BİNEK ve HAFİF TİCARİ ARAÇ RAY KULÜP HİZMETLERİ / 2021
Araç Teminatları

Limit

Aracın çekilmesi

1.500 TL (Arıza durumunda 2 defa)

Aracın vinç ile kurtarılması

2.000 TL / Yılda 2 defa

Lastik değiştirilmesi hizmeti

İşçilik Sınırsız (Malzeme Lehtara ait)

Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

500 TL (En yakın benzin istasyonuna kadar)

Oto kapı kilit

İşçilik sınırsız (Malzeme Lehtara ait)

Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

3 veya 4 yıldızlı otelde (Maksimum 3 gün)

Daimi ikametgâha dönüş veya yolculuğa
devam seyahati
Seyahate devam etmek için araç kiralama
hizmeti

Sınırsız
500 TL / Gün (Maksimum 2 gün)

Aracın nakli

Sınırsız

Aracın emanet ve muhafazası

500 TL

Profesyonel sürücü hizmeti

Sınırsız

Yedek parça temini ve ulaştırılması
organizasyonu

Gerekli organizasyonun sağlanması / Sınırsız

Ferdi Teminatlar

Limit

Yaralanma veya hastalık durumunda nakil
veya dönüş seyahati
Eşlik eden Lehtarların nakli
Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile
üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle
yolculuğun durdurulması sonucu dönüş
seyahati

Sınırsız
Sınırsız
Seyahat / Sınırsız
Konaklama 350 TL / Gün (Maksimum 4 gün)
Sınırsız

Vefat eden sigortalının ve eşlik edenlerin nakli

6.350 TL

İlaç gönderilmesi organizasyonu

Sınırsız

Evde meydana gelen hasar nedeniyle
yolculuğun durdurulması sonucu seyahat

Sınırsız

Acil mesajların iletilmesi

Sınırsız

AĞIR TİCARİ VE YARI RÖMORK RAY KULÜP HİZMETLERİ / 2021
Araç Teminatları

Limit

Aracın çekilmesi

2.000 TL / Yılda 2 defa (Arıza durumunda 2 defa)

Aracın vinç ile kurtarılması

2.500 TL / Yılda 2 defa

Araç kazası sonucu yaralanma durumunda
nakil

Sınırsız

TAKSİ – DOLMUŞ VE MOTOSİKLET RAY KULÜP HİZMETLERİ / 2021
Araç Teminatları

Limit

Aracın çekilmesi*

600 TL / Yılda 2 defa (Arıza durumunda 2 defa)

Aracın vinç ile kurtarılması*

600 TL / Yılda 2 defa

Araç kazası sonucu yaralanma durumunda
nakil

Sınırsız

Aracın Çekilmesi veya Kurtarılması
Kaza sonucu aracın hareketsiz kalması: Araç kazanın gerçekleştiği ilde bulunan Anlaşmalı Servise teminat limitleri
dahilinde çekilir. İl sınırları içerisinde anlaşmalı servis bulunmaması durumunda, araç o il sınırları içerisindeki istenilen
servise çekilir veya sigortalının talebi doğrultusunda komşu bir ildeki anlaşmalı servise çekilir.
Sigortalının yetkili servise çekim talep etmesi: Araç vakanın gerçekleştiği il sınırları içerisinde yetkili servise çekilir.
Vakanın gerçekleştiği il sınırları içerisinde yetkili servis bulunmaması durumunda, araç sigortalının talebi doğrultusunda
limitler dahilinde en yakın yetkili servise çekilir.
Arıza sonucu aracın hareketsiz kalması: Araç arızanın gerçekleştiği il sınırları içerisinde en yakın servise teminat
limitleri dahilinde çekilir. Çekici hizmeti, arıza durumunda ve poliçe süresi boyunca 2 kez kullanılabilir.
Aracın devrilmesi, yan yatması veya başka bir seviyeye düşmesi: Aracın çekilerek veya vinç ile bulunduğu yerden
kurtarılması ve aracın yoluna devam etmesi için uygun bir yere konumlandırılması teminat limitleri dahilinde sağlanır.
İstanbul ilinde yapılan çekimlerde yaka değişimi il sınırı olarak kabul edilir.
Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durumda yükün boşaltılmasından ve madeni
yağ/akaryakıt taşıyan araçların kurtarılmasında fiziki çevre emniyet tedbirlerinin alınmasından ruhsat sahibi sorumludur.
Çekim işlemlerinde şaft gereksinimi olması halinde şaft ücreti çekme kapsamına dahil değildir. Şaft maliyeti sigortalı
tarafından karşılanır.
Çekici ve Kurtarma Hizmetleri Kapsamı
Çekme/kurtarma hizmeti, vakanın gerçekleştiği bölgedeki mevcut anlaşmalı firmaların imkânları ve yeterlilikleri
doğrultusunda fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde verilir.
Çekme/kurtarma hizmeti, hizmet sağlayıcı firmalara ait araçların vakanın gerçekleştiği bölgeye ulaşabileceği ve
emniyetli sürüş gerçekleştirebilecekleri yollar olması halinde sağlanır. (Piknik alanları, tarla vb. yerler hariç)
Sigortalı araca ait eklentiler, inşaata yönelik endüstriyel araçlar, askeri araçlar, çöp toplama araçları, traktör, taksi,
motosiklet ve rent a car araçları kapsam dışıdır.
Sigorta şirketinin anlaşmalı hizmet sağlayıcısından talepte bulunmaksızın, sigortalı tarafından yapılan her türlü yardım
faaliyeti masrafları için geri ödeme talepleri teminat kapsamı dışındadır.
Köprü ve otoban yol ücretleri teminat kapsamı dışındadır.

