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PEUGEOT FINANCE
КРЕДИТУВАННЯ, ЛІЗИНГ, СТРАХУВАННЯ:
ПРОСТІ ВІДПОВІДІ НА СКЛАДНІ ЗАПИТАННЯ

П’ЯТЬ ВАЖЛИВИХ ДЕТАЛЕЙ
ПРИ КУПІВЛІ АВТОМОБІЛЯ У ЛІЗИНГ
1. ВИ НЕ ВИТРАЧАЄТЕ ОДРАЗУ КОШТИ НА РЕЄСТРАЦІЮ АВТОМОБІЛЯ
ТА ЩОРІЧНЕ СТРАХУВАННЯ КАСКО І ЦВ.
Ці витрати рівномірно розподіляються на весь термін лізингу без нарахування на них відсотків. Фактично замість
потреби збирати кошти у сумі до 15% від вартості автомобіля на етапі підписання договору фінансування та потім
щорічно оплачувати страхування КАСКО та ЦВ, ці витрати ви виплачуєте щомісячно невеликими частинами.

2. Н А ПЕРІОД ФІНАНСУВАННЯ АВТОМОБІЛЬ ЗАРЕЄСТРОВАНО
НА ЛІЗИНГОВУ КОМПАНІЮ. І ЦЕ Є ДОДАТКОВОЮ ПЕРЕВАГОЮ!
Купівля автомобіля у лізинг — це майже те саме, що й кредитування, але ваше право власності реєструється
в кінці терміну фінансування, а не на його початку. Ви отримуєте такі ж можливості та такі ж обмеження у користуванні автомобілем, як і при кредитуванні. Продаж автомобіля, виїзд за кордон, можливість передачі права
керування третім особам, можливість встановлення додаткового обладнання — це все можливо. Ваші права
на автомобіль захищені законодавством України. Окрім того, на такий автомобіль не може бути накладено арешт
або обтяження. До речі, найпоширеніша форма купівлі автомобіля у Європі — саме лізинг.

PEUGEOT
LEASING
НАСТАВ ЧАС ДЛЯ ЛІЗИНГУ!
Так історично склалось в Україні, що при купівлі
нового автомобіля мало хто розглядає для себе
варіант лізингу. Навіть сьогодні для багатьох існує лише два варіанти купівлі — за готівку або
в кредит.
Але дедалі більше людей в Україні відкривають
для себе таку послугу, як лізинг, котра вже давно
є звичною в європейських країнах та використовується як основний інструмент при купівлі
нового автомобіля.
Що таке лізинг і які його переваги? Відповідь
на ці запитання ви знайдете у цьому розділі.

3. ЯКІ ІНШІ ПЕРЕВАГИ НАДАЄ ЛІЗИНГ?
Лізинг позбавляє вас багатьох незручностей, що виникають у процесі купівлі та користування автомобілем,
а також надає багато корисних послуг: ви не витрачаєте час на реєстрацію автомобіля та його щорічне страхування; лізингова компанія адмініструє всі страхові випадки та забезпечує вчасну та повну виплату страхового
відшкодування; ви отримуєте безплатну цілодобову технічну підтримку (безплатний евакуатор, безплатна
технічна допомога на дорозі — терміновий запуск двигуна, заміна шин на дорозі, підвезення пального тощо);
ви маєте можливість включити в лізинговий платіж додаткові платні послуги (купівля та зберігання гуми, підмінний автомобіль на випадок ремонту чи ДТП, додаткове страхування (приміром, власного життя або життя
пасажирів) та багато іншого.

4. Я К Щ О П О М Н О Ж И Т И Щ О М І С Я Ч Н И Й П Л А Т І Ж Н А Т Е Р М І Н
ФІНАНСУВАННЯ, ТО ВИХОДИТЬ ВЕЛИКА СУМА ПЕРЕПЛАТИ. ЦЕ ТАК?
Вам потрібно мати на увазі, що при купівлі автомобіля у лізинг ваш щомісячний платіж включає у себе не тільки
виплату основної суми заборгованості та нарахованих відсотків, але й часткову оплату витрат на реєстрацію автомобіля та його щорічне страхування. При отриманні кредиту витрати на реєстрацію та страхування автомобіля
ви оплачуєте самостійно і одразу — таким чином вони не відображаються у щомісячному платежі, але ви все
одно маєте їх оплатити. Заплатити всю суму за реєстрацію автомобіля та його страхування при кредитуванні
або виплачувати ці затрати невеликими частинами при лізингу — вибір за вами.

5. СКІЛЬКИ Я ПЕРЕПЛАЧУЮ ПРИ КУПІВЛІ АВТОМОБІЛЯ У ЛІЗИНГ?
Існує міф, що лізинг — це дуже дорога послуга. На сьогодні в умовах фінансування від PEUGEOT LEASING
ставки починаються з 0,01% річних. Тобто, будь-хто має можливість отримати автомобіль у лізинг з «нульовою»
річною ставкою, розстрочкою витрат на реєстрацію та страхування автомобіля, а також з усіма перевагами,
що вказані вище. Якщо ви представник юридичної особи, то додайте до цього економію на ПДВ та податок
на прибуток. Вашою переплатою буде тільки комісія за фінансування.
Ви дійсно впевнені, що лізинг це дорого?

ПІДВОДНІ КАМЕНІ ЛІЗИНГУ
НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ?
На сьогодні в Україні представлена велика кількість лізингових компаній. Та, на жаль, не всі лізингові компанії пропонують своїм клієнтам прозорі та зрозумілі умови фінансування. На що потрібно
звернути увагу, щоб убезпечити себе під час вибору лізингової пропозиції?

1. ВПЕВНІТЬСЯ, ЩО ВІДСОТКОВА СТАВКА ЗАФІКСОВАНА НА ВЕСЬ СТРОК
ФІНАНСУВАННЯ.

НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ
Я маю стабільний дохід, але немає першого внеску. Чи можливо отримати автомобіль?
Із PEUGEOT LEASING ви можете отримати автомобіль навіть без першого внеску. Ніяких особливих умов чи документів для цього не потрібно. Тільки ваше бажання.

Хто саме займається реєстрацією автомобіля?
Реєстрацією автомобіля займається лізингова компанія, а витрати на реєстрацію (податки, платежі
за державні номери, технічний паспорт тощо) включаються в щомісячний платіж.

Для того щоб зробити свою пропозицію максимально привабливою, лізингові компанії можуть
пропонувати плаваючу відсоткову ставку, котру буде змінено при першій же нагоді. В PEUGEOT
LEASING відсоткові ставки у будь-якій валюті зафіксовано на весь строк фінансування.

Якщо я маю дохід/депозит в іноземній валюті, як я можу зменшити свої щомісячні платежі?

2. В ИТРАТИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТА СТРАХУВАННЯ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ
У ЩОМІСЯЧНИЙ ПЛАТІЖ З НАРАХУВАННЯМ НА НИХ ВІДСОТКІВ.

Чому платіж при лізингу більший, ніж при кредитуванні?

Таким чином, лізингова компанія збільшує розмір вашого забов’язання, на який нараховується відсоткова ставка. В PEUGEOT LEASING витрати на реєстрацію та страхування включаються у щомісячний платіж без нарахування на них відсотків (фактично ви отримуєте на них безвідсоткову розстрочку).

3. В
 ИТРАТИ НА СТРАХУВАННЯ ВКАЗАНІ ТІЛЬКИ ЗА ПЕРШИЙ РІК.
Отже, на другому році ви отримаєте повідомлення про потребу сплатити витрати на страхування.
У щомісячному платежі від PEUGEOT LEASING включені всі конче потрібні витрати за весь
термін фінансування.

4. П РИ ФІНАНСУВАННІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ВАС ОЗНАЙОМИЛИ
ІЗ ЩОМІСЯЧНИМ ПЛАТЕЖЕМ, АЛЕ НЕ ПРОІНФОРМУВАЛИ ПРО КУРС
ОБМІНУ ВАЛЮТИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ.
Лізингова компанія може встановлювати додаткові платежі/комісії на обмін, тобто навмисно
збільшуючи гривневий еквівалент платежу. При фінансуванні від PEUGEOT LEASING платіж
здійснюється відповідно до міжбанківського курсу обміну валют без додаткових комісій чи платежів.

У цьому випадку ви можете обрати лізинг в іноземній валюті.

Тому що при лізингу ви одразу не витрачаєте кошти на реєстрацію автомобіля та страхування — ці витрати
включаються в щомісячний платіж, тим самим дещо його збільшуючи порівняно з кредитним платежем.

Що робити при страхових випадках?
Вам потрібно лише зателефонувати на номер цілодобової гарячої лінії, який ви отримаєте при підписанні договору.

Моє ім’я не вписано у технічний паспорт. Які ризики це несе для мене?
Згідно із законодавством України, на період дії договору лізингу автомобіль має бути зареєстровано
на лізингову компанію, а перереєстрація на ваше ім’я здійснюється в кінці дії договору.

А якщо я не зможу виплачувати платежі?
У такому випадку ви можете продати автомобіль. Для цього вам достатньо проінформувати лізингову
компанію про ваше бажання продати автомобіль та знайти покупця або просто повернути його лізинговій компанії (котра сама займеться його продажем). Автомобіль може бути проданий новому власнику
як за готівку, так і з фінансуванням від лізингової компанії.

Цей перелік не є вичерпним, тому завжди детально вивчайте умови фінансування від лізингових
компаній, оскільки ви ризикуєте власними грошима. Із PEUGEOT LEASING ви можете бути
впевнені, що отримуєте найкращі умови фінансування.

Після закінчення дії лізингового договору хто саме знімає автомобіль з реєстрації?

Ми впевнені, що умови від PEUGEOT LEASING є найкращими на ринку України. Тож
пропонуємо вам звернутися до спеціаліста в будь-якому салоні PEUGEOT та безплатно
отримати аналіз умов лізингу, що вам запропонували в будь-якій іншій лізинговій компанії.

Скільки можна заощадити, якщо я представляю юридичну особу?

Автомобіль з реєстрації знімає лізингова компанія. Усі витрати зі зняття з реєстрації несе також лізингова
компанія.

Для юридичних осіб при лізингу є можливість заощадити на ПДВ (20%) та податку на прибуток (19%).

КРЕДИТУВАННЯ ВІД PEUGEOT FINANCE
Щоб оформити кредит за програмою PEUGEOT FINANCE, достатньо звернутися до кредитного спеціаліста в будь-якому офіційному дилерському центрі PEUGEOT. Після отримання
гарантійного листа від банку-партнера (лист є підставою для оформлення техпаспорта), покупець
оплачує перший внесок за автомобіль та реєструє його, після чого призначається дата кредитної
угоди. Підписання кредитного договору здійснюється в одному з відділень банку-партнера, після
чого банк оплачує залишок вартості автомобіля, а клієнт може насолоджуватися своїм новеньким
PEUGEOT.

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ

› КОНКУРЕНТНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

Для клієнтів, які бажають придбати автомобіль PEUGEOT, банк пропонує найвигідніші умови кредитування.

PEUGEOT
FINANCE

› ФІКСОВАНІ СТАВКИ КРЕДИТУВАННЯ НА ВЕСЬ СТРОК КРЕДИТУ

На весь строк кредиту банк пропонує фіксовану кредитну ставку, яка не змінюється упродовж всього терміну
кредитування.

› ПРОЗОРІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ
Немає щомісячних комісій та штрафів.

› НАДІЙНІ СТРАХОВІ ПАРТНЕРИ

Страховими партнерами програми є компанії, які мають досвід, зарекомендовану ділову репутацію та тривалий час займають провідні позиції на ринку страхування.

› ДОСТРОКОВА ВИПЛАТА БЕЗ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

Клієнт має можливість виплатити всю суму кредиту без будь-яких штрафних комісій.

Бажаєте мати автомобіль, але не вистачає всієї
суми на купівлю, а лізинг вам не підходить? У такому випадку імпортер автомобілей PEUGEOT
пропонує вам скористатися кредитною пропозицією від PEUGEOT FINANCE.

› ШВИДКЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Централізоване прийняття рішення допомагає швидко реагувати на заявки та володіти інформацією по кожному клієнту по всій Україні.

› ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО КЛІЄНТА

По кожному клієнту банк приймає індивідуальне рішення та бере до уваги всі аспекти клієнта.

› ПРОГРАМА ЗА ПІДТРИМКОЮ ІМПОРТЕРА АВТОМОБІЛІВ PEUGEOT
В УКРАЇНІ

Кредитна програма існує за підтримкою імпортера автомобілів PEUGEOT в Україні та має на меті пропонувати клієнтам надійні та найвигідніші умови кредитування.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРИ ВИБОРІ КРЕДИТНИХ УМОВ
РОЗМІР ТА ВИД ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ ЗА КРЕДИТОМ

На сьогодні банки пропонують різні умови кредитування, застосовуючи фіксовану або плаваючу відсоткову ставку.
Фіксована процентна ставка — це ставка, яка не може бути змінена протягом всього строку
кредитування. Банк фіксує відсоткову ставку при підписанні кредитної угоди, і вона діє на весь
строк кредиту.
Плаваюча процентна ставка — це ставка, яка складається з фіксованої та плаваючої частин.
Фіксована частина, яка вказана в кредитній угоді, не змінюється протягом всього строку кредиту. Плаваюча частина може бути змінена згідно з умовами кредитного договору. Плаваюча відсоткова ставка може бути прив’язана до фінансових індикаторів — річні депозити, LIBOR, індекс
депозитних відсотків НБУ тощо. І, залежно від умов ринку, при зміні фінансового індикатора
буде змінюватись кредитна ставка за кредитом. Так, в Україні зміна плаваючої процентної ставки залежить від зміни процентної ставки за строковими депозитними вкладами фізичних осіб,
які розміщені в Банку строком на 366 днів. На сьогодні дуже складно спрогнозувати ситуацію
на фінансовому ринку України, тому важко спрогнозувати зміну плаваючої процентної ставки
і немає гарантій, що при зниженні фінансових індикаторів, до яких прив’язана процентна ставка,
Банк гарантовано буде змінювати плату за кредит у бік зменшення.

PEUGEOT FINANCE ЗАСТОСОВУЄ ТІЛЬКИ ФІКСОВАНУ ВІДСОТКОВУ
СТАВКУ ЗА КРЕДИТАМИ

Додаткові (приховані) комісії. На сьогодні існує практика заохочування нових клієнтів купити авто
в кредит за допомогою низького відсотка по кредиту, але це може бути лише трюк від банків, які
пропонують такі умови кредитування. Щомісячні комісії дають можливість суттєво занизити розмір
відсотка по кредиту на папері, але також суттєво збільшують щомісячний платіж для клієнта. Слід
уважно ознайомитись з умовами кредитування та зауважити, чи є додаткові комісії по кредиту.

PEUGEOT FINANCE ЗАСТОСОВУЄ ТІЛЬКИ ОДНОРАЗОВУ КОМІСІЮ
ЗА ВИДАЧУ КРЕДИТУ

Спосіб виплати кредиту та процентів. Як правило, банки пропонують дві схеми виплати кредиту: класичну та ануїтет. Але деякі програми кредитування мають обмеження, і клієнт змушений
мати тільки одну схему виплати кредиту згідно з кредитною програмою.
Класичний спосіб виплати передбачає нарахування відсотків на залишок заборгованості за кредитом, при цьому тіло кредиту дробиться на рівні частини, виходячи з наданого терміну кредитування. При виплаті кредиту відбувається зниження основної заборгованості, при цьому розмір нарахованих відсотків пропорційно скорочується, зменшуючи, відповідно, розмір майбутніх
платежів по кредиту.
Ануїтетний спосіб виплати являє собою рівні платежі протягом усього періоду кредитування.
Кожен щомісячний платіж складається з відсотків і частини тіла кредиту, при цьому загальна
сума залишається незмінною протягом усього строку кредитування — змінюється лише співвідношення складових.

Класичний спосіб виплати підійде тим клієнтам, які:
- бажають зменшити переплату по кредиту;
- мають непостійний розмір доходу і не цілком впевнені у своїх майбутніх доходах;
- планують отримати кредит на короткий термін;
- розглядають можливість зменшення переплати по кредиту і розміру щомісячних платежів
коштом дострокової виплати тіла кредиту.
Ануїтет як спосіб виплати підійде тим клієнтам, які:
- не мають можливості вносити великі щомісячні платежі, особливо в перші місяці користування кредитом;
- мають стабільний дохід і хочуть чітко планувати сімейний бюджет;
- беруть кредит на більш тривалий період;
- розглядають можливість зменшення терміну кредиту коштом дострокової виплати тіла кредиту.

PEUGEOT FINANCE ПРОПОНУЄ НА ВИБІР ДВА СПОСОБИ ВИПЛАТИ
КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ: КЛАСИЧНИЙ ТА АНУЇТЕТ

СІМ ПРОСТИХ КРОКІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ ЗА ПРОГРАМОЮ
PEUGEOT FINANCE
1. ВИБРАТИ АВТОМОБІЛЬ
2. ЗІБРАТИ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ТА ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ В АВТОСАЛОНІ
3. ОТРИМАТИ РІШЕННЯ ПО КРЕДИТУ В АВТОСАЛОНІ
4. ОПЛАТИТИ АВАНСОВИЙ ВНЕСОК ТА УСІ ПОТРІБНІ ПЛАТЕЖІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ
5. ЗАРЕЄСТРУВАТИ АВТОМОБІЛЬ
6. ОФОРМИТИ КРЕДИТНУ УГОДУ В БАНКУ ТА ЗАСТРАХУВАТИ АВТОМОБІЛЬ
7. ЗАБРАТИ ВАШ НОВИЙ АВТОМОБІЛЬ З АВТОСАЛОНУ

ТЕПЕР ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ
ПРИДБАТИ АВТОМОБІЛЬ PEUGEOT
НА НАЙВИГІДНІШИХ УМОВАХ!

PEUGEOT KACKO
ЩО ТАКЕ КАСКО?
Страхування КАСКО (від ісп. сasco — шолом або нідерл. сasco — корпус) — страхування автомобілів (або інших засобів транспорту — суден, літаків, вагонів) на випадок незаконного заволодіння, знищення, пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, стихійного лиха,
пожежі чи самозаймання або протиправних дій третіх осіб відносно застрахованого транспортного засобу.

ЩО ТАКЕ PEUGEOT KAСKO?
PEUGEOT KAСKO — це якісний продукт, який надається в рамках програми PEUGEOT
FINANCE власникам автомобілів PEUGEOT нашими фінансовими партнерами, яких ми

особисто підбираємо для участі у цій програмі. Це можуть бути тільки надійні страхові компанії, які
мають добру репутацію, багаторічний досвід роботи на ринку та високий рівень обслуговування.

ЧИМ PEUGEOT KACKO ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ІНШИХ ПРОГРАМ
СТРАХУВАННЯ?

PEUGEOT
KACKO
Здійснилася ваша жадана мрія — ви купили собі
машину! Але після того як стихне емоційний
запал, у вас обов’язково виникне запитання: якщо
з автомобілем щось станеться, як відшкодувати
витрати за ремонт? Найкращим розв’язанням цієї
проблеми буде придбання поліса КАСКО.

›
›
›
›
›
›
›
›

Індивідуальний підхід та розуміння потреб кожного клієнта
Надання захисту автомобіля від будь-яких неприємностей — повне КАСКО
Гнучка система визначення страхового тарифу

Економія часу та зручність оформлення договору страхування не виходячи з дилерського
центру
Максимально повний пакет умов страхового захисту автомобіля
Прозорість та простота процедури врегулювання страхових випадків

Відновлювальний ремонт здійснюється на СТО офіційних дилерів мережі PEUGEOT
та при використанні лише оригінальних запчастин
Цілодобова підтримка страхового асистансу на всій території України

Багаторічний досвід зазначених страхових компаній дозволяють якнайкраще розуміти потреби
автомобілістів і тим самим надавати їм всеосяжний захист на професійному рівні, а також виконувати свої обов’язки з відновлювального ремонту застрахованих автомобілів у найкоротші
строки.

ДЛЯ ТОГО ЩОБ ЧІТКО ЗРОЗУМІТИ СУТЬ АВТОСТРАХУВАННЯ КАСКО,
НИЖЧЕ НАВЕДЕНІ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАПИТАННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ
ВИНИКНУТИ ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ:
Що включає в себе перелік страхових випадків у КАСКО?
До страхових випадків за договорами КАСКО належать події, що відбулися внаслідок пошкодження, знищення або зникнення застрахованого транспортного засобу або його частин
і додаткового обладнання внаслідок:
• дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за наявності або без вини водія застрахованого
транспортного засобу;
• протиправних дій третіх осіб (що включає в себе незаконне заволодіння ТЗ та крадіжку);
• пожежі чи самозаймання транспортного засобу;
• стихійного лиха;
• падіння дерев та інших предметів;
• нападу свійських та/або диких тварин.

Від чого залежить вартість КАСКО?
Вартість КАСКО визначається залежно від марки, моделі, терміну експлуатації та потужності
двигуна транспортного засобу, умов зберігання автомобіля, наявності протикрадних пристроїв, водійського стажу осіб, які мають право керувати транспортним засобом, кількості
автомобілів, які підлягають страхуванню тощо.

Що таке агрегатна та неагрегатна страхова сума?
Агрегатна означає зменшення страхової суми кожного разу на розмір виплати. Агрегатна страхова сума не вигідна страхувальникові, адже йому виплачують у разі викрадення
80 000 грн за машину, яка коштує 100 000 грн, якщо раніше був збиток на 20 000 грн! Проте,
як правило, поліс із агрегатною страховою сумою коштує дешевше, і якщо водій достатньо
досвідчений, щоб не боятися аварій із власної вини, і страхується здебільшого через ризик
викрадення, то йому варто погодитися на агрегатну страхову суму по КАСКО, щоб заощадити
на страховці.
Неагрегатна страхова сума не зменшувана після кожного страхового випадку впродовж
усього терміну дії поліса. Тобто хоч 100 разів за рік потрапляйте в аварію — щоразу в межах
страхової суми вам відшкодовуватимуть збитки. Таким чином, застрахувавши свою машину
на 100 000 грн, сумарну виплату можна отримати значно більше від цієї суми.

Що таке франшиза?
Це визначена договором страхування частина збитків, що не відшкодовується страховою
компанією. Якщо ви маєте початковий стаж водіння, то краще брати 0%-ву франшизу, яка
покриватиме будь-яке пошкодження вашого транспортного засобу.

ОБЕРЕЖНО! НИЗЬКІ ТАРИФИ!
Ви вирішили застрахувати свій автомобіль і не знаєте, яку страхову компанію обрати? Часто
вибір припадає на ту страхову компанію, котра запропонує нижчий страховий тариф. Але чим
у майбутньому може загрожувати таке рішення?
По-перше, страхування — це обіцянка. В обмін на гроші страхова компанія обіцяє компенсувати
вам витрати на ремонт автомобіля у разі настання страхової події. Пересічна людина не в змозі
оцінити реальність тарифу, оскільки він розраховується відповідно до статистики минулих страхових подій.
По-друге, дуже важливим є розуміння реального фінансового стану страхової компанії. Невдала
тарифна політика може призвести до погіршення цього стану, а це означає, що у той момент,
коли ви найбільше потребуєте підтримки, страхова компанія просто не зможе вам її надати.
По-третє, умови покриття згідно з полісом можуть бути гіршими, ніж запропоновані вам у салоні
(більш висока франшиза, менше покриття, гірший сервіс тощо). Таким чином, «привабливіший»
на перший погляд страховий тариф насправді може обернутися для вас неприємними несподіванками у вигляді витрат, котрі страхова компанія не відшкодує.
По-четверте, якщо тарифи, запропоновані безпосередніми представниками страхової компанії,
відрізняються від тарифів, запропонованих менеджерами дилера, значить місцеве керівництво
страхової компанії порушує внутрішні розпорядження центрального офісу. А це може загрожувати вам відмовою у виплаті страхового відшкодування у майбутньому за порушення тарифної
політики компанії в регіонах.

