
Фізична особа

Настання цивільної відповідальності Страхувальника                                                    
(або осіб, допущених до керування забезпеченим ТЗ) за шкоду, заподіяну:
• майну третіх осіб внаслідок ДТП, яка сталася за участю забезпеченого ТЗ;
• життю та/або здоров'ю третіх осіб внаслідок ДТП, яка сталася за участю забезпеченого ТЗ.

Один рік

Страхова сума обирається Страхувальником самостійно:
• 500 000 грн
• 1 000 000 грн. 
Страхове відшкодування включає фізичний знос ТЗ, який не відшкодовується 
за полісом ОСЦПВ.
Страхова сума - агрегатна (зменшується на суму виплаченого страхового відшкодування 
протягом строку дії Договору).

Україна (крім території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь).
Страховик не несе відповідальності за випадками, що трапилися поза територією страхування. У будь- 
якому разі згідно з Договором не визнаються страховими випадками події, що сталися на території зон 
військових та бойових дій, місцевостей, де офіційно оголошено надзвичайний стан або загрозу стихійно-
го лиха, які визнано зонами відчуження внаслідок аварії на ЧАЕС, шляхів, де проводять спортивні 
змагання.

Особи, які мають право керувати забезпеченим транспортним засобом на законних 
підставах

•  Страхових сум за полісом ОСЦПВ в деяких випадках може не вистачити для 
ремонту автомобіля потерпілої особи або для відшкодування шкоди, завданої 
життю та здоров’ю потерпілої особи (наприклад, в разі ДТП з дорогим авто-
мобілем чи наявності багатьох постраждалих), тому СК «АРКС» пропонує їх 
збільшити – за договором ДСЦВ Страхувальнику пропонується на вибір: 500 000 
грн до 1 000 000 грн; 
• СК «АРКС» відшкодовує також суму фізичного зносу автомобіля потерпілої 
сторони і Страхувальнику не доведеться доплачувати цю суму за власний рахунок 
(як це відбувається за полісом ОСЦПВ чи звичайним договором ДСЦВ);
• Крім цього, СК «АРКС» відшкодує знос навіть в тому випадку, якщо розмір збитку, 
завданий автомобілю потерпілої сторони, не перевищить страхову суму (160 000 грн) 
за полісом ОСЦПВ, тобто не перевищить франшизу за договором ДСЦВ. 
Таким чином, потерпіла сторона отримає повне відшкодування збитку в резуль-
таті ДТП, а Страхувальник – спокій та фінансову стабільність.
• Вартість страхового покриття за договором ДСЦВ значно нижча вартості ОСЦПВ, 
при цьому страхові суми в кілька разів вищі.
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