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Піклуючись про Ваш добробут і фінансовий комфорт ТДВ «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» має честь
запропонувати Вам наступні умови відносно страхування автомобіля.

Добровільне страхування наземного транспорту КАСКО в

СК «Експрес Страхування»
Страхування КАСКО передбачає гарантування від комплексу ризиків, пов’язаних безпосередньо із
застрахованим автомобілем, і покриває збитки, що виникають у разі крадіжки, повного знищення автомобіля чи
ушкодження окремих його частин внаслідок:
 ДТП (зіткнення, наїзду, перекидання, падіння)
 пожежі, самозаймання, вибуху
 стихійного лиха (град, повінь, блискавка, сель, обвал ґрунту, землетрус, смерч, ураган, лавина, падіння
дерев, інших предметів і уламків, будинків)
 протиправних дій третіх осіб
 впливу сторонніх предметів (викид каменів або інших твердих фракцій з-під коліс транспорту, падіння
дерев або предметів)
 незаконного заволодіння транспортним засобом (шляхом крадіжки, пограбування або розбою)
 напад тварин

Ваші переваги з СК «Експрес Страхування»:
Економія коштів. СК «Експрес Страхування» пропонує якісний страховий захист Вашого авто за розумну
ціну.
Економія часу. Ми цінуємо Ваш час, тому оформлення договору страхування, виплата відшкодування та
ремонт авто проводяться оперативно та якісно. Наші представники знаходяться в усіх автосалонах УкрАВТО.
«Єдине вікно». Головний принцип, якого ми дотримуємось в нашій роботі – це добросовісне ставлення до
клієнтів СК «Експрес Страхування» та своєчасність виплат. Завдяки моделі прямого врегулювання
безпосередньо на СТО, без візиту в офіс, Компанія може гарантувати «експрес-виплату» від 5 робочих днів.

Що таке «Єдине вікно» від СК «Експрес Страхування»?





Оформлення всіх необхідних документів по страховій події та заяви відбувається на зручній для Вас
СТО;
Ви маєте можливість ознайомитись з технічною базою СТО, де буде здійснено відновлювальний
ремонт Вашого авто;
Ми відповідально відслідковуємо строки та якість робіт СТО-партнерів та здійснюємо контроль якості
відновлювального ремонту за участю експерта;
При незначних пошкодженнях – ремонт проводиться відразу при оформленні документів про подію (до
виплати).

Нижче наведені програми страхування від СК «Експрес страхування»
За додатковою інформацією звертайтесь до фахівця відділу страхування
ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ
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