Автострахування:

нюанси та особливості
Ніхто не застрахований від неприємностей. Та, на щастя, хоча б матеріальні наслідки можна передбачити
та позбавити себе зайвих турбот у разі настання тієї чи іншої події.
Найрозповсюдженіший вид страхування матеріальної шкоди – страхування автотранспорту. Але варто
розрізняти два види страхування: поліс страхування цивільно-правової відповідальності власників
транспортних засобів ("автоцивілка"), що є обов’язковим за законодавством України, і КАСКО – добровільне
страхування транспорту.

Страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів
("автоцивілка"): на що звернути увагу
Вартість
Компанії, що мають хорошу репутацію, як правило, установлюють страхові премії
на рівні тарифів, визначених законодавством України та не допускають демпінгу за
рахунок застосування нижчого коригувального коефіцієнта у сфері використання
транспортного засобу. Застосування некоректних корегувальних коефіцієнтів
призводить до часткової компенсації збитку самим клієнтом. Якщо хочеться зекономити
на полісі й купити в менш відомої компанії, то варто звернути увагу на відгуки клієнтів
стосовно якості врегулювання страхових випадків та рівень виплат.

Знижка за безаварійність
Якщо ви ніколи не потрапляли в ДТП, то від страхової компанії можна отримати бонус
у розмірі до 30%. Однак такі бонуси можуть застосовуватися страховою виключно в
межах страхування однієї компанії, тобто не кожен поліс має таку опцію на знижку.

Пільги
Деякі категорії громадян мають право:
■
звільнятися від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на
території України, а саме: учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції
Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни, які визначені законодавством
України, особи з інвалідністю I групи, які особисто керують транспортними
засобами, що їм належать, а також особи, які керують транспортним засобом, що
належить особі з інвалідністю I групи, у її присутності;
■
право на знижку 50%: учасники війни, інваліди 2 групи, пенсіонери та чорнобильці
1 і 2 категорій, а транспортний засіб має робочий об’єм двигуна до 2 500
сантиметрів кубічних включно та належить цьому громадянину на праві власності.
Але в разі настання ДТП за кермом має бути саме та особа, на яку оформлене таке
страхування. В іншому випадку страхова має право 50% від розміру страхового
відшкодування вимагати від особи, яка спричинила такі збитки.

Франшиза
Розмір франшизи – це сума, яку доведеться сплачувати зі своєї кишені в разі настання
страхової події. Наприклад, у разі ДТП збиток становив 20 000 грн, а франшиза – 2 000
грн, то страхова сплатить 18 000 грн, а ще 2 000 грн доведеться сплатити з власних
коштів.

Добровільне страхування
транспорту (КАСКО):
на що звернути увагу
Врахування зносу
Під час укладення договору страхування з умовами врахування зносу потрібно бути
готовим, що в разі настання страхової події страховик відрахує від суми страхового
відшкодування вартість зносу. Чим "старше" авто, тим більша вартість зносу. Але разом
з тим варто зауважити, що застосування такої опції знизить страховий платіж на 5–20%
залежно від "віку" авто.

Франшиза
Те саме, як і у випадку з "автоцивілкою". Зрозуміло, що поліс із нульовою франшизою
дорожчий, ніж поліс із франшизою. Тому в цьому випадку варто обрати для себе
комфортний фінансовий варіант, який забезпечить оптимальний страховий захист
і не буде занадто дорогим. У разі вибору високої франшизи незначні пошкодження
компенсовуватимуться самостійно без залучення страховика. Але в разі тотальних
збитків або угону навіть за високої франшизи страховик зобов’язаний здійснити
виплату страхового відшкодування.

Розбивка платежу
Поліс КАСКО можна оформити з розбивкою платежу, але варто зауважити, що така
опція коштуватиме від 5–15% від суми страхового платежу.

Терміни повідомлення про подію
У разі настання випадку, який має ознаки страхового, страховик передбачає термін
для повідомлення з місця ДТП або пригоди. Як правило, такий термін не пізніше 24
годин із моменту настання події. Варто зауважити, що в разі порушення встановлених
термінів договором страховик має право відмовити в здійсненні страхової виплати.

Знижки за водійський стаж
Якщо водійський стаж більше 10 років, то повідомте про це страхового агента або
представника страховика – у більшості компаній у такому разі запропонують знижку в
розмірі 5–15% від вартості поліса.

Визначення страхової суми
У разі страхування транспортного засобу варто звернути увагу на розмір страхової
суми, оскільки для зниження вартості поліса представники страховика занижують
реальну вартість авто. Якщо авто буде застраховано не на повну реальну вартість, то
під час урегулювання страхового збитку страховик застосує коефіцієнт пропорційності,
тобто, якщо страхова сума буде менше від реальної вартості авто на 30%, то страхове
відшкодування буде занижено на 30%..

Умови відновлення застрахованого авто
Умовами поліса можна передбачити варіант ремонту авто: авторизоване (гарантійне)
СТО або СТО на вибір страхувальника. Звичайно, авторизоване (гарантійне) СТО
дасть змогу ремонтувати авто виключно на авторизованому (гарантійному) СТО, але
зазначена опція значно вплине на вартість поліса.

