ARX - нове ім'я лідера страхування. Страхова компанія ARX є частиною міжнародної канадської страхової групи
Fairfax Financial Holdings.
Впевненість в основі страхової компанії ARX, адже з латинської мови «ARX» означає фортеця, замок, цитадель
– місце, де люди шукали захисту та впевненості.
ARX продовжує бути лідером страхування в Україні і виконувати свої зобов'язання за всіма продуктами.
Змінюється лише назва. Все інше залишається незмінним.
ARX проводить постійний аналіз страхового ринку, вивчає спектр потреб з метою створення найкращих умов
страхування та пропонує одну з програм з максимально можливим покриттям із таким переліком основних переваг:
Умови програми страхування повного КАСКО «Все включено»
В даний час програма КАСКО «Все включено» забезпечує найбільш широке покриття для транспортних засобів і не
має аналогів в Україні. Страхування на базі All Risks – страхування від усіх ризиків
 Викрадення
 Збитки внаслідок ДТП
 Збитки внаслідок інших подій
Переваги КАСКО «Все включено»:
 Страхове покриття: Україна, СНД, Грузія, країни Європи.
 Фіксована страхова сума, яка не зменшується на суму виплаченого відшкодування.
 Страховик не застосовує франшизу за ризиком «Збитки внаслідок ДТП» у випадку зіткнення
застрахованого ТЗ з іншим транспортним засобом-учасником ДТП, яке сталося за відсутності вини Страхувальника або
особи, допущеної до керування застрахованим ТЗ.
 Ризик «Викрадення» покривається без обмежень по місцю і часу збереження авто.
 Передбачене управління автомобіля будь-яким водієм на законних підставах без збільшення вартості
страховки. (віком від 23-х років/або зі списку при поіменному переліку віком від 30-ти років.)
 Страхове відшкодування виплачується незалежно від того, хто є винуватцем ДТП.
 Страхування «НОВЕ ЗА СТАРЕ». При пошкодженні автомобіля оплачується відновлювальний ремонт без
врахування зносу замінних деталей.
 Відшкодовуються витрати по транспортуванню (евакуації) пошкодженого авто 3 рази на рік у розмірі до 2000
грн. на кожний страховий випадок та 1 раз 200 євро за кордоном.
 Відшкодовуються витрати на заміну замків дверей та запалення, перепрограмування електронних механізмів
пуску двигуна у розмірі 50% документально підтверджених витрат, 1 раз за період дії договору.
 Без обмеження за сумою і кількістю виявлених випадків відшкодовуються збитки без документів від
компетентних органів при пошкодженні скла, приладів зовнішнього освітлення, дзеркал за відсутності інших пошкоджень.
 Два рази протягом дії договору відшкодовуються збитки без документів від компетентних органів (крім
випадків викрадення складових частин ТЗ) у розмірі фактичної шкоди за вирахуванням франшизи, але не більше:
o 25 тис. грн. (для авто вартістю до 500 тис. грн.)
o 5% від страхової суми (для авто вартістю понад 500 тис. грн.)
 Цілодобовий Асистанс по Україні: інформаційно-консультаційні послуги, виклик екстрених служб, організація
виїзду евакуатора.
 ТЕЛЕВРЕГУЛЮВАННЯ – при настанні ДТП, автомобіль направляється на СТО, не відвідуючи офіс страхової
компанії. За договором КАСКО «Все включено» не потрібно писати заяву на відшкодування, чекати аварійного комісара та
в подальшому відвідувати офіси страхової компанії, всі питання можна вирішити 2-ма відвідуваннями СТО та по телефону.
Термін врегулювання від моменту отримання документів до моменту перерахування страхової виплати на СТО менше 15
днів.
За додатковою інформацією звертайтесь до фахівця відділу страхування ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ

