ПРОГРАМА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
Канал продажу: КредіАгрикольБанк
Продукт: мототехніка
Реґіон: Україна
Початок дії: з 15.09.2017
УМОВИ СТРАХУВАННЯ КАСКО (БАЗОВІ УМОВИ ВІДПОВІДНО ДО БАЗОВИХ СТРАХОВИХ ТАРИФІВ)
Повне КАСКО (ДТП, ПДТО, Пожежа, Стихійні лиха, Вплив предметів, Викрадення).
1.
Страхові ризики
Відповідає дійсній (ринковій) вартості ТЗ на дату початку страхування.
2.
Страхова сума
Страхова сума неагрегатна.
Виплата страхового відшкодування здійснюється без вирахування з суми збитку
3.
Врахування
величини фізичного зносу ТЗ. При цьому на страхування приймається мототехніка до
фізичного зносу при
3-х років з року випуску
страхуванні ТЗ та
(розрахунок: вік ТЗ = поточний рік – рік випуску відповідно до свідоцтва про
виплаті страхового
реєстрацію ТЗ).
відшкодування
4.
Водії, які мають право Допущення до управління застрахованим транспортним засобом до 2-х осіб за умов:
- водійський стаж кожного водія більше 3-х років (в категорії А) та
керувати ТЗ
- вік кожного водія не менше 25 років та не більше 65 років.
Страхове відшкодування визначається за рахунками з СТО офіційного дилера ТЗ.
5.
Ремонт на офіційній
СТО
Умова, яка означає, що Страхувальник має право у разі пошкодження скляних деталей
6.
Опція
кузова ТЗ 1 (один) раз за строк дії договору не надавати Страховику довідку з
«Скло без довідок»
компетентного органу для отримання страхового відшкодування за наявності всіх
наступних умов:
- відсутності інших пошкоджень ТЗ;
- відсутності інших учасників даної події.
Немає.
7.
Опція «Без довідки
ДАІ»
Немає.
8.
Опція
«Без відмови у виплаті УВАГА! За ризиком «ДТП» страхове відшкодування не виплачується у разі, якщо
ДТП відбулася під час експлуатації застрахованого ТЗ у несприятливих погодних
внаслідок грубих
умовах. Під несприятливими погодними умовами розуміється ожеледь, ожеледиця,
порушень ПДР»
випадання опадів у вигляді снігу, мокрого снігу, налипання мокрого снігу, хуртовини
та інші стихійні та природні явища.
10 % від страхової суми.
9.
Франшиза за ризиком
Викрадення
10 % від страхової суми.
10.
Франшиза у разі
конструктивної повної
загибелі ТЗ
Немає.
11.
Вимоги до зберігання
ТЗ
12.
Витрати на отримання Відшкодовуються всі витрати на отримання всіх необхідних документів від
компетентних органів, необхідних для підтвердження страхового випадку.
документів
Україна.
13.
Територія
страхування
Строк дії договору страхування – 12 місяців (один календарний рік).
14.
Строк страхування
Одноразово, двома або чотирма частинами.
15.
Сплата страхового
платежу
Компенсація витрат до 2 000 грн.
16.
Евакуація ТЗ
Цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні.
17.
Інформаційноконсультаційна
підтримка
18. Базові страхові тарифи
Франшиза безумовна у разі пошкоджень
Страховий тариф, % від страхової суми
1% від страхової суми, але не менше 7 000 грн
6,69
2% від страхової суми, але не менше 12 000 грн
6,36
19. Коригувальні коефіцієнти до базових страхових тарифів
К
Умова, що змінюється
Значення К
Водії, які мають право керувати
Допущення до управління застрахованим транспортним
К1
1,20
ТЗ
засобом всіх осіб, які мають посвідчення водія відповідної
категорії та законні підстави користування та керування цим
транспортним засобом, або якщо хоча б один з допущених
водіїв не відповідає встановленим вимогам.

