
 
 
 

 

 
Тарифи КАСКО для автомобілів марки MAZDA при кредитуванні за спеціальною кредитною 
програмою MAZDA finance  від ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»: 

Регіон  Вартість ТЗ Франшиза, % 
Тариф КАСКО на 1-й рік 

кредитування  

Київ до 1 500 000 грн.  0 8% 

Київ до 1 500 000 грн.  0,5 6,88% 

Київ до 1 500 000 грн.  1 6,66% 

Інші регіони до 1 500 000 грн.  0 7,49% 

Інші регіони до 1 500 000 грн.  0,5 6,47% 

Інші регіони до 1 500 000 грн.  1 6,27% 

КАСКО від АХА Страхування - страхування від усіх ризиків: 

 Викрадення (грабіж, крадіжка, розбій). 
 Збитки внаслідок ДТП (будь-яке пошкодження або знищення авто або його частин). 
 Збитки внаслідок інших подій (викрадання окремих частин авто, пошкодження внаслідок 

протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, пожежі, зовнішнього фізичного впливу інших 
непередбачених подій, якщо такі події не є винятком із страхових випадків за договором страхування). 

 
Переваги КАСКО від АХА Страхування: 
 

 За всіма ризиками застосовується однаковий розмір франшизи. 
 Страхова сума не зменшується на суму виплаченого страхового відшкодування (неагрегатна страхова 

сума). 
 Страхове відшкодування розраховується без вирахування зносу на запчастини, виходячи з вартості 

відновлювального ремонту авто. 
 Можливість відстежувати статус розгляду справи онлайн за допомогою порталу "Моя АХА". 
 У випадку ДТП проходження медичного огляду на предмет сп'яніння не є обов'язковим, крім випадків, 

коли такий огляд проводиться на вимогу працівника ДАІ (згідно чинного законодавства). 
 Інформаційно-консультаційні послуги цілодобового контакт-центру, виклик екстрених служб, 

інформація про пости ДАІ, передача термінових повідомлень, надання інформації про сервісні центри. 

 

АХА - страховий бренд №1 у світі (міжнародне 
агентство Interbrand)  

Гарантія якості ремонту на СТО 

 

"АХА Страхування" – Лідер австострахування 
(національна премія журналу Insurance TOP 2015)  

Середній термін врегулювання по КАСКО 
становить 15 днів 

 

"AXA Страхування" – Найкращий автостраховик 
("Фінансовий Оскар. Осінь 2015" газети Бізнес)  

Більше 1 млн грн виплат щодня 

 

Цілодобова підтримка контакт-центру 0 800 60 69 76, 
8855  

Дистанційне врегулювання (без необхідності 
їхати до офісу) 



 Відсутні обмеження у виплаті відшкодування при порушенні ПДР: збитки внаслідок грубих порушень 
ПДР (проїзд на заборонний сигнал світлофора, перевищення швидкості, перетин подвійної суцільної 
лінії і т.д.) визнається страховим випадком незалежно від вини водія (крім виїзду на залізничний 
переїзд при закритому шлагбаумі і керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння). 

 У випадку втрати (викрадення) електронних ключів від автомобіля, компанія відшкодовує 50% 
документально підтверджених витрат на заміну замків дверей та ключів запалювання або 
перепрограмування електронних засобів пуску двигуна і відкриття автомобіля, придбання 
електронних ключів (один раз протягом дії Договору). 

 Страхове покриття надається 7 днів на тиждень 24 години на добу незалежно від місця зберігання 
автомобіля. 

 Завдяки процедурі дистанційного врегулювання Клієнту не потрібно їхати в офіс компанії. Він може 
заявити про страхову подію, зателефонувавши до контакт-центру АХА.  

 
 
 


