КАСКО «Все включено»
Добровільне страхування наземного транспорту
(окрім залізничного)

УМОВИ СТРАХУВАННЯ
Які авто приймаємо на страхування?
На страхування приймаються не заставні ТЗ терміном експлуатації
від 0 до 180 місяців:
Термін
експлуатації
від 0 до 120 міс.

Умови
- ТЗ будь-якого типу (легкові, вантажні, автобуси)
- Опція «СТО за вибором Страхувальника»
- Опція «Авторизована СТО за вибором Страховика»

від 25 до 120 міс.

- Опція «Неавторизована СТО за вибором Страховика»

від 49 до 180 міс.

- Легкові ТЗ (вартістю до 1 млн. грн.), марок: Renault, Dacia, Infiniti, Nissan,
Audi, VW, Seat, Chevrolet, Jeep, Mercedes-Benz, Opel, Smart, KIA, Lexus, Toyota,
Mitsubishi, Daewoo, Ford, BMW, Peugeot, Citroen, Hyundai, Fiat, Alfa Romeo,
Lancia, Skoda, Honda, Acura, Mazda, Suzuki, Isuzu, Subaru
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- Опція «СТО за вибором страховика з використанням альтернативних
запчастин»

УМОВИ СТРАХУВАННЯ
Додаткове обладнання що приймається на страхування
автомобільна теле-, аудіо- та радіоапаратура оздоблення салону, чохли
на сидіння, часи
додаткове обладнання салонів, світлове, сигнальне, захисна плівка,
встановлена на ТЗ
інше обладнання, що встановлено на ТЗ, та не входить до його
заводської комплектації

Поправочні коефіцієнти при страхуванні захисної плівки, що встановлена на ТЗ
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1.2

Страхова сума ТЗ до 500 000 грн

1.1

Страхова сума ТЗ від 500 001 грн до 1 000 000 грн

1.05

Страхова сума ТЗ від 1 000 001 до 4 000 000 грн

КАСКО «Все включено»
Які групи ризиків покриваються?
«Викрадення»

- незаконне заволодіння транспортним засобом шляхом
крадіжки, грабежу, розбійного нападу

«Збитки
внаслідок ДТП»

- будь-яке пошкодження чи знищення ТЗ, його окремих
складових частин чи додаткового обладнання внаслідок
дорожньо-транспортної події

«Збитки внаслідок
інших подій»

- напад тварин, падіння предметів на ТЗ
- крадіжки окремих складових частин ТЗ/додаткового обладнання,
- стихійні лиха; пожежа чи вибух
- потрапляння каміння чи інших предметів, що вилетіли із-під коліс транспортного
засобу
- ПДТО - протиправні дії третіх осіб

зовнішній фізичний вплив інших випадкових, раптових та непередбачуваних подій,
якщо такі події не є виключенням за договором.
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КАСКО «Все включено»
Унікальність продукту
Включення пункту «зовнішній фізичний вплив інших випадкових, раптових та
непередбачуваних подій» означає, що:
 договір укладається на базі All Risks – страхування від усіх ризиків
 даний страховий продукт не має аналогів на українському ринку

Наприклад:
Внаслідок прориву водопровідної труби на автостоянці та затоплення ТЗ водою, була пошкоджена
внутрішня обшивка ТЗ.

Чи буде даний випадок розцінюватися як страховий?
В стандартному договорі - ні, т.я. дія води відшкодовується тільки якщо це повінь, тобто стихійне лихо.
Так як, в договорі немає ризику "пошкодження водою внаслідок прориву водопроводу", то і подія не може
бути признана страховою!

В договорі «Все включено» від ARX – Так! Такий випадок розцінюється, як страховий.
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КАСКО «Все включено»
Особливості покриття ризику «Викрадення»?
При страхуванні ризику «Викрадення»
(окрім страхування вантажних автомобілів, причепів, автобусів)

ТЗ обов'язково повинен бути обладнаний протиугінним пристроєм:
(факт наявності якого зафіксовано у відповідних пунктах Договору)


для ТЗ вартістю до 10 000 $ – будь-якою електронною охоронною сигналізацією



для ТЗ вартістю більше 10 000 $:

o
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електронним пристроєм переривання системи запалювання або системи подачі
палива (іммобілайзер)
або
механічним незнімним блокіратором важеля коробки передач

КАСКО «Все включено»
Термін та територія дії Договору
Термін дії Договору – 1 рік
Територія страхування:
Україна*, країни Європи, СНД, республіка Грузія
* - окрім території АР Крим, м. Севастополь та територій, на яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють чи здійснюють не в повному обсязі
свої повноваження

Належність до регіону визначається за адресою реєстрації
власника транспортного засобу, яку зазначено в документі
про реєстрацію ТЗ (техпаспорті).

Адреса ЦНАП (МРЕВ)
не має значення!
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Розрахунок
страхового платежу

КАСКО «Все включено»
Страхова сума

Страхова сума за програмою
КАСКО «Все включено» – неагрегатна.

Страхова сума, що не змінюється протягом всього терміну дії договору,
незалежно від кількості страхових випадків та проведених виплат страхових
відшкодувань.
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КАСКО «Все включено»
Визначення страхової суми
Страхова сума встановлюється в розмірі дійсної (ринкової) вартості ТЗ на момент
укладення Договору
1. Дійсною (ринковою) вартістю нового ТЗ є вартість покупки ТЗ, зазначена в договорі
купівлі-продажу (довідці-рахунку)

новим ТЗ слід вважати ТЗ, придбаний
безпосередньо напередодні укладення Договору,
що раніше (до моменту купівлі) не був
зареєстрований в компетентних органах

2. Дійсну вартість не нового ТЗ необхідно визначати через сервіс, реалізований в АРМ
Галактика, на підставі наступних даних: (марка, модель, об'єм двигуна, тип двигуна, тип
коробки передач, рік випуску, пробіг.)
Страхова сума повинна бути збільшена на вартість додаткового обладнання, за наявності такого
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КАСКО «Все включено»
Особливі умови в залежності від марки авто

Км = 1,05

Км = 1,00

BMW

ACURA

CHRYSLER

CITROEN

HONDA

DACIA

JAGUAR

FIAT

LAND ROVER

FORD

LEXUS

JEEP

MAZDA

MASERATI

MERCEDESBENZ

MINI

PORSCHE

TOYOTA

MITSUBISHI
NISSAN
PEUGEOT
RENAULT

Для авто інших марок Км = 0,95
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SUZUKI

КАСКО «Все включено»
Особи допущені до керування
Опція № 1. «Особи, що керують ТЗ на законних підставах»:
Вік водіїв

Коефіцієнт

23 роки та старше

1,0 (коефіцієнти не Застосовуються)

Опція № 2. «Особи, що керують ТЗ на законних підставах»:
Вік водіїв

Коефіцієнт

включаючи осіб, молодше 23-х років

1,25 (надбавка до тарифу 25%)

Опція № 3. «Перелік осіб допущених до керування»:
Вік водіїв, (років включно)

Коефіцієнт

від 45-ти до 55-ти

0,80 (знижка 20%)

від 30-ти до 65-ти

0,90 (знижка 10%)

від 23-х до 65-ти

0,95 (знижка 5%)

12

КАСКО «Все включено»
Коригувальний коефіцієнт, що залежить від СТО
1. Опція «Авторизована СТО за вибором Страховика»*
2. Опція «Неавторизована СТО за вибором Страховика»**
3. Опція «СТО за вибором Страхувальника»***
4. Опція «СТО за вибором Страхувальника з використанням
альтернативних складових частин»****

* дана умова відшкодування застосовується для ТЗ будь-яких марок 2011-2020 років випуску.
** доступна для ТЗ строком експлуатації від 25 до 120 міс., окрім Toyota, Lexus, Renault.

*** Страхувальник сам визначає СТО із числа авторизованих.
**** якщо необхідні для проведення відновлювального ремонту альтернативні складові частини відсутні на ринку,
чи використання наявних альтернативних складових частин в зв'язку із особливостями їх конструкції (матеріалом,
формою, розміром і т.п.) не гарантує якісний ремонт ТЗ, для відновлювального ремонту використовуються
вживані складові частини ТЗ.
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КАСКО «Все включено»

Коефіцієнт, що залежить від результатів попереднього року
Критерії

Коефіцієнт Куб

ТЗ страхується в Компанії вперше

1,00

Відсутність заявлених страхових випадків за попередні 1 095 днів страхування (3 роки)

0,70

Відсутність заявлених страхових випадків за попередні 730 днів страхування (2 роки)

0,75

Відсутність заявлених страхових випадків за попередні 365 днів страхування

0,85

За попередні 365 днів страхування оплачено 1 збиток, сума якого не перевищує 5% від
страхової суми, що має ознаки наявності права регресу

0,90

За попередні 365 днів страхування сума оплачених збитків не перевищує 5% від страхової
суми та заявлено не більше 2-х збитків

1,00

За попередні 365 днів страхування сума оплачених збитків знаходиться в межах від 5% до
10% від страхової суми чи заявлено 3 збитки

1,10

За попередні 365 днів страхування сума оплачених збитків перевищує 10% від страхової
суми

1,20

За попередні 365 днів страхування заявлено 4 та більше збитків
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умови страхування
визначаються в
індивідуальному порядку

КАСКО «Все включено»
Розстрочка платежу

Способи оплати страхового платежу
Кількість платежів протягом року

Коефіцієнт

1

0,95

(в момент підписання Договору)

2

0,95

(з інтервалом 6 місяців)

3

0,95

(з інтервалом 4 місяці)

4

0,95

(з інтервалом 3 місяці)

12
(з інтервалом 1 місяць)
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1,00

КАСКО «Все включено»
Валютне застереження
Можливість укласти договір страхування з валютним застереженням.
Коефіцієнт ДС з валютним застереженням — 1,20 (тариф збільшиться на 20%)

Валютне застереження
Страхова сума встановлюється в гривневому еквіваленті страхової суми в євро за офіційним
курсом НБУ на певну дату:
 для розрахунку страхового платежу - за курсом, що діє на робочий день, перед датою укладення
договору;
 для визначення розміру страхового відшкодування - за курсом, що діє на робочий день, перед
датою настання страхового випадку.

Страхова сума в гривні за рахунок зміни курсу євро може
збільшитися не більше ніж вдвічі
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Приклад розрахунку страхової суми з урахуванням валютного
застереження
Умови Договору:
- Страхова сума встановлена в розмірі гривневого
грошового еквіваленту 25000 євро;
- Франшиза - 0% від страхової суми;
- Офіційний курс гривні до євро за курсом НБУ, що
діє на 09 годин. 00 хв. робочого дня, що передує даті
укладення договору, складає 30 грн. / 1 євро;

Визначення Cтрахової суми:
ССсп = 25 000 євро х 30 грн. = 750 000 грн.
Страховий
платіж
за
Договором
розраховується як добуток страхової суми
750 000 грн. та страхового тарифу.

Через 6 місяців після укладення договору застрахований ТЗ викрадено.
Розрахунок страхового відшкодування:
Офіційний курс гривні до євро, що діє на дату, яка передує даті настання страхового випадку,
складає 35 грн. / 1 євро.
Страхова сума = 25000 євро х 35 грн. = 875000 грн.
Таким чином, Страхувальник сплатив страховий платіж, розрахований виходячи із страхової суми 750 000 грн.,
а страхове відшкодування буде розраховано виходячи із страхової суми 875 000 грн.
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Франшиза

КАСКО «Все включено»
Франшиза
Застосовується безумовна франшиза в розмірі, однаковому для кожного з
ризиків включаючи «Викрадення» (окрім певного переліку автомобілів)


для легкових автомобілів

0 % от страхової суми (зі страховою сумою до 4 000 000 грн)

0,25 % от страхової суми (зі страховою сумою від 800 000 грн)
0,75 % от страхової суми (зі страховою сумою від 266 667 грн)



для всіх ТЗ (включаючи легкові)

0,5 % от страхової суми (зі страховою сумою від 400 000 грн)
1,0 % от страхової суми (зі страховою сумою від 200 000 грн)
2,0 % от страхової суми (зі страховою сумою від 100 000 грн)
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ФРАНШИЗА
Особливі умови
Безумовна франшиза за ризиком «Викрадення»
при страхуванні зазначених ТЗ (застава, незастава) складає 5% від страхової суми
(але не менше франшизи, встановленої за іншими ризиками)
Toyota Camry, Toyota Highlander - 2015 – 2021 р. в.,
Toyota RAV-4 - 2018 – 2021 р. в.,
Lexus RX, NX - 2016 – 2021 р. в. страховою сумою до 1 000 000 грн,
Honda CR-V, Honda Pilot - 2016 – 2021 р. в.,
MAZDA 6, MAZDA CX 5, Mazda 3 - 2018 - 2021 р. в.,
BMW X5, X6 - 2007 – 2016 р. в.,
Lexus GX - 2007 – 2016 р. в.,
Lexus LX - 2007 – 2014 гр в. страховою сумою до 1 000 000 грн,
Toyota Land Cruiser 200 - 2007 – 2014 р. в. страховою сумою до 1 000 000 грн,
Toyota Land Cruiser 150 (Prado) - 2007 – 2021 р. в. страховою сумою до 1 000 000 грн,
Land Rover Range Rover, Range Rover Sport - 2007 – 2016 р. в.,
Land Rover Range Rover Evoque - 2012 – 2021 р. в.
Mercedes Benz GLE, Mercedes Benz GLE Coupe, Mercedes Benz GLS – 2017 – 2021 р. в.,
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ФРАНШИЗА
Особливі умови

Якщо середньомісячний пробіг > 5 000 км*

Під час керування ТЗ водієм:
- у віці до 23-х років

безумовна франшиза за ризиком
«Збитки внаслідок ДТП» = 5% від СС

* – дана умова застосовується, виключно, при
страхуванні легкових автомобілів, страхова сума
зя якими не перевищує 300 000 грн., за
договорами, укладеними з фіз. особами (в тому
числі, з СПД) та строк із дня укладення Договору
до дати настання ДТП перевищує 30 календарних
днів.
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- не зазначеним в переліку осіб, допущених до
керування
- вік якого не відповідає зазначеному в договорі

безумовна франшиза за ризиком «Збитки
внаслідок ДТП» = 2,5% від CC, але не менше
ніж 5 000 грн. та не менше франшизи
встановленої за ризиком «Збитки внаслідок
ДТП»

Проведення
огляду

КАСКО «Все включено»
Проведення огляду
Коли проводиться огляд?
•

безпосередньо перед оформленням Договору

•

у випадку, прострочення платежу більше 10 (десяти) календарних днів

•

після відновлювального ремонту ТЗ внаслідок отриманих пошкоджень

Як проводиться огляд?
•

виключно в світлий час доби

•

В добре освітленому місці (боксі, гаражі та ін.)

•

коли ТЗ в чистому стані

Особливу увагу:
•

необхідно приділити наявності/відсутності сколів (тріщин) лобового скла та зовнішніх
освітлювальних приладів

•

відмітити наявність/відсутність додаткового обладнання ТЗ, заявленого на страхування
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КАСКО «Все включено»
Проведення огляду
При огляді ТЗ необхідно сфотографувати:
• ТЗ з 4х сторін – діагональні види із захватом панелі даху;
• додаткове обладнання, якщо заявлено на страхування;
• панорамний дах (люк) автомобіля ззовні та з середини (із салону
автомобіля);
• пошкодження / некомплектність, у випадку іх виявлення;
• фотографії ТЗ разом із фотографіями (скан копіями) техпаспорту, а
також водійських посвідчень осіб, допущених до керування (якщо
договір розповсюджується на поіменований перелік водіїв), повинні
бути розміщені в АРМ «Галактика»

 Огляд та фотографування нових ТЗ, вартістю до 50 000 доларів США, що реалізовано
через автосалони, допускається не проводити. Новим, слід вважати ТЗ, придбаний безпосередньо
напередодні укладення Договору, який раніше (до моменту покупки) не був зареєстрований в
компетентних органах
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КАСКО «Все включено»
Проведення огляду
Під час огляду ТЗ обов'язково:
ЗВІРИТИ:
1. реєстраційний номер ТЗ
2. номер кузова (VIN-код) ТЗ, нанесений на металевих
деталях кузова або шасі (рами)*
з даними свідоцтва про реєстрацію ТЗ (техпаспорта)

*- фото номера кузова (місце
розташування номера кузова
зазначено в сервісній книзі ТЗ)

УТОЧНЮЮТЬСЯ та ФІКСУЮТЬСЯ:

в кілометрах або милях показання одометра**
** - фото показань одометра

у випадку невідповідності даних, ТЗ не може бути
застраховано до моменту усунення такої невідповідності!!!
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Врегулювання

ВРЕГУЛЮВАННЯ
Дії при настанні страхового випадку
1.

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

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

3 . У разі необхідності, викликати представника відповідного
компетентного органу

Фахівці Call-центру АRX:
- нададуть консультацію відносно дій учасників ДТП

- зафіксують страхову подію

- проконсультують відносно оформлення бланку Европротокола

- приймуть заяву на виклик евакуатора

* Телефонна розмова записується!
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ВРЕГУЛЮВАННЯ
Дії при настанні страхового випадку
 Під час телефонної розмови потрібно надати оператору
необхідну інформацію з метою фіксації повідомлення про
страхову подію
 Оператор направляє на партнерську СТО

«Телеврегулювання»

ТЗ направляється на СТО (не відвідуючи офіс страхової компанії), де:
 Нададуть на підпис вже заповнений бланк повідомлення
та Заяву на виплату
 Оглянуть та сфотографують авто

 Приймуть всі необхідні документи
 Визначать об'єм відновлювальних робіт
 Передадуть всю інформацію в страхову компанію
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ВРЕГУЛЮВАННЯ
Норматив знецінення

1. При розрахунку страхового відшкодування за ризиком викрадення чи повній загибелі
ТЗ враховується знецінення ТЗ, для чого використовується норматив знецінення ТЗ,
за період дії Договору, який обов'язково зазначено в останньому
2. Норматив знецінення ТЗ та ДО за період страхування у відсотках (%) від страхової суми
складає для:

Легкових автомобілів - 10%
за кожен рік експлуатації

29

Вантажних автомобілів,
причепів, автобусів - 15%
за кожен рік експлуатації

Виключення
та обмеження

ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Не приймаються на страхування
ТЗ, випущені до 2006 року включно;

ТЗ, що використовуються в спортивних змаганнях
ТЗ, що використовуються для навчальної їзди
ТЗ, що здаються в прокат
ТЗ, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі
(легкових таксі, мікроавтобусів, автобусів)
31

ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Не приймаються на страхування
ТЗ, оснащені рефрижераторним\холодильним обладнанням, цистернами
(автоцистерна, причіп-цистерна), окрім страхування парків ТЗ
мототехніка (мотоцикли, моторолери, мопеди, мотоколяски)
причепи до легкових автомобілів
Сільгосптехніка та інша спеціальна техніка (трактори, комбайни,
екскаватори, крани, та ін.)
ТЗ, зареєстровані не в Україні, а також укладення Договору із страхувальником
– нерезидентом
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Для цілей оподаткування резидентом – вважається особа, що має паспорт України.
Всі інші особи вважаються нерезидентами

ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Не приймаються на страхування
Для певних моделей ТЗ страховою сумою від 1 000 001 грн. обов'язкове встановлення протиугінної
GPS-системи від ТОВ «Венбест»

Lexus LX - 2015 – 2021 р.в.
Lexus GX - 2017 – 2021 р.в.
Toyota Land Cruiser 200 - 2015 – 2021 р.в.

Land Rover Range Rover, Range Rover Sport - 2017 – 2021 р.в.
Land Rover Range Rover Velar - 2019 – 2021 р.в.

NEW!

BMW X5, BMW X6, BMW X7– 2017 – 2021 р. в.
Lexus RX, Lexus NX– 2017 – 2021 р. в.
Toyota Land Cruiser 150 (Prado) – 2017 – 2021 р. в.
Land Rover Discovery 2019 – 2021 р. в
!!!Укладення договорів страхування підлягає обов'язковому погодженню з ДАПМ
Договори укладаються співробітниками СК
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ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Відмова в виплаті
Підставою для можливої відмови у виплаті є*:
Керування ТЗ особою в
медикаментозного) сп'яніння

стані

алкогольного

(наркотичного,

токсичного,

Виїзд на ж/д переїзд при закритому шлагбаумі
Буксирування (транспортування) ТЗ
Перевезення вибухо-, вогненебезпечних та легкозаймистих речовин, тварин, птахів
Комерційні перевезення (прокат)
Конструктивне втручання (без допуску виробника чи відповідних органів)
Незаконне заволодіння ТЗ, здійснене іншим чином, ніж викрадення, грабіж або
розбій (внаслідок шахрайських дій третіх осіб і т.п.);

* - повний перелік таких випадків зазначено в договорі страхування
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ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Відмова в виплаті

Не відшкодовується викрадення:

 коліс (в тому числі запасних) або ковпаків (чохлів, кожухів) до

них, номерних знаків, молдингів, емблем, склоочисників,
акумулятора, антен, скла зовнішніх дзеркал (окрім викрадення
разом з ТЗ)

 додаткового обладнання, незазначеного в договорі
 обладнання із салону ТЗ, без наявності слідів злому
(пошкодження дверей, бій скла та інше)
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Переваги
продукту

КАСКО «Все включено»
Переваги продукту
ДОГОВІР УКЛАДАЄТЬСЯ НА БАЗІ «All RISKS»: страхування від усіх ризиків.

Базова територія страхування УКРАЇНА, країни СНД, країни ЄВРОПИ, ГРУЗІЯ
ФІКСОВАНА СТРАХОВА СУМА, що не змінюється після виплати відшкодування
Ризик «Викрадення» відшкодовується БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ЗА МІСЦЕМ ТА ЧАСОМ зберігання авто.

Страхове ВІДШКОДУВАННЯ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ХТО ВИНЕН В ДТП.
СТРАХУВАННЯ «НОВЕ ЗА СТАРЕ». При пошкодженні автомобіля, оплачується відновлювальний
ремонт автомобіля без урахування зносу запчастин, що підлягають заміні

ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ВИТРАТИ ПО ТРАНСПОРТУВАННЮ пошкодженого автомобіля 3 рази на рік
в розмірі не більше 2 000 грн. на кожен страховий випадок на території України, а також 1 раз на
території країн Європи, СНД та республіки Грузія в гривневому грошовому еквіваленті 200 євро
(за курсом НБУ на дату, що передує даті організації послуги)
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КАСКО «Все включено»
Переваги продукту
ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ВИТРАТИ НА ЗАМІНУ замків дверей та запалювання, перепрограмування
електронних механізмів пуску двигуна ТЗ (50% документально підтверджених витрат, 1 раз за період дії
договору страхування).
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ПО СУМІ ТА КІЛЬКОСТІ заявлених випадків відшкодовуються збитки без документів
компетентних органів при пошкодженні скла, приладів зовнішнього освітлення, дзеркал ТЗ при
відсутності інших пошкоджень ТЗ
ДВА РАЗИ ПРОТЯГОМ ДІЇ ДОГОВОРУ ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ЗБИТКИ БЕЗ ДОКУМЕНТІВ
КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ (окрім випадків викрадення окремих складових частин ТЗ, в т.ч.
додаткового обладнання) в розмірі фактичного збитку за вирахуванням франшизи, але не більше:

- *25 000,00 грн. (для ТЗ зі страховою сумою до 500 000 грн.)
- *5% від страхової суми (для ТЗ зі страховою сумою більше 500 000 грн.)
У випадку оформлення ДТП шляхом складання спільно з іншим учасником ДТП повідомлення про ДТП
встановленого зразку («ЄВРОПРОТОКОЛ») без виклику компетентних органів, згідно п. 2.11 ПДР,
страхове відшкодування виплачується в розмірі збитку за вирахуванням франшизи за відповідним
ризиком, але не більше ніж 50 000,00 грн.
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