м. Київ
ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС» (Benish GPS), код згідно з ЄДРПОУ: 40926020, адреса
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 56А, на добровільних засадах і за власним
бажанням, засновує програму «Фонд фінансових гарантій для постраждалих від викрадення автомобілів
з встановленою системою Benish Guard Force» (далі за текстом – Програма) загальним розміром у
3 000 000,00 (три мільйони) гривень, що діє в період з 01.11.2021 року по 30.10.2022 року (включно).
Програма створена для виплат власникам автомобілів з встановленою системою Benish Guard
Force, що були викрадені, у разі відповідності наступним критеріям:
• Система Benish Guard Force була придбана безпосередньо у ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС» або
авторизованого партнера, і власник автомобіля надав до ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС» відповідні
підтверджуючі документи.
• Монтаж (встановлення) системи Benish Guard Force на викрадений автомобіль власника був
здійснений фахівцями ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС» або авторизованого партнера, і власник
викраденого автомобіля надав до ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС» відповідні підтверджуючі документи.
• Виплата здійснюється власнику автомобіля з встановленою і справно працюючою системою
Benish Guard Force без прострочених платежів за відповідним договором про надання послуг,
укладеним між таким власником та ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС».
• Власника викраденого автомобіля внесено як заявника або постраждалу особу від злочину у
відповідному реєстрі досудових розслідувань.
• На момент викрадення автомобіля система Benish Guard Force знаходилась у режимі «Під
охороною» та використовувалась власником автомобіля відповідно до інструкції з користування,
наданої власнику ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС» або авторизованим партнером, при встановленні
системи Benish Guard Force.
• Викрадення автомобіля сталось без використання евакуатора або будь-яких інших засобів
переміщення автомобіля, в тому числі, без здійснення буксирування (тобто, автомобіль залишив
місце стоянки, зупинки чи парковки, з якого його було викрадено, лише своїм ходом).
• Потерпілий власник автомобіля повинен надати: свідоцтво про державну реєстрацію
транспортного засобу; два оригінальні комплекти ключів та міток (два ключі та дві або більше міток,
якщо були придбані додаткові мітки).
• Слідчі дії щодо факту викрадення автомобіля власника завершено та кримінальну справу
(кримінальне провадження) щодо цього факту передано до суду з кваліфікацією викрадення чи
незаконне заволодіння.
Для отримання виплати за Програмою, власникові викраденого автомобіля з встановленою
системою Benish Guard Force необхідно подати до ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС» (за адресою: 04071, м.
Київ, вул. Ярославська, 56А) письмове звернення в довільній формі і надати все необхідне з
вищевказаного переліку, включаючи копію витягу з відповідного реєстру досудових розслідувань
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про реєстрацію кримінального правопорушення (провадження) за фактом викрадення зазначеного в
заяві автомобіля власника.
Вказане звернення подається власником до ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС» протягом 14
(чотирнадцять) календарних днів з дня викрадення його автомобіля.
Після отримання від власника автомобіля такого звернення ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС», протягом
70 (сімдесят) робочих днів, ретельно вивчить надані власником автомобіля документи і відомості на
предмет їх відповідності зазначеним вище критеріям та вимогам, сконтактує з представниками
Національної поліції України для з'ясування всіх обставин викрадення автомобіля та деталей
відкритого кримінального провадження, і в разі прийняття позитивного рішення про відповідність
зазначеним вище критеріям та вимогам, здійснить одноразову виплату, в залежності від комплектації
системи Benish Guard Force, що встановлена на викраденому автомобілі, у такому розмірі:
- 250 000,00 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень, для системи Benish Guard Force Light;
- 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень, для системи Benish Guard Force.
- 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, для системи Benish Guard Force Unlimited
Виплата здійснюється за банківськими реквізитами власника викраденого автомобіля з
встановленою системою Benish Guard Force, що зазначені у поданому ним письмовому зверненні або
за іншими його банківськими реквізитами, про які такий власник письмово повідомив ТОВ «БЕНШІ
ДЖІ ПІ ЕС».
ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС» допускає виконання своїх зобов’язань за умовами Програми іншими
особами, зокрема страховими компаніями.
Власник автомобіля розуміє та згодний із тим, що виплата коштів за Програмою не означає, не
є та не може бути сприйнятою таким власником чи будь-ким, як визнання ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС»
своєї вини, у зв’язку із викраденням автомобіля, а також, не може бути підставою для відшкодування
власнику чи іншій особі збитків, пов’язаних чи завданих викраденням автомобіля з встановленою
системою Benish Guard Force.
Місцем дії програми є Україна за виключенням: тимчасово окупованих територій; територій, на
яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження; територій, що
розташовані на лінії зіткнення.
Не підлягають відшкодуванню випадки, які відбулися внаслідок або під час:
•
Воєнних дій, військових заходів будь-якого роду, використання зброї, військової техніки
та знарядь війни, дій військових сил та/або спеціальних формувань (підрозділів) будь-якої держави,
будь-якого роду недержавних збройних сил або збройних формувань, дій бойовиків, збройних
угрупувань, їх окремих учасників (незалежно від факту оголошення війни чи введення воєнного
стану);
•
Дій Збройних сил України, сил спеціального призначення та/або інших спеціально
призначених воєнізованих формувань та підрозділів, проведення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, антитерористичної операції, операції
Об'єднаних сил, виконання завдань національного спротиву;
•
Масових заворушень, актів громадянської непокори, громадянської війни, страйків,
локаутів, бунтів, заколотів, державних переворотів або спроби їх здійснення, повстання або
революції, терористичних актів та їх наслідків, диверсій, дій озброєних повстанців, а також дій влади,
спрямованих на їхнє придушення;
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•
Передачі, примусового відчуження або вилучення майна в умовах воєнного або
надзвичайного стану, конфіскації, арешту, націоналізації, знищення чи пошкодження майна за
розпорядженням військової або цивільної влади, що діє юридично або фактично;
•
Мародерства, крадіжки, грабежу, розбою або іншого фактичного привласнення майна в
місцях диверсій повстань, інших стихійних та організованих заходів, зонах воєнних дій, військових
заходів (незалежно від факту оголошення війни чи введення воєнного стану).
ТОВ «БЕНШІ ДЖІ ПІ ЕС» залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови
дії Програми, а також без попереднього повідомлення власників припинити дію Програми.
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