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надійний захист Вашого житла
вирішення конфліктів із сусідами
просте рішення побутових питань
оплата комунальних платежів

# новий підхід до страхування житла

Добробут в кожну оселю!
# такий захист потрібен кожному

Оберіть програму та підпишіть договір за 5 хв. !
для власників квартир в багатоповерхівках:
Яка Ваша програма захисту?

«LITE»

«COMFORT» «EXCLUSIVE»

Страховий платіж за рік, грн.

450

900

1 950

Загальна сума страхового захисту, грн.

100 000

200 000

500 000

- Конструктивні елементи та комунікації

50 000

100 000

250 000

- Ремонт

20 000

40 000

100 000

- Рухоме майно

20 000

40 000

100 000

- Виплати сусідам при затопі чи пожежі

8 000

15 000

40 000

- Оплата комунальних платежів

2 000

5 000

10 000

Оберіть програму та підпишіть договір за 5 хв. !
для власників приватних будинків:
Яка Ваша програма захисту?

«LITE»

«COMFORT» «EXCLUSIVE»

Страховий платіж за рік, грн.

450

900

1 950

Загальна сума страхового захисту, грн.

100 000

200 000

500 000

- Конструктивні елементи та комунікації

50 000

100 000

250 000

- Ремонт

20 000

40 000

100 000

- Рухоме майно

20 000

40 000

100 000

- Господарські будівлі

5 000

10 000

25 000

- Виплати сусідам при затопі чи пожежі

3 000

5 000

15 000

- Оплата комунальних платежів

2 000

5 000

10 000

СТРАХОВІ ВИПАДКИ
Ми компенсуємо збитки по житлу та майну клієнта
по таких страхових випадках:
џ
џ
џ
џ

Вогонь (пожежа/задимлення/вибух)
Стихійні лиха (повені/удар блискавки/град)
Протиправні дії третіх осіб (в т.ч. викрадення)
Дія води (затоплення сусідами, аварія систем в житлі)

«Оберіг» виплатить компенсацію сусідам клієнта при
нанесенні шкоди їх майну з вини клієнта в таких випадках:
џ Дія води (аварія систем в житлі)
џ Вогонь (пожежа/задимлення/вибух)

Оплата комунальних платежів за умови настання певних подій:
џ Перебування Страхувальника в стаціонарі 21 і більше діб (оплата за 1 місяць)*
џ Неможливість проживання в житлі через страховий випадок з майном (оплата за

такий час та не більше одного місяця)*
џ Інвалідність 1,2,3 групи / смерть Страхувальника внаслідок настання нещасного
випадку (оплата за 3 місяці)*
* в межах страхової суми та ліміту

ВПЕРШЕ! БЕЗКОШТОВНИЙ АСИСТАНС 24/7 !
џ Виклик майстра (забиття каналізації, поламка мийки, сантехніки,

дверного замка, вимикачів, розеток, люстр, карнизів). 1 раз.
џ Аварійне відкриття дверей (при неможливості відкриття через

пошкодження ключа, або їх закриття, поламки замка). 1 раз.
џ Перевезення речей до іншого житла (якщо подальше проживання в

цьому приміщенні неможливе, ми перевеземо речі Клієнта до місця
тимчасового проживання). 1 раз, ліміт 5000 гривень.
џ Медична допомога (консультація лікаря, організація медичної

допомоги, підбір, перевірка та пошук лікарських засобів). Безліміт.
џ Інформаційна та організаційна допомога (бронювання квитків/

номерів, організація виклику аварійних та ремонтних служб, надання
інформації щодо товарів і послуг, довідки). Безліміт.
џ Юридична допомога (господарське право; сімейне право; трудове

право; цивільне право; повернення боргів; спори з банками; спадкові
спори; нерухомість). 1 раз.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !
Опція «Рухоме майно»
поділяється на дві підкатегорії:
џ Група А – предмети інтер'єру та меблі, килимові вироби, санітарно-технічне

обладнання (унітази, раковини, ванни тощо), газові й електричні плити, лічильники,
електропобутові прилади, аудіо-, відео-, кіно-, фото-, електронна техніка,
протипожежні та охоронні системи. Ліміт 5000 гривень за одиницю такого майна.
У разі, якщо на момент страхування Страхувальником не було складено опис
застрахованого рухомого майна групи А - максимальна сума відшкодування у разі
звичайного пошкодження виплачується в ліміті страхової суми за опцією"Рухоме
майно", а при втраті (загибелі) застрахованого рухомого майна, яке відноситься до
групи А (якщо воно не було описане) максимальна сума відшкодування не може
перевищувати 20% від страхової суми за опцією "Рухоме майно". При складанні опису
застрахованого рухомого майна групи А на момент укладання Договору ніяких
обмежень немає.
џ Група Б – одяг, білизна, взуття, предмети домашнього господарства та вжитку,

господарський та спортивний інвентар тощо. Ліміт 500 гривень за одиницю такого
майна. Максимальна сума відшкодування рухомому майну, яке відноситься до
групи Б, не може перевищувати 20% від страхової суми за опцією “Рухоме майно”.

Однозначні переваги нашого продукту:
Повний комлекс! На ринку жоден Страховик не
пропонує такого наповнення програми страхування
житла для фізичних осіб.
Зручність! Оформлення договору за 5 хвилин.
Можливість страхування без огляду застрахованого
майна. Виплата збитку за 24 години!
Сервіс! Додаткові сервіси від Асистансу, які будуть
корисними впродовж всього року. Підтримка нашого
цілодобового контакт-центру по страхуванню.
Відсутність прихованих умов!
Всі умови чітко і зрозуміло прописані в Оферті.
Важливим є відсутність коефіцієнту недострахування.
Доступність! Мінімальна вартість продукту
становить менше 1% від мінімальної річної заробітної
плати пересічного громадянина.

Прості кроки для отримання компенсації:

1
2
3

Зателефонувати до контакт-центру СК
Зафіксувати подію у компетентних органах та повідомити
про неї СК. Впродовж дня наш представник проведе огляд
майна та допоможе зібрати первинний пакет документів.

Компанія розраховує суму нанесених
збитків. Клієнт пише заяву на виплату.
На підставі акту огляду, СК робить розрахунок суми нанесеного
збитку клієнту. Клієнт подає заяву на виплату будь-яким
зручним способом: в офісі СГ «ОБЕРІГ», e-mail, Viber , Skype,
Facebook , VK.

Виплата зараховується на карту через
«Масові виплати» від ПриватБанку.

ми сьогодні
аваркомів-профі

сервіс-центрів

клієнтів задоволені
контакт-центром

представників

вже завтра
національний страховик
з мережею офісів по країні

мільйонів
статутний фонд
100% гарантія

клінік та аптек

клієнтів отримують
відповідь за 15 секунд

евакуаторів

авто тех. допомоги

компанія #1 за швидкістю виплат
та зручністю їх отримання
компанія, якій довіряють та
рекомендують друзям

Дякуємо Вам за приділений час!
08292, Киевская область, г. Буча, бульвар Богдана Хмельницкого, 6/260
(044) 221-48-07
(097) 057-61-41

