Правила Акції «КАСКО*В ПОДАРУНОК»
у разі купівлі автомобіля Suzuki SХ4
Умови участі в Акції
Обов’язковою умовою участі в Акції є придбання особою, що відповідає вимогам
Акції цих Правил, в період проведення Акції автомобіля «SUZUKI SX4» (надалі - Авто) в
дилерському центрі ТОВ «ВіДі Гранд». Акція не поширюються на автомобілі придбані в
кредит та/або в лізинг. Учасники Акції при виконанні умов цієї Акції, мають можливість під
час укладання договору купівлі-продажу Авто отримати спеціальну ціну на нього, що
розраховується шляхом віднімання від роздрібної ціни Авто знижки, що становить
вартість страхового платежу за річним договором КАСКО (який в подальшому буде
укладений з ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» в порядку визначеними умовами Акції) з
наступними умовами:
1.
2.

Страхові ризики
Страхова сума

3.

Врахування
фізичного зносу при
страхуванні ТЗ та виплаті
страхового відшкодування
Водії, які мають право керувати
автомобілем на законних
підставах
Ремонт на офіційній СТО

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Франшиза за ризиком
Викрадення автомобіля
Франшиза у разі
конструктивної повної загибелі
автомобіля
Франшиза у разі пошкодження
автомобіля
Річний страховий тариф
Нічне зберігання автомобіля
Витрати на отримання
документів

12.

Територія страхування

13.
14.
15.
16.

Строк страхування
Сплата страхового платежу
Евакуація автомобіля
Інформаційно-консультаційна
підтримка

ПДТО, Пожежа, Стихійні лиха, Викрадення
Відповідає дійсній (ринковій) вартості автомобіля на дату початку
страхування. Страхова сума неагрегатна.
Виплата страхового відшкодування здійснюється без вирахування з
суми збитку величини фізичного зносу ТЗ.

Допущення до керування застрахованим транспортним засобом до
2-х осіб (включно), без обмеження за стажем та віком.
Страхове відшкодування визначається за рахунками з СТО
офіційного дилера автомобіля.
5 % від страхової суми.
5 % від страхової суми.

0% від страхової суми.
2,0% від страхової суми.
Зберігання автомобіля у нічний час у будь-якому місці.
Відшкодовуються всі витрати на отримання всіх необхідних
документів від компетентних органів, необхідних для
підтвердження страхового випадку.
Україна (за винятком зон бойових дій та військових конфліктів;
незаконно окупованих та (або) відчужених територіях, територіях
Автономної Республіки Крим, м. Севастополь; територій проведення
антитерористичних операцій; територій, визначених відповідно
чинного законодавства України, на яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження, або поза межами контролю української влади).
Строк дії договору страхування – 12 місяців (один календарний рік).
Одноразово.
Компенсація витрат до 2 000 грн.
Цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні.

