
 

  

Програма страхування КАСКО від «Арсенал Страхування» 

 

пропонує унікальне покриття за принципом «покривається все, що не є виключенням за 
договором» і, звичайно, включає базові страхові ризики: 

 

 Збитки внаслідок ДТП.   
 

Пошкодження скляних 
деталей, та інше. 

 

Викрадення.  

 

Стихійні лиха та напад 
тварин.  

 

Протиправні дії третіх осіб.  

 
Пожежа 

 

 

Спеціальні умови КАСКО для клієнтів «ОЩАДБАНК» в рамках програми 

«Mazda Finance» 
 

 

 

Тип ТЗ  

 

Франшиза, %* 

 

Тариф, %  

 

Викрадення 

 

ДТП та інші 
події 

 

Всі регіони  

 

 

 

Легкові ТЗ вартістю до 2 000 000 грн. 

 

 
 

5,00 

 

0,00 

 

7,73 

 

0,50 

 

7,36 

 

1,00 

 

6,99 

 

     

 *- Франшиза – частина збитку, яка не компенсується Страховою компанією. 

          



 

 

Конкурентні переваги договору КАСКО від «Арсенал Страхування» 

 

✓  Відшкодування збитку на базі Авторизованої СТО. 

✓  Страхувальнику надаються послуги цілодобової підтримки по Україні. 

✓  Страхова сума встановлюється у розмірі дійсної ринкової вартості транспортного  

            засобу на дату укладання договору страхування. 

✓  Строк дії договору страхування дорівнює періоду дії кредитного договору. 

✓  Страховий платіж сплачується одноразово. 

✓  Територія страхового покриття – Україна.  

✓  Виплата страхового відшкодування без врахування експлуатаційного зносу. 

✓  Допущені до керування ТЗ всі особи на законних підставах. 

 

 

 

Збиток в 
результаті ДТП 

Будь-яке пошкодження або знищення транспортного засобу, 

його окремих частин або додаткового обладнання внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди. 

 

Викрадення 

Незаконне заволодіння транспортним засобом шляхом 

крадіжки, грабежу, розбійного нападу. За цим ризиком 

покривається викрадення транспортного засобу, що перебуває 

в будь-якому місці, в будь-який час. 

 

 

 

Збиток внаслідок 
інших подій 

Пошкодження або знищення транспортного засобу, його 

складових частин або додаткового обладнання внаслідок 

протиправних дій третіх осіб (в тому числі і крадіжка окремих 

складових частин транспортного засобу або додаткового 

обладнання), стихійного лиха, пожежі, вибуху, нападу тварин, 

падіння на транспортний засіб сторонніх предметів ( дерев, 

снігу, каміння, рекламних щитів і т.д.), пошкодження камінням 

та іншими предметами, які вилетіли з-під коліс транспортного 

засобу, а також внаслідок поза нього фізичного впливу інших 

випадкових і непередбачених подій. 

 

 

 

 

«Арсенал 
Страхування» 
входить до ТОП-3 
лідерів страхового 
ринку України.  

Щодня компанія 
виплачує понад  
2 млн грн.  

Клієнтська 
база понад 
3,5 тис.  

Найбільша 
українська 
страхова компанія. 

 


