Хочете придбати поліс страхування?

Як обрати страхову компанію та на що
звернути увагу?

Важко передбачити ту чи іншу життєву ситуацію. Та все ж можна бути на крок попереду – придбати
поліс страхування і позбавити себе фінансових неприємностей у разі настання нещасного випадку, ДТП,
захворювання тощо. Але перед тим, як довірити свої гроші страховику, варто зважити кілька моментів.

КРОК 1

Дізнайтесь про наявність ліцензії
Якщо підійти до вибору страхової компанії прискіпливо, варто поцікавитися станом
її фінансових показників – розміром статутного фонду, обсягом резервів тощо.
Простіший варіант – подивитися на рейтинги компаній на незалежних ресурсах, однак
не варто довіряти їм на всі 100%. Та найбазовіше, що варто зробити – перевірити
наявність ліцензії на конкретний вид страхування. Зробити це можна тут:
https://kis.bank.gov.ua/Home/Search

КРОК 2

Порівняйте тарифи страхових компаній
Найдешевша пропозиція – не завжди найкращий варіант. За низьким тарифом може
приховуватись ненадійна компанія, що не виплатить гроші у разі настання страхового
випадку або просто збанкрутує найближчим часом. Дешевими також можуть бути
страховки, що мають довгий список винятків і обмежень, через які вам цілком законно
можуть відмовити у виплаті відшкодування.

КРОК 3

Уважно прочитайте договір страхування
Усі важливі умови страхування прописуються у договорі. Не варто бездумно ставити
на ньому підпис – прочитайте та уточніть моменти, які не розумієте. Зверніть увагу на:
■
обсяг відповідальності страхової компанії – це перелік страхових випадків, при
настанні яких ви отримаєте компенсацію;
■
перелік страхових ризиків – це передбачувана випадкова подія, через можливе
настання якої проводиться страхування;
■
перелік винятків, на які покриття не поширюється, – наприклад, при страхуванні
здоров'я, як правило, не покриваються витрати на лікування хронічних хвороб;
■
КАСКО не покриває шкоду, якщо водій був у нетверезому стані на момент
здійснення ДТП тощо;
■
наявність і величина франшизи – це частина витрат, яка не виплачується страховою
компанією;
■
порядок дій у разі настання події, що має ознаки страхової: невчасне повідомлення
страховика, як правило, стає причиною для відмови у страховій виплаті чи
відшкодуванні;
■
терміни і умови розгляду страхових випадків та порядок отримання відшкодування.

КРОК 4

Звертайте увагу на сервіс та асистуючі структури
Страхові компанії мають приділяти увагу клієнтам не лише на етапі продажу полісу,
але й у разі настання страхового випадку. Почитайте відгуки й дізнайтесь більше
про досвід людей, що отримували відшкодування від страхової, послугами котрої
плануєте скористатися. Також варто поцікавитися переліком клінік при страхуванні
здоров'я, наявністю власних СТО та евакуатора при автострахуванні, співпрацею з
міжнародними партнерами (асистуючими компаніями) у разі оформлення страхування
при виїзді за кордон тощо – тобто усіма тими структурами, послугами яких доведеться
користуватись при настанні страхового випадку.

