
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ 
 
2.1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ 
2.1.1. Договір добровільного страхування від нещасних випадків на транспорті (далі – Договір страхування) укладається на підставі волевиявлення 
Сторін, Закону України «Про страхування», ліцензії на право провадження страхової діяльності, виданої Нацкомфінпослуг 31.07.2013 р., Правил 
добровільного страхування від нещасних випадків (нова редакція) № 2, що зареєстровані Нацкомфінпослуг 07.11.2017 р. за № 0217291 із внесеними 
змінами (далі - Правила). Правила розміщені на вебсторінці Страховика за посиланням https://arma.ua/category/insurance-rules-free. 
2.1.2. Визначення термінів: 
2.1.2.1. Предмет Договору страхування - майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з життям, здоров'ям та працездатністю Страхувальника 
чи третьої особи (Застрахованої особи), визначеної Страхувальником Договорі страхування за її згодою. 
2.1.2.2. Страхувальники – дієздатні фізичні або юридичні особи, які уклали із Страховиком Договір страхування. 
2.1.2.3. Застрахована особа (далі – ЗО) – фізична особа, прізвище та ім’я якої вказані в Договорі страхування та на користь якої укладено Договір 
страхування та/або Поліс ОСЦПВ, та на яку поширюється страховий захист. Застрахованою особою за договором є водій транспортного засобу. 
2.1.2.4. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. 
2.1.2.5. Страхова подія – подія, що відбулася та має ознаки страхового випадку, може бути визнана страховим випадком тільки після розгляду всіх 
документів, що мають відношення до цієї події та складання страхового акту. 
2.1.2.6. 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. 
2.1.2.7. Страхова виплата – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов Договору страхування зобов’язаний провести виплату при 
настанні страхового випадку. 
2.1.2.8. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. 
2.1.2.9. Транспортний засіб – підписуючи цей Договір, Страхувальник підтверджує, що транспортний засіб не використовується в якості таксі. 
Транспортний засіб відповідає даним що зазначені в оригінальному Полісі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів (далі – ОСЦПВ). 
2.1.2.10. Територія 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. 
2.1.2.11. Страхові випадки: 
2.1.2.12. Розлад здоров’я (травмування) Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку під час дорожньо-транспортної пригоди (надалі - ДТП) за 
участю ТЗ, зазначеного в п.7 Полісу ОСЦПВ. 
2.1.2.13. Стійка втрата Застрахованою особою загальної працездатності внаслідок нещасного випадку під час ДТП за участю ТЗ, зазначеного в п.7 
Полісу ОСЦПВ. 
2.1.2.14. Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку під час ДТП за участю ТЗ, зазначеного в п.7 Полісу ОСЦПВ. 
 
2.2. СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВА ПРЕМІЯ, СТРАХОВИЙ ТАРИФ (порядок розрахунків та сплата) 
2.2.1. Страхова сума – гранична (максимальна) сума, яка може бути виплачена Страховиком при настанні одного або декількох страхових випадків 
відповідно до умов Договору страхування. Страхова сума за договором становить 5 000,00 (п’ять тисяч гривень 00 копійок). 
2.2.2. 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 
розраховується згідно коригуючих коефіцієнтів та вказана в Полісі ОСЦПВ в п.11 Полісу ОСЦПВ «Примітки». 
2.2.3. Страховий тариф – розраховується за наступною формулою: СТ = CП / СС, де  

сп-страхова премія; 
сс- страхова сума. 

 
2.3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.3.1. Страхувальник має право: 
2.3.1.1. Ознайомитися з умовами та Правилами страхування. 
2.3.1.2. Достроково припинити дію Договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором. 
2.3.1.3. Ініціювати внесення змін та доповнень до Договору. 
2.3.1.4. Збільшити розмір страхової суми шляхом укладення додаткової угоди та сплати додаткового страхового платежу. 
2.3.1.5. Замінити забезпечений ТЗ на інший ТЗ із зарахуванням залишку суми невикористаного страхового платежу на новий ТЗ без утримання витрат 
на ведення справи. 
2.3.2. ЗО має право: 
2.3.2.1. На отримання страхової виплати в порядку і на умовах, визначених цим Договором. 
2.3.2.2. Вчиняти будь-які дії за своєю власною ініціативою, які зобов’язаний чи має право вчиняти Страхувальник з метою отримання страхової виплати. 
При цьому, вчинення таких дії ЗО буде породжувати такі ж самі правові наслідки, якби такі дії були вчинені Страхувальником. 
2.3.3. Страхувальник зобов’язаний: 
2.3.3.1. Сплатити страховий платіж в розмірах та в строки, визначені цим Договором. 
2.3.3.2. При укладанні Договору надати Страховику достовірну інформацію про всі відомі Страхувальнику обставини, що мають істотне значення для 
оцінки страхового ризику, і надалі протягом 3 (трьох) робочих днів письмово інформувати Страховика про будь-які зміни страхового ризику та даних, 
вказаних в Договорі, зокрема, зміни умов експлуатації ТЗ (передача в оренду, лізинг, прокат, використання у спортивних або навчальних цілях), зміна 
власника, зміна державного реєстраційного номеру тощо. 
2.3.3.3. При укладанні Договору повідомити Страховика про інші діючі договори страхування від нещасних випадків водіїв та пасажирів на транспорті, 
укладені щодо ТЗ, зазначеного в п.7 Полісу ОСЦПВ. 
2.3.3.4. При настанні події, що має ознаки страхового випадку, виконати дії, зазначені в п.2.4 цього Договору. 
2.3.3.5. Належним чином виконувати інші умови Договору. 
2.3.4. Страховик має право: 
2.3.4.1. Перевіряти інформацію, надану Страхувальником, та виконання (дотримання) ним вимог цього Договору. 
2.3.4.2. Робити запити до уповноважених органів щодо причин, обставин та наслідків страхового випадку. 
2.3.4.3. На отримання від Страхувальника додаткового страхового платежу в разі збільшення ступеня страхового ризику. 
2.3.4.4. Відмовити у страховій виплаті у випадках, передбачених цим Договором. 
2.3.4.5. Ініціювати внесення змін чи доповнень до Договору або дострокове припинення його дії у порядку, передбаченому цим Договором. 
2.3.4.6. Відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку необхідності з’ясування причин, обставин та наслідків страхового випадку – на період 
отримання відповідей компетентних органів на відповідні запити Страховика. 



2.3.4.7. З метою врегулювання страхового випадку залучати третіх осіб, в тому числі, що мають спеціальні знання.  
2.3.5. Страховик зобов’язаний: 
2.3.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами.   
2.3.5.2. Протягом 2-х робочих днів після отримання письмової заяви про настання страхового випадку вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних 
документів для здійснення своєчасної страхової виплати. 
2.3.5.3. В разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату згідно з умовами Договору. Страховик несе майнову відповідальність за 
несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику/ЗО пені у розмірі 0,1 % від суми несплаченої в строк страхової виплати за 
кожний день затримки. 
2.3.5.4. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України. 
2.3.5.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, внести зміни до Договору. 
2.3.5.6. Сторони, окрім обумовлених цим розділом, мають й інші права та обов’язки, передбачені Правилами та цим Договором. 
 
2.4. Дії страхувальника При настанні події, що має ознаки страхового випадку 
2.4.1. Вжити всіх можливих заходів для запобігання подальшому збільшенню шкоди життю та здоров’ю ЗО. 
2.4.2. Негайно повідомити та викликати на місце ДТП органи МВС (поліцію) та виконати інші дії, передбачені ПДР. 
2.4.3. Негайно, в разі потреби, викликати на місце ДТП швидку медичну допомогу; 
2.4.4. Невідкладно, в разі такої можливості, повідомити Страховика про ДТП за телефоном гарячої лінії. 
2.4.5. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати настання ДТП надати Страховику письмову заяву про настання події з зазначенням обставин пригоди, 
інформації про учасників пригоди, потерпілих ЗО, характеру отриманих ними тілесних ушкоджень. 
2.4.6. Якщо з поважних причин Страхувальник не зміг повідомити Страховика про настання страхової події в строки, передбачені п.2.4.4 і п.2.4.5 цього 
Договору, він повинен підтвердити це документально. 
2.4.7. Надати потерпілим ЗО необхідну інформацію про Страховика та умови страхування. 
2.4.8. Надати Страховику документи, передбачені п.2.5 цього Договору. 
 
2.5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
2.5.1. З метою отримання страхового відшкодування Страхувальник/Застрахована особа (її спадкоємці) мають надати Страховику наступні документи: 

- заява на отримання страхової виплати від ЗО (її спадкоємця); 
- копія Договору; 
- довідка з місця ДТП; 
- свідоцтво про реєстрацію забезпеченого ТЗ; 
- посвідчення водія особи, що керувала забезпеченим ТЗ під час настання ДТП та документи, які підтверджують, що вона мала законне право 

на управління забезпеченим ТЗ (довіреність, подорожній лист, виписаний на водія, тимчасовий реєстраційний талон тощо); 
- рішення суду - якщо справа про подію, що має ознаки страхового випадку, розглядалася в суді; 
- документи, що посвідчують особу ЗО (її спадкоємця, отримувача страхової виплати), а саме: паспорт, довідка про присвоєння 

ідентифікаційного номера;  
- лист непрацездатності (для осіб, що працюють), довідка медичної установи (для осіб, що не працюють), виписка з медичної карти хворого із 

відображенням характеру отриманих ЗО травм і каліцтв, діагнозу, періоду лікування – при тимчасовій втраті ЗО працездатності; 
- довідка про встановлення ЗО групи інвалідності – при встановленні ЗО інвалідності; 
- в разі смерті чи загибелі ЗО - свідоцтво про смерть ЗО, свідоцтво про право на спадщину. 

 Документи, зазначені в п. 2.5.1. надаються Страховику у формі оригіналів, нотаріально завірених копій, або звичайних копій за умови 
надання Страховику можливості звірити ці копії з оригіналами. 
2.5.2. Якщо наданих Страхувальником/Застрахованою особою (її спадкоємцем) документів недостатньо для прийняття рішення про виплату чи відмову 
у виплаті страхового відшкодування, Страховик має право зобов’язати Страхувальника/Застраховану особу (її спадкоємця) надати додаткові документи 
по страховому випадку. Вимога щодо надання додаткових документів повинна бути заявлена не пізніше 14 робочих днів з моменту надання Страховику 
останнього з документів, вказаних в п. 2.5.1. цього Договору. 
2.5.3. Якщо документи, необхідні для здійснення страхової виплати, надані не в повному обсязі та (або) в неналежній формі, або оформленні з 
порушенням чинних норм законодавства (відсутні номер, дата, штамп є виправлення тексту тощо), то страхова виплата не здійснюється до усунення 
(виправлення) цих недоліків. Про наявність таких невідповідностей, порушень Страховик повідомляє отримувача страхової виплати в письмовій формі. 
 
2.6. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ  
2.6.1. Розмір страхової виплати кожній ЗО розраховується наступним чином: 
2.6.1.1. При настанні страхового випадку, що призвів до тимчасової втрати ЗО працездатності – 0,2 % від страхової суми, визначеної для цієї ЗО в 
Договорі, за кожен день втрати нею працездатності, але не більше 50 % страхової суми по такій ЗО за кожним окремим страховим випадком. 
2.6.1.2. При настанні страхового випадку, що призвів до стійкої втрати ЗО працездатності: 

§ І група інвалідності – 100% страхової суми по такій ЗО; 
§ ІІ група інвалідності – 75% страхової суми по такій ЗО; 
§ ІІІ група інвалідності – 50% страхової суми по такій ЗО. 

2.6.1.3. При настанні страхового випадку, що призвів до смерті (загибелі) ЗО – 100% страхової суми по такій ЗО за Договором. 
2.6.2. Смерть та встановлення ЗО інвалідності вважаються страховим випадком за умови, що вони сталися протягом одного року з моменту ДТП за 
участю забезпеченого ТЗ і є безпосереднім наслідком вказаної події. 
2.6.3. У разі встановлення ЗО інвалідності або її смерті після здійснення Страховиком страхової виплати по тимчасовій та/або стійкій втраті 
працездатності, що є наслідком того ж страхового випадку, Страховик виплачує ЗО (її спадкоємцям) різницю між страховою виплатою, передбаченою 
п.2.6.1.2 чи п.2.6.1.3 Договору, та раніше здійсненою виплатою по такій ЗО. 
2.6.4. Страхова виплата здійснюється ЗО, її спадкоємцям (в разі смерті ЗО), на підставі заяви про страхову виплату та страхового акту, складеного 
Страховиком. 
2.6.5. Страховик приймає рішення (складає страховий акт)  про здійснення страхової виплати, або про відмову у страховій виплаті протягом 10 (десяти) 
робочих днів з моменту отримання всіх необхідних документів для підтвердження факту настання, причин, обставин, наслідків страхового випадку та 
визначення розміру страхової виплати. 
2.6.6. У разі прийняття рішення про відмову у здійсненні страхової виплати, Страховик протягом 10 (десяти) робочих днів, з дати прийняття такого 
рішення, письмово повідомляє про це особу, що подала Страховику Заяву на отримання страхової виплати, з обґрунтуванням причин відмови. 
2.6.7. У разі прийняття рішення про здійснення страхової виплати, Страховик протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати прийняття такого рішення 
здійснює страхову виплату. 
2.6.8. Страхова виплата здійснюється шляхом перерахування на розрахунковий рахунок отримувача виплати, вказаний в заяві про страхову виплату. 
При цьому, Страховик не несе відповідальності за недостовірність реквізитів, зазначених отримувачем виплати в заяві на виплату. 
2.6.9. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про  визнання випадку страховим (не страховим) на строк, що не перевищує шість місяців, у 
випадку, якщо за фактом ДТП по відношенню до Страхувальника, водія забезпеченого ТЗ та/або ЗО проводиться розслідування або порушено 
кримінальну справу - до закінчення (припинення) розслідування або винесення судового рішення й надання Страховику відповідних документів; 
2.6.10. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є: 



2.6.11. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, 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 Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, 
встановлюється відповідно до чинного законодавства України.  
2.6.12. Подання Страхувальником/Застрахованою особою (її спадкоємцем) свідомо неправдивих відомостей про предмет цього Договору, про факт 
настання страхового випадку, його причини, обставини та/або наслідки. 
2.6.13. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові 
перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. 
2.6.14. Якщо подія, що призвела до завдання шкоди життю та/або здоров’ю ЗО, сталася за будь-якої умови, зазначеної у п.2.7 цього Договору або 
внаслідок невиконання чи неналежного виконання Страхувальником та/або ЗО своїх обов’язків  по цьому Договору, якщо він не доведе, що виконання 
(належне виконання) було неможливим внаслідок дії непереборної сили. 
2.6.15. Вчинення Страхувальником - фізичною особою або ЗО умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 
2.6.16. Інші випадки, передбачені Правилами та законодавством України. 
 
2.7. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
2.7.1. Не є страховими випадками події, які сталися внаслідок або під час: 

- Керування ТЗ особою, яка знаходилася в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння та/або  особою, яка перебувала під впливом 
медичних препаратів, застосування яких протипоказане при управлінні ТЗ. 
- Управління ТЗ особою, яка не мала законних підстав на управління забезпеченим ТЗ. 
- Експлуатації ТЗ, технічний стан якого не відповідає вимогам Правил дорожнього руху (надалі – ПДР). 
- Порушення правил: техніки безпеки, пожежної безпеки, правил технічної експлуатації, перевезення пасажирів та багажу, зберігання та 
перевезення вогненебезпечних, вибухонебезпечних, отруйних речовин та предметів у непристосованих для цього ТЗ. 
- Участі у спортивних тренуваннях та/або змаганнях, випробуваннях, тест-драйвах, використання ТЗ для навчальної їзди, в іспитах, для здачі в 
прокат. 
- Використання ТЗ в якості таксі/маршрутного таксі. 
- Невиконання водієм забезпеченого ТЗ, в разі причетності до ДТП, дій, зобов’язання по здійсненню яких, передбачено п. 2.10 ПДР, втечі з місця 
ДТП, відмови пройти медичний огляд для визначення стану водія на час настання ДТП. 
- Скоєння Страхувальником та/або ЗО умисного злочину та/або протиправних дій (крім порушення ПДР), що призвели до настання події, вказаної в 
п.2.1.3 цього Договору. 
- Самогубства або замаху на самогубство, за винятком тих випадків, коли ЗО була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб. 
- Навмисного спричинення ЗО собі тілесних ушкоджень. 
- Форс-мажорних обставин (природні катаклізми, стихійні лиха, ядерний вибух, вплив радіації або радіоактивного забруднення, війни, військових 
дій будь-якого роду, надзвичайного стану, оголошеного уповноваженими органами влади, революції, заколоту, повстання, громадських 
заворушень, страйку).  

2.7.2. Страхова виплата не здійснюється, якщо між ДТП і фактом заподіяння шкоди життю чи здоров’ю ЗО немає прямого причинно-наслідкового 
зв’язку (заподіяння шкоди життю чи здоров’ю ЗО або втрата нею працездатності стало наслідком події, іншої ніж ДТП за участю ТЗ, вказаного в п.7 
Полісу ОСЦПВ). 
 
2.8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ  
2.8.1. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладання письмової додаткової угоди до нього. З моменту підписання додаткової угоди вона стає 
невід’ємною частиною Договору добровільного страхування від нещасних випадків на транспорті. Про своє бажання внести до Договору зміни та/чи 
доповнення Сторона-ініціатор має повідомити іншу Сторону не пізніше як за 15 календарних днів до бажаної дати внесення змін та/чи доповнень. При 
цьому, за взаємною згодою Сторін зміни та/чи доповнення можуть бути внесені до Договору раніше вказаного строку. 
2.8.2. Дія цього Договору припиняється та втрачає чинність 

2.8.2.1. за згодою Сторін; 
2.8.2.2. у разі припинення дії Полісу ОСЦПВ; 
2.8.2.3. у випадках, передбачених законодавством України; 
2.8.2.4. за вимогою однієї із Сторін.  

2.8.3. Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону не пізніше як за 30 календарних 
днів до дати припинення дії Договору.  
2.8.4. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страховий платіж за період, що залишився до 
закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи у розмірі 30 відсотків від розміру загального страхового платежу за 
Договором та фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком 
умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачений ним страховий платіж в повному розмірі. 
2.8.5. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страховика, Страхувальнику повертається повністю сплачений ним страховий платіж в 
повному розмірі.  Дія цього Договору не може бути припинена Страховиком достроково, якщо на це немає згоди Страхувальника, який виконує всі 
вимоги цього Договору, та якщо інше не передбачено законодавством України. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником 
умов Договору, то Страховик повертає йому страховий платіж за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат 
на ведення справи у розмірі 30 відсотків від розміру загального страхового платежу за Договором та фактичних страхових виплат, що були здійснені за 
цим Договором. 
2.9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
2.9.1. В будь-якому випадку цей Договір вступає в силу не раніше дня, наступного за днем сплати 100 % страхового платежу (його першої частини, якщо 
Договором передбачена сплата страхового платежу частинами).  У разі несплати та/або сплати не в повному обсязі страхового платежу по Договору 
(його першої частини) у строки, зазначені в п. 12 Договору, останній вважається такими, що не набрав чинності. 
2.9.2. У разі, якщо цим Договором передбачена сплата страхового платежу частинами, то зобов’язання Страховика по черговому періоду страхування 
починаються не раніше 00 год. 00 хв. дати, наступної за датою сплати відповідної частини страхового платежу за період страхування на поточний 
рахунок або в касу Страховика. Якщо Страхувальник не сплатив в повному обсязі чергову частину страхового платежу (крім першої) до початку 
відповідного періоду страхування, то цей Договір достроково припиняє свою дію з 00 год. 00 хв. дати початку періоду страхування, за який не було 
сплачено страховий платіж. 
2.9.3. Моментом сплати страхового платежу є: 
2.9.3.1. при безготівковому розрахунку – документально підтверджений момент списання коштів з рахунку Страхувальника на відповідний рахунок 
Страховика або повіреного Страховика; 
2.9.3.2. при готівковому розрахунку – документально підтверджений момент прийняття коштів прибутковою касою банку для перерахунку на 
відповідний рахунок Страховика або момент надходження коштів в касу Страховика. 
 
2.10. ІНШІ УМОВИ 
2.10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором при настанні обставин 
непереборної сили (форс-мажор) и безпосереднього впливу таких обставин на можливість виконання Сторонами обов’язків, під час дії цих обставин. 



Сторона, яка посилається на дію форс-мажорних обставин, як на причину невиконання (неналежного виконання) умов Договору, зобов’язана 
підтвердити факт дії форс-мажору довідкою відповідного компетентного державного органу. 
2.10.2. Взаємовідносини Сторін регламентуються чинним законодавством України, Правилами та Договором. У випадках, не передбачених Договором, 
Сторони керуються Правилами та чинним законодавством України. При виникненні розбіжностей між нормами Договору та Правил діють норми цього 
Договору. 
2.10.3. У разі, якщо положення Договору суперечать або тлумачаться іншим чином, ніж положення Правил, перевагу мають положення цього Договору. 
2.10.4. Підписанням Договору Страховик гарантує використання інформації (в тому числі запису телефонних розмов), отриманої від Страхувальника, 
відповідно до чинного законодавства України.  
2.10.5. У разі переоформлення Поліса ОСЦПВ, або видачі його дублікату, Полісом ОСЦПВ за цим Договором буде вважатись переоформлений Поліс 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, або дублікат Полісу обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів з відповідними реквізитами, серією та номером. 
2.10.6. 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. 
2.10.7. 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.  
2.10.8. Підписанням Договору Страховик гарантує використання інформації (в тому числі запису телефонних розмов), отриманої від Страхувальника, 
відповідно до чинного законодавства України.  
2.10.9. 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. 
2.10.10. Страхувальник підтверджує, що до укладання Договору страхування Страховиком доведено до відома Страхувальника інформація, розміщена 
на вебсторінці Страховика в розділі «Споживачам»  (https://arma.ua/forbuyers). 
2.10.11. 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. 
2.10.12. 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. 
 


