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ОСАГО – поліс обов’язкового страхування транспортного засобу. Автоцивілка
виступає фінансовим захисником інтересів третіх осіб – постраждалих у ДТП з вини
страхувальника.
За спричинені збитки майну та здоров’ю громадянина виплачується компенсація. Розмір
грошової виплати лімітований та залежить від конкретної події. Максимальне страхове
покриття збитків майну – 130 тисяч гривень, а за причинену шкоду здоров’ю та життю
постраждалих – 260 тисяч гривень. На сайті ви також дізнаєтесь де найдешевша страховка на
авто в Україні.
Штраф за відсутність полісу
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, при ДТП співробітник
повноваженого органу залежно від важкості правопорушення може накласти штраф за
відсутність автоцивілки в розмірі від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Більш детально дізнатися про вартість полісу та основні моменти при оформленні ОСАГО
можна на офіційному інтернет-порталі Finance.ua.
Вартість страхового полісу
Вартість полісу для кожного автомобіля розраховується індивідуально, враховуючи місце
реєстрації, водійський стаж та інші обов’язкові параметри. За допомогою інтернет сервісів ціну
полісу можна розрахувати, не виходячи з будинку. Наприклад, онлайн калькулятор миттєво
розрахує вартість ОСАГО Львів та надасть можливість ознайомитися з найважливішими
питаннями та відповідями на них при оформлені автоцивілки.

Параметри, які необхідно вказати для розрахунку ОСАГО:
транспортний засіб;
об’єм двигуна;
період експлуатації;
місце реєстрації.
Таким чином, на вартість ОСАГО впливають дві складові – базовий тариф та коригуючий
коефіцієнт.
Для пільгової категорії громадян вартість полісу зменшена на 50% (пенсіонери, інваліди II
групи, чорнобильці, учасники війни). Зазначена категорія громадян може оформити ОСАГО
вдвічі дешевше при дотриманні умов ст. 13 профільного Закону України.
Печатка на електронному полісі
Найбільш частим виступає питання про необхідність печатки на електронному полісі.
Електронний поліс почав діяти з лютого 2018 року. Від паперового варіанту він нічим не
відрізняється – він має юридичну силу, так само реєструється в базі. При перевірці власник
повинен показати поліс на екрані електронного приладу або в роздрукованому вигляді.
Додаткових печаток електронний поліс не потребує.
Термін дії полісу
Договір підписується строком на 1 рік. При наявності однієї з нижче перелічених причин, поліс
може бути оформлений на менший строк:
транспортний засіб не зареєстрований – поліс оформлюється до моменту реєстрації;
тимчасова реєстрація – до моменту постійної реєстрації;
реєстрація на території іншої держави – на строк перебування в Україні.
Можливість замовлення полісу через інтернет значно полегшує вказану процедуру. Сервіс
пропонує порівняти пропозиції декількох компаній та обрати найбільш оптимальний варіант.
Джерело:

