
 
 

Програма страхування наземних транспортних засобів 
 «КАСКО ДОЦІЛЬНЕ, МІНІМАЛЬНЕ, ОЩАДЛИВЕ»   

 

 Доцільне Мінімальне  Ощадливе 
Транспортні засоби (ТЗ) легкові, вантажні автомобілі, причепи та 

напівпричепи, автобуси, мікроавтобуси 
легкові, вантажні автомобілі, причепи та 
напівпричепи, автобуси, мікроавтобуси 

легкові, вантажні автомобілі, причепи та 
напівпричепи, автобуси, мікроавтобуси 

Вік (термін 
експлуатації) ТЗ 

до 20 років до 20 років до 20 років 

Режим експлуатації за виключенням:  ТЗ на умовах таксі, прокату, 
лізингу, тест-драйву; спеціальних, навчальних 
автомобілів; ТЗ, що беруть участь у спортивних 
змаганнях, авто-шоу 

за виключенням:  ТЗ на умовах таксі, прокату, 
лізингу, тест-драйву; спеціальних, навчальних 
автомобілів; ТЗ, що беруть участь у спортивних 
змаганнях, авто-шоу 

за виключенням:  ТЗ на умовах таксі, 
прокату, лізингу, тест-драйву; спеціальних, 
навчальних автомобілів; ТЗ, що беруть 
участь у спортивних змаганнях, авто-шоу 

Ринкова вартість 
автомобіля 

до 800 000 грн. Без врахування вартості до 800 000 грн. 

Водії 
Кількість водіїв без обмежень без обмежень без обмежень 
Мінімальний вік водіїв 25 років без обмежень 25 років 
Мінімальний стаж 
водіїв 

3 роки без обмежень 3 роки 

Договір страхування 
Страхувальники юридичні та дієздатні фізичні особи юридичні та дієздатні фізичні особи юридичні та дієздатні фізичні особи 
Укладення договору  за умови придбання (або наявності вже придбаного) 

Полісу ОСЦПВВНТЗ  
за умови придбання (або наявності вже 
придбаного) Полісу ОСЦПВВНТЗ 

 за умови придбання (або наявності вже 
придбаного) Полісу ОСЦПВВНТЗ  

Застраховані ризики ТЗ застрахований за ризиком ДТП ДТП, що сталася з вини встановленого водія 
іншого ТЗ, та за умови відсутності вини водія 
застрахованого ТЗ 

ТЗ застраховані за ризиком ДТП, що сталася 
з вини водія застрахованого ТЗ, та за умови 
участі в ДТП іншого встановленого ТЗ 

Строк страхування 1 рік 1 рік 1 рік 

Територія страхування Україна Україна Україна 
Страхові суми А) 20 000 грн., Б) 50 000 грн., В) 80 000 грн.  

Страхова сума агрегатна. 
Відповідальність Страховика – «По першому 
ризику» (принцип пропорційності відшкодування 
не застосовується). 

100 000 грн.  Страхова сума агрегатна. 
Відповідальність Страховика не залежить від 
співвідношення страхової суми та ринкової 
вартості ТЗ: принцип пропорційності 
відшкодування не застосовується. 

 

А) 20 000 грн., Б) 50 000 грн., В) 80 000 
грн.  Страхова сума агрегатна. 
Відповідальність Страховика – «По 
першому ризику» (принцип 
пропорційності відшкодування не 
застосовується).  

Вартість полісу (тариф) ТЗ віком (строком експлуатації) до 7 років включно 
з франшизою 0 грн.: 
ü для Києва та передмість: А) – 3400 грн.;  Б) – 

4000 грн.;  В) – 5500 грн. 
ü для всіх інших міст:         А) – 2900 грн.;  Б) – 

3500 грн.;  В) – 5000 грн. 
  Додатково: 
     У разі франшизи у розмірі 2000 грн. – мінус 1400 

1. «Стандартне ОСЦПВВНТЗ» А – 500 грн.  
2. «ОСЦПВВНТЗ+франшиза+знос» Б – 1000 

грн. 
  Додатково:   місце реєстрації ТЗ «для Києва та 
передмість»: + 200 грн. 

ТЗ віком (строком експлуатації) до 7 років 
включно з франшизою 0 грн.: 
ü для Києва та передмість: А) – 2000 

грн.;  Б) – 2600 грн.;  В) – 4000 грн. 
ü для всіх інших міст:         А) – 1700 грн.;  

Б) – 2300 грн.;  В) – 3700 грн. 
  Додатково: 
     У разі франшизи у розмірі 1500 грн. – 



грн. з тарифу. 
     ТЗ віком (строком експлуатації) від 8 до 20 років - 
плюс 400 грн. до тарифу. 
     Вартість ТЗ від 250 001 грн. до 500 000 грн. - плюс 
500 грн. до тарифу. 
     Вартість ТЗ від 500 001 грн. до 800 000 грн. - плюс 
800 грн. до тарифу. 

мінус 1000 грн. з тарифу. 
     ТЗ віком (строком експлуатації) від 8 до 
20 років - плюс 400 грн. до тарифу. 
     Вартість ТЗ від 250 001 грн. до 500 000 
грн. - плюс 400 грн. до тарифу. 
     Вартість ТЗ від 500 001 грн. до 800 000 
грн. - плюс 600 грн. до тарифу. 

Оплата за страхування одним платежем або розстрочення оплати до 
чотирьох внесків 

одним платежем або розстрочення оплати до 
чотирьох внесків. 

одним платежем або розстрочення оплати 
до чотирьох внесків 

Відновлення ТЗ, виплата страхового відшкодування 
Підтримка постійна цілодобова асистуюча підтримка через Контакт-

центр 
цілодобова асистуюча підтримка через Контакт-
центр 

цілодобова асистуюча підтримка через 
Контакт-центр 

Підтримка після аварії безкоштовний виїзд на місце аварійного комісара (за 
рішенням Страховика) 

безкоштовний виїзд на місце аварійного 
комісара (за рішенням Страховика) 

безкоштовний виїзд на місце аварійного 
комісара (за рішенням Страховика) 

Розмір збитку вартість відновлення ТЗ на підставі рахунків СТО, 
рекомендованої Страховиком (партнерської СТО); у 
разі знищення, конструктивної загибелі ТЗ – різниця 
між дійсною вартістю ТЗ до та після ДТП 

Визначається у розмірі шкоди, пов’язаної з 
пошкодженням чи фізичним знищенням 
транспортного засобу Страхувальника, 
потерпілого в результаті ДТП. 

вартість відновлення ТЗ на підставі рахунків 
СТО, рекомендованої Страховиком 
(партнерської СТО); у разі знищення, 
конструктивної загибелі ТЗ – різниця між 
дійсною вартістю ТЗ до та після ДТП 

Ремонт ТЗ стандартно – на базі СТО, рекомендованої 
Страховиком;  

Здійснюється Страхувальником на СТО, 
рекомендованій Страховиком, або на власний 
розсуд з наступним оглядом ТЗ. 

стандартно – на базі СТО, рекомендованої 
Страховиком;  

Розмір страхового 
відшкодування 

без врахування зносу незалежно від віку ТЗ; 
обмежується страховою сумою (з врахуванням 
попередніх страхових виплат), а у разі вибору іншої 
СТО чи відмови від ремонту обмежується 70%-ми 
нарахованої суми страхового відшкодування; по всіх 
ДТП, що сталися без участі інших ТЗ, сумарний 
розмір страхових виплат по договору обмежується 
розміром сплаченої Страхувальником страхової 
премії. 

Покриття А: Розмір страхового відшкодування 
розраховується відповідно до Закону 
ОСЦПВВНТЗ і включає витрати, пов'язані з 
відновлювальним ремонтом ТЗ з урахуванням 
зносу, розрахованого у порядку, встановленому 
законодавством, а також інші витрати, 
передбачені Законом ОСЦПВВНТЗ. У разі 
фізичного знищення ТЗ - різниця між вартістю 
ТЗ до та після ДТП, а також витрати на 
евакуацію ТЗ з місця ДТП. З вирахуванням 
франшизи за Полісом ОСЦПВВНТЗ винуватця 
ДТП (у разі наявності діючого поліса у 
винуватця ДТП). 
Покриття Б: страхове відшкодування 
складається з виплати по Покриттю А, плюс 
франшиза за Полісом ОСЦПВВНТЗ винуватця 
ДТП, плюс сума зносу запчастин, що підлягають 
заміні. 

без врахування зносу незалежно від віку 
ТЗ; обмежується страховою сумою (з 
врахуванням попередніх страхових виплат), 
а у разі вибору іншої СТО чи відмови від 
ремонту обмежується 70%-ми нарахованої 
суми страхового відшкодування 

Виплата страхового 
відшкодування 
здійснюється: 

• в рахунок ремонту ТЗ - на СТО, рекомендовану 
Страховиком (70% на іншу СТО); 

• на рахунок Страхувальника - у випадках 
знищення, конструктивної загибелі ТЗ, а також 
(70%) у разі відмови Страхувальника від ремонту; 

• на рахунок Страхувальника; при цьому частина 
страхового відшкодування у сумі податку на 
додану вартість виплачується відповідно до 
Закону ОСЦПВВНТЗ; 

• в рахунок ремонту ТЗ - на СТО, рекомендовану 
Страховиком. 

• в рахунок ремонту ТЗ - на СТО, 
рекомендовану Страховиком (70% на іншу 
СТО); 

• на рахунок Страхувальника - у випадках 
знищення, конструктивної загибелі ТЗ, а 
також (70%) у разі відмови 



• тільки за наявності діючого на момент ДТП Полісу 
ОСЦПВВНТЗ. 

Страхувальника від ремонту 

Франшиза 2 варіанти: 0 грн. або 2000 грн.  2 варіанти: 0 грн. або 1500 грн. 
Довідка про ДТП необов’язкова у випадку оформлення ДТП за 

допомогою Європротоколу з повідомленням 
Контакт-центру 

необов’язкова у випадку оформлення ДТП за 
допомогою Європротоколу з повідомленням 
Контакт-центру Страховика. 

необов’язкова у випадку оформлення ДТП 
за допомогою Європротоколу з 
повідомленням Контакт-центру 

Довідка медичного 
огляду 

після ДТП не потрібна, якщо проведення огляду не 
вимагалося працівниками правоохоронних органів 
(Національна поліція або інші) 

після ДТП не потрібна, якщо проведення огляду 
не вимагалося працівниками правоохоронних 
органів (Національної поліції або інших). 

після ДТП не потрібна, якщо проведення 
огляду не вимагалося працівниками ДАІ 

Виплати по КАСКО у 
разі оформлення 
Європротоколу 

до 50 000 грн. (але не більше страхової суми, з 
врахуванням попередніх страхових виплат) по 
кожному страховому випадку без обмеження по 
кількості випадків 

до 50 000 грн. без обмеження по кількості 
випадків відповідно до Закону ОСЦПВВНТЗ. 

до 50 000 грн. (але не більше страхової 
суми, з врахуванням попередніх страхових 
виплат) по кожному страховому випадку без 
обмеження по кількості випадків 

Компенсація 
додаткових витрат, 
понесених у зв’язку з 
страховим випадком 

Компенсація витрат по  евакуації ТЗ після ДТП – до 
500 грн. по кожному страховому випадку. 
Максимальна сума додаткових витрат всіх видів, що 
компенсується за Договором, – 1000 грн. 

 Компенсація витрат по  евакуації ТЗ після 
ДТП – до 500 грн. по кожному страховому 
випадку. Максимальна сума додаткових 
витрат всіх видів, що компенсується за 
Договором, – 1000 грн. 

 

 


