Частина 2 Комплексного договору добровільного
страхування майна, фінансового ризику та
відповідальності перед третіми особами
Страховик:
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
«АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ», яке є платником податку на
прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту
136.1 статті 136 Податкового кодексу України, та
податку на дохід за ставкою, визначеною відповідно до
підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті
136 Податкового
кодексу
України,
в
особі
___________________,
який
діє на підставі
_____________.
Вигодонабувач:
- в частині страхування майна та фінансового ризику –
Страхувальник;
- в
частині
страхування
відповідальності
___________________, адреса ____________, ЄДРПОУ
_________________ (надалі - Банк).
1. Предмет договору. Предметом Комплексного
договору
добровільного
страхування
майна,
фінансового ризику та відповідальності перед третіми
особами (надалі – Договір) майнові інтереси
Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з:
- володінням, розпорядженням, користуванням майном,
яке знаходиться у Сейфі, номер якого зазначено у п. 2
Частини 1 Договору, та яке відповідає умовам п. 2 цієї
Частини Договору (надалі «Майно», «Застраховане
майно»);
- збитками при здійсненні Страхувальником
господарської діяльності;
- відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним
шкоди юридичній особі внаслідок користування
Страхувальником Ключем, на основі пред’явлених
законних претензій з боку третіх осіб про захист своїх
прав або інтересів, що охороняються законом, які
заявляються у відповідності до норм чинного
законодавства України.
2. За цим Договором може бути застраховане будь-яке
майно, що знаходиться у власності Страхувальника на
законних підставах, окрім:
- Наркотичних речовин;
- Зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а також
спеціальних матеріалів й устаткування для їхнього
виготовлення;
- Отруйних, токсичних, легкозаймистих речовин, що
різко пахнуть, у тому числі в аерозольних упакуваннях;
- Радіоактивних речовин і матеріалів, стиснутих газів,
інфекційних матеріалів і рідин, а також предметів, що
створюють сильні електричні і магнітні поля;
- Матеріалів і речовин, які швидко псуються;
- Інших матеріалів, речовин і предметів, здатних
завдати шкідливого впливу на організм людини;
- Майна, протиправно вилученого у власника, або право
власності на яке оскаржується в судовому порядку.
3. Місце страхування (територія страхування):
в
частині
страхування
майна:
адреса
місцезнаходження Застрахованого майна, зазначена у п.
2.1. Частини 1 Договору;
- в частині страхування фінансового ризику та
страхування відповідальності: Україна.
4. Договір укладається відповідно до Правил
добровільного страхування вiд вогневих ризикiв та
стихiйних явищ, затвердженими Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України
01.08.2006р. за № 1061938, Правил добровільного
страхування майна (іншого, ніж страхування
залізничного,
наземного, повітряного, водного
транспорту та вантажів та багажу (вантажобагажу)),
затвердженими Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України 01.08.2006р. за №
1161940,
Правил
добровільного
страхування
фінансових ризиків, зареєстрованих Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України 01.08.2006 р. за № 1861961, та Правил
добровільного страхування відповідальності перед
третіми особами (крім цивільної відповідальності
власників наземного транспорту, відповідальності
власників повітряного транспорту, відповідальності
власників
водного
транспорту,
включаючи
відповідальність
перевізника),
затверджених
Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України 02.10.2007р. за № 1572024 ( надалі
“Правила”).
5. Безумовна страхова франшиза за Договором складає:
- в частині страхування майна:_________ % від
страхової суми, зазначеної у п. 3.1. Частини 1 Договору;
- в частині страхування фінансового ризику: _________
% від страхової суми, зазначеної у п. 3.2. Частини 1
Договору;
- в частині страхування відповідальності: _________ %
від страхової суми, зазначеної у п. 3.3. Частини 1
Договору.

6. Страховий тариф та Страховий платіж, зазначені у
п.п. 4.1., 5.1. Частини 1 Договору відповідно,
розподіляються наступним чином: 50% за Ліцензією від
21.02.2013 р. Серія АЕ № 1061938, 50% за Ліцензією
від 21.02.2013 р. Серія АЕ № 1161940.
7. Строк дії Договору: Договір набуває чинності з дня,
наступного за днем сплати страхового платежу, та діє
протягом 365 календарних днів.
8. У випадку несплати Страхувальником страхового
платежу в повному розмірі у визначений Договором
строк, цей Договір вважається таким, що не набув
чинності.
9. Дата сплати страхового платежу має відповідати даті
укладання цього Договору.
10. СТРАХОВІ ВИПАДКИ. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ
СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
10.1. В частині страхування майна.
10.1.1. За цим Договором страховими випадками
визнаються втрата (загибель) або пошкодження Майна
в результаті:
10.1.1.1. Пожежі – процесу горіння з відкритим
полум’ям або без нього (тління) поза місцями, що
спеціально для цього призначені, що може
розповсюджуватися
спонтанно
та
довільно.
Страховими визнаються випадки пожежі, які виникли
внаслідок природних та техногенних причин.
Також відшкодовуються збитки, що виникли внаслідок
впливу на Застраховане майно продуктів горіння (сажі,
диму, кіптяви), високої температури та заходів
пожежогасіння, застосованих з метою гасіння або
запобігання подальшому поширенню вогню.
Не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли:
1) внаслідок цілеспрямованого впливу корисного
(робочого) вогню або тепла, необхідних для проведення
плавки, термічного опрацювання, випалу, готування,
копчення, сушіння та інших подібних цілей, поза
установками, що використовують вогонь або тепло;
2) в результаті самозаймання, що сталося внаслідок
природних властивостей застрахованого майна;
3) в результаті пожежі, яка виникла внаслідок
протиправних дій третіх осіб;
4) в результаті обробки застрахованого майна вогнем
або іншого термічного впливу з метою зміни його
властивостей або з іншими цілями відповідно до
технологічного процесу; це стосується також майна, в
якому або з використанням якого провадиться або
підтримується корисний вогонь або тепло;
5) внаслідок пожежі або вибуху, викликаного
землетрусом, виверженням вулкана та дією підземного
вогню.
10.1.1.2.
Вибуху газу, що використовується в
побутових цілях. Страховими випадками є вибухи, які
виникли внаслідок пожежі, природних сил, та
техногенні.
Не підлягають відшкодуванню збитки внаслідок:
1) вибухів, які виникли від зниження тиску нижче
атмосферного;
2) вибухів, які виникли внаслідок протиправних дій
третіх осіб;
3) ушкодження механізмів із двигунами внутрішнього
згорання при вибухах (детонаціях), що виникають у
камерах згорання;
4 вибухів, що виникають в камерах внутрішнього
згоряння (у випадку заподіяні збитків об’єктам,
машинам та механізмам із двигунами внутрішнього
згоряння);
5) дії вакууму або розрідження газу в резервуарі;
6) впливу електричного струму на різні електричні
пристрої з виникненням полум'я або без нього
(наприклад, в результаті перенапруги, порушень в
ізоляції, таких як: коротке замикання, замикання в
обмотці і при інших аваріях і несправностях
електричного устаткування), якщо тільки це не стало
причиною подальшого поширення вогню;
7) проведення санкціонованих компетентними
органами підривних робіт;
8) будь-яких явищ, не заснованих на прагненні пару і
газів до розширення, навіть якщо такі явища
супроводжуються звуковою або ударною хвилею
(«фізичний вибух»). Наприклад, розрив судин внаслідок
тиску рідини або дефекту матеріалу судини.
10.1.1.3. Удару блискавки - впливу атмосферного
електричного розряду, при якому струм блискавки
протікає крізь елементи застрахованого майна і завдає
термічного, механічного або електричного впливу.
Удар кульової блискавки також є страховим випадком.
При цьому, під «Ударом блискавки» визнається тільки
прямий перехід розряду блискавки на застраховане
майно («прямий удар блискавки»).
10.1.1.4. Стихійних лих - (згідно з класифікацією
гідрометслужби Мінекоресурсів України), а саме: бурі,
урагану, смерчу, вихору, повені, підтоплення,
землетрусу, зливи.
Не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли:
1) в результаті розмокання або розчинення внаслідок дії
води або інших рідин;

2) від падіння конструктивних елементів і уламків
(частин) застрахованого майна, викликаного його
частковою руйнацією або ушкодженням внаслідок
старіння (зносу) цього майна або виробничих
(будівельних) дефектів;
3) в результаті проведення вибухових робіт, виїмки
ґрунту, засипання пустот або інших земляних робіт.
10.1.1.5. Дії води - впливу води, гарячої або холодної,
що вилилася поза призначенням з внутрішньої
водопровідної системи будинку або її частин;
- впливу стічних каналізаційних вод, що розлилися
внаслідок аварії, непередбаченої поломки або виходу з
строю внутрішньої каналізаційної системи будинку або
її частин;
- впливу води або іншої рідини, що вилилася внаслідок
аварії, непередбаченої поломки або виходу з строю
опалювальної системи будинку або її частин, а також
раптового і не викликаного необхідністю включення
останніх;
- впливу води, що витекла з систем пожежогасіння
(спринклерних систем), що знаходяться всередині
приміщення, у зв’язку з аварією, непередбаченою
поломкою або виходом з строю, а також у зв’язку з
раптовим і не викликаним нагальною необхідністю
включенням таких систем.
Не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли:
1) збитки від пошкодження застрахованого майна
водою, якщо вони сталися не в результаті зазначених
вище причин (наприклад, при пошкодженні дощовою
чи талою водою, прибиранні або чистці приміщень,
повені, затопленні або внаслідок підвищення рівня
ґрунтових вод);
2) збитки від пошкодження з'єднаних з трубопроводами
систем, апаратів і приладів, таких як крани, вентилі,
баки, ванни, радіатори, опалювальні котли, бойлери і т.
ін.;
3) збитки, що сталися внаслідок природного зносу,
корозії або ржавіння систем;
4) непрямі збитки, які можуть виникнути внаслідок
страхового випадку;
5) збитки, що виникли до початку дії Договору
страхування, але були виявлені після початку його дії.
10.1.1.6. Протиправних дій третіх осіб - пошкодження,
втрата або знищення застрахованого майна внаслідок
викрадення, пов’язаного з:
- проникненням на територію страхування, зламуючи
двері чи вікна із застосуванням відмички, підроблених
ключів чи інших технічних засобів (крадіжки зі
зломом).
Наявність
протиправних
дій
підтверджується
Повідомленням
про
початок
кримінального
провадження у відповідності до статей 111 та 112
Кримінального процесуального кодексу України.
Не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли:
1) в результаті грабежу, розбою, інших протиправних
дій третіх осіб, окрім крадіжки зі зломом;
2) в результаті дій, що мають ознаки крадіжки зі
зломом або пограбування, і вчинені особами, що
проживають спільно зі Страхувальником чи ведуть з
ним спільне господарство;
3) в результаті навмисних дій осіб, працюючих у
Страхувальника, за винятком випадків, коли здійснення
і підготовка крадіжки зі зломом чи пограбування
проводилися в той час, коли доступ в застраховане
приміщення для цих осіб був закритий;
4) в результаті пограбування в період перевезення до
місця чи від місця страхування, якщо:
перевезення здійснювались більшою кількістю
транспортних засобів, ніж зазначено в Договорі
страхування;
- пограбування вчинене особами, яким доручено
здійснення перевезення чи останні замішані в ньому,
нехай навіть непрямим чином;
10.1.2. Не визнаються страховими випадками події, що
сталися внаслідок або під час:
10.1.2.1. Ядерного вибуху, радіації або радіоактивного
зараження;
10.1.2.2. Вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або
знищення Майна по розпорядженню державних
органів;
10.1.2.3. Навмисних дій Страхувальника, його
представників або робітників, спрямованих на настання
страхового випадку: невиконання, порушення чинних
норм і розпоряджень і норм органів відомчого і
державного пожежного нагляду, неприйняття заходів
для попередження можливої загибелі або ушкодження
Майна;
10.1.2.4. Дій Страхувальника, їх
робітників або
представників в стані алкогольного сп’яніння, під
впливом наркотичних чи токсичних речовин;
10.1.2.5. Вчинення Страхувальником , його
представниками або робітниками, навмисного злочину;
10.1.2.6. Дефектів і недоліків Майна, що були відомі
Страхувальнику до настання страхового випадку, але
про які не було повідомлено Страховику;
10.1.2.7. Самозаймання, шумування, гниття, усушки або
інших природних процесів, що відбуваються в Майні;

10.1.2.8. Розкрадання майна під час страхового випадку,
не застрахованого по ризику втрати майна в результаті
протиправних дії третіх осіб.
10.1.2.9. Таємничого зникнення застрахованого майна,
тобто внаслідок причини час, та/або обставини та/або
місце якої невідомі або точно не встановлені у
документах компетентних органів.
10.1.2.10. Настання страхового випадку внаслідок
проведення Страхувальником, його представником або
особами, що діють за його дорученням, будь-яких
будівельних, монтажних та інших робіт.
10.1.2.11. Обвалу будинків (споруд) або їхніх частин
через похибки проектувальників та/або будівельників
або через старіння (знос), не пов’язаного з настанням
страхових випадків, на випадок яких укладений цей
Договір страхування.
10.1.2.12. Настання страхового випадку внаслідок
здійснення в місці дії договору страхування будь-яких
несанкціонованих робіт з перепланування приміщень,
переносу систем опалення, газопостачання та
водопостачання, незалежно від часу здійснення таких
робіт.
10.1.2.13. Виявлені під час інвентаризації, обліку,
перевірки стану застрахованого майна.
10.2. В частині страхування фінансового ризику.
10.2.1. Страховим ризиком за цим Договором є ризик
завдання матеріального збитку Страхувальнику
внаслідок непередбачених фінансових втрат, що
можуть виникнути в результаті:
- втрати Ключа, якщо такий Ключ було загублено або
втрачено внаслідок крадіжки, грабежу, розбою;
- пошкодження Ключа.
10.2.2. Зобов’язання Страховика розповсюджуються на
відшкодування витрат, пов’язаних з:
- оплатою вартості нового комплекту Ключів;
- оплатою вартості нового замку Сейфу, встановлення
якого є необхідним внаслідок втрати Ключа;
- оплатою вартості робіт із заміни замка Сейфу, заміна
якого є необхідною внаслідок втрати Ключа.
10.2.3. Страховим випадком за цим Договором є
понесення збитків Страхувальником внаслідок
настання ризику, зазначеного у п. 10.2.1. цієї Частини
Договору, якщо вони відбулись в період дії Договору та
підтверджені необхідними документами згідно з
умовами Договору.
10.2.4. За цим Договором Страховик не відшкодовує
збитки Страхувальника у випадку:
10.2.4.1. якщо Страхувальник, що звернувся за
отриманням
відшкодування
збитків
внаслідок
пошкодження або втрати Ключа:
- Користувався Ключем на момент настання страхового
випадку без наявності законних підстав;
- не надав Страховику документів, що підтверджують
майновий інтерес Страхувальника щодо Ключа та
Сейфу;
10.2.4.2. якщо пошкодження або втрата Ключа сталася
під час перебування Страхувальника у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
10.2.4.3. якщо пошкодження або втрата Ключа сталася
внаслідок
добровільної
передачі
Ключа
Страхувальником третій особі;
10.2.4.4. якщо пошкодження або втрата Ключа сталася
внаслідок залишення Ключа у місцях, що не
перешкоджають вільному доступу третіх осіб до цього
Ключа;
10.2.4.5. якщо пошкодження або втрату Ключа
спричинено навмисними або необережними діями
Страхувальника.
10.3. В частині страхування відповідальності.
10.3.1. За цим Договором страховим випадком
визнається
законно
визнаний
відповідними
державними
органами,
судом
або
самим
Страхувальником (за погодженням зі Страховиком),
факт настання відповідальності Страхувальника за
нанесену
Банку
майнову
шкоду
внаслідок
неповернення Страхувальником Ключів Банку у строк,
передбачений Договором найму.
Згідно з цим Договором, вина Страхувальника настає та
є визнаною ним у випадку, якщо Страхувальник не
повернув Ключі Банку у передбачений Договором
найму строк.
10.3.2. Подія, вказана в п. 10.3.1. цієї Частини Договору
визнається страховим випадком за наявності в
сукупності таких ознак:
10.3.2.1. Подія сталася внаслідок дії або бездіяльності
Страхувальника;
10.3.2.2. Подія призвела до обґрунтованої, встановленої
згідно з чинним законодавством шкоди майновим
інтересам третіх осіб;
10.3.2.3. Протягом терміну, вказаного у п. 10.3.3. цієї
Частини Договору, з моменту завдання шкоди третім
особам, до Страховика у відповідності та на підставі
норм чинного законодавства заявлені майнові претензії
про відшкодування завданої Страхувальником шкоди;
10.3.2.4. Є наявність вини Страхувальника у заподіянні
шкоди третім особам, якщо інше не передбачено
чинним законодавством України;

10.3.3. Страховик несе відповідальність якщо події, що
призвели до завдання шкоди та подання вимог третіми
особами сталися під час дії Договору.
10.3.4. Не визнаються страховими випадками події, що
сталися внаслідок:
10.3.4.1. Використання, транспортування, обробки,
продажу, зберігання азбесту, азбестового пилу,
діоксану, формальдегіду, пенталхлорфенолу або інших
канцерогенних препаратів;
10.3.4.2.
Будь-якого впливу ядерної енергії,
електромагнітних полів, радіоактивного зараження
території;
10.3.4.3. Зберігання, транспортування або продажу
вогненебезпечних речовин, зброї та боєприпасів.
10.3.5. При страхуванні згідно з умовами Договору
страхове покриття не розповсюджується на
відповідальність Страхувальника за:
10.3.5.1. Збитки які відбулися і були заявлені
Страховику третіми особами не під час дії Договору;
10.3.5.2. Збитки причиною яких стала подія, яка
відбулася до початку дії даного Договору;
10.3.5.3. Штрафи, пені та інші фінансові та
адміністративні санкції які застосовуються до третіх
осіб а також упущена вигода третіх осіб;
10.3.5.4. Непрямі збитки третіх осіб.
10.4. За цим Договором страховик не відшкодовує
збитки:
10.4.1. Що виникли:
під
час
військових,
мобілізаційних,
антитерористичних, бойових операцій, заходів чи дій;
- під час надзвичайного, особливого чи військового
стану, оголошеного органами влади в країні, її певній
частині та/або на території дії Договору;
- під час громадських заворушень, масових безладів,
масових зібрань (мітингів), збройних конфліктів
неміжнародного та міжнародного характеру, революції,
заколоту, повстання, страйку, путчу, війни або будь-якої
події, викликаної збройним конфліктом (міжнародним
та/або неміжнародним), локауту, терористичного акту
або дії наслідків терористичної діяльності;
- внаслідок протиправних дій (бездіяльності)
державних органів, органів місцевого самоврядування
або осіб цих органів, в тому числі тих, що сталися
внаслідок видання вищевказаними органами та
посадовими особами документів, які не відповідають
вимогам законодавства. При цьому, факт протиправних
дій
(бездіяльності)
відповідних
органів
чи
невідповідність
документів
законодавству
встановлюється судом або в іншому передбаченому
законодавством порядку;
10.4.2. Які виникли одночасно з обставинами,
передбаченими у наступних статях Кримінального
кодексу України: статті 113, 258, 279, 293-295, 341, 342,
356, 357.
11. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ
ДОГОВОРУ
11.1. Дія Договору припиняється за згодою Сторін, а
також у разі:
11.1.1. Закінчення строку дії Договору;
11.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед
Страхувальником у повному обсязі;
11.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів
у встановлені Договором строки;
11.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи
або смерті Страхувальника-фізичної особи чи втрати
ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених
Законом України "Про страхування";
11.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому
законодавством України;
11.1.6. Прийняття судового рішення про визнання
Договору недійсним;
11.1.7.
В
інших
випадках,
передбачених
законодавством України або Договором страхування.
Сторони дійшли згоди, що припинення дії даного
Договору з підстав та в порядку, передбачених п. 11.1.3.
цієї
Частини
Договору,
не
вважатиметься
односторонньою відмовою від виконання зобов'язань
по ньому, а є таким, що здійснено за згодою Сторін.
Оформлення та надсилання додаткових письмових
документів у цьому випадку не є необхідним.
11.2. Дію Договору страхування може бути достроково
припинено за вимогою Страхувальника або
Страховика. Про намір достроково припинити дію
Договору будь-яка Сторона зобов'язана повідомити
іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати
припинення дії Договору
11.2.1 У разі дострокового припинення дії Договору
страхування за вимогою Страхувальника Страховик
повертає йому частину страхового платежу за період,
що залишився до закінчення дії Договору, з
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи
та фактичних сум страхового відшкодування, які були
виплачені за цим Договором. Якщо вимога
Страхувальника щодо дострокового припинення дії
Договору пов'язана з порушенням Страховиком умов
цього Договору, Страховик повертає Страхувальнику
сплачений ним страховий платіж повністю.

11.2.2. У разі дострокового припинення дії Договору за
вимогою Страховика Страхувальнику повертаються
повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога
Страховика
обумовлена
невиконанням
Страхувальником умов Договору, то Страховик
повертає Страхувальнику страхові платежі за період,
що залишився до закінчення дії Договору, з
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи
та фактичних сум страхового відшкодування, які були
виплачені за Договором.
11.2.3. Норматив витрат Страховика на ведення справи
при страхуванні на підставі Правил, визначений при
розрахунках відповідних страхових тарифів, становить
30% від величини страхового платежу.
11.3.
При взаємних розрахунках Сторін у разі
дострокового припинення Договору не допускається
повернення коштів готівкою, якщо страхові платежі
були сплачені в безготівковій формі.
11.4. Договір вважається недійсним з моменту його
укладання, у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
11.5. В разі визнання Договору недійсним кожна з
Сторін зобов`язана повернути іншій Стороні все
отримане по цьому Договору, якщо інші наслідки
недійсності договору не передбачені законодавством
України.
11.6. Договір страхування визнається недійсним у
судовому порядку згідно чинного законодавства
України.
11.7. Договір діє тільки на території страхування, яка
вказана у Додатку №1. При цьому територією
страхування нерухомого майна є його фактичне
місцезнаходження, а територією страхування рухомого
майна є вказані у Договорі страхування будівлі, склади
та приміщення або ділянки, в яких зберігається
застраховане
майно.
Це
застереження
не
розповсюджується на майно, яке зазнало пошкоджень
під час евакуації з місця страхової події з метою його
врятування. Якщо територія страхування рухомого
майна змінюється, то Страхувальник повинен
попередити Страховика не пізніше, ніж за три доби до
моменту
зміни
фактичного
місцезнаходження
застрахованого майна.
11.8. Усі зміни та доповнення до цього Договору
вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій
формі.
12.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
12.1. Страховик має право:
12.1.1. Перевіряти стан Майна на відповідність умовам,
зазначеним у заяві на страхування;
12.1.2. Перевіряти виконання Страхувальником вимог
Договору;
12.1.3. Направляти запити в компетентні органи з
питань, пов’язаних з розслідуванням причин і
визначенням розміру заподіяного збитку;
12.1.4. Брати участь у зберіганні і рятуванні
застрахованого майна, а також давати інструкції,
спрямовані на зменшення збитку, що є обов'язковими
для Страхувальника;
12.1.5 Зробити огляд пошкодженого майна, як тільки
Страховику стане відомо про настання події, що може
бути кваліфікована як страховий випадок, провести
власне розслідування для з’ясування причин та розміру
збитку;
12.1.6. Вимагати від Вигодонабувача виконання
обов’язків за Договором страхування, включаючи
обов’язки, що лежать на Страхувальникові, але не
виконані ним, при пред'явленні Вигодонабувачем
вимоги про виплату страхового відшкодування;
12.1.7. При повідомленні про обставини, що
спричиняють збільшення страхового ризику, внести
зміни до Договору шляхом складання додаткової угоди
до Договору;
12.1.8. Відстрочити виплату страхового відшкодування
в порядку, передбаченому п.13.8 цієї Частини
Договору;
12.1.9. Висунути (у межах фактично
сплаченої
Страхувальнику суми страхового відшкодування) позов
до осіб, винних у страховому випадку (якщо такі є), з
метою отримання від них компенсації за заподіяні
збитки. Дія цього пункту не розповсюджується на
членів родини Страхувальника у випадку, якщо
ушкоджене майно належить їм на правах спільної
власності;
12.1.10. Відмовити у виплаті страхового відшкодування
згідно з чинним законодавством України та умовами
Договору.
12.1.11. Припинити дію Договору відповідно з
Правилами і законодавством України;
12.2. Страховик зобов'язаний:
12.2.1. Ознайомити Страхувальника з Правилами;
12.2.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане
відомо про настання страхового випадку, вжити заходів
щодо оформлення всіх необхідних документів для
своєчасного
здійснення
виплати
страхового
відшкодування;
12.2.3. При настанні страхового випадку здійснити

виплату страхового відшкодування в порядку та в
строк, передбачений розділом 13 цієї Частини
Договору;
12.2.4.
Відшкодувати
витрати,
понесені
Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків в межах 1 %
від загальної страхової суми за Договором;
12.2.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним
заходів, що зменшили страховий ризик, збільшення
вартості майна або загальної страхової суми (якщо
майно було застраховано на неповну дійсну вартість)
внести зміни до Договору страхування шляхом
складання додаткової угоди до Договору;
12.2.6. Тримати в таємниці відомості про
Страхувальника та його майновий стан за винятком
випадків, передбачених законодавством України;
12.2.7.
Здійснювати
інші
дії,
передбачені
законодавством України, Правилами та Договором.
12.3. Страхувальник має право:
12.3.1.
Ознайомитися з Правилами;
12.3.2. При настанні страхового випадку отримати
страхове відшкодування в порядку та в строк,
передбачені Договором;
12.3.3. У разі здійснення заходів, що зменшили
страховий ризик, або збільшення вартості майна внести
зміни до Договору страхування шляхом складання
додаткової угоди до Договору;
12.3.4. Збільшити за узгодженням зі Страховиком в
період дії Договору розмір загальної страхової суми,
якщо майно було застраховано на неповну дійсну
вартість, шляхом оформлення додаткової угоди до
Договору страхування зі сплатою додаткового
страхового платежу;
12.3.5. Припинити дію Договору відповідно до Правил і
чинного законодавства України;
12.3.6. Одержати інформацію про Страховика згідно з
чинним законодавством України;
12.3.7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення та
розвитку страхових послуг, які надає Страховик.
12.4. Страхувальник зобов'язаний:
12.4.1. Своєчасно вносити страхові платежі в розмірі і
порядку, передбачених розділом 9 цієї Частини
Договору;
12.4.2. При укладанні Договору надати інформацію
Страховику про всі відомі йому обставини, що мають
істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику
(у тому числі, але не виключно, тривала відсутність
хазяїв, здача житла в оренду і т. і.) протягом 2 (двох)
робочих днів з дати настання такої зміни;
12.4.3. Повідомити Страховика про інші діючі договори
страхування щодо предмета цього Договору;
12.4.4. Надавати Страховику інформацію про кінцевого
власника Застрахованого майна при укладанні
Договору та під час його дії (у разі, якщо відбувається
зміна власника застрахованого майна) протягом 2
(двох) робочих днів з дати зміни власника;
12.4.5. В період дії Договору страхування утримувати
застраховане майно у справному стані, користуватися
ним у відповідності з правилами безпеки і експлуатації,
надавати майно для огляду у передбачених цим
Договорах випадках;
12.4.6. При настанні події, що за умовами Договору
страхування може бути кваліфікована як страховий
випадок, Страхувальник зобов’язаний:
В частині страхування майна:
1) Негайно повідомити про це в органи міліції,
пожежної охорони та інші спеціалізовані органи, у
компетенцію яких входить ліквідація наслідків подій,
передбачених розділом 10 цієї Частини Договору та
розслідування причин їх виникнення;
2) Негайно у будь-який спосіб повідомити Страховика
та протягом двох робочих днів після настання події, яка
може бути кваліфікована як страховий випадок,
підтвердити повідомлення шляхом подачі письмової
заяви на виплату страхового відшкодування (так само,
як на Страхувальнику, обов’язок негайного
повідомлення про настання страхового випадку лежить
і на Вигодонабувачу, якщо йому стало відомо про
настання події, яка може бути кваліфікована як
страховий випадок). Якщо з поважних причин
Страхувальник не мав змоги подати заяву на виплату
страхового відшкодування у вказаний строк, цей строк
може бути збільшений за згодою Страховика;
3) Вжити всіх доступних заходів для врятування
Майна, усунення причин події, забезпечити охорону
пошкодженого Майна, виконати всі інструкції,
отримані від Страховика. При проведенні робіт
забезпечити збереження стану предметів, які можуть
служити речовим доказом тих або інших причин
настання події, що може бути кваліфікована як
страховий випадок;
4) Письмово повідомити Страховика про початок
проведення ремонтних або інших робіт, які пов’язані з
змінами фактичного стану пошкодженого майна на
місці події, яка може бути кваліфікована як страховий
випадок

5) Забезпечити Страховику можливість огляду місця
події, яка може бути кваліфікована як страховий
випадок та самостійної попередньої оцінки понесеного
Страхувальником збитку;
6) Забезпечити представнику Страховика можливість
огляду ушкодженого майна для з'ясовування причин та
розмірів збитку, а також забезпечити участь
представника Страховика в будь-яких комісіях,
створюванних для встановлення причин і визначення
розміру збитку;
7) Надати всі необхідні документи згідно п. 13.1. цієї
Частини Договору;
8) Сповістити Страховика про всі випадки одержання
компенсації, повернення або відновлення третіми
особами ушкодженого або знищеного Майна;
9) Надати всі документи, необхідні Страховику для
висунення позову до осіб, винних у настанні страхового
випадку (якщо такі є), з метою отримання від них
компенсації за заподіяні збитки;
10) Негайно повідомити Страховику місцезнаходження
втраченого Майна, якщо воно знайдене.
В частині страхування фінансовго ризику:
1) При втраті Ключа негайно повідомити про подію, що
сталася, органи МВС; у випадку, якщо подія, що
сталася, за своїм характером вимагає залучення інших
компетентних органів, повідомити про подію такі
компетентні органи.
2) При пошкодженні або втраті Ключа протягом 24
(двадцяти чотирьох) годин, якщо цьому
не
перешкоджали об'єктивні причини, повідомити
Страховика про настання події, зателефонувавши до
Контакт-центру за номером телефону 0 800 60 44 53, з
подальшим письмовим повідомленням Страховика про
настання такої події протягом 2 (двох) робочих днів.
3) Надати Страховику разом з письмовим
повідомленням про настання події:
- у випадку пошкодження Ключа – пошкоджений Ключ
та його дублікат;
- у випадку втрати Ключа– дублікат втраченого Ключа.
4) Звернутись протягом 5 (п’яти) робочих днів з
моменту настання події до ремонтної організації для
отримання рахунку, у якому зазначається:
- у випадку пошкодження Ключа – вартість його
відновлення або вартість нового Ключа.
- у випадку втрати Ключа - вартість нового комплекту
Ключів, замку Сейфу та вартість робіт з заміни такого
замку.
5) Надати Страховику документи, отримані від
ремонтної організації разом з іншими документами,
зазначеними в п. 13.1. цієї Частини Договору.
В частині страхування відповідальності:
1) Вжити всіх можливих заходів з метою запобігання
або зменшення розміру шкоди, яка заподіяна або яка
може бути завдана третій особі;
2) Негайно, але не пізніше двох робочих днів з моменту
завдання шкоди третій особі, письмово сповістити про
це Страховика, шляхом надання повідомлення про
подію, що може бути кваліфікована, як страховий
випадок (надалі – Повідомлення), у довільній формі. У
випадку, коли виконання вказаних вимог було
неможливим, Страхувальник повинен довести це
документально.
Зазначений обов’язок Страхувальника може бути
виконаний Банком.
12.4.7.
Здійснювати
інші
дії,
передбачені
законодавством України, Правилами і Договором.
13.
ВИПЛАТА
СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
13.1.
Для отримання страхового відшкодування
Страхувальник зобов’язаний надати Страховику такі
документи:
В частині страхування майна:
1) Заяву на виплату страхового відшкодування за
формою, визначеною Страховиком;
2) Перелік
пошкодженого,
знищеного
або
викраденого Майна;
3) Документи, що підтверджують наявність права
власності або іншого майнового інтересу щодо
пошкодженого, знищеного або викраденого Майна на
момент страхового випадку (свідчення про право
власності, договір купівлі-продажу, договір оренди і
т.і.);
4) Документи
Компетентних
органів,
що
підтверджують факт настання та причини страхового
випадку;
5) Документи, що підтверджують характер і розмір
заподіяних збитків;
6) Договір найму;
7) Інші документи на вимогу Страховика.
В частині страхування фінансового ризику:
1) Письмова заява Страхувальника на виплату
страхового відшкодування.
2) Документ, що підтверджує особу отримувача
страхового відшкодування.
3) Цей Договір (для підтвердження наявності).
4) Документи Компетентних органів про причини та
обставини настання події, що може бути визнана

страховим випадком, - якщо подія, що сталася, за своїм
характером вимагає залучення компетентних органів;
або письмове пояснення Страхувальника щодо
обставин настання події, що може бути визнана
страховим випадком, - якщо подія, що сталася, за своїм
характером не передбачає залучення компетентних
органів.
5) Квитанція (чек), що підтверджує сплату
Страхувальником рахунку, зазначеного у підпункті 4) п.
12.4.6. цієї частини Договору (у випадку самостійної
сплати
Страхувальником
рахунку
ремонтної
організації).
6) Документи, що підтверджують майновий інтерес
Страхувальника щодо Ключа.
7) Договір найму.
8) Інші документи або відомості на обґрунтований
запит
Страховика,
враховуючи
особливості
конкретного страхового випадку, необхідні для
з'ясування обставин та причин страхового випадку,
визначення розміру збитків.
В частині страхування відповідальності:
1) Письмова заява Страхувальника на виплату
страхового відшкодування.
2) Цей Договір (для підтвердження наявності).
3) Договір найму.
4) Інші документи або відомості на обґрунтований
запит
Страховика,
враховуючи
особливості
конкретного страхового випадку, необхідні для
з'ясування обставин та причин страхового випадку,
визначення розміру збитків.
Надання зазначених документів може бути здійснене
банком.
13.2. Страховик протягом десяти робочих днів,
починаючи з моменту отримання письмової Заяви на
виплату страхового відшкодування та інших
документів згідно з п.13.1. цієї Частини Договору,
складає Страховий Акт, який кваліфікує подію як
страховий (не страховий) випадок, та в якому
зафіксований розмір завданих збитків і сума страхового
відшкодування. Вказаний строк може збільшуватися
відповідно до п.13.8. цієї Частини Договору.
13.3. Якщо випадок визнано страховим, страхове
відшкодування виплачується протягом 5-ти робочих
днів з дня складання Страхового Акту.
13.4. В частині страхування майна:
13.4.1. За згодою Сторін страхове відшкодування (або
його відповідна частина) може бути перераховане на
рахунок, вказаний в Заяві на виплату страхового
відшкодування, згідно з документами, наданими
спеціалізованими підприємствами (будівельними,
ремонтними тощо), про вартість ремонтних
(відбудовних) робіт (наряд-замова, рахунок, акт
виконаних робіт тощо). Вказані документи повинні
містити повний перелік робіт, їх вартість, а також
вартість складових частин та матеріалів, використаних
під час ремонту (відбудовних робіт).
13.4.2. Розмір страхового відшкодування дорівнює
розміру заподіяних настанням страхового випадку
збитків, визначених згідно п.13.4.3.1. цієї Частини
Договору, за вирахуванням встановленої Договором
страхування
франшизи
та
сум,
отриманих
Страхувальником у відшкодування збитків від інших
осіб, але не більше відповідної страхової суми.
13.4.3. Розмір збитку визначається Страховиком або
уповноваженою ним особою шляхом проведення
власного розслідування і складання Кошторису
збитків. Кожна із Сторін має право на проведення
незалежної
експертизи.
Незалежна
експертиза
проводиться за рахунок Сторони, яка вимагала її
проведення.
13.4.3.1. Збитки визначаються:
1) при загибелі Майна - у розмірі дійсної вартості майна
на момент укладення Договору страхування з
урахуванням зносу за час дії Договору, за вирахуванням
вартості наявних залишків, придатних для подальшого
використання. Загибель Майна означає повне або
часткове знищення Майна при якому витрати на
відновлення дорівнюють дійсній вартості або її
перебільшують;
2) при пошкодженні (частковій руйнації) майна - у
розмірі витрат на його відновлення.
3) при викраденні Майна - у розмірі дійсної вартості
майна на момент укладення Договору страхування з
урахуванням зносу за час дії Договору.
13.4.3.2. Витрати на відновлення Майна містять у собі:
1) витрати на матеріали і запасні частини для ремонту
(з урахуванням зносу на момент настання страхового
випадку), необхідні для відновлення Майна до стану, у
якому воно знаходилося безпосередньо перед
настанням страхового випадку;
2) витрати на оплату робіт з ремонту, необхідного для
відновлення Майна до стану, у якому воно знаходилося
безпосередньо перед настанням страхового випадку;
13.4.3.3. До витрат на відновлення майна не належать:
1) витрати, пов’язані з істотними змінами або
поліпшенням застрахованого об'єкта, що не були
узгоджені із Страховиком;

2) витрати, пов’язані з тимчасовим (допоміжним)
ремонтом або відновленням;
3) інші, зроблені понад необхідні, витрати.
13.4.4. Страховик у період дії Договору, а також при
настанні страхового випадку, має право здійснити
перевірку заявлених Страхувальником на момент
укладення цього Договору даних про предмет
Договору, у т.ч. розмір дійсної вартості Майна. Для
встановлення дійсної вартості Майна Страховик чи
Страхувальник мають право залучати незалежного
експерта.
При настанні страхового випадку розрахунок суми
страхового відшкодування здійснюється в наступному
порядку:
- у випадку, коли страхова сума за цим Договором
нижче, ніж дійсна вартість Майна, що розрахував
експерт, страхове відшкодування виплачується в тій
частці від збитку по страховому випадку, яку страхова
сума складає від розрахованої незалежним експертом
дійсної вартості Майна;
- у випадку, коли страхова сума за цим Договором
вище, ніж дійсна вартість Майна, що розрахував
експерт, страхове відшкодування
виплачується
Страховиком у межах розрахованої експертом вартості
Майна.
13.4.5. Страховик також відшкодовує витрати, понесені
Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитку в межах 1 %
від страхової суми за Договором, на підставі
відповідних документів, наданих Страхувальником;
13.4.6. У випадку зникнення Майна страхове
відшкодування виплачується тільки за умови укладення
між Страховиком і Страхувальником угоди, відповідно
до якої Страхувальник зобов’язується, у разі, якщо
Майно, яке зникло, буде знайдено, передати права
власності на нього Страховику.
13.4.7. Якщо Майно, яке зникло, було знайдено до
виплати страхового відшкодування, то воно
залишається у власності Страхувальника, а розрахунок
страхового відшкодування здійснюється з урахуванням
цих обставин. Терміни всіх етапів виплати
відшкодування відраховуються від дати знаходження
Майна, як терміну останніх суттєвих подій, які стали
відомі Сторонам.
13.4.8. Якщо Майно, яке зникло, було знайдено після
виплати страхового відшкодування, то Сторони, за
взаємною згодою можуть скасувати раніше укладену
угоду, передбачену п.13.4.7. цієї Частини Договору. В
разі залишення знайденого Майна у Страхувальника,
він зобов’язаний протягом десяти робочих днів
повернути
Страховику
частину
страхового
відшкодування, що дорівнює дійсній вартості
знайденого Майна на момент знаходження.
13.5. В частині страхування фінансового ризику:
13.5.1. Страховик виплачує страхове відшкодування в
межах страхової суми.
13.5.2. Розмір страхового відшкодування визначається,
виходячи з розміру матеріального збитку, завданого
внаслідок
настання
страхового
випадку,
за
вирахуванням розміру франшизи.
13.5.3. Розмір матеріального збитку дорівнює:
- у випадку пошкодження Ключа – вартості його
відновлення або вартості нового ключа.
- у випадку втрати Ключа - вартості нового комплекту
Ключів, нового замку Сейфу та робіт із заміни такого
замку, зазаченій у рахунку ремонтного підприємства.
13.5.4. Страхувальник має право звернуться до
Страховика з Повідомленням про настання страхового
випадку за даним ризиком, не більше одного разу
протягом строку дії Договору. Страховик здійснює
виплату страхового відшкодування за даним ризиком
не більше одного разу протягом строку дії Договору.
13.5.5.
Страхове
відшкодування
здійснюється
наступним чином:
- шляхом виплати грошових коштів на рахунок
ремонтного підприємства (згідно з рахунком
ремонтного підприємства);
- шляхом виплати грошових коштів Страхувальнику (у
випадку самостійної сплати Страхувальником рахунку
ремонтного підприємства та надання Страховику
відповідної квитанції (чеку)).
13.6. В частині страхування відповідальності:
13.6.1. Страховик виплачує страхове відшкодування в
межах страхової суми.
13.6.2. Розмір страхового відшкодування визначається,
виходячи з розміру матеріального збитку, завданого
внаслідок
настання
страхового
випадку,
за
вирахуванням розміру франшизи.
13.6.3. Розмір матеріального збитку дорівнює страховій
сумі.
13.6.4. Страхове відшкодування здійснюється шляхом
виплати грошових коштів на рахунок Банку.
13.6.5. Після виплати страхового відшкодування
Страховик має право пред’явити регрес до
Страхувальника у разу, якщо Страхувальник
прострочив повернення Ключів згідно з Договором

найму, більше ніж на 15 (п'ятнадцять) календарних
днів.
13.7. Страхувальник (Банк) зобов'язаний повернути
Страховику отримане страхове відшкодування або його
відповідну частину, якщо виявиться така обставина, що
за законом або по Правилах цілком або частково
позбавляє Страхувальника (Банк) права на страхове
відшкодування.
13.8. Якщо на момент настання страхового випадку
Страхувальник мав договори страхування по
аналогічних ризиках із декількома страховиками, то
страхове відшкодування, що виплачується усіма
страховиками, не може перевищувати розміру
завданого збитку. При цьому кожний страховик
здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми
за укладеним з ним договором страхування.
13.9. Страховик має право відсрочити складаня
Страхового Акту, якщо:
13.9.1. В нього є мотивовані сумніви в правомірності
вимог на одержання страхового відшкодування - до
отримання роз’яснень Компетентних органів, але не
більше ніж на три місяці з дня одержання Заяви на
виплату страхового відшкодування;
13.9.2. Розмір збитку протягом встановленого в п.13.2.
цієї Частини Договору строку визначити неможливо –
до визначення розміру збитку, але не більше ніж на три
місяці з дня одержання Заяви на виплату страхового
відшкодування;
13.9.3. Розпочато кримінальне провадження щодо
настання страхового випадку і ведеться розслідування
обставин, що призвели до настання страхового випадку
- до закінчення розслідування або судового розгляду.
13.10. Після виплати страхового відшкодування,
загальна страхова сума зменшується на суму
виплаченого страхового відшкодування. Наступні
виплати страхового відшкодування проводяться з
урахуванням зменшення страхової суми.
14. ВІДМОВА У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Страховик має право відмовити у виплаті
страхового відшкодування, якщо:
14.1.1. Страхувальником (Вигодонабувачем), його
представниками або робітниками вчинені навмисні дії,
спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена
форма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням
цивільного 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 встановлюється відповідно до чинного
законодавства України;
14.1.2. Страхувальником (Вигодонабувачем), його
представниками або робітниками вчинено умисний
злочин, що призвів до страхового випадку;
14.1.3. Страхувальник повідомив Страховику свідомо
неправдиві відомості про Майно або про факт та/або
обставини настання страхового випадку, та/або про
ступінь страхового ризику;
14.1.4. Страхувальник (Вигодонабувач) несвоєчасно
повідомив Страховика про настання страхового
випадку без поважних на це причин або створював
Страховикові перешкоди у визначенні обставин
страхового випадку та розміру збитків;
14.1.5. Страхувальник (Вигодонабувач) отримав повне
відшкодування збитку від третіх осіб;
14.1.6. Страхувальник повідомив Страховику свідомо
неправдиві відомості про ступінь страхового ризику;
14.1.7. Страхувальник навмисно не вжив доступних
заходів, щоб зменшити збитки;
14.1.8. Страхувальник (Вигодонабувач) без погодження
із Страховиком відмовився від свого права вимоги до
особи, відповідальної за збитки, що відшкодовуються
Страховиком за умовами Договору, або якщо
здійснення цього права стало неможливим з вини
Страхувальника (Вигодонабувача).
14.1.8. Страхувальник (Вигодонабувач) не виконав
обов’язків, передбачених умовами Договору;
14.2. Рішення про відмову у виплаті страхового
відшкодування приймається Страховиком у термін,
визначений Договором для складання Страхового акту,
і повідомляється Страхувальнику письмово з
обгрунтуванням причин відмови не пізніше 5 робочих
днів з дня прийняття такого рішення.
15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
15.1. Страховик несе майнову відповідальність за
несвоєчасне
здійснення
виплати
страхового
відшкодування шляхом сплати Страхувальнику пені в
розмірі 0,1 % від суми несвоєчасно виплаченого
страхового відшкодування за кожний календарний день
прострочення виплати.
15.2. У випадку порушення Страхувальником будьяких грошових зобов’язань за Договором останній
сплачує Страховику пеню у розмірі 0,1 % від суми
заборгованості за кожний календарний день
прострочення платежу.
15.3. За невиконання або неналежне виконання інших
зобов’язань, передбачених Договором, Сторони несуть
відповідальність у порядку, передбаченому чинним

законодавством України.
16. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
16.1. Спори, що виникають між Сторонами,
вирішуються шляхом переговорів з обов’язковим
додержанням досудового порядку врегулювання. У разі
недосягнення згоди - в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
17. ОСОБЛИВІ УМОВИ
17.1. Умови страхування, не вказані в Договорі,
регулюються Правилами та Законом України «Про
страхування». Договір складено у двох тотожних
примірниках українською мовою, що мають однакову
юридичну силу.
17.2. На виконання вимог Закону «Про
захист
персональних даних» укладанням цього Договору
Страхувальник надає свою згоду:
- на обробку Страховиком та/чи Вигодонабувачем його
персональних даних (будь-якої інформації, що
відноситься до Страхувальника, в тому числі прізвища,
імені, імені по батькові, року, місяця дати та місця
народження, адреси, сімейного, соціального, майнового
становища, освіти, професії, доходів, тощо), з метою
провадження страхової діяльності (у тому числі
укладання та виконання цього Договору), та/або
пропонування Страхувальнику послуг Вигодонабувача
та/чи Страховика, в тому числі шляхом здійснення
прямих контактів з ним за рахунок засобів зв’язку, а
також здійснення пов’язаної з нею фінансово –
господарської діяльності;
- на прийняття Страховиком та/чи Вигодонабувачем
рішень на підставі обробки персональних даних
Страхувальника (повністю та/чи частково) в
інформаційній (автоматизованій) системі та/чи в
картотеках персональних даних;
- Страховик та/чи Вигодонабувач мають право
здійснювати дії з персональними даними, які пов’язані
зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням,
адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і
поширенням
(розповсюдженням,
реалізацією,
передачею), знеособленням, знищенням відомостей про
Страхувальника;
- зберігання Страховиком його персональних даних
протягом дії Договору та трьох років після припинення
його дії;
- реалізацію та регулювання інших відносин, що
вимагають обробки персональних даних відповідно до
цього Договору та чинного законодавства України;
- надання доступу Страховиком до його персональних
даних третім особам здійснюється на розсуд
Страховика,
передача персональних даних
Страхувальника
третім
особам
здійснюється
Страховиком без повідомлення Страхувальника;
17.3. Підписанням цього Договору Страхувальник
підтверджує, що він письмово повідомлений про
включення до бази персональних даних Страховика
та/чи Вигодонабувача, про права, передбачені Законом
України «Про захист персональних даних» від
01.06.2010 року, про мету збору даних та осіб, яким
передаються Персональні дані.
17.4. Підписуючи цей Договір Страхувальник
підтверджує, що до підписання цього Договору
отримав Пам’ятку Страхувальника з інформацією в
обсязі та в порядку, що передбачені ч. 2 статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання
ринків
фінансових
послуг».
Страхувальник засвідчує, що зазначена інформація є
доступною в місцях обслуговування страхувальників
Страховика та/або на веб-сторінці Страховика в мережі
Інтернет, а також є повною та достатньою для
правильного розуміння суті фінансових послуг, що
надаються Страховиком.
17.5. Підписанням цього Договору Страхувальник
підтверджує, що з у мовами страхування та Правилами
ознайомлений та згодний.

