ГБО: переваги страхування двигуна
від СК “Global Garant”

Про компанію
Страхова компанія Global Garant – молода та інноваційна компанія з
іноземним капіталом, яка пропонує своїм клієнтам широку та зрозумілу
лінійку страхових продуктів.
Команда Global Garant об'єднує найкращих спеціалістів страхового ринку
України.

Global Garant не страхує зайвого
та не нав'язує непотрібних
продуктів.
Ми забезпечуємо індивідуальний
підхід до кожного клієнта.

Переваги для клієнта
•

Гнучка тарифна політика.

•

Сучасні страхові продукти та прозорі умови страхування без прихованих
обмежень та виключень по страхових випадкам – надаємо повний перелік
страхових ризиків.

•

Чітке оголошення та дотримання умов виплат страхового відшкодування
– це ключова сервісна функція для СК Global Garant. Ми розуміємо, що вчасна
професійна консультація, швидке фінансове відшкодування – це запорука
довіри до компанії з боку Клієнта.

•

Виважений андерайтинг та відпрацьовані всі бізнес-процеси.

•

Досконала система контролю якості дозволяє оперативно вносити
корективи у бізнес процеси відповідно до потреб клієнтів. Ви завжди можете
зателефонувати Директору по контролю якості сервісу
(067) 467-60-33 та залишити свої зауваження, пропозиції чи подяку.

Основні страхові послуги
Авто
•
•
•
•

КАСКО
ОСЦПВ («Автоцивілка»)
Добровільна «Автоцивілка»
Зелена карта

Майно
•
•
•
•

Власне та орендоване майно
(квартири, будинки, дачі)
Майно та майнові потреби бізнесу
Товари на складі
Вантаж та багаж

Особисте страхування
•
•
•

Виїжджаючих за кордон
Добровільне медичне страхування
Від нещасних випадків

Страхування ГБО
Страхування ГБО – інноваційний страховий
продукт на українському ринку, який дозволить вам
та вашим клієнтам убезпечити всі ймовірні ризики, які
можуть трапитися з двигуном автомобілю під час
встановлення та експлуатації системи газобалонного
обладнання

Переваги співпраці для СТО:
•

Комісійна винагорода для СТО 35% за кожен укладений
договір страхування на ГБО

•

Захист від недобросовісних клієнтів у разі виникнення
претензій та рекламацій – предстанвики СК «Global Garant»
допоможуть в юридичних колізіях або компенсують вартість
ремонту,я кщо це передбачено договором

•

Клієнт отримує захист та надійний продукт у разі виникнення
будь-яких неприємностей, він звертається у СК, а не до СТО

Страхування ГБО
Страховий платіж та страховий платіж залежать від вартості автомобіля, який
страхується при встановленні та експлуатації ГБО:
Страхова сума

Страховий тариф

Страховий платіж
грн.

15 000,00 грн. (для ТЗ вартістю до 200 000 грн)

3,30%

495

30 000,00 грн. (для ТЗ від 200 001 до 600 000 грн.)

2,50%

750

50 000,00 грн. (для ТЗ понад 600 000 грн.)

1,99%

995

Страхова сума

Страховий тариф

Страховий платіж
грн

25 000,00 грн. (для ТЗ вартістю до 200 000 грн)

3,30%

825

50 000,00 грн. (для ТЗ від 200 001 до 600 000 грн)

2,50%

1250

75 000,00 грн. (для ТЗ понад 600 000 грн)

2,00%

1500

Страхові випадки за договором:
Страховим випадком є знищення (повне
конструктивне знищення) або пошкодження
транспортного засобу або його частин, а саме
Двигуна ТЗ внаслідок наступних подій:
•
•

•
•

пожежі або вибуху, що виникли внаслідок
встановлення та експлуатації ГБО.
перевантаження, перегріву, вібрації, розладу,
заклинювання, засмічення сторонніми
предметами, дії відцентрової сили або
перевантаження матеріалу, що відбулося
внаслідок встановлення та експлуатації ГБО;
виходу з ладу вимірювальних приладів,
контрольних систем і систем безпеки Двигуна,
внаслідок встановлення та експлуатації ГБО;
наднизького або надвисокого тиску паливної
суміші, внаслідок встановлення та
експлуатації ГБО;

ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ - Україна

Контакти

м. Київ, вул. Сагайдачного / Ігорівська, 10/5А
м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 4 поверх
Цілодобовий контакт-центр:

(044) 357 70 80
(обслуговування клієнтів по всій
території України)
office@globalgarant.com.ua
www.globalgarant.com.ua

