
Ліцензія на страхування наземного транспорту

Правила страхування наземного транспорту.

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 

 «Повне КАСКО»       

Що страхується? 

Майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням, розпорядженням транспортними 
засобами та їх обладнанням. 

Хто може виступати страхувальником? 

Будь-яка дієздатна особа, резидент або нерезидент України, а також юридична особа незалежно 
від форми власності. 

Що є страховим випадком за даним договором або які ризики покриваються? 

-«ДТП»; 

- Пожежа та вибух 

- Стихійні лиха 

- Умисне знищення або пошкодження ТЗ третіми особами 

- Викрадення 

- Повна загибель 

Страхова сума 

Визначається як середня ринкова вартість ТЗ на момент укладання договору. 

Страховий тариф 

Від 5,63 % страхової суми 

«КАСКО» «Без викрадення» 

Що страхується? 

Майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням, розпорядженням транспортними 
засобами та їх обладнанням. 

Хто може виступати страхувальником? 

Будь-яка дієздатна особа, резидент або нерезидент України,  а також юридична особа незалежно 
від форми власності. 

Що є страховим випадком за даним договором або які ризики покриваються? 

-«ДТП»; 

- Пожежа та вибух 

- Стихійні лиха 

- Умисне знищення або пошкодження ТЗ третіми особами 

- Повна загибель 

https://avangard-sk.com.ua/wp-content/themes/avangard/lic/11.pdf
https://avangard-sk.com.ua/wp-content/themes/avangard/lic/12.pdf


Страхова сума 

Визначається як середня ринкова вартість ТЗ на момент укладання договору. 

Страховий тариф 

Від 4,5 % страхової суми 

КАСКО «50/50» 

Що страхується? 

Майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням, розпорядженням транспортними 
засобами та їх обладнанням. 

Хто може виступати страхувальником? 

Будь- яка дієздатна особа, резидент або нерезидент України,  а також юридична особа незалежно 
від форми власності. 

Що є страховим випадком за даним договором або які ризики покриваються? 

-«ДТП»; 

- Пожежа та вибух 

- Стихійні лиха 

- Умисне знищення або пошкодження ТЗ третіми особами 

- Повна загибель 

- Викрадення 

Страхова сума 

Визначається як середня ринкова вартість ТЗ на момент укладання договору. 

Страховий тариф 

від 5,97 % страхової суми 

Страховий платіж 

50% від тарифу 

Роз’яснення 

Клієнт сплачує тільки половину страхового платежу, але може бути впевненим на всі 100% у 
страховому відшкодуванні за полісом «КАСКО» у разі настання страхового випадку. Якщо протягом 
дії договору «КАСКО 50/50» відсутні страхові випадки, то іншу половину страхового платежу клієнт 
не сплачує. 

Тільки у випадку настання ДТП  клієнт вносить другу частину платежу, або цю суму буде 
вираховано із загальної виплати за страховим випадком. 

Договір вступає в силу і Страховик несе відповідальність щодо застрахованого ТЗ в повному обсязі 
з 00 год. 00 хв. дати, що слідує за датою сплати 50% страхового платежу 
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