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5. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

5.1.  Ця публічна оферта (далі – Оферта) є офіційною пропозицією Страховика 
невизначеному колу дієздатних фізичних осіб укласти з Страховиком Договір обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому 
законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну 
внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї  (далі – Договір). 
5.2.  Оферта є стандартною формою в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, яку 
може акцептувати інша особа шляхом приєднання до неї. 
5.3.  Страхувальником є дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї оферти відповідно 
до положень статей 634, 642 Цивільного кодексу України та укладає з Страховиком договір 
шляхом акцептування цієї Оферти. 
5.4.  Договір укладається відповідно до Ліцензії АВ №547190 від 24.11.2010 року на 
обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій 
особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї, згідно з 
Порядком і правилами проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності 
громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, 
яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 
використання цієї зброї, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 
березня 2002 р. N 402 (далі – Правила) 
5.5.  Підписання Страхувальником Індивідуальної частини оферти та сплата страхового 
платежу вважається безумовним прийняттям (акцептом) умов Оферти. 
5.6.  Дана версія Оферти введена в дію 04.08.2020 року та діє до скасування або введення в 
дію нової версії Оферти. 
5.7.  На вимогу однієї із сторін Договору, (Страхувальника або Страховика, разом далі – 
Сторони) Сторони зобов’язані відтворити Договір на паперовому носії протягом п’яти 
робочих днів з дня пред’явлення такої письмової вимоги іншій стороні Договору. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
6.1. Страхувальник зобов'язується: 
а) приймати всі необхідні запобіжні заходи для уникнення випадків заподіяння шкоди 
життю, здоров'ю та майну третіх осіб; 
б) перерахувати на розрахунковий рахунок Страховика страховий платіж зазначений у п. 4.2 
цього Договору; 
в) у триденний термін повідомити Страховика про настання страхового випадку, а також про 
всі події, які можуть стати причиною пред'явлення претензій чи подання позову щодо 
відшкодування шкоди, заподіяної третім особам; 
г) повідомити про настання страхового випадку (страхову подію) правоохоронні органи. 
6.2. Страховик зобов'язується: 
а) ознайомити Страхувальника з Порядком; 
б) після одержання документів, які підтверджують настання відповідальності 
Страхувальника перед третьою особою, виплатити Страхувальнику (потерпілій особі) 
страхове відшкодування у термін, який не перевищує десяти банківських днів з дати 
оформлення акта про страховий випадок,  або відшкодувати Страхувальнику збитки в іншій 
погодженій з ним формі. 
6.3. Страхувальник має право: 
а) отримати страхове відшкодування згідно з цим Договором і Порядком; 
б) оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку. 
6.4. Страховик має право: 
а) відмовити у виплаті страхового відшкодування в разі невиконання Страхувальником умов 
цього Договору і Порядку та повідомити про це рішення Страхувальника в письмовій формі 
з обґрунтуванням причин відмови; 
б) брати участь у розгляді справи в суді про відшкодування Страхувальником заподіяної ним 
шкоди, цивільна відповідальність за яку застрахована цим Договором, як третя особа на боці 
відповідача. 

7. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 
7.1. Для отримання страхової виплати Страховику подаються такі документи: 
- заява про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку; 
- цей Договір страхування; 
- акт про розслідування страхового випадку (у разі розслідування); 
- виписка з рішення суду про стягнення із Страхувальника збитків у розмірі заподіяної 
шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді); 
- документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи; 
- листок непрацездатності про тимчасову втрату потерпілою особою працездатності (або 
нотаріально засвідчену копію); 
- копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій особі 
інвалідності; 
- свідоцтво про смерть потерпілої особи (або нотаріально засвідчену копію). 
ЦІЛОДОБОВА ІНФОРМАЦІЙНА СЕРВІСНА СЛУЖБА: 0-800-500 -123 
7.2. На підставі отриманих документів Страховик складає страховий акт, який є  підставою 
для виплати страхового відшкодування. 
7.3. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті Страховик 
повинен прийняти протягом 15 днів від дати отримання всіх необхідних документів. У разі 

прийняття рішення про відмову у виплаті, страхового відшкодування Страховик у 
триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з 
обґрунтуванням причин відмови. 
7.4. Страховик має право відмовитись від виплати страхового відшкодування 
Страхувальнику в разі невиконання ним взятих на себе зобов'язань відповідно до цього 
Договору. 
7.5. Страховик   має  право  відмовити  у  виплаті  страхового відшкодування у разі: 
- навмисних дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір, 
спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, 
пов'язані з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в разі оборони (без 
перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. 
Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, 
встановлюється відповідно до законодавства; 
- вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої 
укладено цей Договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 
- подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або 
факт настання страхового випадку; 
- отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за майновим 
страхуванням від особи, винної у їх заподіянні; 
- несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без 
поважних на  це  причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, 
характеру та розміру збитків; 
- застосування зброї в рамках виправданої самооборони Страхувальника або особи, на 
користь якої укладено Договір страхування, якщо напад на них був здійснений третьою 
особою. 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ 
СПОРІВ 

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, взятих відповідно до цього 
Договору, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством. 
8.2. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 6.3 
цього Договору, Страховик сплачує пеню в розмірі 0,01% простроченого платежу за кожний 
день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, яка 
діяла в період, за який нарахована пеня. 
8.3. Спори, що можуть виникнути в ході виконання зобов'язань, взятих відповідно до цього 
Договору, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством. 
8.4. У разі коли заподіяна шкода частково або повністю компенсована іншими причетними 
до страхового випадку особами, Страховик відшкодовує тільки різницю між сумою, що 
підлягає відшкодуванню за Договором страхування, і сумою, що компенсована іншими 
особами. Про таку компенсацію Страхувальник, треті особи (їх спадкоємці) зобов'язані 
повідомити Страховика. 
8.5. У разі дострокового припинення Договору Страховик,  за  умови відсутності виплат 
страхового відшкодування за цим Договором, повертає Страхувальнику частку страхового 
платежу, яка обчислюється пропорційно періоду страхування, що залишився до закінчення  
терміну дії Договору, з утриманням 20 відсотків цієї частки  на  ведення справи, і вилучає 
страхові поліси. 

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
9.1. Підписанням цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, Страхувальник – фізична особа надає безвідкличну 
згоду щодо обробки його персональних даних та персональних даних Вигодонабувача 
Страховиком з метою здійснення страхової діяльності, пов’язаної з нею фінансово-
господарської діяльності та ведення внутрішніх баз даних Страховика. Дана обробка може 
також здійснюватись будь-якими третіми особами, яким Страховик надав таке право згідно з 
чинним законодавством України. Страхувальник посвідчує, що ознайомлений(а) зі своїми 
правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, а також повідомлений про те, що з 
моменту укладення цього Договору персональні дані Страхувальника та Вигодонабувача, 
зазначені у ньому, будуть включені до бази персональних даних Страховика. 
9.2. Своїм підписом Страхувальник підтверджує факт отримання від Страховика до 
моменту укладення цього Договору інформації відповідно до ч. 2 ст. 12  Закону України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 
2001 року N 2664-III (із змінами і доповненнями) у повному обсязі. Страхувальник 
підтверджує, що надана йому інформація, забезпечила правильне розуміння суті такої 
фінансової послуги без нав'язування її придбання. 
9.3. Підписанням цього Договору Страхувальник підтверджує право Страховика вимагати 
від Страхувальника надати інформацію та/або документи, необхідні для виконання 
Страховиком вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення». 

 


