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Предмет
страхування
1. Добровільне
страхування
наземних
транспортних
засобів

Обов’язкові страхові ризики
Страхові ризики на умовах «Повне
КАСКО», зокрема:
- дорожньо-транспортна подія
(ДТП);
- пожежа, вибух;
- стихійне лихо;
- падіння предметів;
- напад тварин, в т.ч. птахів;
- протиправні дії третіх осіб (ПДТО);
- незаконне заволодіння ТЗ
(Викрадення) шляхом крадіжки,
грабежу, розбійного нападу.

Страхова сума,
франшиза
СТРАХОВА СУМА – в перший рік
страхування - не менше заставної
вартості, яка передбачена Договором
застави/іпотеки. Страхова сума за
Договором страхування не повинна
складати частину дійсної вартості
застрахованого Предмета застави.
ФРАНШИЗА

при
«Конструктивній
загибелі» і по ризику «Викрадення» не
повинен перевищувати більше 5% від
страхової суми по одній одиниці ТЗ.

по інших рисках, окрім ризику
«Викрадення»
і
«Конструктивна
загибель» - не більше 1% від страхової
суми по одній одиниці ТЗ.

Інші умови страхування
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ при страховому
випадку для ТЗ строком експлуатації до 5
(п'яти) років проводиться без урахування
зносу, у тому числі на запасні частини, які
підлягають заміні, деталі й інші складові.

Форма договору
Стандартна (типова),
погоджена Банком

ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ Україна.
МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНОГО
ЗАСОБУ: будь-яке місце (без обмежень за
місцем і часом).
Вимоги до встановлення сигналізації
(ризик «Викрадення») – засіб захисту проти
викрадення заводської комплектації.

- дії вогню (у т. ч. - пожежа, підпал,
Стандартна (типова),
вибух, удар блискавки);
погоджена Банком
- стихійні лиха (в т.ч. град, повінь,
землетрус, обвал, зсув, просідання
ґрунту, буря, шквал, ураган, шторм,
сильний снігопад);
- дія води або інших рідин
(затоплення в наслідок аварії
комунальних систем
(водопровідних, каналізаційних,
опалюваних і протипожежних
систем);
- протиправні дії третіх осіб
(включаючи крадіжку із зломом,
грабіж, розбій, підпал);
- падіння пілотованих летальних
апаратів (їх частин, уламків або
вантажу);
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2. Страхування
нерухомого майна:
страхування
квартир/будинків

3. Страхування
нерухомого майна:
страхування
земельних ділянок

4. Добровільне
страхування від
нещасного випадку
Позичальника Банку

- наїзд, зіткнення наземних
транспортних засобів з подальшим
знищенням, ушкодженням
застрахованого майна.
- дія вогню;
- стихійні лиха.

До страхових випадків відносяться:
вибух,
опік,
обмороження,
утоплення, дія електричного струму,
удар блискавки, сонячний удар,
протиправні дії третіх осіб, напад,
укуси тварин, комах і змій, падіння
будь-яких предметів, отримання
травм,
в
наслідок
падіння
Застрахованої особи, задушення,
випадкове попадання в дихальні
шляхи
сторонніх
предметів,
випадкове отруєння рослинами (в
т.ч. грибами), хімічними речовинами
(промисловими
і
побутовими),

СТРАХОВА СУМА
У розмірі не менше заставної вартості
(вартості
предмета
іпотеки)
у
відповідності
до
Договору
застави/іпотеки.
ФРАНШИЗА
- у разі повної втрати Предмета
іпотеки, сума відшкодування повинна
покривати
загальну
фактичну
заборгованість Страхувальника перед
Вигодонабувачем, яка покривається
цим забезпеченням за Основним
договором;
Франшиза
не
повинна
перевищувати 1% від страхової суми
за одиницею Предмета іпотеки;
при
страхуванні
Предмета
застави/іпотеки - нерухомого майна
(будівель і споруд, квартир, приватних
будинків, оздоблення) за Договором
страхування
Франшиза
встановлюється в розмірі від страхової
суми
окремо
для
кожного
місцезнаходження майна.
СТРАХОВА СУМА на перший рік
страхування має бути встановлена у
розмірі суми кредиту за Кредитним
договором. На другій і наступні роки
страхування :
- у разі відсутності простроченої
заборгованості
за
Кредитним
договором,
страхова
сума
встановлюється відповідно до Графіку
погашення платежів за Кредитним
договором і дорівнює Фактичній
заборгованості
Боржника
за
Кредитним договором на момент
початку кожного наступного періоду

ЗБИТКИ ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ:
А) при загибелі майна - у розмірі страхової
суми за вирахуванням страхових виплат,
які
були
зроблені
за
Договором
страхування;
Б)
при
ушкодженні
(частковому
руйнуванні) застрахованого майна - у
розмірі виплат на його відновлення.
В) також відшкодуванню підлягають
необхідні витрати, здійснені з метою
недопущення або зменшення розміру
збитків, для порятунку застрахованого
майна, а також життя і майна осіб, яким в
результаті страхового випадку була
завдана
шкоди,
якщо
це
прямо
передбачено
умовами
Договору
страхування.

Стандартна (типова),
погоджена Банком

ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ адреса місцезнаходження застрахованого
майна.

Якщо сума кредиту за Кредитним
договором на дату укладення Кредитного
договору встановлена в іноземній валюті,
страхова сума на відповідний період
встановлюється в гривні по офіційному
курсу НБУ відповідної валюти на дату
укладення Договору страхування.

Стандартна (типова),
погоджена Банком

Територією дії Договору страхування є весь
Світ. Виняток можуть становити країни,
регіони і зони бойових дій і військових
конфліктів, а також території, що
знаходяться під санкціями ООН.
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ліками, недоброякісними харчовими
продуктами, а також травми, які
отримані під час руху транспортних
засобів або в результаті катастрофи,
при
користуванні
машинами,
механізмами, зброєю та іншими
інструментами, а також інші страхові
випадки, передбачені договором
страхування.
Страховим випадком є:
- смерть Застрахованої особи (ЗО) в
результаті
настання
нещасного
випадку;
- інвалідність І групи, інвалідність ІІ
групи
Договір страхування не повинен
включати обмежень по страховому
покриттю під час непрофесійного
зайняття спортом (за винятком видів
спорту, які пов'язані з підвищеною
небезпекою: альпінізм, дайвінг,
парашутний спорт).

страхування
згідно
з
Угодою
страхування;
- у разі наявності простроченої
заборгованості
за
Кредитним
договором на дату не пізніше за 2-і дні
до початку наступного періоду
страхування,
страхова
сума
встановлюється в тому ж розмірі, що і
в першому періоді страхування(у
розмірі заборгованості за Кредитним
договором
на
дату
укладення
Кредитного договору).
ФРАНШИЗА:
Франшиза за Договором страхування
від нещасного випадку/життя не
передбачена.

Страховий захист діє 24 години на добу
упродовж усього терміну дії Договору
страхування.
Смерть або встановлення інвалідності I або
II групи, що настали в результаті нещасного
випадку, що мав місце упродовж дії
договору страхування, є страховими
випадками, якщо вони настали в період дії
Договору страхування.
Страхові виплати мають бути встановлені в
розмірі:
У разі настання смерті Застрахованої особи
внаслідок настання нещасного випадку,
розмір страхової виплати визначається у
розмірі 100% від страхової суми.
При придбанні інвалідності внаслідок
нещасного випадку Застрахованою особою
:
при встановленні Страхувальникові I групи
інвалідності - 100% від страхової суми;
при встановленні Страхувальникові II групи
інвалідності - не менше 70% від страхової
суми.

Стандартною (типовою) формою Договору страхування можуть бути передбачені також і інші умови страхування, якщо такі умови письмово погоджені між
Позичальником/Заставодавцем, ПАТ «СБЕРБАНК» та Страховою компанією.
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