
 

Публічний договір-оферта щодо обов’язкового страху-

вання майна «Іпотека» 
 

 

1. Дана публічна оферта (надалі – Оферта) є офіційною пропозицією Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «ВУСО» (код ЄДРПОУ – 31650052, надалі - Страховик), що адресується невизначеному 

колу споживачів – дієздатних фізичних осіб та юридичних (далі - Клієнти), укласти із Товариством Договір 

обов'язкового страхування нерухомого майна (нерухомості),що є предметом іпотеки від ризиків випадкового 

знищення, випадкового пошкодження або псування  (далі – Договір страхування), згідно ліцензії АЕ 293933 і 

Порядку і правил обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 358 

(надалі - Правила). 

2. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать закону, пов'язані з володін-

ням, користуванням і розпорядженням нерухомим майном (нерухомістю), що є предметом іпотеки. 

3. Страхування здійснюється у відповідності до Умов обовязкового страхування іпотеки, які є невід’ємною 

частиною цієї публічної Оферти (Додаток № 1 до Оферти). 

4. Договір страхування вступає в силу з 00:00 годин дня, наступного за внесенням Страхувальником стра-

хового платежу в повному розмірі на поточний рахунок або в касу Страховика чи Страхового Агента. 

5. Договір страхування вважається підписаним уповноваженим представником Страховика шляхом проста-

влення підпису та печатки на даній Оферті. Договір страхування вважається підписаним Клієнтом шляхом під-

писання Договору обовязковго страхування предмету іпотеки (надалі – Поліс).  

6. У відповідності до статей 207, 633, 981 Цивільного кодексу України безумовним прийняттям (акцептом) 

умов даної Оферти Клієнтом вважається сплата страхового платежу (премії) в повному обсязі. Після здійснення 

акцепту та набрання договором страхування законної сили Клієнт набуває статусу Страхувальника.  

7. Укладенням цього Договору Клієнт (Страхувальник), як фізична особа та як суб’єкт персональних даних, 

добровільно надає Страховику свою безумовну та безвідкличну згоду на збір та обробку своїх персональних 

даних, засвідчує, що повідомлений про включення своїх персональних даних до бази персональних даних Стра-

ховика з метою виконання умов цього Договору, засвідчує, що ознайомлений з правами суб’єкта персональних 

даних, визначених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 

8. До підписання цього Договору та оплати страхового платежу Клієнту (Страхувальнику) надано та належ-

ним чином роз’яснено інформацію, визначену частиною другою ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III (із змінами). 

9. У всьому іншому, що не викладено і не врегульовано умовами даної Оферти, Сторони керуються Прави-

лами. 

10. Дана Публічна Оферта для укладення договору дійсна з 20.09.2017р. та є безстроковою. 

 

 
ПрАТ «СК «ВУСО» 

03150, Україна, м. Київ, 

вул. К.Малевича, 31,  

п/р 26507010825002 в  

ПАТ «Альфа-Банк»                     

МФО 300346 

код ЄДРПОУ 31650052 

тел.: 044-500-37-73 

  

 

 

      Голова Правління                                                                                                                    А.В.Артюхов 

      ПрАТ «СК «ВУСО» 

  

https://portal.vuso.ua/attachments/download/21346


 
ДОДАТОК № 1  

до Публічного договору-оферти 

щодо обовязкового страхування предмета іпотеки 

 

 

Умови обовязкового страхування предмета іпотеки 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.   

1.1. Цей договір укладено відповідно до Законів України "Про страхування", "Про іпотеку", Порядку і правил обов'язкового страхування 

предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, затверджених постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 6 квітня 2011 р. N 358 (далі - Порядок і правила) та ліцензії АЕ 293933 від 31.07.2014 р. 

1.2. Предмет договору - майнові інтереси, які не суперечать закону, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням нерухомим 

майном (нерухомістю), що є предметом іпотеки. 

1.3. Згідно з умовами цього договору Страховик бере на себе зобов'язання відшкодувати Страхувальнику/Вигодонабувачу в межах стра-

хової суми збитки, завдані внаслідок випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування нерухомого майна (нерухомості), 

що є предметом іпотеки та зазначено у Полісі. 

 

2. СТРАХОВІ ВИПАДКИ.  

2.1. Страховим випадком вважається настання події за одним або кількома страховими ризиками, передбаченими пунктом 2.2. Договору, 

що призвело до знищення, пошкодження або псування застрахованого майна та завдання збитків Страхувальнику/Вигодонабувачу під 

час дії цього договору, в результаті чого виникає обов'язок Страховика виплатити страхове відшкодування в межах страхової суми.  

2.2. Страховими ризиками є:  

2.2.1. Стихійне лихо. До стихійного лиха належать землетрус, зсув, обвал, осип, осідання земної поверхні, карстове провалля, ерозія 

ґрунту, каменепад, зливи, град, сильний снігопад, тиск снігу, що виник внаслідок сильного снігопаду, сильний мороз, сильна спека, 

сильний вітер, включаючи шквали і смерчі, сильні пилові бурі, сильне налипання снігу, високий рівень води (водопілля, повінь), підто-

плення (підвищення рівня ґрунтових вод), сходження снігової лавини, сель, сильний туман, вітрогін, вітролом, удар блискавки, падіння 

дерев;  

2.2.2. Пожежа;  

2.2.3. Вибух;  

2.2.4. Пошкодження димом;  

2.2.5.Проведення робіт, пов'язаних з будівництвом/реконструкцією об'єктів нерухомості, розміщених поряд із застрахованим майном, 

або сусідніх приміщень, які не належать страхувальнику;  

2.2.6. Падіння пілотованих літальних об'єктів, їх частин, вантажу та багажу, що ними перевозяться, а також розливання палива;  

2.2.7. Зіткнення із застрахованим майном або наїзд на це майно технічних засобів, що рухаються під керуванням чи без керування лю-

дини та використовують для пересування будь-який вид енергії;  

2.2.8. Аварії в системах тепло-, водо-, газопостачання, в електричних мережах, виробничі аварії (зокрема, викид перегрітих мас, розпов-

сюдження хвилі токсичних газів і парів, витікання агресивних речовин);  

2.2.9. Падіння стовпів, щогл освітлення, інших конструкцій, за винятком тих випадків, що виникли внаслідок їх неправильної установки 

або монтажу;  

2.2.10. Протиправні дії третіх осіб: хуліганство, крадіжка, грабіж, розбій, умисне знищення або пошкодження майна (вандалізм, підпал, 

підрив), за винятком зазначених дій, що сталися під час громадянської війни, народного хвилювання, страйку або внаслідок терористи-

чного акту;  

2.2.11. Вплив води та/або інших рідин у разі виникнення аварії (в тому числі пошкодження, розрив, замерзання) систем водопостачання, 

каналізації, опалювальних систем і систем пожежогасіння та/або  

проникнення води та/або інших рідин із сусідніх приміщень, що сталися внаслідок:  

- розриву або замерзання систем водопостачання, каналізації, водяного та парового опалення, включаючи водопостачальні крани, гідро-

метри, опалювальні батареї, парові котли, бойлерні, обладнання водяного та парового опалення, системи пожежогасіння;  

- раптового пошкодження, розриву або замерзання безпосередньо з'єднаних із системами водопостачання, каналізації, водяного та паро-

вого опалення кранів, вентилів, баків, ванн, радіаторів, опалювальних котлів, бойлерів тощо. 

 

3. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ. 

3.1. У разі настання страхового випадку Страхувальник зобов’язаний: 

3.1.1. негайно, як тільки йому стане відомо, але не пізніше ніж протягом двох днів, повідомити про настання події, що за умовами цього 

договору може бути кваліфікована як страховий випадок, органи, до компетенції яких належать питання ліквідації наслідків подій, пе-

редбачених Порядком і правилами, та/або розслідування причин їх виникнення;  

3.1.2. протягом 2 (двох) годин з моменту настання події, що має ознаки страхової повідомити  про це Страховика за телефоном 

0 800 50 37 73 і виконувати його інструкції  ;  

3.1.3. вжити заходів для запобігання та зменшення розміру збитків, що можуть бути завдані внаслідок настання страхового випадку;  

3.1.4. після настання страхового випадку та припинення дії явищ, які його спричинили, по можливості зберігати картину місця події, що 

має ознаки страхового випадку, без змін до прибуття представників Страховика. Представники Страховика повинні прибути на місце 

настання події, яка має ознаки страхового випадку у строк 3 робочих днів з моменту отримання повідомлення про настання події, яка 

має ознаки страхового випадку;  

3.1.5. подати Страховику документи, зазначені в Розділі 4 цього Договору, що підтверджують настання страхового випадку, його при-

чини та розмір збитків;  

3.1.6. вжити заходів для забезпечення права вимоги Страховика до особи, відповідальної за завдані збитки.  

 

4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ФАКТ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ. 

4.1. Для підтвердження факту настання страхового випадку і визначення розміру заподіяних збитків Страхувальник зобов’яза-

ний надати Страховику наступні документи: 

4.1.1. заяву на виплату страхового відшкодування встановленої Страховиком форми. (протягом 3-х робочих днів з моменту настання 

страхового випадку. У випадку, якщо виконання вказаних вимог було неможливим, Страхувальник зобов’язаний надати документальне 

підтвердження наявності поважних причин); 

4.1.2. Поліс; 

4.1.3. документи, що встановлюють особу та повноваження Страхувальника/Вигодонабувача або його представника;  



4.1.4. копії документів, що підтверджують майновий інтерес особи до застрахованого майна (свідоцтво про право власності, державний 

акт про право власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу, дарування, іпотеки тощо), з пред'явленням оригіналів таких до-

кументів;  

4.1.5. витяг з Державного реєстру іпотек;  

4.1.6 документи компетентних органів, що підтверджують факт настання події, що має ознаки страхового випадку, відповідно до її ха-

рактеру;  

4.1.7. перелік пошкодженого, знищеного або втраченого застрахованого майна;  

4.1.8 документи, що підтверджують розмір завданих збитків (бухгалтерські документи, рахунки, калькуляція або кошторис на прове-

дення ремонтних робіт);  

4.1.9. документи, що підтверджують розмір витрат Страхувальника, в межах суми, визначеної Договором;  

4.1.10. перелік осіб, відповідальних за завдані збитки, із зазначенням прізвища, імені та по батькові або найменування особи, місця 

реєстрації та/або проживання, місцезнаходження (у разі наявності).  

4.2. Додатково до документів, передбачених пунктом 4.1. цього договору, Вигодонабувач (іпотекодержатель або інший кредитор іпоте-

кодавця, який має зареєстровані в установленому законодавством порядку права на застраховане майно чи вимоги до нього) подає Стра-

ховику такі документи:  

4.2.1. заяву про задоволення вимоги за основним зобов'язанням із суми страхового відшкодування;  

4.2.2. копію документа, що підтверджує вчинення правочину, за яким виникає основне зобов'язання, забезпечене іпотекою;  

4.2.3. документи, що підтверджують наявність та розмір вимоги за основним зобов'язанням і пріоритет особи, яка подає заяву на виплату 

страхового відшкодування.  

 

5. УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

5.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком згідно з цим договором на підставі заяви Страхувальника/Вигодо-

набувача або його правонаступника про виплату страхового відшкодування та страхового акта, що складається Страховиком або упов-

новаженою ним особою за формою, визначеною Страховиком. 

5.2. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті Страховик повинен прийняти протягом 15 робочих днів 

з дати отримання документів, необхідних для встановлення факту, обставин, причин настання страхового випадку та/або розміру завда-

них збитків.  

5.3. Страховик виплачує страхове відшкодування протягом 15 робочих днів після прийняття відповідного рішення у такому порядку:  

- у сумі, що не перевищує розмір вимоги за основним зобов'язанням, - Вигодонабувачу (іпотекодержателю, що має вищий пріоритет). 

Сума страхового відшкодування, яка перевищує розмір вимоги іпотекодержателя, що має вищий пріоритет, підлягає розподілу між іпо-

текодержателями, що мають нижчий пріоритет, та іншими кредиторами іпотекодавця відповідно до пріоритету та розміру їх зареєстро-

ваних прав чи вимог;  

- у сумі, що залишилася після виплати відшкодування Вигодонабувачам (іпотекодержателям та іншим кредиторам іпотекодавця), - іпо-

текодавцю.  

5.4. За згодою Страхувальника (іпотекодавця) і Вигодонабувача (іпотекодержателя, що має вищий пріоритет) страхове відшкодування 

може бути спрямоване на відновлення предмета іпотеки. 

5.5. Максимальна сума відшкодування витрат, здійснених Страхувальником/Вигодонабувачем з метою рятування застрахованого майна, 

а також запобігання або зменшення збитків у разі настання страхового випадку, становить 500 гривень. 

5.6. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати страхову суму, встановлену цим договором. 

5.7. Розмір страхового відшкодування встановлюється у межах розміру завданих Страхувальнику/Вигодонабувачу прямих збитків з від-

рахуванням установленої цим договором франшизи та сум, отриманих Страхувальником/Вигодонабувачем, як відшкодування збитків 

від третіх осіб. 

5.8. Збитки визначаються: 

- у разі знищення застрахованого майна, якщо витрати на відновлення дорівнюють його вартості чи перевищують її або якщо таке майно 

не підлягає відновленню, - у розмірі вартості такого майна з відрахуванням вартості наявних залишків цього майна, придатних для по-

дальшого  використання за початковим цільовим призначенням; 

- у разі пошкодження (часткового руйнування), псування застрахованого майна - у розмірі вартості відновлення такого майна до стану, 

в якому воно перебувало до настання страхового випадку. 

5.9. До вартості відновлення застрахованого майна включаються витрати на: 

- матеріали, обладнання та оснащення, необхідні для відновлення такого майна; 

- оплату робіт, послуг з відновленням такого майна 

 

6. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ І ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. 

6.1. Страховик має право відмовити Страхувальнику/Вигодонабувачу у виплаті страхового відшкодування у разі:  

6.1.1. вчинення Страхувальником/Вигодонабувачем - фізичною особою умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;  

6.1.2. навмисних дій Страхувальника/Вигодонабувача, спрямованих на настання страхового випадку. Ця норма не поширюється на дії, 

пов'язані з виконанням громадського чи службового обов'язку, необхідною обороною (без перевищення її меж) або захистом майна, 

життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації;  

6.1.3. несвоєчасного повідомлення страхувальником Страховика про настання страхового випадку без поважних причин або створення 

Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;  

6.1.4. подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору обов'язкового страхування іпотеки або про факт 

настання страхового випадку;  

6.1.5. отримання страхувальником у повному обсязі відшкодування збитків від особи, винної у їх завданні;  

6.1.6. використання майна не за призначенням;  

6.1.7. неповідомлення Страховика про зміну ступеня ризику;  

6.1.8. інших випадків, передбачених Законом.  

6.2. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик протягом п'яти робочих днів з дати прийняття 

такого рішення повідомляє про це Страхувальника/Вигодонабувача у письмовій формі з обґрунтуванням причин такої відмови. 

7. СТРАХОВИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:  

7.1. дотримуватись умов цього Договору;  

7.2. ознайомити Страхувальника з Порядком і правилами, умовами цього договору та надати на вимогу страхувальника роз'яснення їх 

положень, порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу та страхового відшкодування;  

7.3. вжити протягом двох робочих днів після того, як стане відомо про настання страхового випадку, заходів до оформлення документів, 

необхідних для своєчасної виплати страхового відшкодування;  



7.4. провести у разі настання страхового випадку виплату страхового відшкодування у передбачений цим договором строк. Страховик 

несе відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), 

розмір якої визначений у цьому договорі;  

7.5. після надходження заяви про настання страхового випадку провести за свій рахунок у строк 30 робочих днів експертизу для визна-

чення причин і розміру збитку;  

7.6. за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, спрямованих на зниження ступеня страхового ризику, або у разі збільшення 

вартості застрахованого майна внести зніми у договір обов'язкового страхування іпотеки;  

7.7. відшкодувати витрати, понесені страхувальником внаслідок здійснення ним заходів, спрямованих на запобігання або зменшення 

збитків у межах суми, обумовленої цим договором;  

7.8. протягом п'яти робочих днів після надходження відповідної заяви (повідомлення) повідомити зазначеного у цьому договорі Виго-

донабувача (іпотекодержателя, інших кредиторів іпотекодавця) про намір страхувальника припинити дію такого договору або внести до 

нього зміни, про всі відомі порушення страхувальником умов цього договору, які можуть бути підставою для відмови Страховика у 

виплаті страхового відшкодування у разі настання страхового випадку, зокрема про випадки несплати страхувальником страхових вне-

сків у розмірі та строки, передбачені цим договором, а також про отримання заяви про настання страхового випадку та прийняття рі-

шення про здійснення страхового відшкодування або відмову в його виплаті;  

7.9. повідомити у разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування або його частини Страхувальника/Вигодона-

бувача у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення;  

7.10. не розголошувати відомостей про Страхувальника/Вигодонабувача та його майнове становище, крім випадків, установлених зако-

ном.  

8. СТРАХУВАЛЬНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:  
8.1. своєчасно вносити страхові платежі в порядку і на умовах, визначених цим договором;  

8.2. подати під час укладання цього договору Страховику:  

8.3. інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і надалі письмово 

інформувати його про будь-яку зміну ступеня страхового ризику;  

8.4. необхідну інформацію про майно, яке підлягає страхуванню, умови його експлуатації та про інші чинні договори страхування щодо 

зазначеного майна;  

8.5. додержуватись умов утримання та експлуатації застрахованого майна, правил протипожежної безпеки, а також використовувати 

таке майно тільки за прямим призначенням;  

8.6. повернути Страховику всю суму або частину раніше отриманого страхового відшкодування у разі, коли виникнуть обставини, які 

позбавляють страхувальника права на отримання страхового відшкодування, або коли збитки відшкодовані третіми особами, протягом 

30 календарних днів після виникнення зазначених обставин;  

8.7. надавати можливість огляду майна, що підлягає страхуванню згідно з цим договором;  

8.8. повідомити не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів Страховику про повне виконання іпотекодавцем забезпеченого іпотекою 

зобов'язання із наданням доказів такого виконання (листа від іпотекодержателя про припинення зобов’язання, забезпеченого іпотекою, 

витягу з Державного реєстру іпотек тощо);  

8.9. подати Страховику відомості про будь-які суми або майно, одержані страхувальником від третіх осіб в рахунок відшкодування 

збитків внаслідок настання страхового випадку.  

9. СТРАХОВИК МАЕ ПРАВО:  

9.1. перевіряти достовірність поданої страхувальником інформації про майно, що підлягає страхуванню;  

9.2. ознайомитися під час укладання договору обов'язкового страхування іпотеки із станом майна, що підлягає страхуванню, та умовами 

його експлуатації, призначити або провести відповідну експертизу такого майна, отримати на запит та ознайомитися з усіма необхідними 

документами, що дають змогу оцінити страховий ризик, провести оцінку майна;  

9.3. вимагати від страхувальника внесення додаткового страхового платежу в разі збільшення ступеня страхового ризику після внесення 

змін до цього договору;  

9.4. надавати страхувальнику рекомендації у письмовій формі щодо збереження та рятування застрахованого майна;  

9.5. перевіряти протягом дії цього договору дотримання страхувальником правил (стандартів, інструкцій) експлуатації, обслуговування 

та використання застрахованого майна, проводити його огляд або надавати таке право експертам, інспекторам чи іншим довіреним осо-

бам;  

9.6. оглядати місце події, яка має ознаки страхового випадку, а також пошкоджене та/або знищене застраховане майно, не чекаючи 

повідомлення страхувальника про настання такої події;  

9.7. самостійно з'ясовувати причини, проводити розслідування обставин настання страхового випадку, робити запити про відомості, 

пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів, інших підприємств, установ та організацій, які 

можуть володіти інформацією про причини і обставини настання страхової події;  

9.8. реалізувати своє право вимоги (регресу) до особи, відповідальної за завдані збитки;  

9.9. відмовити у виплаті страхового відшкодування у повному розмірі або його частини у випадках, передбачених законом та цим дого-

вором;  

9.10. відстрочити виплату страхового відшкодування у разі, коли за фактом настання страхового випадку порушено кримінальну справу 

проти Страхувальника або Вигодонабувача, до прийняття відповідного рішення компетентним органом, але у будь-якому випадку на 

строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з моменту порушення кримінальної справи. 

10.СТРАХУВАЛЬНИК МАЄ ПРАВО:  

10.1. ознайомитися з Порядком і правилами та цим договором, вимагати від Страховика роз'яснень їх положень, порядку визначення 

розмірів страхової суми, страхового платежу та страхового відшкодування;  

10.2. одержати страхове відшкодування в розмірі та строки, визначені цим Договором;  

10.3. ініціювати за згодою іпотекодержателя/Вигодонабувача внесення змін до умов цього Договору;  

10.4. ініціювати дострокове припинення дії цього договору у разі укладення договору обов'язкового страхування іпотеки з іншим Стра-

ховиком;  

10.5. отримати дублікат цього договору в разі втрати оригіналу;  

10.6. оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.  

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ. 

11.1. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати Страхува-

льнику пені у розмірі 0,01 % від суми невчасно виплаченого страхового відшкодування за кожний календарний день прострочки виплати.  

11.2. У випадку порушення Страхувальником будь-яких грошових зобов’язань за цим договором останній сплачує Страховику пеню у 

розмірі 0,01 % від суми заборгованості за кожний календарний день прострочки платежу. 



11.3. Порушення умов цього договору особами, що допущені до керування застрахованим ТЗ, має ті самі наслідки, що і порушення умов 

договору Страхувальником, зокрема відмова у виплаті страхового відшкодування. 

11.4. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених дійсним договором, Сторони несуть відповідальність у по-

рядку, передбаченому чинним законодавством України. 

11.5. Страховик залишає за собою право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі невиконання (неналежного виконання) 

Страхувальником будь-яких своїх зобов’язань за цим договором. 

 

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

12.1. Спори між сторонами договору страхування розв’язуються шляхом переговорів.  

12.2. У випадку розбіжності умов договору з Правилами пріоритетне значення мають умови даного договору. 

12.3. При неможливості врегулювання спірних питань шляхом переговорів, спори, розбіжності і вимоги, пов’язані з укладанням та ви-

конанням даного договору (у тому числі і спори, що виникають з питань виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування), а 

також спори, пов’язані з його тлумаченням, порушенням, припиненням чи визнанням недійсним цього Договору або окремих його час-

тин, розглядаються у порядку передбаченому чинним законодавством України. 

 

13. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. 

13.1. Дія договору припиняється у разі виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі, за погодженням 

Сторін, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

13.2. Дія договору може бути достроково припинена на вимогу Страхувальника або Страховика. Про намір дострокового припинення 

договору будь-яка із Сторін зобов’язана повідомити іншу не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати припинення дії договору. При 

взаєморозрахунках Сторони керуються нормами, встановленими ст. 28 Закону. 

 

14. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

14.1. Нормативні витрати на ведення справи складають 20 % страхового тарифу. 

14.2. Страхувальник підтверджує: 

- що з умовами цього договору та Правилами ознайомлений та згодний;  

- до підписання цього Договору йому надано та належним чином роз’яснено інформацію, визначену частиною другою ст. 12 Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III (із змінами);  

- ТЗ, який є предметом цього договору не є предметом іншого договору страхування; 

- на момент укладення цього Договору він володіє повним комплектом оригінальних ключів від ТЗ із ідентичними зубцями леза 

14.3 З метою належного здійснення господарської діяльності Страховика, Страхувальник надає ПРАТ "СК "ВУСО" згоду на обробку 

його персональних даних та підтверджує, що належним чином повідомлений про права суб'єкта персональних даних, визначені ст. 8 

Закону України «Про захист персональних даних». 

14.4. Всі розрахунки за договором здійснюються в національній валюті України. 

 

 

 

 

 

Голова Правління                                                                                                                                                                                           А.В.Артюхов 

                      ПрАТ «СК «ВУСО» 

 


