№

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Назва послуги
Опис і умови надання послуги

1.
Автомобілі

2.

Медицина в Україні

3.

Медицина за кордоном

4.

Сім'я та відпочинок

 Автосалони, автосервіс, шиномонтаж, автомийки, автостоянки
 Інформація МРЕВ, ДАІ
 Проходження ТО
 Зв'язок з мастером СТО
 Послуга «жалобної книги»
 Навігація по дорогах України, у тому числі екстрене бронювання готелів
по Україні
 Виклик евакуатора
 Допомога при ДТП (виклик екстрених служб, виклик аварійного
комісара, виклик таксі, евакуація авто)
 Консультації при настанні страхового випадку (консультації та
рекомендації по телефону, інформування страхової компанії, організація
конференцзв’язку зі спеціалістами, консультації по питанням виплати
страхового покриття)
 Виклик служби технічної допомоги:
заміна колеса;
підвезення бензину;
аварійне відкриття дверей;
запуск двигуна від зовнішнього акумулятора;
відігрівання замків;
організація буксировки.
 пошук АЗС по Україні
виклик швидкої допомоги
виклик лікаря
цілодобовий пошук медпрепаратів
пошук профільних медичних закладів
інформація щодо послуг та умовах медичної допомоги
Платні послуги:
Організація направлення на прийом лікаря (консультації, обстеження,
аналізи);
Організація лікування та обстежень;
Послуги пластичної хірургії;
Курортне та санаторне лікування;
Організація збору документів для отримання візи для проходження
лікування;
Гарантування сплати медичних послуг при наявності депозиту;
Трансферт та зустріч в аеропорту;
Послуги спеціалізованих перекладачем.
 Послуга афіша (кіно, концерти, свята, шоу, футбол): консультації,
замовлення
 Замовлення таксі, послуга «автопілот»
 Контакти комунальних служб, виклик мастера
 Консультації з питань «Сад, дача, огород»
 Інформація про порядок роботи ТРЦ, магазинів, супермаркетів
 Путівник по місту (банкомати, метро, екскурсії, банки, інше)
 Консультації з питань втрачених документів (паспорт, права, карти,
тощо)
 Консультації з питань страхування життя та нерухомості
 Підбір спорт-клубу, фітнес-центру
 Бронювання столиків у ресторанах

5.

Сервіс для бізнесу

6.

Подорожі (Україна та,
весь світ)

 Замовлення білетів на культурно-розважальні заклади
 Інформація про місця відпочинку
 Кишеньковий блокнот (курси валют, коди, індекси, відстані)
 Контакти та режим роботи державних установ
 Контакти і режим роботи міжнародних організацій (посольства,
консульства, тощо)
 Організація надання юридичних та аудиторських послуг, консультацій
(спеціалісти, адвокати, консалтингові компанії, тощо)
 Надання інформації об інвестиційних компаніях, фондах
 Розклад транспорту (авіа, ж/д, автобус)
 Готелі (Інформація, пошук, бронювання)
 Авіа квитки (пошук, бронювання, розрахунок маршруту)
 Прокат авто (пошук оптимального маршруту, інформація, замовлення)
 Пошук та бронювання туру
 Організація трансферу
 Погода у світі
 Надання допомоги по бронюванню готелів, прокату авто за допомогою
сервісних карток IAPA та Priority Pass
 Інформація про візовий режим

