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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ  
2.1. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВА ПРЕМІЯ. CТРАХОВИЙ ТАРИФ. CТРАХОВИЙ ВИПАДОК 

2.1.1. Страхова сума - гранична (максимальна) сума, яка може бути виплачена Страховиком при настанні одного або 
декількох страхових випадків відповідно до умов Договору страхування.  
2.1.2. Страхова сума відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб, становить 11 000 (одинадцять 
тисяч) гривень.  
2.1.3. Страхова сума  відшкодування  шкоди,  заподіяної майну третіх осіб, становить 30 000 (тридцять тисяч) гривень.  
2.1.4. Страхова премія - плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний сплатити Страховику згідно з Договором 
страхування. Страхова премія сплачується Страхувальником одноразово за весь період страхування до дати початку строку дії 
Договору страхування, шляхом безготівкової форми розрахунку. Страхувальник у передбачені Договором страхування строки 
і розміри здійснює сплату страхового платежу на поточний рахунок Страховика, при цьому датою оплати вважається дата 
зарахування страхового платежу на поточний рахунок Страховика. Страхова премія повинна бути перерахована на 
розрахунковий  рахунок страховика протягом 5 (п’яти) днів з дати укладення договору. 
2.1.5. Страховий тариф за цим договором визначається виходячи з розміру  одного неоподатковуваного  мінімуму  доходів  
громадян і становить 17 (сімнадцять) гривень. 
2.1.6. Страховим випадком за цим Договором є подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність 
страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 
використання зброї. Сукупність усіх претензій та позовів, пред'явлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, 
спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком.  

2.2 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
2.2.1 Страхувальник зобов'язується:  

✓   приймати всі необхідні запобіжні заходи для уникнення випадків заподіяння шкоди життю, здоров'ю та   майну третіх 
осіб; 

✓   перерахувати на розрахунковий рахунок страховика страховий платіж у термін, передбачений пунктом      2.1.4 цього 
договору;  

✓   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; 

✓  повідомити про настання страхового випадку (страхову подію) правоохоронні органи; 
2.2.2 Страховик зобов'язується:  

✓ ознайомити страхувальника з Порядком;  
✓ 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.  

2.2.3 Страхувальник має право:  
✓ отримати страхове відшкодування згідно з цим договором і Порядком;  
✓ оскаржити відмову страховика у виплаті  страхового відшкодування в судовому порядку; 

2.2.4 Страховик має право: 
✓ 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;  
✓ 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. 
2.3 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

2.3.1 Для отримання страхової виплати страховику подаються такі документи:  
✓ заява про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;  
✓ 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).  

2.3.2 На підставі отриманих документів  страховик  складає страховий акт,  який є підставою для   виплати страхового 
відшкодування.  
2.3.3 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.  
2.3.4 Страховик має право відмовитись від  виплати  страхового відшкодування страхувальнику в разі невиконання ним 
взятих на себе зобов'язань відповідно до цього договору.  
2.3.5 Страхове відшкодування не виплачується 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. 

2.4 ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
2.4.1 Договір набирає чинності з  дня  надходження  страхового платежу на рахунок страховика.  
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2.4.2 Договір  може  бути  укладений  на  термін від одного до десяти років.  
2.4.3 Дія договору припиняється за згодою сторін,  а  також  в інших  випадках,  передбачених  статтею  28  Закону  України  
"Про страхування". 

2.5 ІНШІ УМОВИ 
2.5.1 Вигодонабувачем за даним договором є особа, яка відповідно до чинного законодавства України має право на отримання 
страхового відшкодування за даним договором. 
2.5.2 Страховик також зобов’язаний:  

✓ за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості 
майна переукласти з ним договір страхування;  

✓ не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом; 
✓ протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо 

оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового 
відшкодування страхувальнику. 

2.5.3 Страхувальник також зобов’язаних:  
✓ при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають 

істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; 
✓ при укладанні договору страхування повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо цього 

предмета договору. 
2.5.4  Цей договір укладено на підставі усної заяви страхувальника про намір укласти договір страхування. 
2.5.5 Своїми підписами сторони погоджуються з усіма умовами цього договору, в тому числі тими, що викладені на звороті. 
2.5.6 Внесення змін до цього Договору здійснюється за згодою сторін та оформляється відповідними додатковими угодами 
цього договору. 
2.5.7 Цей договір діє на території України, за виключенням: тимчасово окупованих або анексованих територій, зон бойових 
дій, збройних конфліктів, народних заворушень, непідконтрольних владі України територій, зон проведення 
антитерористичних операцій. 
2.5.8 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року, своїм підписом 
Страхувальник надає Страховику безвідкличну згоду щодо отримання, використання, обробки, зберігання та видалення 
його(її) персональних даних з метою здійснення страхової діяльності та пов’язаної з нею фінансово-господарської діяльності 
та ведення внутрішніх баз даних Страховика без обмеження термінів, а також відмовляється від письмового повідомлення 
щодо включення інформації про Страхувальника до бази персональних даних. Своїм підписом Страхувальник підтверджує, що 
він(вона) ознайомлений(на) зі своїми правами як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року. 
2.5.9 Страхувальник підтверджує, що він не є національним, іноземним публічним діячем та діячем, що виконує політичні 
функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.  
2.5.10 Підписанням Договору Страховик гарантує використання інформації (в тому числі запису телефонних розмов), 
отриманої від Страхувальника, відповідно до чинного законодавства України.  
2.5.11 Страхувальник підтверджує, що до укладення цього Договору Страховик надав всю необхідну та повну інформацію в 
порядку та обсязі відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (в 
тому числі відповідно до ст. ст. 6 та 12 Закону), Закону України «Про захист прав споживачів» тощо. 
2.5.12 Страхувальник підтверджує, що до укладання Договору страхування Страховиком доведено до відома Страхувальника 
інформацію, розміщеному на офіційному сайті Страховика в розділі «Інформація для споживача страхових послуг». 
2.5.13 При укладанні договору страхування Страховиком може бути використано факсимільне відтворення підпису особи, 
уповноваженої підписувати такі договори, а також відтворення  відбитка печатки технічними друкувальними приладами у 
відповідності до умов публічного договору - оферти до якого Страхувальник приєднується шляхом підписання договору 
страхування. 
2.5.14 Договір укладений в електронній формі, яка відповідно до п. 12, ст.11 Закону України "Про електронну комерцію" 
прирівнюється до письмової форми. Сторони приймають на себе зобов’язання за будь-якої необхідності, що можливо виникне, 
відтворити Договір страхування на паперовий носій. 
2.5.15 Страхувальник надає згоду та не заперечує проти проведення Страховиком ідентифікації та вивчення фінансової 
діяльності відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 28.04.2020 № 
361-IX. 

 


