СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ПО ПРОГРАМІ PEUGEOT FINANCE*
ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ МАРКИ PEUGEOT НА ВСІ МОДЕЛІ
(без залучення кредитного/лізингового фінансування)

КАСКО «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
КАСКО «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» - найширша програма, яка надає послуги 7 днів на тиждень 24 години на добу.
Договір страхування КАСКО забезпечує відшкодування шкоди, яку було заподіяно транспортному засобу в
наслідок:







незаконного заволодіння автомобілем – Викрадення;
збитки внаслідок дорожньо-транспортної події (ДТП);
протиправних дій третіх осіб (ПДТО), викрадання окремих складових частин та/або додаткового
обладнання автомобіля;
стихійного лиха (повінь, буря, ураган, град, затоплення, сильний снігопад, шторм та інше);
пожежа чи вибух;
інших випадків.

УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ КАСКО «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»:














Договір укладається на базі «All Risks» (страхування від усіх ризиків);
ОСОБИ, ДОПУЩЕНІ ДО КЕРУВАННЯ ТЗ - всі на законних підставах;
Страхове ВІДШКОДУВАННЯ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ХТО Є ВИНУВАТЦЕМ ДТП;
При пошкодженні автомобіля, оплачується відновлювальний ремонт автомобіля без врахування зносу
замінних деталей, тобто відшкодування за принципом «НОВЕ ЗА СТАРЕ»;
ФІКСОВАНА СТРАХОВА СУМА, яка не зменшується після виплати відшкодування;
ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ВИТРАТИ ПО ТРАНСПОРТУВАННЮ пошкодженого автомобіля 3 рази на рік у
розмірі 2 000 грн. на кожний страховий випадок;
ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ВИТРАТИ НА ЗАМІНУ замків дверей та запалення, перепрограмування
електронних механізмів пуску двигуна ТЗ (50% підтверджених витрат, 1 раз за період дії договору);
Немає обмежень за місцем зберігання ТЗ;
Однакова франшиза по всім ризикам;
ТЕЛЕВРЕГУЛЮВАННЯ - при настанні ДТП, ТЗ направляється на СТО, без візиту в офіс страхової
компанії;
Оформлення ДТП шляхом складання спільно з іншим учасником ДТП Повідомлення про ДТП
встановленого зразка («ЄВРОПРОТОКОЛ») без виклику компетентних органів;
ЦІЛОДОБОВИЙ АСИСТАНС «CORIS» по Україні (тел.0800302723, тел.272 (із мобільного):
інформаційно-консультаційні послуги, виклик екстрених служб, організація виїзду евакуатора, виїзд
аварійного комісара на місце ДТП

Програма

Регіон

Страхова сума
до 600 000 грн.

Київ та
Київська обл.
від 600 000 грн.
Peugeot/Citroen
(не застава)
до 600 000 грн.
Інші регіони
від 600 000 грн.

Франшиза
0
0,5
1
0
0,5
1
0
0,5
1
0
0,5
1

Тариф
5,24%
4,39%
3,86%
4,89%
4,10%
3,60%
4,76%
3,99%
3,50%
4,44%
3,72%
3,27%

Знижки за вік,
в залежності від віку водія
вік водія
коефіцієнт
30 - 50
0,9
51 - 65
0,8
Розбивка платежу на 2 або 4 частини
без підвищуючих коефіцієнтів

* - ПЕЖО ФІНАНС. Страховий партнер ПрАТ «СК «АХА Страхування». Ліцензія Нацфінпослуг України Серія АВ №483293 від
17.09.2009р. За більш детальною інформацією звертайтесь до офіційних дилерів Peugeot.

Умови дійсні з 09.07.2018

