ОСНОВНІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ
«ЩАСЛИВОГО КАСКО»

ТЗ, ЯКІ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА СТРАХУВАННЯ
мікроавтобуси, легкові ТЗ і причепи до них, які перебували в експлуатації більше 10 років
автобуси, спеціальні транспортні засоби, самохідні сільськогосподарські ТЗ, вантажні ТЗ
і причепи до них, які перебували в експлуатації більше 20 років

Мотоцикли
ТЗ, які числяться в розшуку Інтерполом

ТЗ, які мають значні пошкодження та корозію та, технічний стан яких
не відповідає правилам технічної експлуатації
ТЗ, що тимчасово ввезені на територію України під зобов'язання зворотного
вивозу або з обмеженням щодо відчуження
ТЗ в свідоцтві про реєстрацію яких в графі «Особливі відмітки» зроблено
запис «ТЗ відчужене/зареєстроване за рішенням суду»
ТЗ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ В ІНШИХ КРАЇНАХ

ТЗ має пошкодження номера кузову (VIN)
або номер кузову ТЗ відсутній
ТЗ, які використовуються в автомобільному спорті (в т.ч.
аматорському спорті та неофіційних гонках)

СТРАХОВІ РИЗИКИ
Викрадення
Протиправні дії третіх осіб
(ПДТО)

Дорожньо-транспортна
пригода (ДТП)

Пожежа, вибух

Стихійне лихо

Падіння предметів, напад тварин

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ
«ВИКРАДЕННЯ» (крадіжка, грабіж, розбій) – незаконне заволодіння ТЗ з будь-якою метою

«ДТП» - пошкодження або знищення ТЗ та/або його додаткового обладнання внаслідок ДТП

«ПАДІННЯ ПРЕДМЕТІВ, НАПАД ТВАРИН» – пошкодження або знищення ТЗ внаслідок нападу
тварин; попадання предметів

«СТИХИЙНЕ ЛИХО» - пошкодження або знищення ТЗ та/або його додаткового обладнання
внаслідок стихійного лиха

«ПДТО» - пошкодження або знищення ТЗ та/або його додаткового обладнання внаслідок
протиправних дій третіх осіб, не пов’язаних із незаконним заволодінням ТЗ та додатковим
обладнанням одночасно; крадіжка частин, вузлів, деталей, додаткового обладнання ТЗ

«ПОЖЕЖА, ВИБУХ» – пошкодження або знищення ТЗ внаслідок пожежі чи вибуху ТЗ

МОЖЛИВІ КОМБІНАЦІЇ РИЗИКІВ

«Повне КАСКО»

Викрадення

ДТП

«Часткове КАСКО»

«Без ДТП»

ДТП

Викрадення

«ПДТО + СТ + ПВ»

«ДТП +»

ДТП

«ДТП»

ДТП

ПДТО

ПДТО

Стихійне
лихо

Стихійне
лихо

Пожежа,
вибух

Падіння
предметів,
напад
тварин

Пожежа,
вибух

Падіння
предметів,
напад
тварин
Падіння
предметів,
напад
тварин

ПДТО

Стихійне
лихо

Пожежа,
вибух

ПДТО

Стихійне
лихо

Пожежа,
вибух

+ ОДИН З РИЗИКІВ НА ВИБІР(крім Викрадення)

УМОВИ СТРАХУВАННЯ «ЩАСЛИВОГО КАСКО»
“Пошкодження / Викрадення” - від 0% до 10%

Від 1 до 12 місяців

Від 1 до 4 платежів в різних частках

УКРАЇНА (за винятком тимчасово окупованих територій відповідно до
чинного законодавства України; територій Донецької та Луганської
областей в географічних межах цих адміністративно-територіальних
одиниць), СНД, ЄВРОПА

5% від СС, але не менше 10 000 грн.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ «ЩАСЛИВОГО КАСКО»
Не агрегатна (не зменшується на розмір
страхового відшкодування)

5 000 грн.

500 грн.

«Особисте, службове, «Прокат»

Вік особи - будь-який, від 21 р.
Стаж - будь-який, від 2 р., від 10 р.

ЕЛЕМЕНТИ ЛОЯЛЬНОСТІ ДЛЯ КЛІЄНТІВ УСГ (ЗНИЖКИ, %)

ЗА ПАРК ТЗ (ВІД 3 І БІЛЬШЕ) – ВІД 10% ДО
28%
В РАЗІ НАЯВНОСТІ ВСТАНОВЕЛНОЇ
СИСТЕМИ СПУТНИКОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – 5%

ЗА ОДНОРАЗОВУ СПЛАТУ ПЛАТЕЖУ – 5%

ПОСТІЙНИМ КЛІЄНТАМ УСГ – ВІД 10% ДО 35%

РЕГІОНАЛЬНА ЗНИЖКА – ВІД 5% ДО 20%

ДЦВ ТА ДНВ В «ЩАСЛИВОМУ КАСКО»
ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ДЦВ)

страховими випадками є виникнення цивільно-правової
відповідальності Страхувальника/водія за заподіяння шкоди
майну третіх осіб внаслідок ДТП за участю застрахованого
ТЗ

Страхова сума встановлюється по відшкодуванню
збитків, завданих майну понадліміт по одній потерпілій
третій особі, зазначений в Законі про ОСЦПВ

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ТРАНСПОРТІ
(ДНВ)

страховими випадками є заподіяння шкоди життю, здоров'ю
та/або працездатності водія та пасажирів застрахованого ТЗ
внаслідок ДТП

Страхова сума встановлюється загальна на водія та
пасажирів згідно з паушальною системою

Україна (за винятком тимчасово окупованих територій відповідно до чинного законодавства України;
територій Донецької та Луганської областей в географічних межах цих адміністративно-територіальних
одиниць)

ОПЦІЯ «ТОТАЛ+ВИКРАДЕННЯ»

Тариф для легкових ТЗ та
мікроавтобусів

1,99%

Тариф для інших типів ТЗ (окрім
мотоциклів)

Сплата
платежу:
100%
(одноразово)
Повне КАСКО

Територія дії
договору:
Україна

0,8%

Вид і розмір
франшизи:
Безумовна –
1%/5%
Умовна –
60% по всіх
випадках

Система бонусмалус:
Не
застосовується
Амортизаційний
знос :
Не враховується

Виплата без
довідки
компетентних
органів:
Не передбачена

НЕОБХІДНІСТЬ ДОСТРАХУВАННЯ
У разі коли страхова сума становить певну частину дійсної вартості ТЗ на момент
укладення Договору, Страховик має право відшкодувати заподіяну в результаті
страхової події збиток в такій же частині

ПЗС=СС/ДВ (%), де:
СС – страхова сума застрахованого транспортного засобу згідно Договору
ДВ – дійсна вартість застрахованого ТЗ на момент настання страхового
випадку , визначена на підставі акту автотоварознавчої експертизи
Наприклад:
 страхова сума по ТЗ за договором страхування - 1 000 000 грн.
 дійсна вартість ТЗ на дату настання страхового випадку - 1 450 000 грн.

ПЗС = 1 000 000/1 450 000 = 68,97%.
Якщо вартість ремонту на момент страхової події буде складати 50 000 грн.,
виплата Страхувальнику складатиме:

50 000 грн.х68,97% = 34 485 грн.
Нагадуємо, що ПЗС застосовується лише у випадку, коли різниця між страховою
сумою по Договору та дійсною (ринковою) вартістю застрахованого ТЗ та ДО,
визначеною на дату настання страхового випадку, перевищує 20%

ОСНОВНІ ПЛЮСИ «ЩАСЛИВОГО КАСКО»
Різноманітні способи оплати страхового платежу (1, 2, 3, 4
платежі)
Можливість обирати необхідний розмір франшизи
Вибір осіб за стажем та віком, допущених до керування ТЗ
Вибір необхідного пакету ризиків

Покриваються витрати на евакуацію пошкодженого ТЗ до 5000 грн.
Відсутність обмежень за місцем зберігання автомобіля
Відсутність обмежень по протиугінним системам, встановленим на ТЗ
Розширена територія покриття (Україна, СНД, Європа)

Виплати за пошкоджені скляні деталі авто без довідки ДАІ
Безкоштовна цілодобова підтримка контакт-центру
Страхове відшкодування також сплачується, якщо страховий
випадок стався внаслідок грубих порушень ПДР, таких як: проїзд на
сигнал світлофора, що забороняє рух, перевищення швидкості,
перетин подвійної суцільної лінії

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ КАСКО

ДІЇ КЛІЄНТА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

Оригінал договору страхування

Письмова заява про настання страхового випадку та виплату
страхового відшкодування

Документ, підтверджуючий право користування та право власності

Посвідчення водія, який володів ТЗ при настанні страхового
випадку
Юридична особа додає копії Довідки про присвоєння коду ЄДРПОУ,
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи і свідоцтво про сплату
податку

Довідка компетентних органів України, підтверджуючих факт
настання, причини і наслідки страхового випадку
Документи, підтверджуючі розмір збитків внаслідок настання страхового
випадку

при ДТП - довідку про
реєстрацію ДТП та
довідку про обставини
ДТП, видану
уповноваженим на це
державним органом
при ПДТЛ - довідку з
органів МВС
у разі викрадення довідку (або копію
процесуального
документа) органів МВС
або інших компетентних
органів про факт та
обставини настання
події
у разі дії стихійного
лиха - довідку з
метеорологічної або
сейсмологічної служби
про стихійне лихо
якщо відбулися пожежа
або вибух - довідку
органів пожежного
нагляду

