Автоцивілка
«Все включено»

Комплексне страхування:
ОСЦВ — обов'язкова Автоцивілка
ДЦВ — добровільна Автоцивілка
Прямий захист — страхування авто

ЕЛЕКТРОННИЙ ПОЛІС
Співпраця з лідером стає зручнішою

Неможливо втратити документи
(договір є на e-mail, в телефоні Клієнта та членів його родини)

1 платіж – економія часу
(можливість оплати декількох програм одним платежем)

3 варіанти франшизи
(можливість впливати на розмір платежу)

Автоцивілка + ДЦВ + міні КАСКО
(можливість в одному пакеті укласти 3 види страхування)

Просте та швидке оформлення за декілька кроків в телефоні
(без кас, черг та паперів)
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Чому
Клієнт повинен
купувати саме
Е-поліс?

ОСЦВ
Обов'язкове страхування цивільної
відповідальності власників наземних
транспортних засобів

ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ
Що застраховано за полісом ОСЦВ?
ОСЦПВ ВНТЗ – це фінансовий захист потерпілих в результаті ДТП, тобто обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Увага!
Страхується
не
транспортний
засіб,
а
відповідальність власника (водія) ТЗ за збитки,
що можуть бути завдані потерпілим внаслідок
ДТП, а саме:
- збитки, нанесені життю та здоров'ю 3-х осіб
- збитки, нанесені майну 3-х осіб

Штраф за відсутність полісу ОСЦВ в розмірі 25-50 неоподатковуваних
мінімумів, що в гривневому еквіваленті відповідають 425 – 850 грн.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПОЛІС ОСЦВ
Загальні умови

Опції
Укладається на транспортний засіб
який:

Умови
- належить фіз. особі;
- належить юр. особі, але страхувальником виступає фіз. особа;
- має постійну реєстрацію на території України;

Ліміти відшкодування по збиткам,
нанесеним:

- майну потерпілих: 130 000 грн. на 1го потерпілого
- життю та здоров'ю потерпілих: 260 000 грн. на 1го потерпілого

Франшиза

- 0 грн., 2 000 грн., 2 600грн.

Зона використання ТЗ

- з 1 по 6 Зону, що передбачені законом
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ЛІМІТИ ВІДШКОДУВАННЯ
Які діють ліміти відповідальності Страховика?
З 21.09.2019р. збільшено ліміти відповідальності на 30%

За збитки нанесені:
Майну потерпілих

Ліміт відповідальності Страховика
(на одного потерпілого)
130 000 грн.

Якщо загальний розмір збитку, майну потерпілих, перевищує п'ятикратний ліміт
відповідальності Страховика (650 000 грн.), відшкодування кожному потерпілому, пропорційно
зменшується.

Життю та здоров'ю потерпілих

260 000 грн.

Відшкодування збитку, нанесеного життю та здоров'ю, здійснюється незалежно від кількості
потерпілих та відшкодовується кожному потерпілому в межах передбаченого ліміту.

Збитки, нанесені життю та здоров'ю потерпілого, включають в себе:
- лікування потерпілого
- тимчасову втрату працездатності
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- постійну втрату працездатності
- смерть потерпілого

ФРАНШИЗА
Яка франшиза застосовується за договором ОСЦВ?

При нанесенні збитку:

Франшиза

Життю та здоров'ю третіх осіб

0 грн.

Майну третіх осіб

0 грн., 2000 грн., 2600 грн.
(за вибором Страхувальника)

В графі “Франшиза” прописом зазначається конкретний розмір франшизи (в грн.), яку
застосовує Страховик
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ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ (ОТК)
Кому необхідно проходити ОТК?
Строк
експлуатації

ОТК

- Легкові автомобілі всіх типів, марок та моделей, причепи
(напівпричепи) до них;
- Мотоцикли, мопеди, мотоколяски;

незалежно від
строку експлуатації

не підлягають

- Легкові автомобілі, що використовуються для перевезення
пасажирів чи вантажів, з метою отримання прибутку;
- Вантажні автомобілі, незалежно від форми власності,
вантажопідйомністю до 3,5 т., причепи до них;

до 2-х років

не підлягають

більше 2-х років

1 раз на 2 роки

- Грузовые автомобили, грузоподъемностью более 3,5 т.,
- прицепы к ним;
- Такси;

независимо от
срока эксплуатации

1 раз на рік

Назва

- Автобусы;
- Специализированные ТС, который перевозят опасные грузы;
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2 рази на рік
(1 раз на 6 міс.)

ТЕРМІН ДІЇ ПОЛІСУ ОСЦВ
Як визначається термін дії полісУ?
Термін дії договору ОСЦВ 1 рік, якщо:
 ТЗ постійно зареєстрований в Україні
 ТЗ – не підлягає ОТК
 ТЗ підлягає ОТК та до дати наступного ОТК більше 12 місяців

Короткостроковий договір ОСЦВ укладається терміном
від 1-го до 11 міс., якщо:
 ТЗ підлягає ОТК та до дати наступного ОТК менше 12 місяців

 ТЗ має тимчасову реєстрацію

Для коректного розрахунку вартості полісу в поле «Місце
реєстрації власника ТЗ» необхідно вносити данні
реєстрації власника із свідоцтва про реєстрацію ТЗ
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МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ
Як визначається місце реєстрації ТЗ?
Зона

Місце реєстрації власника ТЗ

ЗОНА 1

м. Київ

ЗОНА 2

Дніпро, Львів, Одеса, Харків, Бориспіль, Боярка, Бровари, Буча, Васильків, Вишгород,
Вишневе, Ірпінь, Обухів

ЗОНА 3

Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг

ЗОНА 4

Алчевськ, Бердянськ, Біла Церква, Вінниця, Горлівка, Євпаторія, Житомир, Івано-Франківськ,
Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Керч, Кропивницький, Краматорськ, Кременчук,
Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград,
Полтава, Рівне, Севастополь, Сєвєродонецьк, Сімферополь, Славянськ, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів

ЗОНА 5

Інші населені пункти

ЗОНА 6

Для ТЗ, зареєстрованих в інших країнах*
* Електронний поліс для «ЗОНИ 6» — не укладається!
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ЄВРОПРОТОКОЛ
Коли можна скористатися?

ДТП, за якої:
 кожен з учасників ДТП має діючий
поліс ОСЦВ;
 жоден з учасників на момент ДТП не
знаходився в стані алкогольного чи
наркотичного сп'яніння;
 нанесено збиток тільки майну;

Спрощений порядок оформлення ДТП без
виклику компетентних органів, за допомогою
Європротоколу.
При цьому, учасники ДТП:
1. дійшли згоди в питанні, хто з них винен в ДТП
2. заповнюється бланк «Європотоколу» згідно
інструкції заповнення
3. для врегулювання необхідно звернутися в СК,
де оформлено поліс учасника-винуватця ДТП із
заповненим «Європротоколом»

ДТП, при якому не виконується хоча б одна умова для оформлення за
Європротоколом - виклик компетентних органів обов'язково!
При спрощеному оформленні ДТП за допомогою Європротоколу,
ліміт страхового відшкодування:
 на 1 подію – 50 000 грн.
 незалежно від кількості учасників
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ПЕРЕВАГИ ОСЦВ від ARX
Що отримує Клієнт при купівлі ОСЦВ від ARX?



Надійність виплат. Забезпечується показниками виплат: СК “ARX” –лідер виплат по страховим
подіям в Україні



Клієнт СК “ARX” зможе отримати допомогу в будь-якій точці України. Це забезпечує широка мережа
представництв в усіх регіонах України




Дистанційне врегулювання збитків - комфортне обслуговування та швидкість виплати.



Зручність обслуговування та простота врегулювання. Інформація по врегулюванню збитків доступна
в персональному кабінеті: myarx.arx.com.ua
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CK “ARX” забезпечує інформаційну підтримку клієнтів та не залишає їх один на один із заповненням
Європротоколу в складній ситуації – по телефону гарячої лінії (0800 30 272 3) Клієнта
проконсультують про його діях при ДТП та про порядок заповнення Європротоколу.

ДЦВ
Добровільна Автоцивілка

ДЦВ
Для чого потрібна додаткова Автоцивілка?
ДЦВ (Добровільна Автоцивілка) – це можливість збільшити стандартний ліміт відповідальності
за договором «Обов'язкової Автоцивілки» за нанесення збитку майну, життю та здоров'ю третіх
осіб в результаті ДТП, що сталася з вини Страхувальника

Розглянемо ситуацію на прикладі:
Сталося ДТП
200 000 грн. – збитки майну потерпілого при ДТП.

130 000 грн. – максимальне відшкодування за договором «Обов'язкової Автоцивілки»
70 000 грн. – буде відшкодовано за договором ДЦВ
Без полісу ДЦВ – різницю сплачує Клієнт за власні кошти.

Поліс ДЦВ гарантує
збереження власних коштів за рахунок страхового ліміту
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ДЦВ
Діючі ліміти та умови
Ліміт відповідальності та вартість полісу
Регіон
Київ та Київська
область
Всі регіони, крім
Києва та
Київської обл.

500 тыс. грн

1 млн. грн

840,00

870,00

730,00

Строк дії договору
12 міс
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750,00

Збільшені ліміти
відповідальності для:
Автовласників, що проживають у
великих містах України;
Автовласників, що часто перебувають
в бізнес-поїздках;

Автовласників, що бажають оформити
додатковий захист фінансової
стабільності в непередбачених
ситуаціях на дорозі.

Територія страхування
Україна

ДЦВ
Переваги продукту
Договір ДЦВ дає можливість розширити ліміт відповідальності за
договором «Обов'язкової Автоцивілки»

Вартість страхування не залежить від типу авто, кількості водіїв, їх
водійського стажу та віку

Страхова сума не поділяється на ліміти відповідальності за
окремими ризиками

Діє на всій території України (за виключенням АР Крим, м. Севастополь
та території проведення антитерористичної операції)

Страховий захист розповсюджується на всіх водіїв, що керують авто на
законних підставах.
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Прямий захист
(міні-КАСКО)

ПРЯМИЙ ЗАХИСТ
Загальні умови
Автоцивілка + «Прямий захист» = виплата напряму від АRХ в 100% випадків
– Обов'язкова Автоцивілка / відшкодовуються збитки нанесені майну та здоров'ю третіх осіб
– страхування наземного транспорту за програмою «Прямий захист» / відшкодовуються збитки
нанесені застрахованому авто, якщо водій не винен в ДТП

Загальні умови страхування:
Основні умови

Опис продукту
ОСЦВ

Хто може бути страхувальником
Що застраховано
Вартість полісу
Франшиза
Термін дії договору
Територія страхування
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Прямий захист
Фізичні особи*

Відповідальність Страхувальника

Автомобіль Страхувальника

Згідно тарифів по ОСЦВ

Згідно тарифів по Прямому захисту

0 грн.

0 грн.
1 рік
Україна

* ТЗ, може бути у власності юр. особи, але страхувальником виступає лише фіз. особа.

ПРОГРАМА «ПРЯМИЙ ЗАХИСТ»
Основні умови
Страхувальник: фізична особа.
Об'єкт страхування: легкові автомобілі 2007 - 2021 років випуску, що не є
предметом застави.
До керування авто допускаються всі особи, що керують автомобілем на законних
підставах.
Територія страхування: Україна (окрім території АР Крим, м. Севастополь, а також
територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють чи здійснюють
не в повному обсязі свої повноваження, на момент настання події).
Термін дії договору: 1 рік*

* - Дати початку та закінчення дії договору Прямий захист та полісу ОСЦВ
співпадають, так як передбачено пакетний продаж.
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СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ
Основні умови
РИЗИКИ за договором «Прямий захист»:
«Збитки внаслідок ДТП без вини» - компанія АRХ відшкодовує збитки
нанесені застрахованому авто, якщо водій, не винен в ДТП.
Франшиза за договором - 0 грн (не застосовується)
Страхова сума* (ліміт відповідальності Страховика) за договором
«Прямий захист» - 130 000 грн

* - Страхова сума протягом дії Договору зменшується на суму
виплаченого страхового відшкодування за подіями що сталися
(агрегатна страхова сума)
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КОРИГУВАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ
Для окремих марок авто.
Для визначення вартості договору «Прямий захист» для нижченаведених марок авто,
до річного страхового платежу застосовується коефіцієнт 1,3:

•
•
•
•
•
•
•
•

Maserati
LADA
TATA
ЗАЗ*
ВАЗ
ГАЗ
УАЗ
Богдан
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* ЗАЗ-965, АЗ-966, ЗАЗ-966 В, ЗАЗ-968, ЗАЗ-968 А, ЗАЗ-968 М

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chevrolet-Niva
Geely
MG
Ssang Yong
UAZ
CHERY
Daihatsu
Great Wall
Jac

СЕРВІС ПРЯМИЙ ЗАХИСТ
Переваги сервісу
Прямий захист у випадку ДТП непотрібно звертатись до страхової компанії винуватця. Необхідно
звернутися в ARX і виплату Клієнт отримає напряму від ARX.
ARX гарантує виплату в повному обсязі - при розрахунку виплати амортизаційний знос запчастин не
враховується.
телеврегулювання – при настанні ДТП, авто направляється одразу на СТО не відвідуючи офіс
страхової компанії;

керування автомобілем будь-яким водієм на законних підставах без збільшення вартості полісу;

myarx.arx.com.ua/ – можливість контролювати статус своєї страхової справи на сайті Компанії;
ARX гарантує якість ремонту на обраній СТО;
ARX виплачує більше 4 млн. грн. щодня
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ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Що не відшкодовується за договором?
 ДТП, що сталася з вини Страхувальника чи особи, допущеної до керування
застрахованим авто

 ДТП, за якої не було безпосереднього зіткнення застрахованого автомобіля з іншим
автомобілем - учасником ДТП
 збитки, спричинені склу та освітлювальним приладам застрахованого авто, за
відсутності пошкоджень інших деталей, вузлів та агрегатів застрахованого авто
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Врегулювання

ВРЕГУЛЮВАННЯ
Дії при настанні страхового випадку
1.

Прийняти всі можливі заходи з метою:
- надання першої медичної допомоги
- рятування транспортного засобу
- зменшення подальшого збитку

2 . Негайно заявити про настання Страхової події в АRХ за
цілодобовою гарячою лінією 0 800 30 27 23

3 . За необхідності, викликати представників відповідного
компетентного органу

Спеціалісти Call-центру АRX:
- нададуть консультацію відносно дій учасників ДТП
- проконсультують відносно оформлення бланку Європротоколу

- зафіксують страхову подію
- приймуть заяву на виклик евакуатора

* Телефонна розмова записується!
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