
ДОГОВІР ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТУ.   ПРОГРАМА "МІНІКАСКО" 

ЧАСТИНА 2.  ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

                                         1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
1.1. Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) - подія, що сталася під час руху 
Застрахованого транспортного засобу (ТЗ), внаслідок якої загинули або 
поранені люди чи завдані матеріальні збитки.  
1.2. Експлуатант - особа, яка, згідно з Договором, може набувати прав і 
обов'язків Страхувальника, вказаних у цьому Договорі, за умови експлуатації 
Застрахованого ТЗ на законних підставах. 
1.3. Матеріальний збиток – вартість відновлювального ремонту Застрахо-
ваного ТЗ, необхідного для усунення наслідків Страхового випадку, з ураху-
ванням Фізичного зносу цього ТЗ. 
1.4. Правила страхування (Правила) – "Правила добровільного страхуван-
ня наземного транспорту (крім залізничного)" ТДВ "СК "ЕКСПО 
СТРАХУВАННЯ", зареєстровані у встановленому порядку. 
1.5. Третя особа – будь-яка юридична або фізична особа, крім Страховика, 
Страхувальника, Експлуатанта. 
1.6. Фізичний знос ТЗ - утрата вартості ТЗ (його складників),  яка зумовлена 
частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей 
ТЗ (його складників) порівняно з вартістю нового подібного ТЗ (його складни-
ків). Розмір Фізичного зносу розраховується згідно з Методикою товарознавчої 
експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, надалі – Методика, 
затвердженою і зареєстрованою у порядку, визначеному чинним законо-
давством України. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
2.1. Предметом Договору є майнові інтереси, що не суперечать закону та 
пов‘язані з володінням, користуванням і розпорядженням Застрахованим ТЗ.  

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ.  ОБСЯГ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
СТРАХОВИКА 

3.1. За цим Договором застрахованим є ризик ДТП - пошкодження (знищення) 
Застрахованого ТЗ, що настало внаслідок Дорожньо-транспортної пригоди, 
учасниками якої було не менше 2 (двох) ТЗ. 
3.2.  Подія, зазначена у пункті 3.1 цієї Частини Договору, є Страховим випад-
ком, за наявності такої сукупності ознак: 
3.2.1. Вказана подія має прямий безпосередній причинно-наслідковий зв’язок 
зі збитками (шкодою), заподіяними Страхувальнику. 
3.2.2. Збиток, що став причиною цієї події, настав у Місці дії Договору протя-
гом строку дії Договору, за додаткової умови, вказаної у Частині 1 Догово-
ру: або виключно з вини Третьої особи- учасника ДТП, або з вини будь-якого 
учасника ДТП.  
3.2.3.  Збиток настав під час ДТП, пов׳язаної із зіткненням Застрахованого 
ТЗ з іншим транспортним засобом. 
3.2.4. Ця подія підтверджена документально, згідно умов Договору. 
3.2.5. На дату настання збитку, водійський стаж особи, яка знаходилась за 
кермом Застрахованого ТЗ на законних підставах, становив не менше 2 (двох) 
повних років – з дати видачі її "Посвідчення водія". 
3.3. За цим Договором, підлягають відшкодуванню Страховиком такі 
грошові суми:  
3.3.1. Втрати відносно ТЗ, яких зазнав Страхувальник внаслідок настання 
Страхового випадку із Застрахованим ТЗ, з урахуванням Фізичного зносу при 
виплаті Страхового відшкодування, крім випадків, коли, згідно Методики, 
Фізичний знос ТЗ не повинен враховуватись. 
3.3.2. Необхідні та підтверджені документально витрати, здійснені Страхува-
льником при настанні Страхового випадку щодо: 
а) рятування Застрахованого ТЗ, а також зменшення (запобігання) подальших 
збитків; 
б)  послуги евакуатора –  в межах ліміту, вказаного у Частині 1 Договору. 
в) усунення прихованих пошкоджень та дефектів Застрахованого ТЗ, які було 
виявлено в процесі відновлювального ремонту та було зафіксовано належним 
чином і визнано наслідками Страхового випадку на підставі висновку спеціалі-
ста (експерта) або представника Страховика. 

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. ОБМЕЖЕННЯ 
СТРАХУВАННЯ 

4.1. За Договором не підлягають страхуванню майнові інтереси, 
пов’язані з ТЗ, що використовується:  
4.1.1. На території аеропортів (аеродромів); 
4.1.2. Під час воєнних дій, масових заворушень, громадянської війни; 
4.1.3. Для навчальної або спортивної їзди, здійснення будь-яких спеціальних 
програм випробувань якостей транспортного засобу; 
4.1.4. У цілях здачі в прокат або в якості таксі. 
4.2. Не підлягають відшкодуванню збитки Страхувальника, що настали 
внаслідок:  
4.2.1. Терористичних актів; 
4.2.2. Пошкодження (знищення) коліс (у тому числі запасних), шин, дисків, 
декоративних ковпаків коліс, емблем, склоочисників, встановлених на Застра-
хованому ТЗ, якщо, при цьому, не завдано збитків іншим частинам цього ТЗ; 
4.2.3. Збиток, завданий внаслідок пошкодження, знищення комплекту інстру-
ментів, домкрату, аптечки, вогнегасника, знаку аварійної зупинки, а також 
збиток, завданий внаслідок, пошкодження, знищення стаціонарних пристроїв 
проти викрадення; 
4.2.4. Втрати товарної вартості пошкодженого Застрахованого ТЗ; 
4.2.5. Фальсифікації реєстраційних документів на Застрахований ТЗ або 
наявності порушень чинного законодавства України під час проведення 
реєстрації цього ТЗ, зокрема: здійснення вказаної реєстрації на підставі 
сфальсифікованих документів або щодо ТЗ, нелегально ввезеного на 
митну територію України чи такого, що знаходиться в розшуку Інтерполом; 
4.3. Не підлягають відшкодуванню Страховиком витрати Страхувальника 
на: 
4.3.1. Проведення автотоварознавчого дослідження (експертизи); 
4.3.2.  Послуги зі зберігання Застрахованого ТЗ; 
4.3.3.  Ремонт Застрахованого ТЗ, не пов‘язаний зі Страховим випадком; 
4.3.4.  Будь-які непрямі збитки Страхувальника чи Експлуатанта, пов‘язані 
зі Страховим випадком, зокрема, в частині упущеної вигоди, штрафних 
санкцій тощо; 
4.3.5.  Відшкодування моральної шкоди будь-якого виду; 
4.3.6.  Відшкодування шкоди, заподіяної майну Страхувальника та/або 
пасажирів, додаткового обладнання, та/або вантажу, що транспортувався 
Застрахованим ТЗ під час Страхового випадку. 
4.3.7. Місце дії Договору (Україна) не включає території Автономної 
Республіки Крим, а також населених пунктів  Донецької та Луганської 
областей, зазначених в Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 
07.11.2014 р. №1085-р. "Про затвердження переліку населених пунктів, на 
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 
зіткнення" (зі змінами та доповненнями), з урахуванням меж території 
обмеженого та забороненого доступу, на якій, згідно з чинним законодавст-
вом України, заборонено вільне пересування. 

5. ПРАВА І ОБОВ‘ЯЗКИ СТОРІН 
5.1. Страхувальник має право: 
5.1.1.  Ознайомитись з умовами і правилами Страхування. 
5.1.2.  Своєчасно отримати належну йому суму Страхового відшкодування 
відповідно до умов Договору. 
5.1.3. Отримати від Страховика будь-яку інформацію, що стосується умов 
Договору. 
5.1.4.  Вимагати дострокового припинення дії Договору згідно з умовами, 
визначеними Договором та Правилами. 
5.1.5.  Отримати дублікат Договору  
5.2. Страхувальник зобов’язаний: 
5.2.1. Надати Страховику необхідну інформацію про предмет Договору, всі 
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки Страхового 
ризику, і надалі інформувати Страховика у письмовій формі про будь-які зміни 
умов Договору протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання даних про 
такі зміни.  
5.2.2. Своєчасно і в повному обсязі  внести страховий платіж у встановлений 
Договором термін. 
5.2.3. Інформувати Страховика про інші діючі договори страхування щодо 
предмета Договору. 
5.2.4. Повідомити Страховика про настання події, що має ознаки Страхового 
випадку, в порядку, передбаченому цим Договором. 
5.2.5. Надавати Експлуатанту повну інформацію щодо умов Договору. 
5.2.6. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих 
внаслідок настання Страхового випадку. 
5.2.7. Передати Страховику документи, що підтверджують право вимоги 
Страховика, який виплатив Страхове відшкодування, до осіб, винних у 
настанні збитків. 
5.2.8. Повернути Страховику отримане Страхове відшкодування чи його 

відповідну частину протягом 10 (десяти) робочих днів із дня виявлення такої 
обставини, що згідно з законодавством України, Договором чи Правилами 
повністю або частково позбавляє Страхувальника права на отримання 
Страхового відшкодування. 
5.2.9. На запит Страховика, надавати письмові пояснення щодо обставин 
Страхового випадку. 
5.3. Страховик має право: 
5.3.1. Здійснювати заходи, що не суперечать законодавству України та 
спрямовані на зменшення шкоди, заподіяної внаслідок Страхового випадку, 
брати участь у збереженні і рятуванні Застрахованого ТЗ, а також давати 
інструкції щодо зменшення збитків. 
5.3.2. Здійснювати огляд, фото- та відеозйомку місця події, яка в подальшому 
може бути кваліфікована як Страховий випадок. 
5.3.3. Направляти запити до компетентних органів з питань, пов’яза-них із 
встановленням причин і наслідків Страхового випадку, визначенням розміру 
заподіяних збитків, або самостійно проводити розслідування з метою 
з’ясування причин та обставин Страхового випадку. 
ПРИМІТКА. Дії Страховика, передбачені пунктами 5.3 цієї Частини Договору, 
не розглядаються як визнання Страховиком події у якості Страхового випадку.  
5.3.4. Залучати до врегулювання Страхового випадку незалежних спеціалістів 
(експертів) – за рахунок Страховика. 
5.3.5. Затримати виплату Страхового відшкодування або відмовити у виплаті 
Страхового відшкодування відповідно до умов Договору. 
5.3.6. Достроково припинити дію Договору, згідно з його умовами. 
5.4. Страховик зобов’язаний: 
5.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами. 
5.4.2. Протягом 2 (двох) робочих днів після того, як  стане відомо про настан-
ня Страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних 
документів для виплати Страхового відшкодування. 
5.4.3. При настанні Страхового випадку, здійснити виплату Страхового 
відшкодування у передбачений Договором строк.  
5.4.4. При втраті Страхувальником свого примірника Договору, на вимогу 
Страхувальника, протягом 3 (трьох) робочих днів надати йому копію та/або 
дублікат Договору.  
5.4.5.  Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове 
становище, за винятком випадків, передбачених законом.  
5.4.6.  При відмові у виплаті страхового відшкодування, письмово повідо-
мити Страхувальнику обґрунтовані причини відмови в строк, передбачений 
цим Договором. 

6. ДІЇ СТОРІН ПРИ НАСТАННІ ПОДІЇ, ЩО МАЄ ОЗНАКИ СТРАХОВОГО 
ВИПАДКУ 

6.1. У разі настання події, що має ознаки Страхового випадку, Страхувальник 
(Експлуатант, водій Застрахованого ТЗ) зобов‘язаний: 
6.1.1.  Виконувати вимоги ПДР, зокрема: 
а) негайно зупинити Застрахований ТЗ і залишатися на місці ДТП; 
б) увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки; 
в) не переміщати Застрахований ТЗ і предмети, що мають відношення до 
пригоди; 
г) вжити всіх можливих заходів щодо збереження слідів пригоди, огородження 
їх та організувати об'їзд місця пригоди; 
д) повідомити про дорожньо-транспортну пригоду орган чи уповноважений 
підрозділ Національної поліції, записати прізвища та адреси очевидців, 
чекати прибуття поліцейських.  
При дотриманні умов, передбачених Законом України "Про  обовʹязкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транс-
портних засобів", учасники ДТП мають право спільно скласти повідомлення 
про ДТП (Європротокол), без виклику на місце події представників Націо-
нальної поліції – не більше ніж 2 (два) випадки протягом строку дії Договору. 
6.1.2. Вжити всіх можливих заходів щодо зменшення шкоди, заподіяної 
Застрахованому ТЗ. 
6.1.3.  Протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання Страху-
вальником (Експлуатантом) інформації про подію, повідомити Страховика за 
телефонами, вказаними у розділі "Реквізити Сторін" Частини 1 Договору і 
надати у максимально можливому обсязі відповіді на запитання Страховика. 
6.1.4. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли Страхувальник 
(Експлуатант) дізнався про настання події, яка може бути кваліфікована як 
Страховий випадок, письмово повідомити  Страховика про її настання шляхом 
подання заяви за формою, встановленою Страховиком, із зазначенням 
обставин події і характеру збитків. 
6.1.5. Вжити всіх можливих заходів щодо встановлення і фіксації у документа-
льному вигляді реквізитів Третіх осіб, які можуть бути визнані винними у 
заподіянні шкоди Застрахованому ТЗ внаслідок ДТП. 
6.1.6. Надати Страховику або його представнику для огляду та фотографу-
вання пошкоджений Застрахований ТЗ (до початку ремонту) для оформлення 
Акту огляду ТЗ, який може бути складений як представником спеціалізованої 
експертної організації, так і іншим уповноваженим представником Страховика. 
6.1.7.  Не розпочинати ремонтно-відновлювальних робіт щодо пошкодже-
ного Застрахованого ТЗ без погодження зі Страховиком. 

7. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКУ, ЩО МАЄ 
ОЗНАКИ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ, ТА ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ 
7.1. Для встановлення обставин Страхового випадку, визначення розміру 
збитку і суми Страхового відшкодування, Страховику мають бути надані, крім 
повідомлення, вказаного у п.6.1.4 цієї Частини Договору, наступні документи: 
7.1.1. заява на виплату страхового відшкодування; 
7.1.2. копія Договору; 
7.1.3. "Посвідчення водія" особи, яка знаходилась за кермом Застрахованого 
ТЗ під час Дорожньо-транспортної пригоди; 
7.1.4. документи, що підтверджують майновий інтерес отримувача Страхового 
відшкодування – "Свідоцтво про реєстрацію" ТЗ, договір оренди тощо;  
7.1.5. документ, що ідентифікує фізичну особу - отримувача Страхового 
відшкодування: паспорт, військовий квиток тощо;  
7.1.6. документи, що підтверджують вид та розмір здійснених витрат, вказаних 
у п.3.3.2 а), б) цієї Частини  Договору; 
7.1.7. довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі - 
отримувачу страхового відшкодування; 
7.1.8. документи, що підтверджують вартість ремонту Застрахованиого ТЗ - 
кошторис ремонтних робіт, рахунки-фактури, наряди-замовлення з СТО, 
визначеної Страховиком; 
7.1.9. Схема місця ДТП, довідка Національної поліції (надається на письмовий 
запит Страховика до цього компетентного органу), із зазначенням пошко-
джень Застрахованого ТЗ, отриманих внаслідок ДТП. 
У разі складання на місці ДТП Європротоколу, Страховику надається його 
копія, а також копії полісів ОСЦПВ обох учасників ДТП, контактні дані 
другого учасника ДТП. 
7.1.10. У разі виклику на місце ДТП представників Національної поліції – 
документ компетентного державного органу, де вказано осіб, відповідальних 
за настання ДТП - постанова (рішення, вирок) суду тощо. 
7.2. У разі смерті, втрати працездатності Страхувальника – фізичної особи – 
документи, що підтверджують правонаступництво. 
7.3. Документи, вказані у п.7.1, 7.2 цієї Частини Договору, надаються 
Страховику у формі: оригінальних примірників; нотаріально завірених копій; 
копій, завірених органом, що видав відповідний документ; простих копій, за 
умови надання Страховику можливості звірення цих паперів з оригінальни-
ми примірниками документів. 
7.4. Якщо документи, зазначені у пп 7.1, 7.2 цієї Частини Договору, надано 
Страховику не в повному обсязі, не в належній формі, або оформлені із 
порушенням існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, печатка є виправ-
лення тексту тощо), виплата Страхового відшкодування не здійснюється до 
усунення цих недоліків.  

8. ВИПЛАТА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

8.1. Страховик зобов′язаний скласти страховий акт протягом 10 (десяти) 
робочих днів після одержання Страховиком всіх необхідних документів, 
зазначених у п.п. 7.1, 7.2 цієї Частини Договору, або протягом того ж строку 
прийняти рішення про відмову у виплаті Страхового відшкодування, та 
протягом 5 (п′яти) робочих днів з дати прийняття рішення про відмову у 
виплаті Страхового відшкодування відіслати Страхувальнику відповідне 
письмове повідомлення, із обгрунтуванням причин такої відмови. 
8.1.1. У разі прийняття Страховиком позитивного рішення щодо виплати 
Страхового відшкодування, виплата здійснюється протягом 5 (п′яти) 
робочих днів з дати підписання відповідного страхового акту. 
8.2. Виплата Страхового відшкодування здійснюється шляхом оплати станції 
технічного обслуговування, визначеній (погодженій) Страховиком, вартості 
запасних частин (складових), матеріалів, робіт, необхідних для відновлення 
Застрахованого ТЗ  
8.3. Розмір Страхового відшкодування (СВ) при настанні збитків обчислюється 
за формулою  (1): 

СВ =  З – Ф,        (1) , 

 де   З – розмір Матеріального збитку, який визначається згідно з п.1.3 цієї 
               Частини Договору; 
       Ф – розмір Франшизи за Договором. 
8.4. Визначення розміру Матеріального збитку здійснюється на підставі 
документів, вказаних у розділі 7 цієї Частини Договору. 
8.5. При розрахунку сум Страхового відшкодування за деталі, вузли, частини 
Застрахованого ТЗ та Додаткового обладнання до нього, що підлягають 
заміні при настанні Страхового випадку, Страховиком застосовується 
коефіцієнт Фізичного зносу (згідно п.1.6 цієї Частини Договору). 
8.6. Розмір страхового відшкодування, що підлягає виплаті при настанні 
страхового випадку, не може перевищити Страхової суми, встановленої 
для Застрахованого ТЗ. 

9. ЗАГАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТ СТРАХОВОГО 
ВІДШКОДУВАННЯ.  ПРИЧИНИ  ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ  
9.1. Страховик має право затримати виплату Страхового відшкодування, якщо: 
9.1.1. Він має обгрунтовані сумніви з приводу достовірності наданих докумен-
тів або відповідності обставин події ознакам Страхового випадку, чи за 
наявності інших фактів, які можуть стати підставою для відмови у виплаті 
Страхового відшкодування – на строк, необхідний для встановлення істини 
щодо дійсних обставин події але не більше, ніж на 6 (шість) місяців. 
9.1.2. Мають місце обставини, вказані у п.7.4 цієї Частини Договору. 
9.2. Підставами для відмови Страховика у виплаті Страхового відшкоду-
вання є: 
9.2.1. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, 
винної у їх заподіянні. 
9.2.2. Відмова Страхувальника від права вимоги до особи, відповідальної за 
збитки, або якщо здійснення цього права Страховиком стало неможливим з 
вини Страхувальника. 
9.2.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником про 
настання події, що має ознаки Страхового випадку - без поважних на це 
причин та/або створення Страхувальником (Експлуатантом) перешкод у 
визначенні обставин події. 
9.2.4. Наявність обставин, передбачених п.4 Частини 1, розділом 4 Частини 2 
Договору. 
9.2.5. Порушення Страхувальником своїх обов’язків за Договором,  
9.2.6. Відсутність (часткова або повна) документів, необхідних для встанов-
лення суми збитку, розміру страхового відшкодування та здійснення виплати 
відшкодування, згідно з умовами Договору. 
9.2.7. Здійснення робіт з часткового або повного відновлення Застрахованого 
ТЗ до моменту їх огляду представником Страховика. 
9.2.8. Невиконання/ недотримання умов складання  Європротоколу. 
9.2.9. В інших випадках, згідно ст.26 Закону України "Про страхування". 
9.3.  Страховик має право вимагати від отримувача Страхового відшкодування 
повернення отриманих сум повністю або частково, якщо протягом строку 
позовної давності, визначеного законодавством України, стануть відомі нові 
обставини настання Страхового випадку, які позбавляють отримувача Стра-
хового відшкодування права на її отримання (повністю або частково). 
9.4. Цей Договір, після здійснення виплат Страхового відшкодування, 
зберігає силу до закінчення строку своєї дії в розмірі різниці між відповід-
ною Страховою сумою, обумовленою цим Договором, і сумою фактично 
здійснених виплат Страхового відшкодування.  

10. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ І  ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.  СТРОК 
ДІЇ ДОГОВОРУ 

10.1. Договір укладається на підставі усної заяви Страхувальника.  
10.2. Договір набирає чинності з  моменту,  вказаного  як початок строку дії 
Договору, але не раніше 00-00 дня, наступного за днем надходження 
страхового платежу у повному  обсязі на поточний рахунок або в касу 
Страховика, або з дня, наступного за днем  його внесення  через інші 
платіжні системи, дозволені законодавством України і запроваджені у 
Страховика. 
10.3. Дія Договору може бути припинена за згодою Сторін, а також у випадку: 
закінчення строку дії Договору; виконання Страховиком зобов’язань перед 
Страхувальником за цим Договором у повному обсязі; ліквідації Страхуваль-
ника - юридичної особи, крім випадків, передбачених законодавством України; 
ліквідації Страховика в порядку, встановленому законодавством України; 
прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним, в інших 
випадках, передбачених законодавством України. 
10.4. Дію Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхуваль-
ника або Страховика. При цьому: 
10.4.1. У разі дострокового припинення дії Договору на вимогу Страхувальни-
ка, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 
закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення 
справи у розмірі 40%, фактичних виплат, що були здійснені за цим Договором. 
Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов 
Договору, останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі 
повністю. 
10.4.2. У разі  дострокового припинення Договору за вимогою Страховика, 
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо 
вимога Страховика обумовлена неналежним виконанням Страхувальником 
обов`язків за  Договором, то Страхувальнику повертається страховий платіж 
за період, що залишився до закінчення дії Договору (зменшений на суму 
несплачених частин страхового платежу) з відрахуванням нормативних витрат 
на ведення справи у розмірі 40%, фактичних виплат, що були здійснені за цим 
Договором.  
10.5. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зо-
бов’язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за 30 (тридцять) 
робочих днів до дати припинення, якщо Сторони не дійшли згоди про інше. 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
11.1. За невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань за 
Договором Страховик несе  відповідальність шляхом сплати пені в розмірі 
0,01% від суми простроченої заборгованості, але не більше подвійної обліко-
вої ставки НБУ, що діяла протягом затримки виконання грошового зо-
бов′язання, за кожен день такого прострочення. 

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
12.1. Всі спори щодо виконання умов Договору вирішуються шляхом 
переговорів: за необхідності, із залученням незалежних експертів. 
12.2. При неможливості урегулювання спірних питань, вони вирішуються у 
судовому порядку, згідно чинного законодавства України. 

13. ІНШІ УМОВИ 
13.1.  На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних", 
укладанням цього Договору Страхувальник надає свою згоду: 
13.1.1. на обробку Страховиком та/чи Вигодонабувачем його персональних 
даних (ПД) Страхувальника, тобто, будь-якої інформації, що відноситься до 
Страхувальника, в тому числі прізвища, імені, імені по батькові, року, 
місяця дати та місця народження, адреси, сімейного, соціального, майно-
вого 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 Стра-
ховика, в тому числі шляхом здійснення прямих контактів з ним за рахунок 
засобів зв'язку, а також здійснення пов'язаної з нею фінансово - господар-
ської діяльності; 
13.1.2.  щодо прийняття Страховиком та/чи Вигодонабувачем рішень на 
підставі обробки ПД Страхувальника повні-стю та/ чи частково) в інформа-
ційній (автоматизованій) системі та/чи в картотеках персональних даних; 
13.1.3.  на надання Страховику та/чи Вигодонабувачу права здійснення дій 
з ПД Страхувальника, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопичен-
ням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і 
поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, 
знищенням відомостей про Страхувальника; 
13.1.4.  щодо зберігання Страховиком ПД Страхувальника протягом строку 
дії Договору та трьох років після припинення його дії; 
13.1.5.  на реалізацію та регулювання інших відносин, що вимагають 
обробки ПД Страхувальника, відповідно до цього Договору та чинного 
законодавства України; 
13.1.6.  щодо надання, на розсуд Страховика, доступу третім особам до ПД 
Страхувальника та щодо передачі цих ПД третім особам без попереднього 
повідомлення Страхувальника. 
13.2. Підписанням цього Договору Страхувальник підтверджує, що його 
належним чином повідомлено про включення до баз(и) ПД Страховика, 
повідомлені його права, та повідомлено про мету збору таких даних. 
13.3.  Підписанням Договору  Страхувальник підтверджує, що до укладення 
цього Договору йому була надана інформація, зазначена в частині другій 
статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг", права на інформацію Страхувальнику роз'ясне-
но, суть та обсяг наданої фінансової послуги зрозуміло. 
 


