapyje stebėkite jo atvykimo maršrutą, 
atstumą bei reikalingą laiko tarpą atvykti į įvykio 
vietą.

Gaukite nuorodą

Klientą aptarnaujantis asistavimo ekspertas 
nurodytu telefonu atsiunčia SMS  žinutę su 
nuoroda į interneto svetainę, kurioje galima stebėti 
techninės pagalbos atvykimą realiuoju laiku.

Susisiekite trumpuoju tel. 19111

Įvykus įvykiui, susisiekite su „Compensa 
Vienna Insurance Group“ klientų aptarnavimo 
centru telefonu 19111 ir pasirinkite Pagalbos 
kelyje paslaugą.

„Pagalbos kelyje“ 
atvykimo stebėjimas 
realiuoju laiku. 

Nuo šiol techninės pagalbos automobilio laukimas neprailgs ir streso bus mažiau. Pagalbos atvykimą realiuoju laiku 
„Compensa Vienna Insurance Group“ klientai jau gali stebėti žemėlapyje, kurio nuorodą gaus SMS žinute.

Tokias galimybes suteikia mūsų naudojama EPAS programinė įranga – visoje Europoje populiari pagalbos kelyje 
sistema, kuri leidžia operatyviai reaguoti ir padėti klientams. Primename, kad asistavimo paslaugą teikia „Compensa 
Vienna Insurance Group“ kontaktų centro Šiauliuose veikianti pagalbos kelyje klientų aptarnavimo grupė ir yra 
pasiekiama trumpuoju numeriu 19111. Asistavimo grupė dirba darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00, o vakarais ir 
savaitgaliais klientus aptarnauti padeda partneriai – techninės pagalbos kelyje tarnyba „RedGo Lithuania“. 


