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Навіщо потрібне
страхування?

Негарантійна поломка мобільного пристрою –

це незаплановані витрати, які завдають неабиякого 

удару по гаманцю.

Аби вберегти Вас від фінансових втрат і зайвих 

стресів, СК «АХА Страхування» пропонує Вам свою 

послугу – «Samsung Care+» 

Що можна застрахувати?

Смарт–годинник

Планшет

Смартфон 
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Основні умови

Страхова сума за договором – вартість товару на момент купівлі.(підтверджується 

відповідними документами, наприклад товарним або касовим чеком, накладною тощо).

Строк дії – 12 місяців.

Договір припиняє бути дійсним з моменту виплати  страхового відшкодування за першим 

страховим випадком.

Територія дії договору – Україна

(крім території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь і територій, на яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої 

повноваження на момент настання події, що має ознаки страхового випадку).

Ризики, які покриває страхування – пошкодження екрана пристрою (часткова поломка, 

розбиття) внаслідок падіння 

з висоти або механічні пошкодження іншими  предметами.

Транспортування пристрою до сервісного центру для ремонту і повернення назад безкоштовне

(оплачує страхова компанія).
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Вартість Samsung Care+

Приклад розрахунку:

Вартість поліса = 

страхова сума * страховий тариф

Вартість товару = страхова сума = 7 499 грн

Страховий тариф = 8,6%

Вартість договору страхування = страховий платіж = 7 499 * 8,6% = 644,91 

грн

Тариф = 8,6%

Страховий платіж оплачується однаразово у повному обсязі у день придбання товару.
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Оформлення договору

Договір складається з двох частин – оферти та заяви-

акцепту.

Оферта містить основні умови продукту і розміщена на сайті страхової 

компанії (СК) у розділі "Майно / Пропозиції Samsung Care+"

https://axa-ukraine.com/ru/insurance/property-insurance/samsung-

care/

Заява-акцепт формується програмним комплексом AXON

Заяву-акцепт слід підписати одноразовим паролем-ідентифікатором.  

Обидві частини договору Ви отримаєте на свою електронну адресу 

після підтвердження його оформлення.

Договір набирає чинності лише у разі здійснення страхового платежу у 

повному обсязі.
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Ваші дії у разі настання страхового випадку

Шлях клієнта

Необхідно зберегти пристрій у тому вигляді, в якому він отримав

пошкодження 

Оферта містить основні умови продукту і розміщена на сайті страхової 

компанії (СК) у розділі "Майно / Пропозиції Samsung Care+"

https://arx.com.ua/ru/produkty/prohrama-samsung-care-plus

Заява-акцепт формується програмним комплексом AXON

Заяву-акцепт слід підписати одноразовим паролем-ідентифікатором.  

Обидві частини договору Ви отримаєте на свою електронну адресу 

після підтвердження його оформлення.
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Оплата ремонту

Пошкоджений екран

Ви оплачуєте 0% від ватості ремонту, 100 % сплачує СК шляхом 
перерахування грошових коштів на рахунок  сервісного центру.

Діагностування пристрою

Пошкоджений не тільки екран

СК оплачує лише  100 % вартості ремонту экрана. Ремонт усіх 
інших поломок Ви оплачуєте самостійно.
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Схема урегулювання страхової події

Страхова компанія Страхувальник Сервісний центр

Діагностика
Пошкоджено 

LCD** 
ARX

АRX консультує Вас щодо 

подальших дій і скеровує до СЦ

Страхувальник телефонує в СК*

* Страхова компанія

** Рідкокристалічний дисплей

Ви самостійно оплачуєте 

ремонт

Ні
Так

1. Заява

2. Рахунок від СЦ

3. Паспорт і номер платника податку (копія)

4. Копія договору із СК
Звіт в ARX

Ремонт

СК оплачує 100% вартості. 

Надсилання даних 

про збиток

LCD 

відремонтовано

Оплата послуг СЦ

Страхове?
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