Các đặc điểm

chính

Drive Pack được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các
chủ nhân và tài xế xe tải. Nếu xe tải của quý vị bị hư, chúng tôi
có thể giúp đỡ! Truck Assist có cách thức đơn giản để giúp quý
vị mua bảo hiểm và bảo vệ doanh nghiệp của quý vị. Chúng tôi
yểm trợ quý vị bất kể việc gì, bất kể lúc nào.
Vui lòng tải xuống tài liệu này để có thông tin bao quát về sản
phẩm Drive Pack.

Bảo hiểm sâu rộng
cho xe cộ

Bao trả cho những lúc
không hoạt động

Nhận được nhiều
lợi lộc
• Chúng tôi hỗ trợ quý vị 24/7
•H
 ỗ trợ Tai nạn và nộp đơn khai đòi
(claim) từ Truck Assist 24/7

Drive Pack cung ứng sự bảo hiểm sâu rộng
cho xe cộ, kể cả trách nhiệm đệ tam nhân đối
với xe tải, xe rơ-mooc (trailer), thiết bị và máy
móc.

Việc này cũng bao gồm:
• Thay thế Xe Mới đối với:
o Xe cộ đã dùng chưa tới 3 năm
o Thiết bị di động đã dùng chưa tới 2 năm
• Có thể điều chỉnh phí nộp đơn khai đòi
(excess) và tiết kiệm phí bảo hiểm (premium)
• Bao trả cho các phụ kiện như dây xích và vải
bạt, và vật dụng cá nhân
• Tư vấn về chấn thương

Bảo hiểm ‘Downtime’ của chúng tôi sẽ bao trả
các chi phí kinh doanh của quý vị những khi
xe cộ của quý vị bị hư do tai nạn.

• Chọn lựa giá trị thỏa thuận đối với xe tải
dưới 4,5 tấn GVM
• Miễn trả lệ phí khai đòi (excess) khi thay thế/
sửa chữa kính chắn xe

• Tiếp cận Mạng lưới thợ Sửa xe được
ưa chuộng của chúng tôi

• Bao trả tự động $500 mỗi tuần và lên tới 4
tuần (có áp dụng 1 tuần phí ‘excess’)
• Có thể bao trả thích hợp cho cá nhân, bằng
cách:
o Gia hạn thời gian yểm trợ
o Điều chỉnh phù hợp về khoản tiền quý vị
cần mỗi tuần

Dịch vụ khi xe hư

• Chỗ ở khẩn cấp

Có sẵn các khoản phụ trội tùy chọn:

• Trợ giúp khi xe hư từ Truck Assist 24/7

Hãy xem chi tiết. Phần này trong Drive
Pack giúp bao trả việc Giúp đỡ Dọc đường
(roadside assistance) khi xe hư.

• Bao trả lên tới 7 ngày phí thuê xe tải sau một
vụ tai nạn

Cùng với việc là hội viên tự động của
Truck Assist Club, quý vị cũng được
tiếp cận miễn phí nhiều dịch vụ:
•B
 logs và diễn đàn (forums) là nơi quý
vị có thể thảo luận về những điều
quan tâm của mình
•C
 ó sẵn tư vấn để trả lời các thắc mắc
của tiểu thương
• Tiếp cận việc giảm giá và các khuyến
mại đặc biệt, kể cả xăng và bình
ắc-quy
•H
 ướng dẫn và thông tin về luật lệ
hiện hành ảnh hưởng đến doanh
nghiệp của quý vị

Bất kể việc gì. Bất kể lúc nào. Bất kể nơi đâu.
truckassist.com.au
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