СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ «КАСКО ПЛЮС»*
(для автомобілів, які купляються за власні кошти)
Страхувальники
Вигодонабувач
Водії
Страхові випадки

Страховими випадками
не визнаються

Страхова сума
Об‘єкти, що
підлягають
страхуванню
Об‘єкти, що не
підлягають
страхуванню на умовах
продукту «КАСКО
ПЛЮС»
Ліміт відшкодування
КАСКО
Ліміт додаткових
витрат:

Страховий платіж, грн.

Власники легкових ТЗ середнього цінового діапазону до 35 тис. дол. США
Юридичні або фізичні особи, призначені Страхувальником для отримання
страхового відшкодування
Будь-який водій на законних підставах без обмеження віку та стажу керування
пошкодження, знищення або втрата ТЗ, його складових частин, деталей
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулася за участю ТЗ
Страхувальника та встановленої третьої особи або тварини, власник якої
встановлений.
Страховими випадками не визнаються події, що є наслідком:
 ДТП при відсутності інших учасників події, вкл. тварин, якщо їх власник не
встановлений;
 Пожежі, самозаймання;
 Стихійних лих;
 Падіння предметів, попадання каміння;
 ПДТО;
 Угону (незаконного заволодіння) ТЗ.
200 000,00 грн. Не змінюється в залежності від вартості ТЗ/марки, моделі
ТЗ/періоду експлуатації ТЗ
Легкові ТЗ до 3 років експлуатації (включно), зареєстровані на території
України, що не використовується в цілях отримання прибутку (перевезення
вантажів, таксі, прокат). Огляд ТЗ при укладанні Договору страхування –
обов’язковий
Договір страхування не укладається стосовно ТЗ, які на момент укладання
Договору є предметом застави за будь-яким Кредитним договором, а також є
предметом забезпечення фінансових (майнових) зобов’язань за будь-яким
Договором, укладеним Страхувальником.
Додаткове обладнання, що не входить в заводську комплектацію ТЗ на
страхування не приймається.
за договором страхування (страхова сума зменшується на розмір
відшкодування)
- на документи, пов’язані з врегулюванням випадку – не відшкодовується
- транспортування ТЗ до місця найближчого ремонту – не відшкодовується
- послуги Спеціалізованої служби «Грас Савуа Україна» - надаються
Вік ТЗ
до 3-х років експлуатації (включно)
Вартість ТЗ
від 20 до 35 тис.дол. США

Франшиза

Вирахування зносу

Розрахунок розміру
виплати страхового
відшкодування
Строк дії договору
страхування
Територія дії Договору
страхування
Умови сплати
страхової премії

6 468,00

1 000,00 грн.
Виплата страхового відшкодування проводиться:
для ТЗ до 3-х років експлуатації (включно, на момент укладання Договору
страхування) без вирахування зносу на деталі та вузли, що підлягають заміні
в ході відновлювального ремонту ТЗ.
В розрахунок розміру страхового відшкодування включається вартість запасних
частин, деталей, обладнання, матеріалів та ремонтних робіт, що визначається,
виключно, виходячи з відновлення пошкодженого транспортного засобу на базі
сертифікованого СТО ( СТО дилерської мережі). У випадку отримання
Страховиком претензій Страхувальника, Страховик здійснює відшкодування
обґрунтованих витрат останнього на усунення виявлених недоліків, як
можливий наслідок проведеного ремонту на СТО за вибором Страховика.
1 рік
Україна
Одноразово (100%) до початку дії Договору страхування

* - Дана пропозиція розповсюджується на модель Peugeot 308 з 09.07.2015 до 31.08.2015. Страховий партнер АСК «ІНГО
Україна». Ліцензія Держфінпослуг України серія АВ № 546574 від 16.07.2010 р. За більш детальною інформацією звертайтесь
до офіційних дилерів Peugeot

