
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ АВТОВЛАСНИКА 
2.1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ 

2.1.1. На страхування приймаються юридичні та дієздатні фізичні особи, які уклали договір обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів. Виключенням є використання ТЗ в якості таксі, в спортивних змаганнях та/або 
для пасажирських перевезень на платній основі.  
2.1.2. Оформлення ДТП з використанням «Європротоколу» позбавляє Страхувальника права на отримання страхового відшкодування. 
2.1.3. Страхувальники - юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали зі Страховиком Договори страхування або є Страхувальниками 
відповідно до законодавства України. 
2.1.4. Потерпілі треті особи (Потерпілі) – держава, юридичні або фізичні особи, життю, здоров’ю та/або майну яких заподіяна шкода 
внаслідок ДТП під час експлуатації забезпеченого транспортного засобу та виникає цивільно-правова відповідальність. 
2.1.5. Власник транспортного засобу – фізична особа, яка на правах власності, чи юридична особа, яка на правах приватної або державної 
власності володіє, користується і розпоряджається транспортним засобом або особа, яка є власником згідно чинного законодавства України. 
2.1.6. Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) – подія, що сталася під час руху Забезпеченого ТЗ, внаслідок якої загинули або поранені люди 
чи завдані матеріальні збитки. 
2.1.7. Наземні транспортні засоби – це пристрої, призначені для перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому 
спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку в органах МВС України та/або допущені до  дорожнього 
руху. 
2.1.8. Особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована (Водій) – Страхувальник та інші особи, які правомірно володіють або 
користуються Забезпеченим ТЗ. Володіння Забезпеченим ТЗ вважається правомірним, якщо інше не встановлено законом або рішенням  суду. 
2.1.9. Поліс ОСЦПВ – договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, форма 
якого затверджена Моторним (транспортним) страховим бюром України. 
2.1.10. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. 
2.1.11. Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика 
здійснити страхову виплату Страхувальнику, Застрахованій або іншій третій особі. 
2.1.12. Страхова премія (страховий платіж)- плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику, згідно з Договором 
страхування. 
2.1.13. Страхова сума (ліміт відповідальності) – грошова сума, в межах якої Страховик зобов'язаний провести виплату страхового 
відшкодування відповідно до умов Договору. 
2.1.14. Страхове відшкодування – грошова сума, в межах встановлених Договором лімітів відповідальності, яку Страховик відповідно до умов 
Договору повинен виплатити третій особі у разі заподіяння шкоди її життю, здоров'ю та/або майну внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди. 
2.1.15. Шкода – збитки (шкода), які завдані життю, здоров'ю, майну потерпілих третіх осіб внаслідок ДТП під час експлуатації Забезпеченого 
ТЗ. 
2.1.16. Франшиза (безумовна) – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком по кожному та будь-якому страховому випадку згідно з 
Договором страхування. 
2.1.17. Штраф - Це грошове стягнення, узаконене покарання за правопорушення, яке полягає у стягненні із правопорушника в дохід держави 
певної суми грошових коштів. 
2.1.18. Забезпечений транспортний засіб - транспортний засіб, зазначений у чинному договорі обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності, за умови його експлуатації особами, відповідальність яких застрахована. 
2.1.19. Територія дії - Україна, за виключенням: території проведення антитерористичної операції; територій населених пунктів, в яких 
органи державної влади України тимчасово не виконують або не виконують у повній мірі свої повноваження, а також територій населених 
пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (перелік таких населених пунктів визначається на дату настання страхового випадку згідно 
Розпорядженням від 07.11.2014 р. №1085 КМУ із змінами та доповненнями); тимчасово окупованої території України, межі якої визначаються 
на підставі Законів України від 15.04.2014 №1207-VII та від 12.08.2014 №1636-VII із змінами та доповненнями. 

2.2 СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВА ПРЕМІЯ ( порядок розрахунків та сплата) 
2.2.1 Страхова сума (ліміт відповідальності) – грошова сума, в межах якої Страховик зобов'язаний провести виплату страхового 
відшкодування відповідно до умов Договору. 
2.2.2 Цей Договір передбачає страхову суму, що дорівнює розміру франшизи договору обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів (п. 5 полісу ОСЦПВ) та ліміту відшкодування по адміністративному стягненню 
(штраф), або виключно розміру франшизи договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів (п. 5 полісу ОСЦПВ). Ліміти відшкодування обираються Страхувальником самостійно під час заповнення Заяви-
приєднання (індивідуальної частини Договору страхування). 
2.2.3 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 визначається в залежності від страхової суми.  

2.3 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.3.1 Сторони зобов’язані дотримуватися умов і положень Договору та Правил страхування, які є невід’ємною частиною Договору. 
2.3.2 Страхувальник має право:  
2.3.2.1 Ознайомитися с Правилами та умовами страхування; 
2.3.2.2 При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування відповідно до умов Договору страхування; 
2.3.2.3 Оскаржити у встановленому чинним законодавством України порядку відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування або 
його розмір; 
2.3.2.4 Під час дії Договору страхування отримати дублікат договору страхування у разі його втрати. 
2.3.3 Страхувальник зобов’язаний: 

2.3.3.1 Cплатити страховий платіж у розмірі та в строки, передбачені Договором; 

2.3.3.2 При укладенні Договору страхування надати Страховику у письмовому вигляді інформацію про всі відомі йому обставини, що мають 
істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі письмово інформувати страховика про будь-яку зміну таких обставин протягом 3-х 
робочих днів з моменту їх настання; 

2.3.3.3 Повідомити Страховика про чинні договори страхування з іншими страховиками щодо того самого предмету страхування; 

2.3.3.4 Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений Договором страхування, та діяти відповідно до умов 
Договору страхування; 

2.3.3.5 Вживати всіх необхідних та доцільних заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового 
випадку; 

2.3.3.6 Виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами та цим Договором страхування. 

2.3.4 Страховик має право:  

2.3.4.1 Перевіряти достовірність повідомлених Страхувальником відомостей, вимагати додаткові документи для оцінки ступеня страхового 
ризику; 

2.3.4.2 Cамостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, у разі необхідності робити запити про відомості, пов’язані із 
страховим випадком, до правоохоронних органів, інших установ і організацій, що володіють/можуть володіти інформацією про випадок; 

2.3.4.3 Відстрочити прийняття рішення про виплату страхового відшкодування відповідно до умов Договору; 



2.3.4.4 Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених Договором страхування, Правилами та чинним 
законодавством України;  

2.3.4.5 Вимагати повернення страхового відшкодування, що вже виплачене, у разі виникнення відповідних обставин, передбачених чинним 
законодавством України, Правилами та Договором страхування. 

2.3.5 Страховик зобов’язаний:  

2.3.5.1 Ознайомити Страхувальника з Правилами та умовами страхування; 

2.3.5.2 Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх 
необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування страхувальнику; 

2.3.5.3 При настанні страхового випадку, у разі наявності законних підстав, здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений 
Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати 
Страхувальнику пені у розмірі 0,01% простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка 
діяла в період прострочення платежу; 

2.3.5.4 За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, переукласти з ним Договір страхування; 

2.3.5.5 Не розголошувати відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством 
України. 

2.4 СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.4.1 Страховим випадком за цим Договором є: 

2.4.1.1  Непередбачені фінансові витрати Страхувальника під час подорожі (поїздки), обумовлені сплатою накладеного адміністративного 
стягнення (штрафу) за спричинення ДТП, винуватцем якої Постановою суду визнано Страхувальника, а також непередбачені фінансові 
витрати Страхувальника, обумовлені відшкодуванням потерпілій внаслідок цієї ж ДТП особі франшизи за Полісом ОСЦПВВНТЗ, зазначеної в 
Частині 1 цього  Договору. 

2.4.1.2 Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) - подія, що сталася під час руху ТЗ або зіткнення з іншим транспорт- ним засобом під час 
нерухомого стану ТЗ, та інші події згідно ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). 

2.5 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
2.5.1 Для отримання страхового відшкодування Страхувальник повинен надати Страховику: 
2.5.1.1 Письмове повідомлення про настання події, що може бути визнана страховим випадком; 
2.5.1.2 Письмову заяву на виплату страхового відшкодування за формою Страховика; 
2.5.1.3 Протокол про адміністративне правопорушення (процесуальний документ компетентних органів); 
2.5.1.4 Документи, що підтверджують здійснені необхідні та доцільні витрати, які відшкодовуються за Договором (квитанція про сплату 
штрафу та квитанція про сплату франшизи); 
2.5.1.5 Договір страхування; 
2.5.1.6 Поліс ОСЦПВВНТЗ, що зазначений в Частині 1 Договору. 
2.5.1.7 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ 
2.5.1.8 Посвідчення водія особи, яка під час ДТП керувала застрахованим ТЗ; 
2.5.1.9 Рішення судових органів, яке набрало законної сили та стосується страхового випадку (якщо справа розглядається судом); 
2.5.1.10 Копію Страхового Акту, складеного за Полісом ОСЦПВВНТЗ, зазначеним в цьому Договорі. 
2.5.1.11 Паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - одержувача страхового 
відшкодування; 
2.5.1.12 Копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ іншого учасника ДТП (потерпілої особи). 
2.5.2 Страховик залишає за собою право вимагати надання інших документів про факт, причини і обставини страхового випадку та розмір 
збитків. 

2.6 ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
2.6.1 До страхових випадків не відносяться збитки Страхувальника, що настали внаслідок: 
2.6.1.1 Військових дій, громадянської війни, громадських хвилювань різного роду або страйків, терористичних акцій, введення надзвичайного 
чи особливого стану; 
2.6.1.2 Вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту чи знищення майна, заморожування рахунків та інших подібних заходів політичного 
характеру, які здійснюються за розпорядженнями військової або цивільної влади та політичних організацій; 
2.6.1.3 Протизаконних дій (бездіяльності) державних органів влади, органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб, в тому числі 
внаслідок видання такими органами та їх посадовими особами документів, що суперечать чинному законодавству України та впливають на 
виконання договірних зобов’язань; 
2.6.1.4 Вилучення, захоплення, націоналізації, конфіскації, арешту, заборони або затримання, їх наслідків та спроб їх здійснення, інших 
подібних заходів політичного характеру, які здійснюються згідно з розпорядженням військової чи цивільної влади та політичних організацій; 
2.6.1.5 Ризиків операційної діяльності: виведення з ладу, поломки (збою), руйнування, помилки у роботі комплексу програм технічного і 
забезпечення, комплексу програмного забезпечення, електронних платіжних систем, систем передачі даних та каналів зв'язку; 
2.6.1.6 Заборони чи обмеження грошових переказів в країні контрагента або країнах, через які згідно з контрактом прямує платіж, введення 
мораторію, не конвертованості валют; 
2.6.1.7 Порушення правил пожежної безпеки, завантаження, вивантаження, перевезення або зберігання вогненебезпечних, легкозаймистих і 
вибухонебезпечних речовин та предметів у непристосованих до цього транспортних засобах; 
2.6.1.8 Вибухом внаслідок перевезення/зберігання боєприпасів, вибухових речовин. 
2.6.2 Не підлягають відшкодуванню: 
2.6.2.1 Штрафи, які були виписані Страхувальнику в разі управління ним іншим ТЗ (не зазначеним в Полісі) або використання ТЗ в спортивних 
змаганнях або перевезення пасажирів на платній основі; 
2.6.2.2 Штрафи в зв’язку з керуванням ТЗ в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння; 
2.6.2.3 Штрафи за відсутність права керування ТЗ, або невиконання вимог п.2.1. ПДР України; 
2.6.2.4 Штрафи, не пов’язані з порушенням Правил дорожнього руху (ПДР) та/або штрафи за інше порушення, ніж по ст. 124 КУпАП; 
2.6.2.5 Подвійні штрафи (несвоєчасна оплата штрафу); 
2.6.2.6 Моральна шкода. 
2.6.3 Не відшкодовуються збитки: 
2.6.3.1 Якщо страховий випадок трапився поза місцем чи не в період дії договору страхування; 
2.6.3.2 Якщо відсутній прямий безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між подією, що сталася, та фінансовими збитками 
Страхувальника; 
2.6.4 Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо страхувальник або водій    забезпеченого 
транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду: 
2.6.4.1 керував транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що  
знижують увагу та швидкість реакції; 
2.6.4.2 керував транспортним засобом без права на керування транспортним засобом відповідної категорії; 
2.6.4.3 після дорожньо-транспортної пригоди за його участю самовільно залишив місце пригоди чи відмовився від проходження відповідно до 
встановленого порядку огляду щодо стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що 
знижують увагу та швидкість реакції, або вжив алкоголь, наркотики чи лікарські препарати, виготовлені на їх основі (крім тих,  що входять до 
офіційно затвердженого  складу аптечки  або призначені медичним працівником); 
2.6.4.4 якщо дорожньо-транспортна пригода визначена в установленому порядку безпосереднім наслідком невідповідності технічного стану 
та обладнання транспортного засобу існуючим вимогам Правил дорожнього руху; 



2.6.4.5 не повідомив страховика у строки і за умов, визначених цим договором страхування; 
2.6.5 Підставами для відмови у виплаті страхового відшкодування є: 
2.6.5.1 Навмисні дії Страхувальника або іншої особи, на користь якої укладено Договір страхування, спрямовані 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 таких осіб 
встановлюється відповідно до законодавства України. 
2.6.5.2 Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні. 
2.6.5.3 Не надання Страхувальником повного переліку документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків. 
2.6.5.4 Невиконання Страхувальником умов цього Договору, Правил або вимог чинного законодавства України. 
2.6.5.5 Інші випадки, передбачені Правилами та чинним законодавством України. 

2.7 ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
2.7.1 При настанні страхового випадку Страхувальник зобов’язаний: 
2.7.1.1 Вжити всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих страховим випадком; 
2.7.1.2 Негайно, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, але не пізніше ніж протягом однієї доби, заявити у відповідні 
компетентні органи (ДАЇ, поліція, служби пожежної охорони, МИС, аварійні служби, експлуатаційні та інші організації до компетенції яких 
належить подія), дочекатися прибуття їх представників та отри мати офіційні документи (адміністративний протокол про порушення, акт, 
довідку тощо), які підтверджують факт настання, місце, час та інші обставини випадку, що має ознаки страхового; 
2.7.1.3 Негайно, але не пізніше 48-и годин повідомити Страховика по телефону про факт та обставини події, що може бути визнана страховим 
випадком за номерами, що містяться в Договорі страхування; 
2.7.1.4 Якнайшвидше, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня настання страхового випадку, подати Страховику письмове повідомлення (за 
встановленою Страховиком формою) про страховий випадок. Якщо з поважних причин Страхувальник не міг повідомити Страховика про 
настання страхового випадку у встановлений строк, він повинен підтвердити це документально та подати письмове повідомлення протягом 
двох робочих днів з дати усунення таких причин; 
2.7.1.5 Самостійно вжити всіх можливих заходів для відповідного документального оформлення випадку та завданих збитків, здійснити фото 
чи відео- зйомку місця настання страхового випадку та його наслідків; 
2.7.1.6 Надати Страховику або його представникам можливість проводити розслідування обставин і причин події, сприяти в розслідуванні 
обставин настання події; 
2.7.1.7 Самостійно оплатити штраф згідно адміністративного протоколу про порушення (процесуального документу компетентних органів) в 
законодавчо встановлені строки та отримати квитанцію про оплату штрафу; 
2.7.2 Для отримання страхового відшкодування подати письмову заяву на виплату страхового відшкодування та всі необхідні документи. 

2.8 ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
2.8.1 З моменту отримання письмової заяви на виплату страхового відшкодування та документів, які додаються до заяви на виплату  
страхового відшкодування, передбачених Правилами і Договором страхування, Страховик протягом 20 (двадцяти) робочих днів складає 
страховий акт (приймає рішення про виплату), або приймає рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування (або про відстрочення 
його прийняття відповідно до умов Договору страхування), про що письмово повідомляє Страхувальника протягом 5 (п’яти) робочих днів з 
дня прийняття такого рішення. 
2.8.2 Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття рішення про виплату страхового 
відшкодування. 
2.8.3 Виплата страхового відшкодування здійснюється Страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір страхування. 
2.8.4 Страховик має право відстрочити прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування або відмови у виплаті, коли: 
2.8.4.1 Подані документи не дають змоги повністю з’ясувати причини і обставини страхового випадку, розмір збитків, право Страхувальника 
на одержання відшкодування, до з’ясування таких обставин, але не більше ніж на 3 (три) місяці з дати подання Страхувальником документів, 
передбачених Договором страхування; 
2.8.4.2 Справа, що стосується обставин страхового випадку, розміру збитку чи відшкодування перебуває на розгляді суду, до одержання 
страховиком рішення суду або ухвали про припинення (закриття) судового провадження, що набрали законної сили; 
2.8.4.3 У Страховика виникли сумніви відносно достовірності наданих Страхувальником (вигодонабувачем) документів, до закінчення 
перевірки їх Страховиком, але не більше ніж на 3 (три) місяці дня надання Страхувальником документів, передбачених Договором 
страхування; 
2.8.4.4 За страховим випадком або Договором страхування порушено кримінальну справу, до зупинення чи закриття досудового слідства за 
кримінальною справою. 
2.8.5 Після виплати страхового відшкодування дія Договору страхування припиняється. 
2.8.6 У разі відшкодування збитків третіми особами після виплати страхового відшкодування, Страхувальник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) 
робочих днів повернути Страховику отримане страхове відшкодування або його частину, у розмірі, що перевищує отримані збитки. 
2.8.7 По страховим випадкам, за якими порушено кримінальну справу, виплата страхового відшкодування здійснюється тільки після 
зупинення чи закінчення досудового слідства за кримінальною справою та з урахуванням рішення суду, яке набрало законної сили,  якщо 
справа розглядається судом. 

2.9  ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 
2.9.1 Договір страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі: 
2.9.1.1 Закінчення строку його дії; 
2.9.1.2 Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
2.9.1.3 Несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені Договором страхування строки; 
2.9.1.4 Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком 
випадків, передбачених статтями 22-24 Закону України «Про страхування»; 
2.9.1.5 Ліквідації Сраховика у порядку, встановленому чинним законодавством України; 
2.9.1.6 Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 
2.9.1.7 В інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
2.9.2 Дія Договору страхування може бути припинена за вимогою Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію 
Договору будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до дати припинення Договору. 
2.9.3 У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому частину страхового платежу за 
період, що залишився до закінчення дії Договору з відрахуванням 40% нормативних витрат на ведення справи. Якщо вимога Страхувальника 
обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплаченим страховий платіж повністю. 
2.9.4 У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страховика, Страхувальнику повертається повністю сплачений ним страховий 
платіж. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає Страхувальнику 
страховий платіж за період, що залишився до закінчення дії Договору з відрахуванням 40% нормативних витрат на ведення справи. 

2.10  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
2.10.1 Спори за Договором між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди - в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України. 
2.10.2 У випадку невиконання або неналежного виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 
України. 

2.11 МІСЦЕ ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
2.11.1 Договір вступає в силу з 00.00 годин дня, наступного за днем сплати страхового платежу. Дія Договору закінчується та він втрачає свою 
чинність після виплати страхового відшкодування за наслідками одної (першої) ДТП, яка сталася після укладення цього Договору,  але в будь-
якому разі   не пізніше дати закінчення дії, зазначеної в п.3 Полісу ОСЦПВ. 
2.11.2 Термін дії договору Відповідає строку дії Полісу, зазначеному в п.3 Полісу ОСЦПВ. 



2.12 Місце дії договору - Україна, за виключенням: території проведення антитерористичної операції; територій населених пунктів, в 
яких органи державної влади України тимчасово не виконують або не виконують у повній мірі свої повноваження, а також територій 
населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (перелік таких населених пунктів визначається на дату настання страхового 
випадку згідно Розпорядженням від 07.11.2014 р. №1085 КМУ із змінами та доповненнями); тимчасово окупованої території України, 
межі якої визначаються на підставі Законів України від 15.04.2014 №1207-VII та від 12.08.2014 №1636-VII із змінами та доповненнями. 

2.13 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
2.13.1 Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, підписані уповноваженими представниками сторін, завірені 
печатками (у разі наявності) та зберігаються по одному примірнику у кожної зі сторін. 
2.13.2 При необхідності внесення змін та доповнень до Договору укладається письмова додаткова угода. 
2.13.3 Умови договору мають конфіденційний характер та не підлягають розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених 
чинним законодавством України. 
2.13.4 У всьому, що не врегульовано договором, Сторони керуються Правилами страхування. 
2.13.5 Всі спори і розбіжності, пов’язані з Договором, які можуть виникнути, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. У 
випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спори будуть розглядатися згідно з чинним законодавством України. 
2.13.6 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. 
2.13.7 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.  
2.13.8 Підписанням Договору Страховик гарантує використання інформації (в тому числі запису телефонних розмов), отриманої від 
Страхувальника, відповідно до чинного законодавства України.  
2.13.9 Страхувальник підтверджує, що Страховик до укладення цього Договору 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. 
2.13.10 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». 
2.13.11 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. 
2.13.12 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. 
2.13.13 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. 


