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5. Умови публічної оферти 
 

5.1. Ця публічна оферта (далі – Оферта) є офіційною пропозицією Страховика невизначеному колу 
дієздатних фізичних осіб укласти з Страховиком Договір обов’язкового страхування 
відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (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 за Договором є дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Публічної 
оферти відповідно до положень статей 634, 642 Цивільного кодексу України, та укладає з 
Страховиком Договір шляхом акцептування цієї Публічної оферти та Індивідуальної частини оферти 
(разом надалі – Оферта). 
5.4. Договір укладається відповідно Порядку і правил проведення обов'язкового страхування 
відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2002 р. N 944 (Ліцензія серії АВ № 547209 від 
24.11.2010 р.), (далі - Порядок і правила). 
5.5. Даний Договір складається з Електронного договору обов'язкового страхування 
відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (Індивідуальної 
частини оферти) та Публічної оферти щодо укладання договору обов'язкового страхування 
відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам випадків та 
укладається в електронній формі відповідно до Закону України «Про страхування», Закону України 
«Про електронну комерцію», Закону України «Про електронні документи та електронний 
документообіг», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг». 
5.6. Для укладення Договору Страхувальник (обирає умови страхування, надає інформацію про 
себе, свій номер мобільного телефону та адресу електронної пошти в мережі "internet", а також іншу 
інформацію, необхідну для укладення Договору). Перед укладенням Договору Страхувальник 
зобов’язаний ознайомитися з умовами Оферти, інформацією про фінансову послугу та підтвердити 
надання згоди на обробку власних персональних даних. Здійснення всіх вищевказаних дій є заявою 
Страхувальника Страховику про його намір укласти Договір. Підписання Страхувальником 
Електронного договору обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка 
може бути заподіяна третім особам (Індивідуальної частини оферти) у спосіб визначений в 
Індивідуальній частині оферти, а саме шляхом використання одноразового ідентифікатора (введення 

 



 
 

Частина 2,  Д-027-001ВС_ЕП 
паролю Страхувальником, отриманого на засіб мобільного зв’язку), та сплата страхового платежу 
вважається безумовним прийняттям (акцептом) умов Оферти. 
5.7. Одноразовий ідентифікатор надсилається Страхувальнику електронним чином у формі 
короткого інформаційного повідомлення на зазначений Страхувальником номер мобільного 
телефону. Для підписання Електронного договору обов'язкового страхування відповідальності 
власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (Індивідуальної частини оферти) 
електронним підписом одноразовим ідентифікатором, одноразовий ідентифікатор вводиться у 
спеціальному програмному забезпеченні, в якому здійснюється укладення Договору; в результаті 
цього електронний підпис Страхувальника одноразовим ідентифікатором додається до Електронного 
договору обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути 
заподіяна третім особам (Індивідуальної частини оферти). 
5.8. Дана версія Оферти введена в дію 27.01.2022  року та діє до скасування або введення в дію 
нової версії Оферти. 
5.9. Договір направляється Страхувальнику на його електронну адресу по електронній пошті. 
Сторони домовилися, що відправка Договору по електронній пошті на адресу електронної пошти 
Страхувальника є належним врученням Договору Страхувальнику.  
5.10. На письмову вимогу однієї із сторін Договору (Страхувальника або Страховика, разом надалі – 
Сторони) Сторони зобов’язані відтворити Договір на паперовому носії протягом п’яти робочих днів 
з дня пред’явлення такої письмової вимоги іншій стороні Договору. 
5.11. Сторони дійшли згоди щодо можливості використання Страховиком факсимільного 
відтворення підпису та печатки Страховика за допомогою засобів механічного чи іншого 
копіювання, електронного цифрового підпису чи іншого аналогу власноручного підпису.  
5.12. У такому випадку Страхувальник підтверджує, що до моменту укладення Договору, він 
ознайомлений зі зразками підписів уповноважених осіб і печатки Страховика. 
5.13. Зразок факсимільного підпису та печатки Страховика: 
 
 
 
 
Голова Правління  Петро КРАСНОРУЦЬКИЙ                      ________________ м.п. 
 
 

 
6. Права та обов'язки сторін 

6.1. Страхувальник зобов'язується:  
- сплатити страховий платіж;  
- повідомляти страховика про всі інші діючі договори страхування щодо об'єкта страхування;  
- утримувати собак відповідно до зооветеринарних вимог;  
- надавати представнику страховика можливість огляду утримання собак до укладення договору 
страхування, у період його дії та після настання страхового випадку;  
- вживати заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового 
випадку;  
- протягом 36 годин з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про подію, яку може бути 
визнано страховим випадком повідомити цілодобову інформаційну сервісну службу Страховика за 
номером телефону: 0-800-500-123;  
- подавати письмову заяву на виплату страхового відшкодування протягом трьох робочих днів з 
дня визначення розміру збитку;  
- надавати страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір 
збитку (довідку органу Національної поліції, травмопункту, служби ветеринарної медицини, органу 
пожежного нагляду тощо).  
6.2. Страховик зобов'язується:  
- ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;  
- вживати заходів до оформлення протягом двох робочих днів після настання страхового 
випадку необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;  
- здійснити виплату страхового відшкодування у випадках, передбачених Порядком і правилами;  
- тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, 
передбачених законодавством.  
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6.3. Страхувальник має право:  
- отримувати страхове відшкодування згідно з цим договором та Порядком і правилами;  
- отримувати дублікат договору обов'язкового страхування у разі його втрати;  
- обирати страховика;  
- оскаржувати відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.  
6.4. Страховик має право:  
- перевіряти достовірність відомостей про об'єкт страхування, поданих страхувальником;  
- з'ясовувати самостійно та із залученням експертів причини та обставини страхового випадку, 
розмір збитків та інші обставини, які впливають на визначення підстав для страхового 
відшкодування та його розміру;  
- збільшувати страховий платіж у 2 рази, якщо за попередній період були зафіксовані страхові 
випадки;  
- відмовляти у виплаті страхового відшкодування у разі невиконання страхувальником умов 
цього договору та Порядку і правил, повідомляти про це рішення страхувальника в письмовій формі 
з обгрунтуванням причин відмови.  
 

7. Порядок виплати страхового відшкодування 
7.1. Для отримання страхового відшкодування страхувальник подає страховику документи:  
- заяву про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;  
- договір обов'язкового страхування;  
- акт про розслідування страхового випадку (в разі проведення розслідування);  
- витяг 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;  
- копію листка непрацездатності потерпілої фізичної особи чи довідки медичного закладу про 
тимчасовий розлад здоров'я у дитини, засвідчену в установленому порядку;  
- копію рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності потерпілій 
фізичній особі, засвідчену в установленому порядку;  
- копію свідоцтва про смерть потерпілої фізичної особи, засвідчену в установленому порядку.  
7.2. На підставі отриманих документів страховик або уповноважена ним особа у триденний термін 
складає страховий акт у формі, що визначається страховиком, який є підставою для виплати 
страхового відшкодування.  
7.3. Прямий збиток, що відшкодовується страховиком, визначається у розмірі загального збитку, 
який зафіксований у страховому акті, що складається страховиком або уповноваженою ним особою.  
7.4. Розмір страхового відшкодування обчислюється шляхом множення прямого збитку на відсоток 
страхового покриття і віднімання від цього добутку франшизи.  
7.5. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен 
прийняти протягом 10 днів з 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.  
7.6. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 15 робочих днів з моменту 
прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.  
7.7. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування страховик сплачує страхувальнику пеню в 
розмірі 0,1 відсотка суми страхового відшкодування за кожний день прострочення.  
7.8. Страхове відшкодування не виплачується у разі:  
- навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, 
спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з 
виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної 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 страхування, 
встановлюється відповідно до законодавства;  
- вчинення страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку;  
- подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про 
факт настання страхового випадку;  
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- несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних 
на це причин або створення страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру 
збитків;  
- коли страховий випадок настав через невідповідність засобів захисту собаки чи недотримання 
правил його безпеки;  
- коли страховий випадок був спровокований протиправними діями третьої особи, визнаними 
такими в установленому порядку;  
- пошкодження або знищення антикварних речей, виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного 
та напівдорогоцінного каміння, предметів релігійного культу, колекцій картин, рукописів, грошових 
знаків, цінних паперів, документів, що підтверджують право на інтелектуальну власність, внаслідок 
агресивної та/або непередбачуваної дії собаки;  
- заподіяння моральної шкоди внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки;  
- коли агресивна та/або непередбачувана дія собаки була пов'язана з ліквідацією масових 
безпорядків і порушень громадського порядку, військовими конфліктами, стихійним лихом, вибухом 
боєприпасів;  
- коли собаці заподіяна шкода іншим собакою під час участі у собачих боях.  
7.9. Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником 
у судовому порядку.  

8. Термін дії договору 
8.1. Зобов'язання Страховика за Договором (набуття чинності Договору) виникають з 00 годин 00 
хвилин дати, наступної за датою внесення страхового платежу на поточний рахунок Страховика, але 
не раніше дати, зазначеної у п. 3.9. Договору, як дата початку дії Договору. 
8.2. Договір страхування втрачає чинність у разі:  
а) закінчення терміну його дії;  
б) виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;  
в) загибелі (або примусового вилучення) собаки внаслідок подій, не передбачених умовами 
страхування;  
г) ліквідації страхувальника за винятком випадків, передбачених законодавством;  
д) ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;  
е) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним.  
8.3. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів, у разі недосягнення 
згоди  – порядку передбаченому законодавством. 
8.4. Договір складається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу і 
зберігається в обох сторін.  
8.5. Інші правовідносини сторін за договором страхування регламентуються  чинним законодавством 
України.  

9. Інші умови 
9.1. .Інші відносини, пов`язані з умовами страхування за цим Договором та не врегульовані ним, 
регламентуються чинним законодавством України. 
9.2. Прийняття (акцепт) умов цієї Оферти, 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. 
9.3. 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. 
9.4. Страховик є резидентом України та платником податку на прибуток  відповідно до ст. 141 розділу ІІІ 
Податкового кодексу України. Страховик не є платником податку на додану вартість відповідно до. п. 
196.1.3 ст. 196 Податкового кодексу України. 
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9.5. Приймаючи (акцептуючи) умови цієї Оферти Страхувальник підтверджує право Страховика 
вимагати від Страхувальника та обов’язок Страхувальника надати Страховику 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». 
9.6. Цей Електронний Договір складено українською мовою в електронній формі, відповідно до Закону 
України "Про страхування", Закону України "Про електронну комерцію", Закону України «Про 
електронні документи та електронний документообіг», що відповідно до законодавства України за 
правовими наслідками прирівнюється до письмової форми. 
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