Додаток 1 до Наказу № 3 від 02.07.2020 р.

_____ о _________

іншеє/п/експрес

страхова

місто Київ

компанія

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
на укладення електронного договору
добровільного страхування майна та цивільної
відповідальності перед третіми особами
від «02» липня 2020 року

Ця Публічна пропозиція (Оферта) на укладення електронного договору добровільного
страхування майна та цивільної відповідальності перед третіми особами (далі - Публічна пропозиція) є
офіційною
пропозицією
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА

КОМПАНІЯ «ШТЕРЕКСПРЕС» (далі - Страховик) в особі Голови Правління Кушніра Віктора
Михайловича, який діє на підставі Статуту, адресується невизначеному колу клієнтів - дієздатних
фізичних осіб, укласти електронний договір добровільного страхування майна та цивільної
відповідальності перед третіми особами (далі - Договір) відповідно до Правил добровільного
страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»)
від 03.02.2020 р., зареєстрованих Нацкомфінпослуг 25.02.2020 р. за № 366, Правил добровільного
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ від 03.02.2020 р., зареєстрованих
Нацкомфінпослуг 25.02.2020 р. за № 366 та Правил добровільного страхування відповідальності перед
третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування» від
22.05.2009 р., зареєстрованих Держфінпослуг 25.06.2009 р. за №1590452 (далі разом - Правила), Умов
добровільного страхування майна та цивільної відповідальності перед третіми особами (Додаток 1), які є
невід’ємною складовою частиною цієї Публічної пропозиції, з дотриманням вимог Законів України
«Про страхування», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний
цифровий підпис», «Про електронну комерцію».
Інформація про Страховика:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «1НТЕРЕКСПРЕС».
Ліцензія серії АВ № 500272, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
У країни 13.01.2010 р., (строк дії - безстрокова).
Ліцензія АВ № 500270, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України 13.01.2010 р., (строк дії - безстрокова).
Ліцензія серії АВ № 500279, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
V країни 13.01.2010р., (строк дії - безстрокова).
Ідентифікаційний код юридичної особи: 33097568.
Адреса (місцезнаходження): 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69.
Гаряча лінія: 0(800) 755-017, тел./факс: (044) 287-47-16.
Електронна пошта: med@interexpress.com.ua.
Поточний рахунок: ІВАК и А 073206490000026508052600630 в КБ «Приватбанк», МФО 320649.
Страховик є резидентом України та має статус платника податку на прибуток підприємств на
загальних умовах за ставкою, що передбачена у п. 136.2. ст. 136 Податкового кодексу України № 2755VI від 02.12.2010 р., з відповідними змінами та доповненнями.
Страхувальник - дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком Договір.
Вигодонабувач - призначена Страхувальником особа, яка може зазнати збитків у результаті
настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування.
1, ТЕРМІНИ ГА ВИЗНАЧЕННЯ
Акцепт - відповідь Страхувальника на Пропозицію (Оферту) Страховика укласти Договір, про її
прийняття, я'ка надається шляхом заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої Пропозиції
в електронній формі, що підписується Страхувальником з використанням електронного підпису
одноразовим ідентифікатором.
Договір - електронний договір добровільного страхування майна та цивільної відповідальності
перед третіми особами, який укладений шляхом направлення Страховиком Страхувальнику Пропозиції
(Оферти) його укласти, та прийняття (акцепту) Пропозиції (Оферти) Страхувальником.
Інформаційно-телекомунікаційна система (ITC) сукупність
інформаційних
та
телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле і використовується
Страховиком для укладення Договору у відповідності до вимог чинного законодавства України, що
регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

Логін - унікальне зареєстроване ім’я Страхувальника в інформаціно-телекомунікаційних
системах, що складається з алфавітно-цифрового набору символів та призначене для ідентифікації та
подальшої аутентифікації Страхувальника в інформаційно-телекомунікаційних системах Страховика.
Логіном може бути адреса електронної пошти, номер мобільного телефону Страху вальника тощо.
Пароль - секретний алфавітно-цифровий набір символів, призначений для можливості входу
Страхувальника в ITC.
Одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує від Страховика
Страхувальник, який прийняв Пропозицію (Оферту) Страховика укласти Договір шляхом реєстрації в
ITC Страховика.
2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Для укладення Договору, Страхувальник повинен зайти на вебсторінку Страховика в мережі
Інтернет за aapecoK>:www.interexpress.corn.ua, зареєструватися в ITC, ознайомитися з умовами Публічної
пропозиції, інформацією про фінансову послугу, Правилами, обрати бажані умови страхування,
зазначити інформацію про себе та Вигодонабувача (в разі його призначення), свій номер мобільного
телефону, адресу електронної пошти, а також інші відомості, необхідні для укладення Договору, та
підтвердити надання згоди на обробку персональних даних.
2.2. Страховик проводить заходи з вивчення клієнта, його ідентифікації на підставі даних,
наданих Страхувальником в ITC. Керуючись статтею 18 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» при укладанні Договору Страховик проводить заходи
з ідентифікації особи Страхувальника, Вигодонабувача, їх представників в порядку, передбаченому
законодавством України та внутрішніми документами Страховика. При наданні фінансових послуг
Страховик має право витребувати, а Страхувальник зобов’язаний надати документи, та передбачені
законодавством відомості необхідні для з ’ясування його особи, Вигодонабувача, їх представників.
2.3. Здійсненням дій, зазначених в пункті 2.1. цієї Публічної пропозиції, Страхувальник заявляє
Страховику про свій намір укласти Договір та узгоджує його істотні умови.
2.4. Відповідно до обраних Страхувальником умов страхування та зазначених ним даних,
формується індивідуальна пропозиція на укладення електронного договору добровільного страхування
майна та цивільної відповідальності перед третіми особами (далі - Пропозиція або Оферта), яка є
невід’ємною складовою частиною Публічної пропозиції, та які разом містять істотні ущ & ви договору
страхування, передбачені чинним законодавством України.
2.5. Направленням Страхувальнику Пропозиції Страховик вважає себе зобов’язаним у разі
прийняття такої Пропозиції Страхувальником.
2.6. Перед прийняттям (акцептом) Пропозиції Страхувальник зобов’язаний перевірити введені
дані та інформацію, обрані умови страхування та підтвердити їх достовірність.
2.7. Страхувальник надає відповідь про прийняття (акцепт) Пропозиції шляхом заповнення
формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі та надсилання
Страховику електронного повідомлення про акцепт Пропозиції, підписаного з використанням
електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

2.8. Акцептуванням Пропозиції Страхувальник повідомляє та підтверджує, що:
2.8.1. він виступає від власного імені;
2.8.2. до укладання Договору він отримав від Страховика інформацію, передбачену частиною
другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг»;
2.8.3. з умовами Договору, в тому числі викладеними в Публічній пропозиції та Оферті, він
ознайомлений та згодний;
2.8.4. вся інформація, надана ним під час укладення Договору, є актуальною, повною та
достовірною;
2. 8.5гдо підписання Договору він ознайомлений з Правилами;
2.8;6. не існує будь-яких обставин, що можуть перешкодити укладенню Договору;
2.8.7. Договір укладено з його власного волевиявлення, з наміром створити правові наслідки, що
обумовлені таким Договором, цілком розуміючи природу правочину, що вчиняється, права та обов’язки
Сторін, що виникають на підставі цього Договору, обставини, що мають істотне значення для укладення
Договору;
2.8.8. він поінформований про покладені на Страховика зобов’язання щодо обробки
персональних даних для цілей, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX;

2.8.9. його та/або Вигодонабувача місцем проживання (перебування, реєстрації) НЕ є
Іран, КНДР, чи держава, віднесена до переліку офшорних зон;
2.8.10. він та/або Вигодонабувач НЕ включений та НЕ є представником, НЕ володіє прямо та/або
опосередковано та НЕ є кінцевим бенефіціарним власником особи, включеної до переліку осіб,
пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
2.8.11. він та/або Вигодонабувач НЕ належить та НЕ належав до політично значущих осіб, членів
їх сімей або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
2.8.12. стосовно нього та/або Вигодонабувача або особи, якою прямо та/або опосередковано
володіє чи кінцевим бенефіціарним власником якої є Страхувальник та/або Вигодонабувач, НЕ
застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону
України «Про санкції»;
2.8.13. він та/або Вигодонабувач НЕ має рахунку у банку, зареєстрованому в Ірані, КНДР, або в
державі, віднесеній до переліку офшорних зон;
2.8.14. надає Страховику безумовну згоду на обробку його персональних даних, включення їх до
бази персональних даних Страховика у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» з
метою проведення Страховиком своєї діяльності, відмовляється від письмового повідомлення про
включення його персональних даних до бази персональних даних Страховика та про передачу його
персональних даних третій особі. Згода на обробку персональних даних надається на строк, необхідний
для досягнення мети обробки персональних даних і може бути відкликана за письмовою заявою,
направленою Страховику;
2.8.15. він обізнаний про свої права у відповідності до статті 8 Закону України «Про захист
персональних даних»;
2.8.16. Страховик повідомив йому відомості, визначені частиною другою статті 12 Закону
України «Про захист персональних даних»:
Володільцем персональних даних є Страховик.
Страховиком оброблятимуться такі персональні дані: прізвище, ім’я та по батькові; серія та
номер паспорта (чи іншого документа, що підтверджує особу суб’єкта персональних даних), ким та коли
виданий документ; реєстраційний номер облікової картки платника податків; дата народження; місце
проживання та реєстрації; громадянство; стан здоров’я; фотографія (в тому числі цифрове
зображення) суб’єкта персональних даних; номери телефонів; адреси електронної пошти (E-mail); інша
інформація, необхідна для досягнення мети обробки персональних даних Страховиком.
^
Обробка
персональних
даних
включає
в
себе:
збирання,
реєстрацію,
накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, аналіз, систематизацію,
поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у
тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, тощо. Страховик самостійно
визначає процедуру обробки персональних даних.
Персональні
дані
оброблятимуться
з
метою
ведення
діловодства, отримання
та
використання статистичної інформації (в тому числі використання такої інформації в маркетологічних
цілях (дослідження ринку, визначення потенційної цільової аудиторії, проведення інших
маркетологічних досліджень), підготовки адміністративної та іншої інформації з питань здійснення
страхової діяльності, реалізації визначених чинним законодавством України прав та обов’язків суб’єктів
персонал ьних даних тощо.
Персональні дані передаватимуться асистуючим компаніям та іншим особам (в тому числі, але
не виключно, Товариству з обмеженою відповідальністю «НЕКСТЕП СОЛЮШНЗ», код ЄДРПОУ
36982875) з метою здійснення страхової діяльності Страховиком.
2.8.17. у випадку зазначення персональних даних Вигодонабувача - фізичної особи, щодо якого
відсутня можливість безпосереднього отримання згоди на обробку персональних даних, гарантує, що
ним виконано всі необхідні дії, зокрема, відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних» отримано згоду у відповідності до пункту 2.8.14. цієї Публічної пропозиції, та повідомлено всю
необхідну інформацію згідно пунктів 2.8.15., 2.8.16. цієї Публічної пропозиції;
2.8Л8. Страхувальник поінформований, що у разі надання ним неправдивих відомостей під час
укладання Договору, Страховиком може бути відмовлено у здійсненні страхової виплати (страхового
відшкодування).
2.9. Договір вважається укладеним з моменту одержання Страховиком інформації про акцепт
Пропозиції, підписаного Страхувальником з використанням електронного підпису одноразовим
ідентиф ікатором.
2.10. Після одержання Страховиком інформації про акцепт Страхувальником Пропозиції
Страхувальник отримує повідомлення про підтвердження укладення Договору.

2.11. Страхувальник укладанням Договору надає безумовну згоду Страховику на надіслання
Страховиком та/або залученими Страховиком третіми особами інформації, повідомлень, листів, інших
документів, що пов’язані з укладанням та виконанням Договору, на адресу електронної пошти
Страхувальника або повідомлень на його засіб мобільного зв’язку. У разі зазначення Страхувальником
невірної або помилкової адреси електронної пошти при укладанні Договору, а також у разі подальшої
неможливості доступу Страхувальника до електронної пошти та/або засобу мобільного зв’язку,
Страховик звільняється від відповідальності за неотримання Страхувальником повідомлень, документів,
заяв, листів, інформації тощо, пов’язаних з виконанням Сторонами умов Договору.
2.12. Договір, дата, час, порядок акцепту, обмін електронними повідомленнями між Страховиком
та Страхувальником, повідомлення про підтвердження укладення Договору фіксуються та зберігаються
в електронній базі Страховика.
2.13. Після укладення Договору на адресу електронної пошти, вказану Страхувальником,
надсилається Договір у форматі .pdf, що унеможливлює зміну його змісту. Отриманий примірник
Договору Страхувальник самостійно роздруковує або зберігає на власних електронних носіях.
2.14. Сторони мають право за будь-якої необхідності відтворити Договір на паперовий носій.
Страховик приймає на себе зобов’язання за письмовою заявою Страхувальника відтворити примірник
Договору на паперовий носій та протягом п’яти робочих днів для отримання такої заяви надати
Страхувальнику примірник Договору, підписаний уповноваженою особою та посвідчений печаткою
Страховика. Страхувальник приймає на себе зобов’язання на письмову вимогу Страховика, власноручно
підписати отриманий від Страховика примірник Договору та протягом п’яти робочих днів надати
Страховику підписаний примірник Договору нарочно або поштовим відправленням з описом вкладення.
2.15. Сторони домовилися, що використання Страховиком аналогу підпису уповноваженої особи
Страховика та відбитку печатки Страховика, зразки яких наведені у цьому пункті, визнається
Страхувальником як оригінальний підпис уповноваженої особи Страховика скріплений печаткою
Страховика. Ця пропозиція про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного
відтворення печатки є угодою про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного
відтворення печатки в Договорі.

Зразки підпису уповноваженої особи Страховика та відбитку печатки Страховика:

укладається з використанням Страховиком аналогу власноручного підпису уповноваженої особи
Страховика та відбитку печатки Страховика, зазначених в пункті 2.15. цієї Публічної пропозиції.
2.17. Ця Публічна пропозиція розміщена на вебсайті Страховика у мережі Інтернет:
https://www.interexpress.shop/ у форматі .pdf, що унеможливлює зміну її змісту, та доступна до вільного
ознайомлення та отримання Страхувальником шляхом скачування файлу у форматі .pdf.

В. М. Кушнір

Додаток 11 до Наказу № 3 від 02.07.2020 р.

_____ о _________

інт евіїекспвес

страхова

компанія

Додаток 1
до Публічної пропозиції (Оферти)
від «02» липня 2020 року
на укладення електронного договору
добровільного страхування майна та цивільної
відповідальності перед третіми особами

УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Згідно з Договором Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені Договором
строки та виконувати інші умови Договору і Правил, а Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання
страхового випадку здійснити страхову виплату (страхове відшкодування) в порядку та на умовах, визначених
Договором.
1.2.
Майноуяке приймається
н а страхування:
1.2.1. Конструкція - конструктивні елементи квартири, житлового будинку (в тому числі зовнішнє оздоблення),
які побудовані на постійному місці, мають капітальний фундамент, стіни, дах; мають водні, газові та/або
електричні та каналізаційні комунікації;
1.2.2. Внутрішнє оздоблення - постійне покриття стін, стелі та підлоги в середині приміщень, внутрішні двері;
1.2.3. Рухоме майно - побутове обладнання, електронна і побутова техніка.
1.3. Страховий захист не поширюється на:
- будівлі та споруди в аварійному або ветхому стані (старі будівлі (споруди), у яких не проводився капітальний
ремонт більш ніж 50 (п’ятдесят) років, а також майно, що знаходиться в них;
- несправне та непридатне до експлуатації майно;
- рухоме майно, що знаходиться в дачних будинках, гаражах, літніх кухнях, за винятком, коли такі приміщення
обладнані охоронною пультовою системою безпеки з цілодобовою підтримкою та наявним діючим договором на
самообслуговування;
- майно, що знаходиться в зоні воєнних дій з моменту оголошення в установленому чинним законодавством
порядку стану війни чи фактичного початку воєнних дій без їх оголошення, якщо таке оголошення було здійснено
або воєнні дії розпочалися до укладення Договору;
- майнові права;
- моделі, макети, зразки, форми, креслення, плівки тощо;
- готівку в будь-якій валюті, банкноти, кредитні картки, дебетові картки;
- цінні папери, переводні та прості векселі, ощадні книжки, чеки банку, рахунки, боргові зобов'язання, документи
або бланки суворої звітності (обліку);
- рукописи, плани, схеми, ділову документацію, фінансові, бухгалтерські книги та інші документи на паперових та
електронних носіях, печатки, фотознімки, слайди;
- твори мистецтва, культові цінності, філателістичні, нумізматичні та інші колекції, скульптури, антикварні та інші
предмети, які мають художню цінність, малюнки, картини, рідкі книги, ордени, медалі та будь-які інші раритети
тощо;
- дорогоцінні та напівдорогоцінні метали в зливках і коштовні каменї без оправ, ювелірні вироби з дорогоцінних
металів, коштовних та напівкоштовних каменів, перлів тощо;
- хутряні вироби;
- технічні носії інформації комп’ютерних та/або аналогічних систем, зокрема, програмне забезпечення, інформація
в іншій формі тощо;
- нерухоме майно в процесі ремонту, в тому числі капітального, будівництва, зведення або монтажу;
- майно в стані консервації (в тому числі об’єкти незавершеного будівництва);
- мережі електропостачання та інші розподільні лінії, а також трансформатори, електропроводка, кабелі, труби та
трубопроводи;
- малі архітектурні форми та тимчасові спорудження: намети, та інші підсобні приміщення, споруджувані для
проміжних цілей;
- майно, яке знаходиться в місці дії Договору, але не належить Страхувальнику;
- вибухові речовини;
- майно, обмежено або вилучено з обігу відповідно до чинного законодавства України.
1.4. Страхуванням не покриваються та не відшкодовуються:
- збитки, які завдані Страхувальнику (Вигодонабувачу) особами, що є членами його родини, мешкають разом з ним
та/або ведуть разом з ним спільне господарювання;
- шкода та збитки, які виникли внаслідок навмисних дій або грубої необережності Страхувальника або осіб, що є
членами його родини, мешкають разом з ним та/або ведуть разом з ним спільне господарювання;
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- шкода та збитки, які виникли внаслідок вчинення Страхувальником (або особами, що є членами його родини,
мешкають разом з ним та/або ведуть разом з ним спільне господарювання) дій, за які передбачається кримінальна
відповідальність;
- будь-які непрямі збитки, в тому числі втрата орендної плати внаслідок загибелі або втрати майна; моральна
шкода; шкода діловій репутації третьої особи тощо.
2. ПРЕДМЕТ ДОГ ОВОРУ
2.1. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України,
пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також пов’язані з обов’язком Страхувальника
відшкодувати третім особам прямої шкоди за ненавмисне завдання якої відповідальність несе Страхувальник.
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
за Договором є наступні події:
3.1.1. пожежа; вибух газу, який використовується для побутових потреб; удар блискавки;
3.1.2. стихійні явища: сильний вітер (буря, шторм, ураган), вихор, град, зливові дощі, паводок (затоплення,
водопілля, повінь) землетрус;
3.1.3. пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем, внаслідок їх раптової аварії, в
тому числі із сусідніх приміщень;
3.1.4. протиправні дії третіх осіб: грабіж, розбій, умисне знищення або пошкодження майна третіми особами.
3.2. С т р а х о в и м и ви п а д к а м и за Договором є:
3.2.1. Пошкодження, знищення або втрата застрахованого майна Страхувальника внаслідок настання будьякої з подій (страхового ризику), зазначених в пункті 3.1. цих Умов.
3.2.2. Настання цивільно-правової відповідальності Страхувальника за ненавмисне заподіяння протягом
строку дії Договору шкоди третім особам, пов’язаної з володінням та/або експлуатацією нерухомого майна,
зазначеного у Договорі, внаслідок подій (страхових ризиків), зазначених в підпунктах 3.1.1., 3.1.3. пункту 3.1. цих
Умов, а саме за
а) смерть або заподіяння шкоди здоров’ю третьої особи;
б) пошкодження або знищення майна третьої особи;
в) заподіяння шкоди об’єктам навколишнього природного середовища,
яка:
•
підтверджується рішенням суду, що набрало законної сили, згідно з яким зобов’язано Страхувальника
відшкодувати третій особі шкоду та /або збитки, або
•
настала в результаті задоволення Страхувальником у добровільному порядку, за попередньої згоди на це
Страховика, обґрунтованої претензії третьої особи щодо відшкодування, понесеної нею шкоди та/або збитків.
3.1. С т р а х о в и м и р и зи к а м и

4. ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. ФРАНШИЗА
4.1. Страхова сума (у гривнях) визначається (обирається) Страхувальником в залежності від обраної ншГПрограми
добровільного страхування майна і цивільної відповідальності перед третіми особами (далі - Програма
страхування) та зазначається у Договорі.
4.2. Програмою страхування встановлені ліміти відповідальності Страховика щодо здійснення страхової виплати
(страхового відшкодування) на окремий випадок заподіяння шкоди та/або збитків.
4.3. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.
Страховий тариф (у відсотках від страхової суми) визначається (обирається) Страхувальником в залежності від
умов обраної ним Програми страхування та зазначається у Договорі.
4.4. Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з умовами Договору, визначається
(обирається) Страхувальником в залежності від обраної ним Програми страхування.
БАЗОВА

КЛАСІК

ЕЛІТ

Страхова сума, грн.
в тому числі:

70 0 00

120 000

250 000

К о н ст р у к ц ія

14 000
28 000

20 000
40 000
20 000

40 000
85 000
40 000

28 000

40 000

85 000

0 ,5 6 9

0 ,4 9 9

0 ,3 9 9

399

599

999

ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ:

В н у т р іш н є о зд о б л е н н я
Р ухом е м ай н о

-

Н ост ання

цивільно-правової

в ід п о в ід а л ь н о с т і С т р а х у в а л ь н и к а
^•

Страховий тариф, %
Страховий платіж, грн.
Франшиза, %

1,5% по кожному страховому випадку

5. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ, ПОРЯДОК І СТРОК ЙОГО СПЛАТИ
5.1. Розмір страхового платежу визначається (обирається) Страхувальником в залежності від умов обраної ним
Програми страхування та зазначається у Договорі.
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5.2. Страховий платіж підлягає сплаті на поточний рахунок Страховика одноразовим платежем в день укладання
Договору.
6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Строк дії Договору становить 1 (один) рік.
6.2. Договір набирає чинності 00 годин 00 хвилин дня, зазначеного в Договорі як дата початку його дії, але не
раніше 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження страхового платежу в розмірі, визначеному
Договором на поточний рахунок Страховика та припиняється о 24 годині дня, зазначеного в Договорі як дата його
закінчення.
6.3. Договір діє на території України. Дія Договору не поширюється на тимчасово окуповані території Донецької
та Луганської області, а також Автономну Республіку Крим (території, на яких органи державної влади тимчасово
не здійснюють свої повноваження), Правовий статус і перелік таких територій визначається чинним
законодавством України.
6.4. Будь-які зміни умов Договору здійснюються за згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди до
Договору.
6.5. Дія Договору припиняється і втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:
а) закінчення строку дії Договору;
б) виконання Страховиком зобов’язань за Договором у повному обсязі;
в) ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України;
г) прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним;
ґ) в інших випадках, передбачених законодавством України.
6.6. Дію Договору страхування може бути достроково припинено на вимогу однієї із Сторін. Про намір достроково
припинити дію Договору будь-яка із Сторін зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше як за 30
(тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору. Дострокове припинення Договору здійснюється у
порядку, визначеному статтею 28 Закону України «Про страхування». Нормативні витрати на ведення справи за
Договором складають 40%.

7. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ
7.1. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку. Страхувальник зобов’язаний:
7.1.1. Вжити всіх можливих заходів щодо рятування життя та здоров’я третіх осіб, запобігання та зменшення
розміру збитків, а також усунення причин, що сприяють збільшенню розміру шкоди та збитків.
7.1.2. Негайно, але не пізніше 24 годин, з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про подію, повідомити
відповідні уповноважені державні органи (установи) або служби (Державна служба України з надзвичайних
ситуацій; органи Міністерства внутрішніх справ України; служби, що здійснюють нагляд та обслуговування
водопровідної або каналізаційної або теплової систем) викликати на місце події їх представників та отримати від
них документи, що підтверджують факт настання та обставини події.
7.1.3. До прибуття представників уповноважених державних органів (установ) або служб не змінювати картину
місця події, за винятком дій з рятування людей та/або майна.
7.1.4. Протягом 48 годин (не враховуючи вихідних та святкових днів) з дня, коли він дізнався або повинен був
дізнатися про подію, письмово повідомити про це Страховика, в подальшому погоджувати свої дії із Страховиком
та виконувати його рекомендації.
7.1.5. Забезпечити уповноваженому представнику Страховика можливість безперешкодного огляду пошкодженого
(знищеного) майна для з’ясування причин та обставин настання події, розміру збитків.
7.1.6. Для отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку «Пошкодження, знищення або
втрата застрахованого майна Страхувальника» (пункті 3.2.1. цих Умов) подати Страховику наступні
документи, але не обмежуючись нижчезазначеним переліком:
7.1.6.1. заяву Страхувальника (Вигодонабувача) на страхове відшкодування;
7.1.6.2. копію документу, що посвідчує особу Страхувальника (Вигодонабувача) разом з копією довідки про
присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) тощо.
7.1.6.3. копію документів, що підтверджують, майновий інтерес Страхувальника (Вигодонабувача) щодо
застрахованого майна (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди, тощо).
7.1.6.4 оригінал переліку пошкодженого, знищеного або втраченого майна із зазначенням його вартості;
7.1.6.5. фінансові документи, що підтверджують вартість пошкодженого, знищеного або втраченого майна (за
наявності);
7.1.6.6. оригінал документів, що підтверджують розмір прямого матеріального збитку, якого зазнав Страхувальник
(Вигодонабувач) та вартість необхідних витрат на ремонт такого майна (кошторис ремонтних робіт, рахунокфактура, наряд-замовлення, акт виконаних робіт, квитанції, чеки тощо);
7.1.6.7. оригінал документів, що підтверджують здійснені Страхувальником (Вигодонабувачем) витрати щодо
запобігання або зменшення розміру збитків, завданих настанням події, що має ознаки страхового випадку, якщо
відшкодування таких витрат передбачено Договором;
7.1.6.8. оригінал документу уповноваженого державного органу або установи (залежно від характеру події та її
обставин), що підтверджує факт настання, час та обставини події, що має ознаки страхового випадку:
а) при настанні ризику « п о ж е ж а ; в и б у х
,газу я к и й в и к о р и с т о в у є т ь с я дл я п о б у т о в и х
(пункт 3.1.1. цих Умов):
- акт про пожежу Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
З
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- технічний висновок (експертиза) спеціалістів з дослідження пожеж;
- копія постанови слідчого про результати досудового розслідування з кримінального провадження по факту
виникнення пожежі;
- рішення суду, що набрало законної сили;
- акт або довідка державної або комунальної служби, які здійснюють нагляд за умовами експлуатації газової
мережі про причини та розмір збитку з зазначенням технічних дефектів, порушень умов експлуатації, винних осіб
тощо;
б) при настанні ризику « с т и х ій н ія в и щ а » (пункт 3.1.2. цих Умов):
- довідка метеорологічних служб з описом природних явищ (їх характеру) на дату настання події, що може бути
визнана страховим випадком, наслідком яких було знищення або пошкодження застрахованого майна;
в) при настанні ризику « п о ш к о д ж е н н я в о д о ю » (пункт 3.1.3. цих Умов):
- акт служб, що спеціалізуються на обслуговуванні та/або здійснюють нагляд за водопровідними, каналізаційними,
опалювальними системами про причини виходу з ладу такої системи з зазначенням винної сторони;
г) при настанні ризику « п р о т и п р а в н і д ії т р е т іх о сіб » (пункт 3.1.4. цих Умов):
- копія заяви (звернення) Страхувальника (Вигодонабувача) в органи Міністерства внутрішніх справ України (в
Національну поліцію України);
- копія документу, що підтверджує внесення органом державної влади, уповноваженим розпочати досудове
розслідування, відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
ознаками відповідного злочину із зазначенням попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- копія постанови слідчого про результати досудового розслідування;
- рішення або вирок суду, що набрали законної сили, якими встановлено факт протиправних дії третіх осіб.
7.1.7. Для отримання страхової виплати (страхового відшкодування) при настанні страхового випадку «Настання
цивільно-правової відповідальності Страхувальника» (пункті 3.2.2. цих Умов) подати Страховику наступні
документи:
- заяву Страхувальника про страхову виплату (страхове відшкодування);
- претензія або позовна заява третьої особи до Страхувальника про відшкодування шкоди та/або збитків,
заподіяних з вини Страхувальника;
- висновки спеціалістів (експертів), що встановлюють відповідальність Страхувальника та/або розмір заподіяних
збитків;
- копія рішення суду, що набрало законної сили, стосовно відшкодування Страхувальником шкоди та/або збитків;
- оригінал документів, що підтверджують здійснені Страхувальником витрати на проведення експертиз з метою
визначення причин та наслідків події, суми збитків, які заподіяно Страхувальником третім особам;
- копія документу, що посвідчує особу одержувача страхової виплати разом з копією довідки про присвоєння
реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
7.2. У випадку отримання страхової виплати (страхового відшкодування) спадкоємцем, додатково до документів,
передбачених пунктами 7.1.6.-7.1.7. цих Умов, ним подається:
- копія свідоцтва про смерть Страхувальника (Вигодонабувача) або третьої особи;
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на спадщину із зазначенням частки спадкоємця в
успадкованому майну, в тому числі, із зазначенням частки страхового відшкодування (виплати).
7.3. Страхове відшкодування здійснюється Страховиком з вирахуванням залишкової вартості майна,
пошкодженого внаслідок настання страхового випадку.
7.4. Страхове відшкодування виплачується:
7.4.1. При повній загибелі мана - у розмірі страхової суми, за вирахуванням вартості залишків та франшизи, але не
більше дійсної вартості майна.
7.4.2. При частковому пошкодженні майна - у розмірі витрат по відновленні майна, але в межах страхової суми.
7.4.3. При розрахунку витрат на відновлення майна експлуатаційний знос не враховується, окрім витрат,
пов’язаних з відновленням конструкції будівлі.
7.4.3.1. Витрати по відновленню майна складаються з:
- витрати на матеріали та запасні частини;
- витрати на оплату ремонтних робіт;
- витрати по доставці матеріалів до місця ремонтних робіт.
7.5. Розмір шкоди, заподіяної життю, здоров’ю, майну третіх осіб і навколишньому природному середовищу,
визначається Страховиком відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, яке підтверджує шкоду та /або
збитки третіх осіб та відповідальність Страхувальника за їх заподіяння, або за згодою Страховика, Страхувальника
та третьої особи на підставі представлених документів без прийняття судом відповідного рішення.
7.6. Розмір страхової виплати (страхового відшкодування) за Договором не може перевищувати розмір страхової
суми, визначеною Договором.
7.6.1. Якщо шкода та/або збитки заподіяні Страхувальником декільком особам - розмір страхової виплати
(страхового відшкодування) здійснюється Страховиком таким особам в межах страхової суми та лімітів
відповідальності Страховика, визначених Договором, у черговості, зазначеною Страхувальником у заяві про
страхову виплату.
7.7. Страховик протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, з моменту одержання від Страхувальника
(Вигодонабувача) або третьої особи, яка має право на отримання страхової виплати (страхового відшкодування)
всіх документів, необхідних для підтвердження факту, причин, обставин і наслідків настання страхового випадку
та визначення розміру шкоди (збитків) приймає рішення про здійснення страхової виплати (страхового
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відшкодування) шляхом складення страхового акту або приймає рішення про відмову у здійсненні страхової
виплати (страхового відшкодування).
7.8. Страховик здійснює перерахування суми страхової виплати (страхового відшкодування) на користь
Страхувальника (Вигодонабувача) або третьої особи, яка має право на отримання страхової виплати (страхового
відшкодування) протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати складання ним страхового акту. Виплата
здійснюється за реквізитами, зазначеними отримувачем у заяві про страхову виплату. Днем здійснення страхової
виплати вважається день списання коштів страхової виплати (страхового відшкодування) з поточного рахунку
Страховика.
7.9. Страховик письмово повідомляє Страхувальника (Вигодонабувача) або третю особу, яка має право на
отримання страхової виплати (страхового відшкодування) протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття ним
рішення про відмову у страховій виплаті (страхового відшкодування).
7.10. На вимогу Страховика Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всі документи та вжити всіх
заходів, які необхідні для здійснення права вимоги до винних осіб.
8. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
8.1. Навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку.
8.2. Вчинення Страхувальником умисного злочину або інших неправомірних дій, що призвели до настання
страхового випадку із застрахованим майном.
8.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору або про факт настання
страхового випадку або його обставини.
8.4. Отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування збитків за майновим страхування від
особи, винної в їх заподіянні.
8.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання події, що має ознаки
страхового випадку, без поважних на це причин або створення Страховику перешкод у визначенні обставин,
характеру та/або розміру збитків.
8.6. Не подання Страхувальником (Вигодонабувачем) Страховику всіх необхідних документів, що підтверджують
факт настання події, що має ознаки страхового випадку.
8.7. Подія, що сталася, не є страховим випадком або належить до виключень із страхових випадків або обмежень
страхування у відповідності до Правил та чинного законодавства України.
8.8 Подія, що відбулась поза межами періоду дії Договору (до набрання чинності Договором чи після припинення
його дії).
8.9. Події, що відбулась поза місцем дії Договору;
8.10. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником будь-якого зобов’язання, передбаченого
Договором.
8.11. Інші випадки, передбачених Договором, Правилами та/або чинним законодавством України.
9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
9./. Страхувальник
має
правої
9.1.1. у разі настання страхового випадку на отримання страхової виплати (страхового відшкодування) в порядку,
встановленому Договором та Правилами;
9.1.2. при укладанні Договору призначити Вигодонабувачів, які можуть зазнати збитків внаслідок настання
страхового випадку, для отримання страхове відшкодування;
9.1.3. отримувати від Страховика будь-яку інформацію, що стосується укладеного Договору;
9.1.4. на зміну умов Договору за згодою Сторін, згідно з умовами Договору;
9.1.5. на дострокове припинення дії Договору (відмову від Договору) згідно статті 28 Закону України «Про
страхування» та статті 997 Цивільного Кодексу України з врахуванням умов Договору.
9.2. Страхувальник зобов ’язаний:
9.2.1. повідомити Страховику достовірну інформацію, що має значення для визначення ступеня ризику. При зміні
ступеня ризику протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це в письмовій формі Страховика для прийняття
останнім рішення про подальшу дію Договору;
9.2.2. сплатити страховий платіж у розмірі і в строки, що обумовлені Договором;
9.2.3. використовувати застраховане майно за його прямим призначенням, забезпечувати відповідні умови
експлуатації, охорони та обслуговування, дотримуватися правил і норм техніки безпеки, пожежної безпеки,
забезпечити безперебійне функціонування всіх охоронних та пожежних систем і пристроїв, що були у
Страхувальника в наявності під час укладання Договору;
9.2.4. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, визначений Договором;
9.2.5. виконувати інші обов’язки, встановлені умовами Договору, Правил та/або чинного законодавства України.
93. Страховик має право:
9.3.1. у разі необхідності робити запити про відомості, що пов’язані із страховим випадком до правоохоронних
органів, медичних закладів та інших установ і служб, що володіють інформацією про причини настання та
обставини страхового випадку, а також самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку;
9.3.2. відмовити у здійсненні страхової виплати (страхового відшкодування) згідно з умовами Договору;
9.3.3. брати участь у заходах, спрямованих на запобігання та зменшення завданої шкоди та/або збитків, внаслідок
настання події, що може бути визнана страховим випадком;
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9.3.4. на дострокове припинення дії Договору (відмову від Договору) згідно статті 28 Закону України «Про
страхування» та статті 997 Цивільного Кодексу України з врахуванням умов цього Договору;
9.3.5. реалізувати інші права передбачені умовами Договору, Правил та/або чинного законодавства України.
9.4.
Страхдвш зобов 'язщиж
9.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами;
9.4.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку вжити заходів щодо
оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати (страхового
відшкодування) згідно з умовами Договору;
9.4.3. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату та/або страхове відшкодування у відповідності
до умов Договору. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати
(страхового відшкодування) шляхом сплати особі, яка має право на отримання страхової виплати, пені у розмірі
0,01% суми заборгованості за кожний день прострочення;
9.4.4. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, за винятком випадків,
передбачених чинним законодавством України.
10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Спори за Договором, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів.
10.2. Претензії та скарги щодо надання страхових послуг за Договором приймаються Страховиком у письмовому
вигляді, шляхом направлення їх на адресу Страховика: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69.
10.3. При неможливості урегулювання Сторонами спірних питань шляхом переговорів, справа розглядається у
судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
II. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Всі не врегульовані Договором умови та положення регулюються Правилами та чинним законодавством
України. Положення Договору є пріоритетними щодо відповідних положень Правил та у випадку, якщо Договір
конкретизує, уточнює або доповнює положення Правил, то перевагу мають положення Договору.
11.2. Договором Сторони в належній формі досягли згоди щодо всіх істотних умов страхування, які визначені для
договорів страхування як істотні та обов’язкові умови згідно з Цивільним Кодексом України, Законом України
«Про страхування» та іншими нормами чинного законодавства України.
11.3. Усі заяви та повідомлення, передбачені умовами Договору, повинні здійснюватися Сторонами у письмовій
формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом з
повідомленням, або подані особисто за вказаною адресою та врученні під розписку відповідальній особі, або
надіслані на електронну пошту зазначену Страхувальником під час укладення Договору.
11.4. Сторони зобов’язані своєчасно повідомляти одна одну про зміну адреси, банківських реквізитів тощо, що
можуть вплинути на виконання Сторонами обов’язків згідно Договору.
11.5. Страхувальник ознайомлений та згоден з тим, що, у разі зміни Страховиком найменування,
місцезнаходження, реквізитів, Страховик повідомляє Страхувальника про такі зміни шляхом оприлюднення
відповідної інформації на вебсайті Страховика в мережі їнтернет: https://www.interexpress.corn.ua, що вважається
належним повідомленням (та підтверджує факт належного повідомлення) Страховиком Страхувальника про такі
зміни. Офіційні документи, що підтверджують факт проведення реєстрації таких змін, розміщуються на вебсайті
Страховика в мережі їнтернет. Вищевказані зміни не потребують оформлення додаткової угоди до Договору.
11.6. Якщо будь-яке положення Договору з будь-якої причини втрачає чинність, силу, стає недійсним або
незаконним, така обставина не впливає на чинність або силу будь-якого або всіх інших положень Договору.
11.7. Договір укладається українською мовою в електронній формі, що за правовими наслідками прирівнюється до
договору, укладеного

Голова Правління
ПрАТ СК«ІнтерЕкс
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