УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБА С ПОКРИТИЕ ПО
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПАКЕТ „СПОКОЙСТВИЕ НА ПЪТЯ В БЪЛГАРИЯ“
1. Всеки член на СБА по Сребърна, Сребърна Плюс, Златна или Платинена карта може да закупи и
Допълнителен пакет „Спокойствие на пътя в България“. Пакетът се закупува в момента на заявяване
на нова членска карта или подновяване на съществуваща. Покритието на пакета важи за срока на
валидност на съответната членска карта.
2. На всеки член на СБА покритието предоставя:
- До две услуги Пътна помощ за срока на валидност на картата вследствие на събитие, което е
довело до обездвижване на посоченото в заявлението за членство МПС.
- Съгласно настоящите условия за настъпили събития, покрити в пакета, се считат всички
увреждания по МПС, довели до неговото обездвижване в резултат на:
• Пътнотранспортно произшествие между два или повече МПС-та;
• Самокатастрофа на пътя - удари в препятствия по пътното платно, с хора и животни, в други
подвижни или неподвижни предмети, от паднали дървета, клони, скална или земна маса върху
пътното платно;
• Увреждания по картера на МПС в резултат на удар в камък или друго препятствие на пътя;
- За всяко едно настъпило събитие се предоставя само една услуга Пътна помощ.
3. Посочените по-горе услуги се предоставят само за събития, настъпили на територията на
Република България съгласно обема и вида на услугите, предвидени в притежавания вид членска
карта. Услугите са денонощни и се ползват след обаждане на кратък номер 146 от мобилен и 02/91146.
4. Допълнителният пакет може да бъде закупен на място в офисите и техническите центрове на СБА,
в интернет сайта на СБА www.sba.bg, чрез обаждане в кол центъра на СБА, при партньори на СБА и др.
5. Във връзка с горепосочените събития СБА не се ангажира да представлява членовете със закупен
допълнителен пакет пред застрахователни дружества или друг вид институции. При извършване на
безплатни услуги по допълнителния пакет СБА не издава и не предоставя платежни документи като
фактура, касов бон и др.

