املزايا الرئيسية

 Drive Packمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الشاحنات ومشغّليها.
إذا تعطلت شاحنتك ،ميكننا املساعدة! تس ّهل عليك “خدمة مساعدة الشاحنات”
( )Truck Assistرشاء تأمني لحامية مصلحتك التجارية .ونحن سنؤمن لك تغطية
تأمينية مهام كلّف األمر ويف أي وقت كان.
يرجى تنزيل هذه الوثيقة للحصول عىل ملحة عامة عن ُمنتج .Drive Pack

تأمني شامل
للمركباتاآللية

تأمني لقاء التعطّل
عن العمل

توفر  Drive Packتأميناً شامالً للمركبات اآللية ،مبا
فيها املسؤولية القانونية لشاحناتك ومقطوراتك وآلياتك
الضخمة ومعداتك اآللية ضد الغري.

يتكفّل تأميننا الخاص بالتعطّل عن العمل
( )Downtimeبالتكاليف التي تتكبدها مصلحتك
التجارية عندما تتعطّل مركبتك اآللية بسبب حادث.
•	تغطية تلقائية بقيمة  500دوالر باألسبوع ألربعة
أسابيع كح ّد أقىص (ينطبق مبلغ تأمني إضايف
( )excessلقاء أسبوع)
• يشمل التأمني إمكانية تكييفه بواسطة:
 °متديد مدة التأمني
°تحديد مبلغ التعويض الذي ترغب بالحصول عليه
كل أسبوع

وكذلك تشمل:

•	استبدال املركبة اآللية مبركبة جديدة ،ويشمل ذلك:
يقل تاريخ صنعها عن  3سنوات
°املركبات اآللية التي ّ
يقل تاريخ صنعها
°اآلليات الضخمة املتنقلة التي ّ
عن سنتني
•	إمكانية تعديل مبلغ التأمني اإلضايف ( )excessللتوفري
من رسم التأمني
•	تأمني عىل قطع الغيار كالسالسل الحديدية واألغطية
املش ّمعة (تاربولني) واألغراض الشخصية
• مشورة أخصائية للصدمات النفسية
• سكن يف حاالت الطوارئ

وجود تغطيات تأمينية إضافية اختيارية

•	خيار تأمني بسعر تعويض متفق عليه عىل الشاحنات
دون  4,5طن GVM
•	الحصول عىل تعويض لقاء الزجاج األمامي بدون دفع
مبلغ تأمني إضايف ()excess
• استئجار شاحنة لك ملدة  7أيام بعد حصول حادث

خدمة املركبات املعطلة
عىل الطرقات
بكلمة موجزة ،تغطي هذه الخدمة املشمولة
بـ Drive Packخدمة مركبتك عىل الطرقات يف حال
تعطّلها.

وأي مكان.
أي وقت ّ
تغطية تأمينية مهام كلّف األمر ،يف ّ

احصل عىل
منافع ج ّمة
•	نحن يف خدمتك عىل مدار الساعة طوال أيام
األسبوع
•	“خدمة مساعدة الشاحنات”
( )Truck Assistلحوادث الشاحنات
وإمكانية إيداع طلبات التعويض عىل مدار
الساعة طوال أيام األسبوع
•	“خدمة مساعدة الشاحنات”
( )Truck Assistلتعطّل الشاحنات عىل
مدار الساعة طوال أيام األسبوع
•	إمكانية استخدام محالت تصليح السيارات
املفضلة لدينا

وبواسطة العضوية التلقائية يف
 Truck Assist Clubميكنك أيضاً الحصول عىل
خدمات مجانية عديدة:
•	مد َّونات إلكرتونية وندوات عىل اإلنرتنت
حيث ميكن الدردشة عن أشياء ته ّمك
•	وجود مرشدين مختصني باملصالح التجارية
الصغرية لإلجابة عن أية أسئلة
•	حسومات وعروض خاصة ،تشمل الوقود
والبطاريات
•	مواد توعوية ومعلومات عن أحدث القوانني
التي تؤثر عىل مصحلتك التجارية

truckassist.com.au
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