GRAWE ASSISTANCE
Пакет безкоштовної автодопомоги водію в дорозі, який створений для оберігання
спокою власників легкових транспортних засобів. Пакет GRAWE ASSISTANCE
доступний всім власникам авто вартістю від 30 000 $, які уклали договір страхування
свого транспортного засобу за програмою ГРАВЕ КАСКО.
Які послуги отримують Користувачі пакету GRAWE ASSISTANCE?
№

Найменування послуги

Умови надання та опис послуги

1

Інформаційна
допомога

У випадку необхідності SMILE* забезпечує інформаційну підтримку Клієнта
під час подорожі та всіляку консультативну допомогу у різних ситуаціях. Якщо
Клієнт потрапив у ДТП або склалася інша екстрена ситуація, йому буде надана
консультація про правила поведінки при ДТП, а також інша необхідна інформація.

2

Організаційна
допомога

У разі необхідності, надання допомоги у виклику ДАІ, невідкладної медичної
допомоги, МНС та інших екстрених служб. Також на прохання Клієнта, йому
може бути надана допомога у виклику таксі, організації прокатного автомобіля
або інша допомога.
Примітка: оплата організованих послуг проводиться Клієнтом самостійно.

3

Евакуація автомобіля
до найближчого місця
ремонту з місця поломки
або ДТП

У разі якщо автомобіль Клієнта не може пересуватися самостійно в результаті
поломки або пошкодження в ДТП, SMILE* організує евакуацію автомобіля Клієнта
з місця поломки або ДТП до найближчого сервісного центру, який має право на
проведення ремонту та/або технічного обслуговування аналогічних автомобілів, або
місця безпечного зберігання. Організація евакуації транспортного засобу включає:
- прибуття на місце події спецтехніки і фахівців для транспортування аварійного
або несправного транспортного засобу;
- підйом і завантаження аварійного або несправного транспортного засобу;
- власне евакуацію (транспортування);
- розвантаження аварійного або несправного транспортного засобу.

4

Заміна пошкодженого
колеса

Організація доставки або ремонту запасного колеса в випадку якщо раптово
прокололось колесо, а запасне вже використано.
Примітка: вартість ремонту запасного колеса чи оплата нового за рахунок Клієнта.

5

Доставка палива

У разі якщо раптово закінчилося паливо, Клієнтові буде надана допомога в
доставці необхідної кількості палива до місця зупинки автомобіля.
Примітка: оплата палива здійснюється за рахунок Клієнта.

6

Запуск двигуна
автомобіля

У разі якщо в автомобілі розрядилася акумуляторна батарея, Клієнтові буде надана
допомога у запуску двигуна від зовнішнього джерела.

7

Аварійне відкриття
дверей, відігрів замків

8

Доставка запасного
комплекту ключів

9

10

11

12

13

Проживання в готелі

У разі якщо виникла непередбачувана ситуація, коли двері автомобіля
Клієнта неможливо відчинити через пошкодження ключа, закриття їх в салоні
автомобіля або багажнику, замерзання замків, внаслідок чого Клієнт не може
попасти в салон, Клієнту буде організовано виїзд служби технічної допомоги,
яка допоможе відкрити двері автомобіля.
Примітка: У випадку невдалих спроб служби технічної допомоги відчинити двері
автомобіля, Клієнту буде запропоновано послугу евакуації автомобіля згідно п. 3
У разі якщо основний комплект ключів автомобіля був втрачений або
пошкоджений, буде організована послуга доставки запасного комплекту
ключів, за умови вільного доступу до місця зберігання.
У разі якщо автомобіль неможливо відремонтувати протягом 1 дня, Клієнту та
особам, подорожуючим в автомобілі, буде організовано проживання в готелі, у
випадку якщо було прийнято рішення чекати закінчення ремонту автомобіля.
Послуга надається, якщо вона можлива в даній місцевості. Загальний ліміт
розміром 3 000 грн на період дії договору.
Примітка: У випадку перевищення ліміту, Клієнт оплачує різницю за свій
рахунок. Послуга надається за межами 50 км від місця постійного проживання
Клієнта. Послуга надається, якщо вона можлива в даній місцевості. При виборі
даної послуги Клієнт втрачає право на послуги, зазначені в пунктах 10 та 11
даної програми.

Перевірка системи
енергопостачання
(стартер, генератор,
акумуляторна батарея)

Під перевіркою роботи системи електропостачання мається на увазі перевірка
стану системи запуску двигуна і системи підзарядки АКБ, а також стану
акумуляторної батареї, струму витоку, стану стартеру, стану електропроводки.
Примітка: послуга надається за 1 грн з ПДВ лише 1 (один) раз за термін дії
договору на найближчому до Клієнта Партнерському СТО.

Репатріація до місця
постійного проживання
або продовження
поїздки

Клієнту будуть надані послуги з бронювання та оплати ж/д, автобусних
та авіаквитків для повернення осіб подорожуючих в автомобілі, до місця
проживання у випадку, якщо:
- За попередньої оцінки спеціалістів термін ремонту автомобіля перевищить 2 дні;
- Автомобіль викрадений або повністю знищений у випадку ДТП.
Загальний ліміт розміром 3 000 грн на період дії договору.
Примітка: Послуга надається за межами 50 км від місця постійного
проживання Клієнта. У випадку перевищення ліміту, Клієнт сплачує різницю
за свій рахунок. При виборі даної послуги Клієнт втрачає право на послуги,
зазначені в пунктах 9 та 11 даної програми.

Підмінний автомобіль

У разі, якщо автомобіль Клієнта пошкоджений у результаті ДТП або Поломки
до такої міри, що він не може пересуватися самостійно, Клієнт скористався
послугою евакуації (згідно п.3) і автомобіль чекає ремонту на сервісній станції
протягом 1 дня, Клієнт може скористатися послугою надання підмінного
автомобіля. Загальний ліміт становить 3 000 грн на період дії договору.
Примітка: послуга надається в межах ліміту та в тих регіонах України, де вона
доступна. За згодою Клієнта, може бути організована подача автомобіля
в будь-яку точку (оплата подачі автомобіля здійснюється за рахунок
загального ліміту). У випадку перевищення ліміту, Клієнт сплачує різницю
за свій рахунок. При виборі даної послуги Клієнт втрачає право на послуги,
зазначені в пунктах 9 та 10 даної програми.

Розміщення
невиправного
автомобіля на стоянці
під охороною

У разі ДТП або аварійної поломки поза межами міста постійного проживання
Клієнта, коли автомобіль не може рухатися самостійно, Клієнту буде організовано
та сплачено (в межах 500 грн за період дії договору) зберігання на оплачуваній
парковці.
Примітка: Послуга надається в межах ліміту. За згодою Клієнта, може бути
організована подача автомобіля в будь-яку точку (оплата подачі автомобіля
здійснюється за рахунок загального ліміту).

*Асистуюча компанія – Smile Assistance.

АВТО
СТРАХУВАННЯ
ПрАТ «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» – член одного з найбільш авторитетних
європейських концернів. Ставши його частиною, ми з гордістю впровадили
австрійські страхові традиції в Україні, дотримуючись принципів ведення бізнесу
нашого засновника, з кожним роком закріплювали свої позиції на вітчизняному
ринку страхування. Перевірені століттями ґрунтовність та консерватизм до
фінансових ризиків забезпечили нам успішний розвиток та стабільність.
Компанія має у своєму розпорядженні 10 ліцензій на здійснення добровільних та 7
ліцензій на здійснення обов’язкових видів страхування, пропонуючи своїм клієнтам
широкий спектр програм індивідуального та корпоративного страхування, надійний
захист та високий рівень обслуговування.

Ваш консультант:
Тел.:

вул. Велика Васильківська, 65
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: +380 44 247-68-03
Факс: +380 44 247-68-04
e-mail: office@grawe.ua
www.grawe.ua

Будьте разом із нами
Facebook, Twitter та Instagram

Ліцензії Нацкомфінпослуг України на здійснення страхової діяльності: серія АЕ № 522741 від 10.03.2015 р., серія АЕ
№ 641835, 641836, 641837, 641838, 641839, 641840, 641841, 641842, 641843, 641844, 641845, 641846, 641847, 641848,
641849, 641850 від 22.04.2015 р.
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Почуватись впевнено на дорогах Вам
допоможе договір автострахування,
який забезпечує надійний захист Вашого
автомобіля, як на території України, так і
за її межами

Страхування на Вашому захисті

ГРАВЕ КАСКО

Страхування автоКАСКО передбачає добровільне страхування майнових інтересів
клієнта, пов’язаних з володінням, використанням і розпорядженням транспортним
засобом і додатковим обладнанням, що встановлене в ньому.
Що можна застрахувати?
легкові автомобілі;
вантажні автомобілі;
мікроавтобуси та автобуси;
причепи до легкових та вантажних
автомобілів;
сільськогосподарську та спеціальну
техніку;
стаціонарно встановлене додаткове
обладнання.

Від яких ризиків можна застрахуватись?
ДТП;
стихійне лихо;
пожежа;
падіння предметів;
протиправні дії третіх осіб;
протиправне позбавлення транспортного
засобу.

Від чого залежить страховий тариф?
вартості транспортного засобу;
розміру франшизи;
стажу та віку водіїв;
місця дії договору (території покриття);
місця зберігання транспортного засобу;
врахування експлуатаційного зносу;
строку дії договору страхування.

Де зберігати автомобіль?
з ГРАВЕ КАСКО протиправне позбавлення
Вашого транспортного засобу покривається в будь-який час та з будь-якого
місця;
у випадку, коли Ви все ж віддаєте
перевагу зберіганню Вашого автомобіля
в нічний час на стоянці, що охороняється
або в зачиненому гаражі Ви можете
розраховувати на знижку. При цьому
нічним часом вважається період з 23-00 до
6-00 години.

Як визначається розмір страхової суми?
страхова сума встановлюється в межах ринкової вартості транспортного засобу та
додаткового обладнення на момент укладення договору страхування та на підставі
наданих документів, що підтверджують їх вартість, або на підставі цін продавців,
каталогів, довідників та програм з оцінки транспортного засобу;
страхова сума не зменшується після виплати страхового відшкодування за
договором у всіх випадках крім випадків повної загибелі або протиправного
позбавлення транспортного засобу та додаткового обладнення.
Яка франшиза встановлюється за Договором ГРАВЕ КАСКО?
Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором
страхування. За Договором ГРАВЕ КАСКО встановлюється безумовна франшиза, яка
визначається як відсоток від страхової суми.
Ризики
ДТП, стихійне лихо, пожежа, падіння
предметів, протиправні дії третіх осіб
Протиправне позбавлення
транспортного засобу

КАСКО БЕЗ ВИНИ

Страхування від пошкодження, втрати або знищення транспортного засобу та його
додаткового обладнання, що настали внаслідок ДТП за умови відсутності вини
Страхувальника або особи допущеної до керування транспортним засобом на
законних підставах.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

Страхування цивільної відповідальності фізичних або юридичних осіб за шкоду,
заподіяну транспортним засобом майну та/або здоров’ю третіх осіб внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди.
Опції

Що можна застрахувати?
легкові автомобілі;
вантажні автомобілі;
мікроавтобуси та автобуси;
причепи до легкових та вантажних
автомобілів;
сільськогосподарську та спеціальну
техніку;
стаціонарно встановлене додаткове
обладнання.

Як визначається розмір страхової суми?
страхова сума дорівнює 50 000 грн;
після виплати страхового відшкодування
страхова сума зменшується на суму
виплати.

На який строк укладається договір?
Договір може укладатися тільки на 1
рік.

На якій території діє договір?
Договір може діяти тільки на території
України.

Яка франшиза встановлюється за
Договором КАСКО БЕЗ ВИНИ?
За договором передбачена безумовна
франшиза у розмірі 1% від страхової суми.

Особливості КАСКО БЕЗ ВИНИ:
відшкодування без довідки ДАІ по Європротоколу в межах 50 000 грн;
покриття витрат на евакуацію (500 грн для легкових транспортних засобів, 1 000
грн для інших транспортних засобів);
страхування ТЗ незалежно від року випуску;
вік та стаж водіїв допущенних до керування на законних підставах не обмежується;
відшкодування без урахування зносу для ТЗ віком до 7 років включно;
виплата страхового відшкодування здійснюється в межах страхової суми без застосування
коефіцієнту недострахування (без принципу «пропорції»);
страхування без огляду та заяви на страхування;
виплата страхового відшкодування здійснюється тільки у разі відсутності вини
водія застрахованого транспортного засобу.

Страхове
відшкодування

Ліміт відповідальності
Страхувальник

0,25%

0,5%

1%

1,5%

2%

Термін
страхування

5%

5% або 10%

Додаткові переваги ГРАВЕ КАСКО:
самостійний вибір СТО;
відшкодування витрат з евакуації транспортного засобу з місця ДТП;
виплату страхового відшкодування за пошкодження скляних поверхонь та за пошкодження, що не перевищують 5% від страхової суми (але не більше 25 000,00 гривень для
ТЗ із страховою сумою менше 600 000,00 гривень, та не більше 40 000,00 гривень для ТЗ із
страховою сумою від 600 000,00 гривень) без довідки поліції будь-яку кількість разів;
виплата страхового відшкодування без врахування зносу деталей;
можливість вибору території дії договору страхування;
можливість відстрочки платежу до 15 календарних днів;
можливість оплати страхового платежу частинами;
знижка за безперервну пролонгацію договору страхування 5-15%;
безкоштовний асистанс для застрахованих транспортних засобів вартістю понад 30 000$.

за шкоду, заподіяну майну
фізичних та юридичних осіб;
за шкоду, заподіяну життю та
здоров’ю фізичних осіб.
законодавчо встановлений
ліміт відповідальності

фізична особа;
юридична особа.

Територія
покриття

Безумовна франшиза
0%

Обов'язкове страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних засобів
(ОСЦПВ)

Франшиза

Україна

Укладення договорів ОСЦПВВНТЗ
на строк менший, ніж один рік, але
не менш як на 15 днів допускається
виключно щодо транспортних
засобів:
незареєстрованих - на час до їх
реєстрації;
тимчасово зареєстрованих - на
час до їх постійної реєстрації;
зареєстрованих на території
іноземних держав - на час їх
перебування на території України;
які підлягають обов’язковому
технічному контролю (далі – ОТК),
якщо термін дії чинного ОТК менше,
ніж рік.
0;
500 грн;
1000 грн.

Добровільне
страхування
цивільно-правової
відповідальності
власників наземних
транспортних засобів
(ДСЦПВ)
за шкоду, заподіяну
майну
фізичних
та
юридичних осіб.
можливість самостійно
обрати ліміт відповідальності (від 100 000
до 550 000 грн)
фізична особа;
юридична особа.
Україна

від 15 днів до 1 року

Франшиза 0 грн. для ТЗ, що
реєструються в Центрах
держ.реєстрації та 1000
грн. на інших ТЗ (спец.
техніка, сільгосп.техніка)

Особливості ДСЦПВ:
Договір ДСЦПВ може бути укладено лише за наявності діючого Договору ОСЦПВ
будь-якого страховика-члена МТСБУ;
строк дії Договору ДСЦПВ може не співпадати зі строком дії Договору ОСЦПВ;
страховий платіж може бути внесений двома частинами.

