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пуБлIчнА оФЕртА щодо укrlАдЕння ЕлЕктронного договору доБровIльного
СТРАХУВАННЯ i|АЙНА ТА ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
за Проrрамою "ДОl.iIВКА/ЖИТЛО-ЕКСПРЕС"

копiювання, електронного
аналоry власноручного

12,1. Ця публiчна оферта (дал] - Оферта) € офiцiйною
пропозицl€о Сrраховиtsа iеви]наченоrу (олу дl€здатних
Фiзичних осiб укласги зi Страховиком Договiр добровiльноrо
сграхування майна та вLдпов]дальяост] за пrюпвйою
"Доi,liвка/Житло Експре." в електроннiй формi(далi -

12,2, Оферта € сгандартною (фрмою в розумiннi сrаттi бЗ4
Цивlльного кодексу Украlни, яку рояе акцепryвати iнula
особа шляхом при€днання до Hei,
12,З, Умови цi€i Оферти поlJJирюються на Доrовори,
уOаденr з дня, насryпного за датою lT прийняття, по дату,
яку зазнача€ Страховик в назв] гiперпосилання на Оферry на
ве6,сайтi Страховика в мёрежi IHTepHeT (www,bbs,Ualofe.ta
004-009-0О2-038-опliпе) як кiнцеву даry, або по поточну
llaтy, якщо кlнцева дата незалежdо в|д сrроriв
дii таких Договорiв.
12,4. Страхувальником € дl€здатна фiзична особа, яка
при€дналася до ц€i Оферти вrдпоадно до полоr.{ень сгатей
бЗ4, 642 Цивlльного кодексу Украiни та уOада€ з
Страховиком договiр чJляхом акцепryвання цi€i Оферти,
12,5. Договlр умада€rься вiдповiдно до Правил
добровiльного страхування майна (код - 009) вiд
О1,10,2ОlЗ р, (Лiцензiя cepii АВ Ns547196 вiд 24-11,2010 р,),
правил добровlльtsого сlрахування вlд вогrевltх риэикiв -а
ризикiв сrихiйних явищ (код - 004) вiд 01,1О.2ОlЗр,,
(Лiцензiя cepii АВ N9547185 вiд 24.11,201О р.), Правил
добровiльного сlрахування вiдповiдальносri перед третiми
особами (код - о02) вiд 01,10.201Зр. (Лiцензiя cepii АВ
Nq547185 вд 24,11,2о10 р,) (далi разом - правила, окремо
Правила 009, Праsила-О04, Правила-OО2),
12,б. Пiдписавня Страхувальником ч,1 Договору або
акцептування умов цi€] оферти в елеюронн й формi та
сплата сграхового платеху вваха€ться безумовниl.
прийвяпям (акцепто,j) умов Оферти.
l2.7. цёй догозiр, укладений в електроннlй (фр l,
смада€rься з двох невiдънних часrин:
12.7,1. частина 1 Ахц.пт до публiчноi оф€рти щодо
умадення елеfiронного договору добровiльного сграхування
майна та вiдловiдальносri за програ,lою 'донiвка/житло-
Експрес", що укладаеться в елекrронноllу виглядl;

'2.7,2. 
часT ила 2 Публiчна Офсрта щодо Yмадення

епектронноrо до-овору добровlпьного сгра,(ування майна ra
вiдповiдальносri эа проrрамою "домiвка/житло Експрес".
12,8, Сторочи дlйшли згоди щодо чожливос-i викориоанчя
Страховиком факсимiльного вiдтворення пiдпису та печатки
С.рауовика за допомоlоlо за(обlв механlчаоrо чп lнJого

оФЕРтА sоо4-оо9-оо2-оза/оп/опliпе

зАгАrlьнl умови

12,9. страхувальник прийма€ Оферту lJJляхом заповнення
форми Акцепry (акцепту€ умови цi€i Оферти) в електронн й

форнi з викорисrанням електронного пiдпису одноразовим
iдентифiкатором вiдповiдно до Закону Украiни "Про
еJ!ектDочнч <омерцlю", дкцепr сlладас.ься у елеFrрончiй
(фрмi эriдно зi вФановленим Страховиком зраэком.
12,9.1, Для укладення Договору Страхувальник (обира€
у1,1оаи сграхуванняl нада€ iнформацю npo себе/ свiй номер
мобiльного телефону та адресу елекгронноj почJти в мереж]
"lnternet", а такох iHl]]y iн(фрмацiю, необхiдну мя укладення
Договору), Перед умадення,{ Договору Страхувальник
зобов'язаний ознайомитися з умоваliи Оферти, Правил/
iнФормацi€ю про фlнансоsу послугу та пiдтвердити надання
згоди на обробку власних персональних даних. ЗдrЙснення
Bcix вищевказаних дiЙ € заявою Страхувальника Страховику
про Його нам р умасrи договiр,
12,9,2, В Акцепт, за]начdюlься ylioв. страtування. даFi
Страхувальника, iнuri умови. Акцепт п]дписуЕгься
Страхувальником електроннин лiдписом - одноразовим
iдентиф]катором sдповiдно до полохень 3акону Украlни "Про
електронву комерцiю".
12,9,З, Акцептуванням yl,toв цi€i оферти Страхувальник
нада€ згоду на отриlrання вiд Страховика коротких
iнформацiйних повiдоцлень (sMs, viber тощо).
Одноразовий iдентифiкатор надсила€ться Страхувальнику
елекrронним чиноц у формi короткоrо iнформацiйного
повiдомлення на эазначений Страхувальником вомер
ffобiльноrо теле(фну. Для пiдписання Акцепту електронним
пiдписоl,i одноDазоsим iд€нтифiкатором, одноразовий
яентифaкатор вводиться у спецiальномy програмному
заб€зпеченнi, в якому здiЙснюЕгься укладення Договору; в
результатi цього електронний пiдпис Страхувальника
одноразовим iдентифiкатором додаегься до дкцепту, i договiр
з цього мойенту ввахаеrься уOаденим.
12.9,4.Пiсля пiдписання Акцепту Страхувальник
зобов'я]ании оплаtиlи .граlовии fлdtlх однrts з

"О4" жовтая 2О21 р.

вого п]дпису чи нU]ого

Страхувальником дкцепту, способiв,
12.9,4.1, Лiсля сплати сrрахового платеху, на вказану
страхувальником адресу елекrронноi пошти надсилаегься
пiдписаниЙ одноразовим Lдентифiкатором примiрник Акцепry
та копiя цi€i Оферти в елепроннiй формi, якi пiдтверджуlоть
укладення Договору,
L29,4-2- П,дпи<аний Страхувальником А<_епl засвlдчу€
лраsо Страхувальника вимагати вh Страховика виконання
обов'язкiв за Договором,
12.9,4.З, д(цепт мlс-ить унlЁальtsий ночер, який € roмepoм
Договору, елепронний пiдпис Страхувальника, дату
укладення iсгрок дiiдоrовору, та iнш] умови договору,
12 9,5 до.овlD tsабчва€ чинносгl з дати почаl(у дii
Договору, яка вказана в Акцептi, ал€ не ранiше дня сплати
Стралувdльнitsом о рахо9ого глатеху в обсязl, визча-енору
в дкцептl. ia розрахчнковий рахуно< страховика, та дl€ до
)4-1 годtнл дн''. вказаного в дkцFп-l як дата закiьчення
сгроку дil договору,

12,8,1, У такому ви пiдтвердху€, що до

12.8,2. Зразок

Красноруцький П,В



У випадку ненадходхення або надходхення не в повному
обсязi на розрахункоаий рахунок Страхоаика сrрахового
платежу в cyмi вказанiй в дкцептi, договiр вважаеrься таким,
що не набув чинносгi,
12,9.6. Елекгронний Договiр складено в електроннiй формi,
вiдпо9Ино до сгатгi 16 Закону Украiни "Про сграхування"/

1З,l.З, рухоме майно (що знаходиться
примiщеннi/будинку).

сгатей Зl 11l 12 3акону Украlни "Про елекгронну комерцiю",
що вiдповiдно до законодавсгва Украjни за правовими
наслiдками прирiвнюсгься до письмовоi форми,
12.10. на вимоry однi€l iз сгорiн/ Сторони зобов'язанi
вiдтворити Договiр на паперовому Hocli протягои 5 (п'яти)
робочих дн в з дчс пред'явлеtsня TaKol письмовоl вичоги,

роздlл I. у!lови стрАхувлння

1з. зАгмьнl визнАчЕння
1З.1- Групанх йайнаl що пдлягають clpaxyвaнHю за ци,.

1З,1.1, хитлове примiщення/будинокj
1З,1.2, оздоблення та обладнання (що знаходить{я в
житлово у примiщеннi/будинку);

1З.5, Страхо.ий вrпадок подlяl передбачена Договором,
яка вiдбулася i з настанням якоi виника€ обов'язок
Страховика здiйснити виплату сграхового вiдlJJкодування-
1З.6, Страхо.rй платiж за кохними окремими Правилами
дорiвно€ добутку сграхового тарифу эа такими Правилами та
сграховоl суми за вhловiдним о6'€ктом згlдно правил.
1З.7, Страховrй тариф за Правилами-004 тё Правилами-
009 сгановить 500/о сграхового тарифу за Договором (п,7
цього доrовору), страховхй тар|lФ за правилами,002
дорiвню€ 100ryо сграхово.о тарифу за Договором (п,7 цього

1З.8, ФранlUхза безуffо.на- часrина збиткiвl що не
вiдUJкодову.rься Страховиком згiдно з договором
страхування, засгосовусгься по кожному та будь-якому

1З,2. В цiлях цього Договору пiд зазначеним вище майном
(rрYпами майна) ма€ться на увазiI
1З,2,1, жпло.ё прr.пlщёння - черухоме мdйно
(конструкrивнi елементи без оздобл€ння)| будинку, квартири
або oкpeмol невцtмнl lFxeнepн
комунiкацii/ яке призначене для проживання людей,
1З,2,],r, До KoнcrpyкTli.Hxx елен€нтa. вiдносятьсq
часrини спорудиl якi забезпесують ii цLлiснiсгь та необхiднi
теiнlчнl Yцови фунRцlонувэння (фундайерт, не.учl сliи,
мiжловерховi перекриття/ сходовi маршil консrрукцii дахYl
покрiвляl вjlзна група тоцо),
1З,2.1,2, Нё.й'€tlниl.iи iхженернriiи коlrунiкацiяtltи
ввахаються типовi сисгеми водо_,
канал]зацri та опалення, електрообладнання з фурнiтурою
(включаючи електропроводку), телеФоннi Mepexi (без
типовоrо технiчного/ caHiтapнo технiчного та кр(онного

1З,2,2, оздоблення rа обладнаннr покриття сгrн
(внr'грiшн€ та зовнiшн€)/ сгелi, пiдлоги, включаючи
штукатурку, цементну сгяхку/ заповнення дверних та
в,конних прорlзlв, .iпниьу тощо, а та<ож Texil-He, саiгарно
технiчне та кухонне обладнання сгацiоварно всгановлене у
){итловому прийiценвi (ванни, вмиаальяики, Yнiтази,
змiшYвачi, сауни, дуl]Jов] кабiни/ парильнi/ сисгеми очисlки
води, комп'ютернl мережl, сиоеци .ондrцllовdtsнс l

вентиляцii, суп}тникового телебачення/ охоронна

lз,2,з, Dухоне яайно (ввdхdсься ]астDахованиз -iпьки за
йiсцем сrрахYвання, заэнасеним в п.З,1 цього Догоsору):
1З,2,З,1. неблiта предii.т.l aхтер'сру - !с]бдi| гарнiryри
в гередпокоll вiтальнl, кухн, ванчlй, слальнl la K,Mrarax
{твердi, м'якD, oKpeмl лредиети м€6лiв, пDедмети iнтео'€оч|

гобелени, l ардиtsи, Jlори, жалюзl,
освiтлювальнi поилади, насгiннi та пiдлоговi годинники тощоl
1З.2,3.2, побуто.а lа електронна Texнiel - поб}това
техяiкаi холодильники, морозильнi камериl пральнi та
посYдоииЙнi iсуUJильнi маlJ]ини, печi СВЧ/
кондицiювання повiтря, вентилятори, елекrробритви,

розслiдування ] судове провадкення, процесуальнi дii у
зв'язку з вчиненвям дiянняl передбаченого законом Украiни
про крим]нальну в]дповiдальнiсть,

14. прЕд!lЕт договору стрАхувлння
14.1. преднетох цьоrо дою.ору € майновi iнтер€си
Страхувальника, що не суперечать закону i пов'язан зi
14,1.1,володiнням, корисгуванням i розпорядхенням
налехнин Йочу на гравах впасносrl або lнdих ]аконних
пiдсгавах майном, заэначеним в п.З цього Договору та
розмiщеним за адресою вказаною в п,з,1 цього Доrовору;
14,1,2, вlдUJ/одуванням Страуувdльником ]аподiячоi нrм
l]Jкоди/ майну Tpeтrx осiб. Цивiльно-правова вiдповiдальн сгь
за циg Договором € засграхованою тiльки, в межах будинку,
будiвлi, споруди - за йiсцем сграхування (зriдно п,З,1 цього

14,1,З, Виrодонабу.ачей за ризиками
п,г,6,i-6,4 цоо|о до,овору € власчиr rошкодхеяого майна;
за ризиком, виэначеним fl,6,5 цього Договору - третя особа,
(фl]и-нl la юридичFl особи) чайtsу я(о'заподiяtsа *кода

15. визнАчЕння тА пЕрЕлtк стрлхових ризикIа тл
СТРЛХОВИХ ВИПЛДКIВ
I5,1, СтрахозиЙ рвик - певнd подя, ча випадок яко,
1роводиlь(я орахуваrня ймовiрчосri -а
випадковосri насгання, а саме|
15,2, За Правхлахr добро.Иьноrо страху.ання .iд
во.не. х ри!хкlз та ри!икi. стихiйнхх iе,щ(код - 004):
l5.2,1- пожежа. в16уl, lлYчённ, блиска.кх:
15.2,1.1, пiд ризиком "пожGжа" розумlбгься ймовlрнiсгь
виникнеrня ]6иlку вiа.-л,док зницення або,оUJкодження
]aclpdxoвdнolo майна BolHeM, здатниа сачо{-iйно
поl]]ирюватися за мехами мiсць, спецiально призначених для
йоtо роJведФня la пlдlримаiFя, а такох эб,то{, rа]одlянии
застрахованому майну продукгами згоряння та заходами
пожежоrасiння. якi аживаються з метою запобiгання
подальчrого розповсlодження вопю,
пр, цьояу вrмюч€вняй зi сrрахо.оrо зипадкY €:
l5,2,LLl, збит(и, сfричинеil внаслlдоr дl корисно-о
(робочого) вогню або тепла, необхiдного для процесу
обробки, ремонту або з iHU]oю мето1o (вапримад, мя
суlllнrя, варки, пра(уванtsяl kогLенчя, xapirHяl rарячо
обробки або плавлення металiв та н,);
15,2.1,1,2, збитки, спричинен] повiльним видiленням телла
при бродlнчi, гнигi або нФиу екjоlермlчрих реакцlqх, явl
проходять внаслiдок природних якосrей майна;
15,2,1,1,З, збитки, завданi механlзмал1 з двиryнами
внутрilJJнього з.оряння при вибухах, цо виникли в камерах

15,2,1,2. пiд ризиком ".16ух" розумi€ться ймовiрнiсrь
виникнення збитку внаслiдок знищення або пошкодхення
засrрахованоrо майна в раз швидкого одночасного викиду
Fчерпl, Вибух це стрlчко гротl(аочий процес ]вlльF.itsя

страховому випадку,
t3,9, Кри lнальнё

електропраски, електрочайники, електросамовари, kyxoHHi
комбаЙrи, кавомолки, Fdвоварки; газовl -а егек-р/-н плиrи;
чJвейнi та в'язальнi машини тоцо; електротехнiка -
tелев,эори. вiдео-. радiо- та аудiотехнlка, персональн
комп'ютери, вiдеокамери, магнiтофони, принтери, сканери,
факси, lелефони. системи в|деоспосгерехенFq, акустичн,
сисrеми, irровi присгавки, пдсилювачi тоцо,
1З,2.З.З. особястi р.чi та a|rше рухойё Ёайно, oкpiм
виняткiв, передбачених п,4,5 правил,009 та правил_004.
1З.З. Вигодонабу.ач - фiзична або юридична особа, яка
ма€ засноааниЙ на законi, iBlJJoMy правовому акгi (договорi)
iнTepec у збереженнi засrрахованого майна, та яка мохе
зазнати збитк]в у результатi насгання сграхового випадку,
що признача€гься Страхувальником мя отримання
cтpaioвoro вlдшкодуван може зам|нюва-ися до
насгання сграхоаоrо випадку, якщо iнч]е не передбачено

]З,4, Сrрахо.а суна- грошова сума, в межа, явоl
Страховик вiдповiдно до умов договору страхування
зобов'язаний провеои виглату сrрахового вlдш{одування
при насганнi страхового випадкy.
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великоi кiлькосгi енергii в обмеженому обсязi за короткиЙ
лромiхок часу/ основаниЙ на прагненнi газIв до розl]Jир€ння,
Вибухом резервуара (парового котла, газосховиц,
lаJопровод,в, машин. апаратiв
присгроiв) вважаоься тlльки такиЙ вибуt, коли сг|нки цьоlо
резервуару сrають 0озiрваними у lа(lй Mlpl, що с-а€
момивим вирiвнювання тиску всерединrта поза резервуару,
Пр, цьону .rхлючённяri зi стрaхового .rпадку €:
L5.2.1.).'l. эбиткч, заподячl двиryнами вчуlрl|JJiього
згоряння або аналогiчними машинами та агре.атами
внаслiдок вибухiвl якi протlкають у камерах згорянняi
15.2,1.2,2, збитки вiд вибухiв вибухових речоsинj
15.2,1.З, пiд ризиком 'l.лучеflн, бляска.ки" розумiсгься
зби-оF, викликаний бе]посередн,м ру.нуванням внасл,до<
влучення блискавки - збитки вiд тепловоi дii блискавки
(вOючаючи збитки вiд спалення i уламкiв) та збитки
внаслiдок тискY повiтDя. викликаного блискавкою, збитки
електричвим усгановкам, якi нанесла блискавка, пiдлягають
вiдч]кодуваннlо т]льки s тому випадку| якщо блискавка
безпосередньо перейJлd на пошкодхеrl грй цьоFу
ел€ктричнiустаноаки.
15.2,2, стrхiйнi ,.хца, а саме: Gr.ёрч, ураrан,5уря;
опоlзнi, селi; повlнь, паводок, злrr.а, rрад; просадка
fpyнry, затоплення aPyнToвrifi sодаl.r; падlння дёр€.,
камiння; збйлсrрус,
При цьо у .хключенняr. зi сrрахо.о.о вrпадку €:
15,2,2,1, збитки вiд бурi. ураrану, схерчу або iнчlоrо
руху по.lтрiнпх йас, викликаного природними процесами
у атмосферi, якщо l]]видк сrь Biтpy, що заподiяв збиток,
iеперевицувала 55 км/tод, Швидк,сгь Blтpy rцrвердхугься
довiдками вiдповiдних усганов Гiдрометцентруi
15.2,2.2, эбитки, якi виними внаслдок проникнення у
засграхованi примlщення доцу, cнlry, граду або брyду
крiзь незачиневi BiKHa, дверi, а такох через отвоои, що
виниOи внаслдок Beтxocтi, бYдiвельних дефепiв, або iHUJi
отвори в будiвлях, якщо цi отвори не виникли внаслiдок бурi,
yрагану або смерчу;
15,2.2,З, збитки вiд по|J]кодхення водою (в раз]
сграхування вц поf€|{i або затопл.ння) внаслiдок
зруйнування (поUJкод(ення) гlдросганцii, греблi та iH., а
також збитки, викликанi поlJJкодхенням (лротiканням) даху
эастрахованих будiвельl споруд;
15.2,2.4, збитки вiд зсу.у, осaданхя або lнOrоrо рухуfpyнTyy випадку, сkщо вони ви(ликанl rроведечняц
вибухових робiт, виЙманням l'pyнTy iз котлованiв або
Kapi€piB, засипкою пYстот або проsеденням земляних робiт, а
такФк добуванням або розробкою родовиц твердих, рiдких
або газолодiбних корисних копалин;
15,2,2,5. ]биl.и вlд зеr.лётрусу. якщо прй пЕюектуванчl,
будвьицгвl та експлуа.ацп зdстраховани, будlвель Id с]оруд
не враховувалися сейсмогеологiчнi умови мiсцевосг], в якiй
розта чJован i цi будiвлlта споруди,
15.З,за п!,авrлаtlи добро.iльноrо страхування
l.айна(код - 0О9)|
15.],1, Пошкодх(eння водою (.ода), Пц lрупою цих
ризикiв розумiсrься риэик аиникнення майнового збитку
внаслiдок раптовоi lнепередбаченоi дii води /або iнlJ]их
рцин (aвapii водопосгачальних, каналiэацiйних,
опалювальних, протипожежних сисгем та проникнення рiдин
lз сусiднiх примiщень) на засграховане майно, що спричиня€
поl]]кодi(ення або зникнення цього майна,
Прх цьону виклюq€нняй зiстрахо!оrо .япэдку €:
15.З,1,1, збитки, спричинений проникненням
примlщення, в якоliу € засrраховане майно, рlдин (в т.ч.
дощу), снlгу. ,оаду i бруду через незаrритl BlKHa, дверl, а
-ако,( отвори, зробленi спецалоно dОо якl виникли BHacJцor
ветхосгi або будiвельних дефеrгiв;
l5,з,1,2. з6rт,{и, що виними внаслlдок вологооl всередиFl
примiщення будiмi (цвiль/ грибок тощо);
15.З,l.З, збитки, спричиненi заходами похежогасння, якi
виконувалися з метою запобiгання подальl]Jого поширення

15.З,1.4, збитки, що виними внаслiдок затоплення
застрахованого майна, яке зберiгалося в пiдвальних або
iнU]их такоrо типу приgiщеннях на вiдсган менше 20 см вiд

l5,з,],5. ]6ит{и, спричинеdl резервуарач, tlдрdвлl-н,м
с,оемам i сантехFlчrlй dрЕатурl внаслцоr цеуанlцно' д|
гiдроч,]видкiсного напору таlабо гiдравлiчного удару;

15,З.1,6, збитки, спричиненi розчJиренням рiдин вiд
перепадlв температури.
15,3,2, Протllпра.нi дi-l TPeTix осiб (далi - ПДТО), Пiд
групою цих ризикiв розумiсгься ймовiрнсть виникнення
эбитку внаслiдок: хулiганова? погрому чи вандалlзму,
чрадi*(и, грабежу або розбою. а tarox tsаl]ду теуtsi/иl 5о
рухаЕrься, При цьойуi
15.З,2.1, пiд ризиком "хулiганство, поrром, .андалlзii"
роэул,!iсrься поч]кодхення або знищення засграхованого
маЙва за мiсцем страхуsаяня внаслИок навмисних дiй Tpeтix
осiб, що rрубо порушують громадський порядок;
I5,З,2,2, пц р/зиком 'крадiжха' розумl€гьсq та€мн.
викрадення засrраховааоrо майна з мiсця сграхузання
вiаuдоЁ прони/ачнq -уди з ви<ориоdнчrм вдмичоч,
пiдроблених ключiв або iнших технiчних засобiв
(l"орvменlв), {оts(-руливF,у егемен-lв
будiвель iпримiщень;
15,З,2.З, пiд ризиком ".рабlж, ро36iй" розумiсться
вiдкрите викрадення засlрахованого майна з мiсця
сграхування з викорисганням насилля до страхувальника

15,З,2,4, пц ризиком 'наiЗд TexHiKx, цо рYхаgrься"
розум €ться Ймовiрнiсгь завдання збитку (знищення або
lо|JJкодяеtsня застраrоваrоtо мdйчd) вчdслlдок зlткчення з
цим маЙном або на]Эду на це майно технiчних засобiв, цо
рухаються пiд к€руванням або без керування людини та якi
викорисrовують длq пере(уванrс будь-окl види eнep-l,
неJапехно вlд то.о, коьlролlоlоtь(9 вори ч, ri л,одичою в
момент зiткнення або наВду.
15,З,2,5, Лiмiт вiдповiдальносгi Страховика на рухоме
маЙно за ризиком ПДтО всгановлюсrься згiдно обраноi
прогоами в п,5 rьоtо Доlовору в розмlрl c-paxoвol суrи
рухомоrо маЙна (п,6.З цього Договору),
15.З,2,6. Протиправнi дil Tpeтix осiб
що вiдбулися, тiльки в тому випадку, якщо за фаrгом Taкoi
подil розлочато кримiнальне провадхення та приЙняте
вiдповiдне рiurення компетентяим орrаном,
15,4, За Пра.хланll добровiльноrо страхY.ання
.iдповiдальносra перёд rр€т!fi, о.обайи(код - 002)i
15,4 1, Пи ц !iльно_право.оlо вiдповiдальнiстю перёд
трgтll', особайи розумi€ться заподiяння Страхувальником
ненавмисноi lJJкоди майну Tpeтix осiб, за вrшюченняп осiбi
що прохивають зi Страхувальником пiд одним дахом та
зtsаrодяlо(я у родинrйt crocyн/atl яrа в/Fи{ла враслiдOr:
по{ехi/ вибуху побутового газу, поlJJкодкення водою
вьаслiдок aBapl водопосгаrальниtl занdгlзdцlЙьих,
опалювальних та протип
Пр, цьоау вrключеннrм зi страхо.оrо виfiадку €:
15,4 t,t, в,гадки .rр,чинFi rаsми.ничи дlсми, начlром
або необерокн]стю Страхувальника (Вигодонабувача)/ член в
його ciм'i, oci6, як] з вим прохиваlоть за мiсцем сграхуsання
(п.З,1 цього Договору) i якi проявилися/ зокрема, у
пopylJJeнHi ними всгановлених законом або iнl]Jими
,орчат/внпмп аюаЕи правил та норм похехноl безпек/,
норм по безпечному проведенню робiт, будвельних норм та
правил/ умов, правил та нструкцiй, що регламентують
експлуатац lol зберiгання та утримання майна, в т,ч.
електро-/ газових приладiвl опалювального обладнання,
вогненебезпечних або вибухових речовин та предметlв.
В межах цьоrо Договору|, пiд на.миснххх дlя и слrд розумiти д]l (6ездiяльнiсгь),
коли особа, яка ix вчинялаl усвiдомлювала протиправний
rapaK-ep cвoli дlЙ (6ездlяльtsосl,), ]ередбачала "х ш<мив,
насл]дки i бахала (свiдомо допускала) наФання цих

- riд необёрежнlстю слlд poryм,lJ Fеоберехнlсгь, /оли
о(обd, яrа il догусвала, передбачала
lJJ{ дливих наслlд(lв сао€ дll ,и бездlялоност,, апе
легковажно розраховувала на ix вiдвернення або не
передба-ала мохливооl rаФанts, ,dкиr наслlдr в, хоч
повинна була i могла i' передбачити,
15.4,1,2, д| С-ра}увальника (особи, вlдповlдdльнlсгь я/о
засrрахована) члена Його ciм'i, його
працiвника або особи, що дiяла за його дорученням (усним
чи письмовим) у сган алкогольного, наркотичного або
токсичного спiянlння;
15,4,1,З, вимоги найблихчих родичiв Страхувальника про
вlдшкодуванвя iM l]]кодиl що € наслlдком д й Страхувальника
або iнчJих осiб, вiдповiдальн!сгь яких застрахована,
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До н.йблlжчrх родrчiв вiдносяться особи, як]
перебувають зl Страхувальнико1,1 у шлю6], п батьки, дiти
(вклlочаючи усиновлених та опiкуваних), батьки (включаючи
усиновиtелiв та опilуil3), оrуrи, брати l сесlри
Страхувальаика, а такох iншl особи, якi протягом тривалого
-асу лроаизають з С,рахувал"ни(ом. l qll ведуrь lr ним
спlльне rоспода рство;

1,6. виклlочЕння зt стрлхових випАдкtв тл
оБilЕlкЕння стрлхувАння
16,1, Страхо.rк з.iльня€rьс, .Ц .иплат, cTPaxo.oro
.iдlлкоду.анн, по завданих !6ятхах, у разli
16.1,1. ядерного вибуху, впливу радiацii або радоапивного

16,1.2, вlйськових дiй, а також MaHeBpiB або iнших
вiйськових заходiв:
16,1,], громадянськоl вlйни, hародниl эаворушень рi]ного

16,1,4, конфiскацii, нацiоналiзацii та iнU]их подlбних заходiв
харасеру, я< здlи(нюю-ься згiдно

розпорядхень вiйськовоi/ цивiльноi влади або полiтичних

16.1.5. протизаконних дiй (6ездiяльносг ) дерхавних
органiв, органiв мiсцевого самоврядування або посадових
осiб цих органiз, в т,ч. внаслlдок видання вищевказаними
органами документiв, якi не вiдповiдають законам або iншим

I6,L6, сгихlйниI явищ - при оголоценч, lериlорll за мlсце/
сrрахування зоною сгихiйного лиха до моменry укладення
Доrовору,
16,2, Страry.анняii llе.iдrUкодо.Y|отьс, збхп<х:
1б.2,1. що виникли внаслiдок корозii, гнитгя1 зносу,
саllозалалення та iнU]их природних власlивосгей окремих

16,2.2, цо виникпи внаслiдок поч]кодження маUJин,
обладнанья l трансгоргн/х засо6,в в резулыd-i lY внугрiJнlх
поu]кодженьl якi не слричиненi нiякими зовнiшнiми

l6,2,з, що вин/кли внас-лlдоk ]асrосуварня ма-ерlалlв ta
констру(цiй, забракованих siдповiдними
органани. dбо якl не пройшли геревlрrу згlдро дlючих

16.2,4. цо вrtsикли внаслlдок вrплати JтраФlв;
16.2,5. цо виникли внаслiдок зам ни, ремонту або
випрамення дефектних матерiалiв, консгрукцiй, обладяання

16,2,6, що виtsrкли внаслiдок ьадмlрни, витра- коцтlв,
спричинених змiнами методiв дiяльностi, пробеденням
модернiзацii безпосередньо перед моментом нанесення
збитку, проведенням допомiхних заходiв;
16,2,7, що виникли внаслiдок ветхосri засrрахованого
йайна, час.кового його руйнування або пошкодженвя
анаслiдок довгостроковоj ексллуатацii або будiвельних

16.2.8. що виникли внаслiдок волоrосгi
примiщення (плiснява, грибок тощо),

1а. прлвА тА оБов.язкln cToPtH

18.1, Страху.альник t a€ право:
18,1,1, ознайомитися з умовами та Праsилами сграхування;
18,1.2, досrроково припинити Аlю договору в порядку та на
умовах цього Договору;
18,1,З, одерхати копiю (дублlкат) Договору у разi його

18,1 4, ос(архиtи вiдмову Страховрка у вип.аrl flраховоiо
вiдчJкодування у судовому порядку;
18,1,5, змiнювати картину збитку без дозволу Страховика,
я(-.о це обумовлено м,рачи безlеки або по заklнчечн
10 (десяти) днlв з моменry повiдомлення Страховика про
сграховий випадокj
18.1,б. на одерхання сrраховоrо ыдшкодування
грямого дlйсноrо збитку в межах clpaxoвol суми

18.1.7. на проведення незалежноi експертизи при

16,З. За цим Договором Страхо.хк нё .lдшкодо.у€:
16,З.1, непрямi збитки, а саме - втрач€на вигода, втрата
прибутку, моральна шкода, UJтрафнi санкцii (неусrойка,
UJтраф, пеня), збитки внаслiдок забруднення та зарахення
навколиl!нього середовища, iHtll непрямi збиткиj
16,З,2, збитки, що виникли до почаrку сграхування, але
були виявленi тiльки пiсля укладення доrовору,
16,4, Вимюченняци lз орахових випадкlв € та не
пiмягають страховому вiдUJкодуванню випадки, що сгалися
на тимчасово окупованих територiях Украiни та територiях
прФ€дення антитерористичних операцiй та операцiй

16,5. За умовами сграхування не вiд!]кодовуються будь-якi
]6иг(и, цо сгалися лротягом 7 (семи) календарних днiв з
дати внесення страхового платежу по доrовору,

17. сrрок дd договору
17,t, Порядок сплати страхового платеху та сгрок дii
Договору зазначенi у п.п.8 9 цьоrо договору.
17,2. Зобов'язання Страховика за Договооом виникають не
ранlще 7 (сеци) календарних днiв з дати. HacтynHol за датою
внесення сграхового платежу на поточний рахунок
Страховика, але не paHiuJe дати початкY дii цього Договору,

сrрахового випадку за власний рахунок;
18,1,8, звертатися до Страховика за консультативною
допомоrою щодо трактування умов Договору,
18,1,9, за додатковий сrраховий платiх вiдновити сграхову
суму, цо залиU]илася пiсля виплати сгDаховоrо
вlдlJJкодуваннq до розмlрlв, ]а)Fачени: прl укладечн

18.2, Страхувальнrк эобо.'rзан.й:
18,2,1, сплатити страховий плат]ж у строки передбаченi цим

18,2.2, при укладеннi Доrовору надати iнформацiю
Страховиrу про Bcl вlдоgi йому о6-авини, цо Maolb lcтo-He
значення мя оцiнки сrрахового ризику. Надалi iнформувати
йоrо про будь-яку змiну сграхового ризику протягом 2 (двох)
робочих днiв з моменту TaKoi змiни,
О5ста.инаl.х, що нають lстотнё значення мя оцiнкя
страхового рrзику, визнаються:
18,2,2.1. передача майна в оренду чи заставу;
18,2.2,2, усrановка будiвельного обладнання, ремонт чи
переобладнанчс будинr в ч, rрим|цень за йlс_ем
сграхування або на територiях, цо безпосередньо
примикають до мiсця сrDахування|
18,2,2,З- усунення чи замiна на MeHu] надiйнi oxopoнBi
lасоби, змlьа умов ]6ере*еннс цайна. обумовленrх пд час
укладення Договоруj
18 2,2 4, зн/кнечря чи BIpala Fлюч,в в д двереи
]аора{овdtsого хитгового прим щенья (примlщрrня, в якочу
знаходиться застрахован€ майно), якщо замхи не було
негайно замiнено на рiвноцiннij
18.2.2.5, факти збиткiв Страхувальника,
причиною яких бYли подii| пожеха, вибух, поч]коФ,(ення
водою, крадiжка, протиправнi дii Tpeтix осiб протягом
осганнiх 3-ох poкiв;
18,2,З, при укладенн Договору повiдомити Страховика про
iHml чиннi доrовори сrрахування щодо предмета цього
Договору;
18,2,4. вживати заходiв щодо запобiгання та зменr!ення
збиткiв, завданих внаслiдок насгання страховоrо випадку;
18,2,5, повцомити Страховика пЕю насгання сграховоm
випадку в сгрок передбачений п,19цьогоДоговору;
18,2 6, дотримуваlи.я lнпруrцlй по Jберlганно, еrсплуатацl'
та обслу.овуванню застрахованого майна, а такох(
викорисговувати йоrо тiльки за прямим призначенням,
вiдноситися до засграхованого майна так, якби воно не було
эаораховаiо, не поглrблюват. наслlд(и
стра(ових вигадкlв, rрrймаtи вLl FеобY,дtsl мlри _одо
эа6€зпечення Страховика документами мя судового
розглядy по фаrгу сграхового випадкч;
18,2,7. у випадку зм]ни мiсця сграхування застрахованого
майна (рухомого найна) Страхувальник зобов'яэаний
письмово повiдомити Страховика не пiэнiше, нiж за 2 (два)
робочi днi до такого перемiщення;
18,2.8, сповщати Страховика про yci випадки одей(ання
компенсацii за збитки, що були эазнанi Страхувальником
(Вигодонабувачем) внаслiдок насгання страхового випадку/
ловерненвя qи вiдновлення третми особами энищеноrо чи
поl]Jкодхеного застрахованого майна;
18.2.9.ловерн}ти Страховику отримаве сграхове
вiдUJкодування (чи його вiдпоадну часгину), якщо виявиться
така обсгавина, що зг!дно чивного заководавсгва Украiни,



18,3.2. перевlряти яку повiдомив

даного Договору чи правил цiлком чи частково поэбавля€
Страхувальника (вигодонабувача) права на отримання
сграховоrо аiд|JJкодування протягом 10 (десяти) робочих днiв
з дня виявлення Takol обсrавини)
18,2.10,передати Страховику, який виплатив страхове
вiдuJкодувавня Bci документи l повiдомити йому Bci данi,
необхlднi мя здiйснення Страховиком права вимоrи, яке
Страхувальник (Вигодонабувач) ма€ до особи, вLдловiдальноi
за эаподiяний збиток;
18,2,tl,повiдо1,1ити Страховика про Bci вимоfu, якi були
пред'явленi Страхувальвику у зв'язку iз насганням подii, яка
л.а€ ознаки cтpaxoвo'i (эа ризиком, зазначеним в п,15,4.1
цього Договору) протягом 2 (двох) робочих днlв з моменry
пред'явлення Takoi вимогиj
1а.2.12, при HacraнHi подii, що за своiми ознаками може буrи
визнана сграховим випадком, виконувати полохення п,19

18,З. Сrрахо.пк ма€ право:
18,З,1, вимагати вiд Страхувальника наданняi
18,З,1,1. повноти iнформацii, щодо укладення Договору та
роз'яснеяь обставин сrрахоаого випадку;
18.З,1.2. вiдповiдних документiв мя проведення сграховоi
експертизи, оцiнки сграхового ризику;

18.4,З. при HacTaHHi сrрахового випадку здiйснити виплату
сграхового вiдlJJкодування згiдно з умовами Договору,
18.4,4. тримати в та€мницi вдомостi про Страхувальника та
його майнове становище, KpiM випадк]в/ всгановлених
Заковом Украiни "Про сграхування";
18,4.5. видавати на вимоry Страхувальника дублiкат
Договору у разi його втрати.

19. дIl стрдхувдльнrкд при нлстдннI подtl, якА
l'{ожЕ бУти визнАнА стРАховиtl випАдкои
19,1. При насганнi подii, яка за своjми ознаками мохе буrи
визнана сrраховим випадком Страхувальник зобов'язаний:
l9,t,l, н€ пlrн|шё 24 годrн з часY, tsопи йо!у стdло вдо!о
про насrання випадку, зая.rrтх про це y вlдпо.lд.l
(оl{петенiнa ор.анх {полlцп, пожехчо, оtорони. аварlйни(
слухб водопровiдних, каналiзацiйних та теплових мереж
(ЖЕК, ОСББ), гiдрометеослухба або сейсмологiчна служба,
Державна служба Украiни з надзвичайних ситуацiй тощо). в
компе'енцilо яких вrоди'ь лlквlдаця наоlдкlв rодlЙ, цо

випадку, що може 6rаи визнаним
сrраховим та розслiдування причин ix виникнення;
19,1.2, повiдомити Страховика за номером О-80О-500-12З
протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту насгавня

19.1,З. н€ пiзнiше 4а rодин (не враховуючи вихiдних i

святкових днiв), повiдомити Страхоаика про сrраховий
випадок по формi Поilдохлёння про настання сrрахо.оrо
.япадку l отримати у ньо,о письмовий до$,л гроводитJ
ре,!4онт i взагалiзмlнювати картину мiсця випадку;
19,1.4, надати Страховику Заяву про виплаry сrрахового
вiдUJкодування i документи, зг]дно п,20 цього Договору;
19,1,5, надати на вимоry Страховика вiльний досгуп до
документiв| що мають знасення для визнанзя обсrавин,
характеру та розмiру збиткiв при сграховому випадку;
19.1,6, зберiгати посграмале майно до прибупя експерта
Страховика в тоиу виглядil в якому воно було пiсля
сграхового випадку, Змiна картиви збитку може буги
виконана у випадку, якщо це веобхiдно за вимогами безпехи
чи зменц]ення збиткуi
19,1.7, rадати Страховиtsу мохливlсь гроводити о-ляд l

обсrеження засграхованого майнаl на предмет причин,
характеру та poзilipy збитку;
19,1,8, вжиrи мохливих заходiв щодо рятуsання
застрахованого майнаl залобiгання подальшого пошкодкення

усунення причинl що сприяють виникненню додаткового
збитку, в т,ч, забезпечити охорону почJкодхеного
засrрахованого маЙна i виконувати Bci нсrрукцij та
рекомендацi/ отриманi вв Страховика;
19,1.9, сповiсгити Страховика про вс] випадки одерхання
комп€нсацii вiд Tpeтix осiб за випадком/ що ма€ ознаки

19,1,10.передати Страховику вс] документи та докази
повцояити йому в(| в|домосrll iеобуlднi мя здiйсненн.
Страховиком права вимоrи до особи, винноi (вiдповiдальноi)
в HacTaHHi сrрахового випадку,

2О. ПЕРЕЛIК ДОКУl,tЕНТIВ, ЩО ПIДТВЕРРt(уЮТЬ
НАСТАННЯ СТРАХОаОГО ВИПАДКУ ТА РОЗi4Р ЗБrТКУ
2О,1. Виппата сrрахового вiдl]]кодування проводиться
С'раховиkом зпдно ] Договором на пцсгавl таких

20,1.1, цей Договiр для iдентифiкацli;
20,1,2, повiдойлення про насrання сграхового випадку;
20.1,З, довИка з компетентних органiв (Дерхавний
похежний нагляд, Гiдрометеослужба або Сейсмологiчна
служба, Рвмвс, дснс, акт огляду, складений спецiалiсгами
ЖЕК, ОСББ, тощо), що пiдтвердlry€ факг насгання подii та
причини ]i виникненняl яка мохе бути квалiфiкована як
сграховий бипадок;
20,1.4, заява про виплату сграхового вiдUlкодування;
20,1,5, протокол оrляду мiсця cтpaxoвoi подii, що складений
предсгавником Страховика ;

Страхувальник при ухладеннi Доювору;
18,З.З, у разi необхiдносгi надсилати эапити про вlдомосri,
що пов'язанl ]| сграховил4 випадком у компетентнlорlани;
18,З,4, самосгiйно зlясовувати причини та обсrавини
страхового випадку;
l8,З,5, проlягом сгроку дп До,овору здlисчювати lнспе<.1lю
за сганом засграхованого майна, додерханням
Страхувальником технiки (ставдартiв) 6€зпеки/ рекомендацiй
Страховика щсцо зменUJення сграхового ризиху/ умов

l8.З,6, вцмовиlи Страхувальнику у виплат, cтpaxoвolo
вiдlJкодування у випадках, передбачених п,2З Договору;
18,J./, вlдсгро.ити виплату сграхово-о sjдdtsодуванqя у

18,З.7,1, у Страховика € мотивованi сумнiви в досrовiрносri
наданих документlв (п 20 цьо-о доtовору). що пlдтвердхують
сrраховий випадок до з'ясування досговiрносгi таких
докуrrентiв, але на сгрох, що не перевищу€ б (UJ€сги) мiсяцiв
з дати i' отримання згiдно даноrо Доrовору;
18.З.7.2, за Факгом насгання подii, що ма€ ознаки
страхового випадку розпочато кримiнальне провадхенняl до
приЙнятгя вiдповiдного рiUJення компетентниl,t органом;
18,3.8, достроково припинити дiо Договору в порядку та на
умоаах цього Договору;
18,З,9,перевiряти виконання Страхувальникол1 v|,ioв

18,З,lО.у разi зfiiни обсrавин, що мають iсготне значення мя
оцiнкй сrрахового ризику, зазначених у п.18,2,2 цьою
Доrовору, та збiльU]ення сrрахового ризику або розчJирення
обсяry страхування поотягол! дll Договору вимагати змiни
у,,4ов Доrовору та сплати додатковою страхового платеху
вiдповiдно до эбiльчJення страхового ризикуj
18.З,11,6раlи учасrь у збереженяl l рятуваннl
засrрахованого майна, а такох даваIи irсrрукцil та
ре(олlендац,l, спрямованl на зменшення збиткiвj
18,З,12.залучати до оцlнки розмlру збиr{,в незалежниt
експертiв та визначати розмiр сграхового вiдшкодування на
пiдставi акту незалехноi експертизи, скпаденого ними;
18.З,lЗ,вимагати повернення сграхового вiд|JJкодування або
йоrо часгки у разi отримання Страхувальником
вiдUJкодування збитку вИ осiб, винних (вiдловiдальних) за ix

18,З.14,пiсля виплати сrрахового вдlJJкодуванря
скорисrатися правом вимоrи/ що перейчJло до Страховика,
вiдповiдно до Закону Украiни "Про сграхування",

18,4, cTPaxo.rrK 3обо.'язанхйi
18,4,1, ознайо!ити Страхувальника з умовами та Правилами 20.1,б, документи/ цо пiдтвердхують розмlр збиткlв (апи
сграхування; експертизиl висновки спецiалiст]в, кошториси);
18.4,2. протягом 2 (двох) робочих днiвl як тiльки стане 2О.1,7. документи, що пrдтвердхують Bapтlcтb
вiдомо про насгання лодii, яка р]а€ ознаки сrрахового застрахованого рухомого майна;
випадку/ вжити заходiв щодо оформлення Bcix необхiдних 20,1-8. документи, що пцтверджують майновий lнTepec
документiв мя сво€часноi страхового Страхувальника щодо застрахованого маЙна (договiр купiвлi-вiдчJкодування; продажу, договlр дарування, договiр оренди тощо);



20,1,9, докУменти, що пiдтвердхують розмiр заподiяноi вирахуванням безумовноi франч]изи, вказаноl в п,lо цього
lлкоди TpeTiM особам за п.15.4.1 цього доrовору; договору.
20,1,10, рiU]еяня або вирок судY, цо набDало законно1 сили i
зобов'язу€ Страхувальника вiдшкодувати збитки, завданi
TpeтiM особам за п,15,4,1 цього Догоsору,;
20,1,11,якщо подя сгалася sнаслiдок протиправвих дiй
Tpeтix осiбi
20.1,11,1, документ вiд уповновахеного орrануl що
пiдтвердху€ поийняп, lре€.грацllо Jаяви rpo (римlчальне
правопору,lJення. визнання Сrрахчвальника поlерпlлйм;
20,I.1],2. копiю пOийнято.о рlшенiя вlдповlдчого
комп€т€нтного органу по кримiнальному провадl(eнню,
20,1.12.iHuli документи чи аiдомостi на запит страховика,
необхiднi для прояснення обсrавин сграховог. випадку, а
такох розмiру збиткiв,
20.2, Вищезазваqенi документи надаються страхоsикY у
tфрмi ориriнальних примiрникiв; нотарiально засвичених
копiй; копiй, завiрених орrаном, яхий видав вiдповИний
документ; або у формi просrих копiй, за умови надання
Страховику мохливосгi звiрення ix з оригiнальними
примiрниками документiв,

21. порядок розрАхунку стрАховоrо
вцlлкодувлння
2),l, Розttlр збrткi., що вiник вdаслцоr страхового
випадку аизнача€ться:
21.],1. при по.lliй заrхбелi (знищеннi) rrайна- в роз iрl
дiйсноj ринковоi вартосгi такоrо майна на дату настання
страхового випадку, але не бiльше crpaxoвoi суми эа
вiдпоацною групою майна, що всгановлева Договором, за
вирахуванням 6€зумовноi ФранчJизи, вказаноi в п,10 цього

По.на за.и5€ль/зниценн, riайна - сган майна при якому
воно повнiсгю втратило свою цннiсгь таlабо вiдновлення
Fоkсrрукгивниt елементiв споруди t немохливим, внаслlдо<
насrання сrрахового випадкуl за умови наявностi висновку
коlt,петентних органiвl який пiдтверджу€, що подальl]]а
експлуатацlя хитла за цiльовим призначенням неможлива,
21,1.2, прп часп(о.ойу пошкофк.ннa иайна в розмiрi
витрат на Його вiдновлення, але не бiльще сrрахово| суми за
вiдповiдною групою майна, що всгановлена ДоговоDом, за
вирахуванням безумовноi франщизи, вказаноi в п,10
Договору та з врахуванням п,21,1,2.1 цього Договору,
21,1,2,1. При розрахунку витрат на вiдновлювальний
ремонт поlJ]кодхеного в наслiдок страховоrо випадку майна,
розрахунок страхового вiдшкодування здiйснюсгься без
врахування зносу виключно у разi надання сrрахувальником
документiв (чекiв, акгiв виконаних робiт, накладних, iнuJих
Фiнансових документi5), що пiдтвердхуlоть
за',iiну внугрi!]нього оздоблення / обладнання (вбудованого),
на придбання рухоиого майна, не paнiurel Hix Ja п'ять poкiB
до дати укладання договору, У вигадку вцсrностl
зазначених документ|в, .чма срdyового вlдш<одування
розраховуеlься за вирахуванням зносуl зtiдно J чинчим

21,t.2.2, аитDати на вiлновлення включають в себе:
2L,1.2,2.|. виlра1, чd придбаFня чаlерldпiв та за']асниi
частин мя ремонту;
2'1.1.?.2.2 виарааи на оглату ремонтчо вlдновлювальяи}
робiт;
21,1,2,2.З. розумнi витрати (попер€дньо письмово погодхенi
зl С-раYовиком) по доставц маtерlапls до мiсtrя реqоFту та
lншi розулlнi витрати, необхiднi мя приведення
пошкодженого майна в сrан, в якому воно знаходилося перед
настанням сrрахового випадку,
21,1-2.З. до схладv ашаткiв на вiдноgлення не входять:
21,1.2,З,1. витрати,
засrрахованого майна, його змiнами та вдосконалення;
2|,L.2.З.2. gиlраlи ']о ремоrгч. ] ьас,анням
страхового випадку;
21.],2.З,З, lншl непрямl витрати, в t.ч, вчинен| поFад

21,1,З, У разl .трат, (крадlжкх) яайна - у розм,рl
Bapтocтi майна на дату сrрахового випадку, або, за вибором
Страховика та погодхённям з страхувальником

21,1.З.1, разi втрати (крадiжки) або поU.lкодхення
(знищ€ння) рухомого майна внаслiдок ПДТО, максимальна
сума сграхового вiдlllкодування по одному cтpaxoвollly
випадку не мохе перевищуаати вiдповiдну сграхову суму
всгановлену мя групи рухомого майна за обраною
програмоо {п,6,З цього Договору),
21.1,4, У разl нан€сёння збхткi. TpeTlM особаi. -
вlдговlдно до розмlру нанесених збитк,в/шtsоди майну третьо
особи, але не бiльUJе c.paxoвo' с"уми, зазначеноi в п.6.4 цього

21.2, Розмiр збитку може буги визначений на пiдсгавi дпу
незалехно. експерrиJ7, сOаденому орган зац€ю, що
вiдпоаiда€ вимогам, чинним за конода всrвом
Украiни , погодхена або признач€на страховиком.
21,3, У випадку виникнення спорiв мiж Сторонами про
причини насгання сrрахового випадку i розмiру збитку,
кохна iз Сrорiн ма€ право вимагати проведення повторноi
експертизи, Експерrиза проводиться за рахунок Сторони, що
вимаrати ii пооведення,
21.4, cyr.a страхо.оrо вiдrцходуванняl
виходячи з розмiру збитку за вирахуванням|
21.4.L, суми, що вiдшкодована страхувальнику особою,
винною або а,дповlдальною у запод,янн, збит{,в;
21,4,2, розмiру збиткiв, вiдUrкодованих Страхувальнику
iнUJим сграховиком за циlil сграховим випадкомj
21.4,З, розмiру франчJизи, обумовленоl Договором;
21.4,4, вартосг, залиш( в заораховэноlо мdйна;
21.4,5. проведених попереднiх сграхового

21,5, Розра,ryно{ сграховоlо вlдш(одувdння Jдiitснюегься
6.з застосу!ання прrнципу пропорцiйностl та незалежно
вiд спiввiдноlJJення розм piB ринковоi вартосгi застрахозаного
майна та сграховоi суми,

22. уцови здtйснЕння стрдховоl вlлплдти
22,1, Поотягом ]0 (десяtи) робочих днlв з момечту
отрицання осrанньоlо доFумеiту i повноl перевlрки Bclx
необхiдних документiв (зПдно п,20цього Договору) для
пiдтвердження фагrу насгання сrрахового випадку та
визначення розм]ру вiдшкодування Страховик:
22,1,1, склада€ Сtраховий Акr з визчаченням розмlру
вiдшкодування i протягом 10 (десяти) робочих днiв пiсjя
пiдписання Страхового дкгу здiйсню€ виплаry страхового
в]дU]кодування Страхувальнику (Вигодонабувачу), здiйсню€
сграхове вiдшкодування, вiдповИно п.15,4.1 цього Договору

22,],2. або пDиймас оОфунтоване рlUJерня про вlдмову у
виплатi сграхозого вiдlJJ кодуван ня i
22,1.З, у випадку об'сгивно необхцчосгl rроведеiня
додаткових заходiв з розслiдування обсгавин сrрахового
випадку признача€ чiтко визначений сгрок для здiйснення
такого розслiдуаання, ал€ на CrpoK не бiльu]е б (шесги)
мiсяцiв, пi.ля закiнчевня якого прийма€ одне э
вицезазначених pilJ]€Hb,
22.2, Про прийнят,lя рiчrення, передбаченого п.22-1,2 та
п.22,1,З Договору, Страховик повhомля€ Страхувальника в
сгро( LО(де(яtи) робочих днlв з дати ]рийнятгя -а(о-о
рiUJення в письмовiй формiз обrрунryванням причин,
22,З, Пiсля сплати сграхового вiдшкодування
пошкоджен€, загибле чи втрачене застраховане майно до
Страховика переходить, у Mer.{ax виплаченоi суми, право
вимоги до особи, вiдповiдальноi за нанесеннiзбитки,

23. ПРИЧИНИ ВIДИОВИ У ВИПЛДТI СТРАХОВОГО
вIдцlкодувлння
2З,1. Пiдставоо для вiдмови Страховика у здiйсненнi
виплати сграхового вlдшкодування €:
2З,1,1, навмиснi дii Сrрахувальника (виrодонабувача)
спрямованi на насгання сграхового випадку, Зазначена
Hoplra не поl!ирlо€ться на дii, пов'язанi
громадянського чи слухбового обов'язку, в сганi необхiдноj
обооони (6ез Tеревищенrя i мех) dбо захис-у майна, хипяl
здоров'я, чесгi, гiдносгi та дiловоi реп}тацii, квалiфiкацiя дiй
Стра(увальчи{а (Ви,одонdбувdчd) всrаровлOстьсq вlдповiдно
до чинного заководавсгва Украiни;
2З.1,2, вчин€ння Страхувальником (Вигодонабувачем)
умисноrо злочину, що призвiв до сrрахового випадку;

(Вигодонабувачем),
функц!ональними та вартiсними хараперисrиками майновогоо6'€пу до засграхованого втраченого/викраденого
майнового о6'€<гу, dле не бlлбше сrраховоl сум/ зэ



2З,l.З, подання Страхувальником св]домо неправдивих
вiдомосгей про предмет договору або про фап насrання
страхового випадку;
2],1,4, отримання Страхувальником повього в,дшкодуваiнс
збиткiв вiд особи, винноl у ii эаподiявнi;
2З,1,5, несво€часне ловiдо|rлення Страхувальником про
насrання сграхового випадку без поважзих на це причин або
створення Страховику перешкод y визначеннi обсгавин,
характеру i розl4iру збитку;
2З,1,5,L пlд при_инами розумlються
обсгавиниl за яких Страхувальнику не було вiдомо таlабо
Страхувальник не мir поыдомити про насrання сграхового
випадку у сгрок, передбачениЙ п,п,19,1.1-19,1,З Договору,
Наявнiсгь таких обстааин повинна бути документально

,э{,g,ч1,]Yj.,"

2З,1,6. невиконання Страхувальником
викладених в договорlта пDавилах;

24. порядок припинЕння
договору

Якщо вимога Страховика зуl{овлен
Страхувальником умов Договоруl то Страховик поверта€

Страхувальнику cтpaxoвi ппатежi эа перiод, що залишився до
закiнчення дii Договору, з вирахуванням нормативних аитрат
на ведення справи а розмiрi 40vo, визначених при
розрахунку сграхового тарифу, фаlс.ичних сlрах
що були здiйсненiза Договором.
24,З. При досгроковолlу припиненню Договору не
догускdсться говерненчя -роlJJови), /oLTB готlвкою, якцо
сграховl платежi було здiйснено в безготlвковiй формi,
24,4, 3мiна умов Договору прфодиться за згодою
страхувальника i Страховика на пiдсrавi заяви однi€i з cтopiB
протягом З (трьох) робосих днiв з моменту одержання заяви
другою Стороною та оформлюбься додатковоlо угодою, що
сга€ невlдtмноо -астиною договору з моменту п,дписання
Сторонами. Якщо Сторони не досягли згоди про внесення
змiн доповнень до договору протягом цього сгроку,
Сторона, що таких зм]н, ма€ право в
однооороFньому поряд(у достроково пригиrити д ю
Договору, Такий До.овlр достроково припинq€ свою д,ю на
З0 (трид,lятий) день з дати письмовоrо повiдомлення будь-
якоi iз cтopiB про реалiзацiю iHuJoю Стороною Договору свого
прааа на досгроков€ припинення дii Договору.
24,5, Договlр ввахаегьсq недlйсни! з часу його укладеннq у
випадках, передбачених чинним законодавсгвом Украlни,
KpiM того, Догов]р ввахаегься недiйсним в випадку|
24,5.1, коли Договiр уOадено пiсля настання сrрахового

24,5.2, коли засграховане майно пiдляга€ хонфiсхацii на
пИсгавiсудового вироку або рiчJення, котре набрало силу,
24,6, В разi нед]йсносr Договору Ko)i(Ha iз cToplн
зобов'язана повернrти другiй cтopoнl все отримане за ций
Доrовором, якщо iHU]i наслiдки недiйсносri Доrовору не
передбачен] чинним за конода вством Укоаiни,

2З-1,7- вiдмови вlд права вимоги до особи, вiдповiдальноi за
збитки/ або якщо здiйсн€ння цього права сгало немохливим з
вини Страхувальниха (Вигодонабувача);
2З.l.а. ненадання Страховику страхувальником документlв
вiдповlдно до умов п.2о цього договору або подання
документlв, о(фрмлеlrих з поруl!енням дйсних норм
(пцписаниY Fe уrовновахеFою о.обою, ] вцсrrilстю номеру,
печатки чи дати, наявнiсrю виправлень та iHuJe) чи подання
докуменliв. якl м,стять недос-овlрiу lнфоомац lo щодо сгроку,
причинl обсгавин страховоrо випадку;
2З,1,9, вимоги про вiдl]]кодування збиткiв майну тр€тiх осiб,
що виними за мехами lliсця страхування (п.з,1 цього

2З,1,10,несплати Страхувальником сrрахового платеху у
всгановлений Договором сrоок,
2З.1,11, iншi випадки, передбаченi чинним законодавсrвом

тА зi,|Iни Умов 25, поРядок вирlшЕння спорIв.

24.1, дiя договоDу пDипиняегься та втDача€ чиннlсть за
згодою cтopiн, а такох у разii
24,1.1, закiнчення строку дii;
24,1.2,виконання Страховиком зобов'язань перед
Страхувальникои у повномY обсязi;
24,1,з, срерт,страхувальн/tsа чи в,оаtи нrм д|(здатносrl, за
винятком випадкiв, передбачених статтями 22 i 24 закону
Украiни "про сграхування"i
24,1,4, лiквiдацli Страховика у порядку/ всrаноsленому
чинним закоlrодавсгвом Украiни;
24,1,5, прийнятгя судового рiшеняя про визнання цього
Договору недiйсним;
24,1,6, несплати Страхувальником страхового платежу або
Його !ерговоi частини/ якцо договором передбачеlrо сплата
платеху частинами, у астановлен договором сгроки, В разi
Taкoi весплати цей Договlр ваажасгься досrроково
припиненим з 00 годин дати, що Йде за датою сллати
чергового страхового платехуl передбаченоi Договором, при
цьому С-рахувальчик поmджусlьсс. {о у разl таrого
припинення Договору, Страховик не зобов'язаний нагадувати
СтрахувальнрtsY гро сrроки сплати страхови, rпаlежlв;
24,1.7, в iнLrrих випадках, передбачених законодавством

24,2. Дiю Договору мохе 6}ти достроково припинено за
вичогою Страхувальника або Сrрауовика, з-дFо з ул4оваl{и
цього Договору. Про Haмip достроково припинити дilо
Договору Сторони зобов'язанi письмово повiдомити одна одну
re лi]рiLе, я' за з0 календарних днlв до дати грип,нечня дп

24.2,1, У разi досгрокового припинення дii Договору за
вимогоlo Страхувальrиrа Сlра{овиr повертас йому сграховl
платехi за лерiод, цо залиl]]ився до зак нчення дil Доrовору,
з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в
розмiрi 400/о, визначених при розрахунку сrрахового тарифу,
фактичних сlрахових виплатl цо були здiйсненi за

якщо вимога страхувальника обумовлена поручJенням
Страховиком умов Договору, то останнiй пов€rла€
Страчувальiику сплачен, ним сграlовl пла le*l говн c-lo,
24,2,2, Лри досгроковому припиненнi дij Договору за
вимогою Сrраховика СtрdуувальнJку повер-аю-ьсq 1овFlоlо
сплаченi ним cтpaxoвi ллатехi,

вtдповIдлльн!сть cтoPtH
25.1, спори, що виникак)ть у зв'язку з виконанням умов
Договору сlрахування, вирil]Jуються Сторона,4и UJляхом

25,2, У раз недосягнеiня з.од/ lJJляхом переговорiв, с]орй
вирlшуються в судовоцу 1орядку за мсцеч ое€сграцп
Страховика вiдповiдно до чинного законодавсrва Украiни.
25,з. за невиконаяня або виконання не належним чином
прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть
вiдпоslдальнlсrь вiдповiдно до чинного законодавсгва

25,4. При поруUJеннi сгрокiв сграховоi виллати Страховик на
письлlову вимоry Страхyвальника (вигодонабувача) сплачу€
пен,о у розмiрi подвiйноi облiковоi сrавки Нацiонального
банку Украlни вiд суми лросrроченого платеху за кохний
день просгрочення. до розрахунку береться облiкоаа сгавка
НБУ на перчrий день такого просгрочення,

26. lншI уIliови
2б.1, IHuJ вiдносини, пов'язанi з умовами сrрахування за
ций Договоро|{ та не вреryльованi нимl регламентуються
чинним законодавсrвом УкOаiни,
26,2, Пiдписанням цього Доrовору, вiдповiдно до ЗаконY
Украiни "про захисг персональних даних" вiд 01,06.2о10 р.
N92297_vI, Страхувальник - Фiзична особа нада€
безвiдкличну згоду щодо обробки його персональних даних
та персональних даних виrодонабувача Страхови
здiйснення сграховоi дiяльносri, пов'язаноi з нею фiнансово,
господарськоi дiяльносri та ведення внуrрiцlнil баз даних
Страховика, Дана обробка мохе такох здiйсн'oватися будь-
якими третми особами, яким Страховик надав таке право
згiдно з чинним законодавсгвом Украiни, Страхувальник
посвiдlY€l що ознаЙомлениЙ(а) зi своiми правами як су6'€кта
персональних даних, аiдповiдно до Закону Украiни "про
захист персональних даних" вiд о1,06,2о10 р, Ns2297-vI, а
такох повiдомлений про те, що з моменту укладення цього
Доrовору п€рсональнi дааi СтрахYвальника
Виrодонабуваса, зазначенi у ньому, будуrь вOlоченi до бази
персональних даних Страховика,
26,З. cвoiм пiдписом Страхувальник п дтвердху€ фап
отримання вiд Страховика до моменту укладення цього
доrовору iвформацii вiдповино до ч,2 сг,12 Закону украiни
"Про фiрансовl послу-и та дерхавне реryлюванiя ринкiв



-_} ьэтйrлнrr " частиiа 2 договору

вlдповlдно до п,196,1,З сг,196 Податковогофiнансових послуг" в]д 12.07.2001 р,Ns2б64-III (iз змiнайи i

доповн€ннями) у повному обсязi, Страхувальник
пiдтвердху€, цо надана йому iнформацiя, заб€зпечила
прааильне розумiння c}.гi Taкoi фнансовоi послуги без
нав'язування il' придбання,
26.4,Пiдписанням цього Доrовору Страхувальник
пiдтв€рдху€ право Страховика вимагати вiд Страхувальника
та обов'язок Страхувальника надати СтрахоаикY iнФормацiю
таlабо документи, необхiднi мя виконання Страховиком
вимоr Закону Украjни "Про запобirання та протидiю
легалiзацii (вiдмиванню) доходlв, одерханих злочинни1.1
UJляхом, фiнансуванню тероризпу та фiвансYванню
розповсюдж€ння зброi масового знищення'.
26,5, страховик € резидентом Украiни та платником податку
на прибуток вiдпоыдно до ст.141 роздiлу III Податкового
кодексу Украiни, Страховик не € платником податку на

Тел,: (044) 279-12-70,

26,6, 3ахист пра. споrхrrвачiв здiйснюýгься вiдповiдно до
эаконодавсгва про захисr прав споживачiв та законодавства
у сферi ринкiв фiнавсових лослуr, Реквiзити реryлюючих

26,6,1, Ор.ан, що здiйсню€ дерхавне реryлювання
Нацiональний банк УкDаiни, Мiсцезнаходження:
вул,lнсгитугська, 9, м,Киiв, 016Оl,Тел.| 0 800 505 240,
E-mailI nbu@bank,oov,Ua, www,bank,oov,Ua,
26.6,2, Орrан з питань захисry прав спохивачiв - Деохавна
слчхба ykDalн, з питань безпечностl хаочовиr поолчпlв ,а

1,
E,mail: ou@doss.oov,Ua, wwW.dDss,oov.ua,

,6рокБIзнЕс"

З021590 в ryОК ДТ "Ощадбанк",

Правлiння красноруqький п.в./

ька,З 1ел//факс (О44) 246-67-22
€дрлоу 20з44871

стрлховик '

(1 l,,,


