Затверджено Директором
Департаменту банківської
організації та методології «06»
травня 2015р.

Умови страхових продуктів
Ці Умови страхових продуктів (надалі - Умови) визначають основні параметри страхових продуктів (страхові випадки, страхові суми, строк дії
договору, вартість продукту, територія дії продукту, тощо), на придбання яких Держатель може уповноважити Банк в порядку і на умовах згідно Умов
відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими) рахунками. Умови розміщені на сайті Банку www.unicredit.ua та є частиною
договору комплексного банківського обслуговування.

1.

Захист особистих речей
Можлива кількість
страхових виплат і
випадків

Групи страхових випадків
1.1. Втрата документів (громадянського паспорту, закордонного паспорту, посвідчення
водія, технічного паспорту на транспортний засіб) або їх викрадення шляхом крадіжки,
грабежу чи розбою або їх втрата внаслідок крадіжки з проникненням у помешкання чи
автомобіль.
1.2. Втрата ключів від будинку (квартири) або їх викрадення шляхом крадіжки, грабежу чи
розбою або їх втрата внаслідок крадіжки з проникненням у помешкання чи автомобіль.
1.3. Втрата ключів від транспортного засобу або їх викрадення шляхом крадіжки, грабежу
чи розбою або їх втрата внаслідок крадіжки з проникненням у помешкання чи автомобіль.
1.4. Викрадення гаманця (портмоне) та/або сумки (барсетки) шляхом грабежу, розбою або
їх втрата внаслідок крадіжки з проникненням у помешкання чи автомобіль.
Строк дії договору страхування
Вартість пакету, грн. Сплачується одноразово.
Територія дії договору страхування
Вимоги до страхувальника

Страхова сума, грн.
(загальна сума за весь період дії
договору)
3 000

Кількість
необмежена, в межах
страхової суми

4 000
4 000
3 000
1 рік з можливістю пролонгації
250,00
Весь світ
Фізична особа-резидент України,
віком від 18 років

Механізм здійснення виплати.
Розмір страхового відшкодування визначається:
- За страховим випадком «Втрата або викрадення документів»: у сумі встановлених законодавством витрат на заміну відповідного документа (крім штрафів);

- За страховими випадками «Втрата або викрадення ключів від будинку (квартири)» та «Втрата або викрадення ключів від транспортного засобу» у сумі
вартості нового замка та ключів, а також вартості робіт по заміні замка;
- За страховим випадком «Викрадення гаманця (портмоне) та/або сумки (барсетки)»: у сумі вартості аналогічної речі (речей).

2.

Індивідуальний захист
Можлива
кількість
страхових
випадків по
кожній групі

Групи страхових випадків

2.1.
Переломи кісток (ключиця, лопатка,
плечова кістка, передпліччя, ліктьова і
променева кістка, п’ястя, зап’ястя, фаланги
пальців рук, гомілка, колінна чашечка, голінь,
стопа, гомілка, фаланги пальців ніг).
Травматична ампутація кінцівок.
2.2. Опіки:
- другого ступеню
- третього ступеню
- четвертого ступеню
2.3. Розтягнення:
- другого ступеню
- третього ступеню
2.4. Вивихи:
2.5. Травми головного мозку
2.6. Госпіталізація внаслідок
нещасного
випадку:
2.6.1. у разі транспортування застрахованої
особи до лікарні з метою госпіталізації на
спеціальному транспортному засобі швидкої
медичної допомоги
2.6.2. без транспортування до лікарні з метою
госпіталізації застрахованої
особи
на
спеціальному транспортному засобі швидкої
медичної допомоги
2.7. Амбулаторне
лікування
внаслідок
нещасного випадку

Максимальна
кількість
страхових виплат
для одного
страхового
випадку

Ліміт
щоденної
страхової
виплати, грн.

1

2

1
1
1

Виплата за
одним
страховим
випадком, грн..

Страхова сума, грн.
(загальна сума за
весь період дії
договору)

2 000

-

1
1
1
1

1 000
1 500
2 000

4 000

1 500
2 000
1 000
1 000

10
В межах страхової
суми

500
7

В межах страхової
суми

Строк дії договору страхування

7

500

Визначається в
залежності від
тривалості
госпіталізації

5 000*

Визначається в
залежності від
3 500
тривалості
лікування
12 міс. з можливістю пролонгації
1

Вартість пакету, грн.
Територія дії договору страхування

Вимоги до страхувальника

250,00
- Весь світ - за ризиками «Переломи
кісток, травматична ампутація, травми,
опіки, розтягнення, вивихи».
- Україна - за ризиками
«Госпіталізація» і «Амбулаторне
лікування».
Фізична особа-резидент України, віком
від 18 до 80 років

* Страхова сума є загальною для обох страхових випадків, вказаних в п.2.6.1 та 2.6.2. У випадку виплати страхового відшкодування по страховому випадку, зазначеному в п. 2.6.2,
різниця між такою сумою виплати та страховою сумою може бути виплачена по страховому випадку, зазначеному в п. 2.6.1., та навпаки.

Механізм здійснення виплати.
- За ризиками «Переломи кісток, ампутація кінцівок, травми, опіки, розтягнення, вивихи», «Госпіталізація внаслідок нещасного випадку з викликом
швидкої медичної допомоги» період очікування та , період виключення – відсутній.
- За ризиком «Госпіталізація внаслідок нещасного випадку без виклику швидкої медичної допомоги» період очікування – 3 дні, період виключення відсутній

- За ризиком «Амбулаторне лікування внаслідок нещасного випадку» період очікування – 3 дні, період виключення – відсутній.

3.

Захист портативної техніки

Об’єкти страхування
Страхові ризики
Мобільні телефони: будь-які мобільні телефони, в т.ч. smart-фони, комунікатори та
інші пристрої, основною функцією яких є телефонний бездротовий зв’язок. Такі
пристрої повинні мати SIM/USIM картку, та номер телефону, наданий будь-яким з
операторів мобільного зв’язку.
1. Викрадення майна
Портативна техніка: портативні комп’ютери (ноутбук, планшетний ПК, нетбук,
графічний планшет).
Кишенькова техніка: кишеньковий комп’ютер, електронний записник,
електронний перекладач (PDA), електронна книга, портативний аудіо (МР3)/відео
(МР4) плеєр; портативна ігрова консоль; GPS навігатор, диктофон; портативний
2. Пошкодження /знищення майна
принтер.
Фото- та відеотехніка: цифровий фотоапарат, цифрова відеокамера, переносний
відеопроектор; портативний DVD/HD/Blu-ray програвач, портативний телевізор.
Строк дії договору страхування
Вартість пакету, грн. Сплачується одноразово.
Територія дії договору страхування
Вимоги до страхувальника

Страхова сума, грн.

1 000

1 000

1 рік з можливістю
пролонгації
250,00
Україна
Фізична особа-резидент
України, вік якої на момент
укладання договору
страхування складає не менше
18 років

Механізм здійснення виплати.
- За ризиком «Викрадення», страхове відшкодування визначається як відшкодування витрат на заміну Страхувальником викраденого застрахованого майна
на нове (ідентичне або аналогічне) в рамках поточної справедливої вартості майна з урахуванням нижченаведених умов.
- За ризиком «Пошкодження/знищення майна», страхова виплата визначається як відшкодування витрат на ремонт застрахованого майна, з урахуванням
того, що такий ремонт не відноситься до умов гарантійного ремонту виробника. У випадку неможливості ремонту застрахованого майна (повне знищення),
страхова компанія «Кардіф» відшкодовує витрати на заміну такої техніки на нову (ідентичну або аналогічну) в рамках поточної справедливої вартості майна
з урахуванням нижченаведених умов.
- Даним продуктом покривається один страховий випадок на рік по кожному із вказаних страхових ризиків.
- Одночасне викрадення або пошкодження/знищення двох та більше застрахованих речей вважається одним страховим випадком.
- Строк експлуатації майна, по відношенню до якого стався страховий випадок та буде здійснюватися виплата страхового відшкодування, не повинен
перевищувати 2 років з моменту його придбання до дати настання страхового випадку.
- Загальна сума виплати страхового відшкодування не може перевищувати страхової суми, встановленої страховим продуктом для конкретного страхового
випадку.
- Поточна справедлива вартість застрахованого майна визначається станом на дату настання страхового випадку шляхом застосування амортизаційної
ставки 4% до первісної вартості придбаного майна за кожний місяць його експлуатації.
- Франшиза є безумовною, становить 15% по кожному страховому випадку та застосовується до поточної справедливої вартості майна у випадку заміни
товару або до вартості ремонту у випадку пошкодження товару.

4.

Домашній захист

Застрахованим майном є:
- CRT-телевізори, плазмові панелі та LCD панелі, ТВ/відео/CD комбіновані прилади, відеомагнітофони, програвачі, Hi-FI та музичні системи, CD
програвачі, MP3 програвачі, DVD програвачі та записувачі, системи домашнього кінотеатру, відеокамери, цифрові камери, пилососи і т.п.
- печі, варочні поверхні, мікрохвильові печі, посудомийні машини, пральні машини, мийки, сушки, барабанні сушки, електричні водяні нагрівачі (окремо
розташовані), морозильні камери, холодильники, відцентрова сушка, портативні системи кондиціонування та охолоджуючі прилади, мийки високого тиску і т.п.

- комп’ютери, ноутбуки, нетбуки, принтери, планшети, портативні музичні та відео програвачі, GPS, електронні книги і т.п.
Групи страхових випадків
Можлива кількість страхових
Страхова сума, грн.
виплат і випадків
(загальна сума за весь період дії договору)
1.1. Пошкодження
застрахованого
майнавнаслідокпожежі
10 000
(пошкодження вогнем внаслідок удару блискавки, пожежа викликана
аварією електричної мережі, опалювальними приладами, побутовими
1
приладами, а також
газом, та з інших причин які не відносяться до
природних факторів)
1.2. Пошкодження застрахованого майна внаслідок вибуху, в т.ч.
1
10 000
внаслідок вибуху газу.
1.3. Пошкодження застрахованого майна водою (за виключенням
1
7 000
пошкоджень водою внаслідок природних явищ). Пошкодження,
спричинені водою внаслідок аварії на водогоні, системах дренажу,
опалення, каналізації та/або системі пожежогасіння, пошкодження
водою внаслідок несправності побутових приладів (пральна машина,
посудомийна машина тощо).
1.4. Викрадення застрахованого майна
шляхом грабежу, розбою або
1
7 000
2

крадіжки з проникненням у приміщення.
1.5. Пошкодження застрахованого майна, викликані перепадом напруги
електромережі, короткого замикання електромережі.
Строк дії договору страхування
Вартість пакету, грн. Сплачується одноразово.
Територія дії договору страхування
Вимоги до страхувальника

1

7 000
1 рік з можливістю пролонгації
250,00
Україна
Фізична особа-резидент України, віком від
18 років

Механізм здійснення виплати.
- За ризиками «Викрадення шляхом грабежу чи розбою», - Страхова виплата здійснюється у випадку викрадення електричних приладів, які були придбані
раніше ніж 1 рік від дати настання події .
- За ризиком «Пошкодження застрахованого майна внаслідок перепаду напруги, короткого замикання», - Страхова виплата здійснюється у випадку
пошкодження або втрати електричних приладів, вік яких не більше ніж 3 роки з моменту їх придбання.
- Страхова виплата розраховується як сума збитку при втраті чи пошкодженні майна, який визначається Державною пожежною службою, Державною
службою України з надзвичайних ситуацій, міліцією або заявою з житлово-експлуатаційної контори з переліком пошкодженого майна та його вартості, але
при цьому не більше загального ліміту страхової суми по кожному із ризиків, які покриваються. Якщо сума збитку не визначена, необхідно надати чеки, які
підтверджують вартість пошкодженого чи втраченого майна на момент його купівлі.
Договори страхування згідно цих Умов розміщені за посиланнями:
1. http://cardif.com.ua/clients/products/.
Загальні умови

2.

страхування.pdf

3

