
 

 

 

Порівняння програм КАСКО 

Назва програми КАСКО Ощадливе- 10НТ КАСКО Мінімальне-14НТ КАСКО Доцільне - 13НТ 

Транспортний засіб 

Типи ТЗ ТЗ, на які законодавством передбачено оформлення полісу ОСЦПВВНТЗ 

За виключенням 
ТЗ на умовах таксі, прокату, лізингу, тест-драйву; спеціальних, навчальних 

автомобілів; ТЗ, що беруть участь у спортивних змаганнях, авто-шоу 

Вік ТЗ: до 20 років 

Вартість ТЗ, грн. до 800 000 грн. 

Водії 

Кількість водіїв без обмежень без обмежень без обмежень 
Вік водіїв, min 25 років без обмежень 25 років 
Водійський стаж, min 3 роки без обмежень 3 роки 

Договір страхування 

Укладення договору за умови придбання або наявності діючого Полісу ОСЦПВВНТЗ 

Застраховані ризики 

ДТП, що сталася з вини 
водія застрахованого ТЗ, та 

за умови участі в ДТП 
іншого встановленого ТЗ 

ДТП, що сталася з вини водія 
іншого ТЗ, та за умови 
відсутності вини водія 

застрахованого ТЗ 

ДТП 

Строк страхуваня: 1 рік 
   

Територія страхування: 
Україна    

Страхова сума, грн. 20 000 / 50 000 / 80 000 100 000 20 000 / 50 000 / 80 000 
Страхова сума: агрегатна, 
принцип пропорційності 
не застосовується 

   

Вартість  програми, грн: 
 

Для 3-х страхових сум при 
франшизі = 0: 

Київ і передмістя / інші 
міста 

2000 / 1700 
2600 / 2300 
4000 / 3700 

+400 грн. - ТЗ 8 і більше 
років 

+400 грн. -вартістьТЗ>250 000 
+600 грн. -вартістьТЗ>500 000 

-1000 грн. - при франшизі 
1500 

Покриття А: «Стандартне 
ОСЦПВВНТЗ» - 500 

Покриття Б: 
«ОСЦПВВНТЗ + франшиза + 

знос» - 1000 
 

+200 грн. - місце реєстрації ТЗ 
Київ і передмістя 

Для 3-х страхових сум 
при франшизі = 0: 

Київ і передмістя / інші 
міста 

3400 / 2900 
4000 / 3500 
5500 / 5000 

+400 грн. - ТЗ 8 і більше 
років 

+500 грн. -вартістьТЗ>250 
000 

+800 грн. -вартістьТЗ>500 
000 

-1400 грн. - при франшизі 
2000 

Оплата за страхування: одним платежем або розстрочення оплати до чотирьох внесків 

Відновлення ТЗ, виплата страхового відшкодування 

Довідка про ДТП 
необов’язкова 

у разі оформлення ДТП за допомогою Європротоколу з повідомленням Контакт-
центру Страхової компанії 


