Довіра та Гарантія
Страхова Компанія

ЧАСТИНА 2 ДОГОВОРУ
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА

«МИТТЄВИЙ ЗАХИСТ»

Цей договір добровільного страхування майна (далі - Договір) укладений між ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА
ТА ГАРАНТІЯ», з місцезнаходженням за адресою: 04071, м. Київ, вул. Житньоторзька, 8, що має ліцензію АВ №
584646 від 30.06.2011 р., видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг (безстроково), (далі «Страховик») та Страхувальником, чиї дані зазначені в Частині 1 цього Договору на умовах, викладених у Частині 1 та
Частині 2 цього Договору та на підставі Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено
пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») (надалі – Правила), та Закону України "Про страхування".
Частина 1 є невід’ємною від Частини 2 цього Договору.
Страхувальник, укладаючи цей Договір, підтверджує, що: 1) він ознайомлений з Правилами та погоджується з усіма
умовами Договору, 2) дає свою згоду на одержання Страховиком відомостей про себе, 3) надає згоду Страховику
на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання,
поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) його персональних даних (в т. ч.
інформації про нього з обмеженим доступом) з метою укладення Договору. Персональні дані Страхувальника також
можуть надаватись третім особам, які можуть мати безпосереднє відношення до укладання, виконання, розірвання
Договору та/або отримання страхової виплати, а також в інших випадках, передбачених законодавством України; 4)
надає згоду та не заперечує проти проведення Страховиком його ідентифікації та вивчення фінансової діяльності
Страхувальника відповідно до вимог законодавства України, 5) отримав від Страховика до укладення цього
Договору інформацію відповідно до вимог ч.2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг».
ТЕРМІНИ
Вигодонабувач - особа, на користь якої укладено Договір і яка має право на отримання Страхової виплати. За
умовами цього Договору Вигодонабувачем є Страхувальник;
Договір страхування - договір добровільного страхування майна, укладений між Страховиком та Страхувальником, в
рамках якого Страховик здійснює страхування майна Страхувальника, обумовленого цим договором, і
зобов'язується за обумовлену договором плату (страховий платіж), що сплачується Страхувальником, при настанні
страхового випадку виплатити Страхове відшкодування;
Застраховане майно – майно придбане Страхувальником та застраховане за Договором страхування.
Страхувальник - особа, що уклала Договір страхування зі Страховиком;
Страхове відшкодування - сума грошових коштів, яку Страховик зобов'язується виплатити Вигодонабувачу при
настанні Страхового випадку;
Страхова сума - визначена Договором страхування грошова сума, в межах якої Страховик несе відповідальність за
договором страхування і, виходячи з величини якої, визначається розмір Страхового платежу і Страхового

1

відшкодування;
Страховий платіж - плата за страхування (плата за надання страхових послуг), яку Страхувальник зобов'язаний
сплатити Страховику, в порядку та у строки, визначені Договором страхування;
Страховий ризик - певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування;
Страховий випадок - подія, яка настала, та з настанням якої у Страховика виникає обов'язок виплатити Страхове
відшкодування;
Страховий тариф - ставка Страхового платежу, що встановлюється у відсотках від Страхової суми за Строк дії
Договору, і яка використовується для розрахунку Страхового платежу;
Страховик - Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ».
Правила страхування або Правила - Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами
5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВІ РИЗИКИ. МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
1.1. Предметом цього Договору страхування є майнові інтереси, які не суперечать законодавству України, пов'язані
з володінням, користуванням і розпорядженням майном, в тому числі з ризиком пошкодження (порушення
цілісності застрахованого майна або окремих предметів, поломки механізмів, що вимагають ремонту і т. д.) або
знищення (повного приведення майна у непридатність) застрахованого майна (далі - Страхування майна).
1.2. Страховим випадком за Страхуванням майна є настання події, передбаченої у п. 1.3 цієї частини Договору
страхування, що спричинило пошкодження або знищення застрахованого майна, з настанням якої виникає
обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику.
1.3. Відповідно до цього Договору Страховим випадком визнається та відшкодовуються збитки Страхувальника, що
виникли в результаті настання наступних подій:
1.3.1. «Механічні пошкодження» - пошкодження або знищення Застрахованого майна, що виникло при раптовому і
непередбаченому механічному впливові на майно сторонніх предметів.
1.3.2. «Пошкодження водою та / або іншою рідиною» - пошкодження або знищення Застрахованого майна, що
виникло при раптовому і непередбаченому впливові на майно води (затоплення водою) і / або інших рідин.
1.3.3. «Гарантійні випадки» - пошкодження (втрата працездатності) будь-якого з компонентів Застрахованого майна,
що визнається як дефект виробника, передбачені стандартними умовами гарантії виробника.
1.3.4. «Пошкодження від впливу електричного струму» - пошкодження або знищення застрахованого майна, що
виникло в результаті впливу електричного струму у формі короткого замикання, різкого підвищення сили струму
або напруги в мережі енергопостачання, впливу індуктивних струмів і інших аналогічних струмів і інших аналогічних
причин. Зазначені вище події визнаються Страховими випадками, якщо пошкодження або знищення майна в
результаті зазначених подій підтверджується відповідними документами уповноважених органів.
1.4. Місце дії договору страхування: Україна.
2. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
2.1. Подія, зазначена в п. 1.3 цієї частини Договору страхування, не є Страховим випадком, якщо вона відбулася в
результаті:
2.1.1. порушення Страхувальником, Членами сім'ї Страхувальника вимог правил технічної експлуатації, санітарнотехнічних вимог, встановлених нормативно-правовими актами України;
2.1.2. навмисних дій Страхувальника, Членів сім'ї Страхувальника;
2.1.3. Вчинення Страхувальником, Членами сім'ї Страхувальника або особами, що спільно з ним проживають, будь
яких дій в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, що призвели до настання Страхового
випадку;
2.1.4. будь-яких інших дій Страхувальника за Договором страхування, спрямованих на настання Страхового випадку;
2.1.5. в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами України.
2.2. Страховик не здійснює виплату страхового відшкодування у випадку, коли Страхувальник отримав відповідне
відшкодування збитку від особи, винної у заподіянні цього збитку. Якщо збиток відшкодовано частково і менше
належного за Договором страхування Страхового відшкодування, то виплата страхового відшкодування
здійснюється за вирахуванням суми, отриманої Страхувальником від особи, винної у заподіянні шкоди.
2.3. Страхування по цьому Договору не поширюється на:
2.3.1. Комплектуючі матеріали до Застрахованого майна (зарядні пристрої, навушники, акумулятори тощо).
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Страхувальник має право:
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3.1.1. Перевіряти дотримання Страховиком умов Договору страхування;
3.1.2. На отримання Страхового відшкодування при настанні Страхового випадку в межах Страхової суми з
урахуванням умов, обумовлених Договором страхування;
3.1.3. На зміну умов Договору страхування згідно з Договором та Правилами страхування;
3.1.4. На дострокове припинення дії Договору страхування відповідно до умов Правил страхування.
3.2. Страхувальник зобов'язаний:
3.2.1. своєчасно вносити Страхові платежі;
3.2.2. при укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що
мають істотне значення для оцінки Страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну Страхового
ризику;
3.2.3. при укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього
предмета договору;
3.2.4. вживати всі можливі заходи по запобіганню та зменшенню збитків внаслідок Страхового випадку;
3.2.5. за вимогою Страховика надавати всю необхідну інформацію у письмовому вигляді;
3.2.6. ставитись до застрахованого майна так, якби воно не було застраховане, ніяким чином не погіршувати
наслідки Страхових випадків;
3.2.7. у разі отримання грошового відшкодування від винної у заподіянні шкоди особи сповістити про таке
відшкодування та його розміру Страховика;
3.2.8. надати представникові Страховика можливість оглянути пошкоджене майно, провести розслідування причин
та розміру збитків, брати участь у заходах по зменшенню збитків та рятуванню застрахованого майна;
3.2.9. протягом трьох діб з моменту, як стало відомо про настання Страхового випадку, повідомити про це
Страховика. Цей обов'язок буде вважатися виконаним належним чином, якщо повідомлення про подію, що настала
і має ознаки Страхового випадку, зроблено протягом зазначеного строку шляхом надісланням письмового
повідомлення за поштовими реквізитами Страховика, або за номером факсу Страховика, зазначеному у Договорі
страхування;
3.2.10. несвоєчасне повідомлення Страховика про настання події, що має ознаки Страхового випадку, дає
Страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо не буде доведено, що Страховик своєчасно
дізнався про настання такої події, або що відсутність у Страховика відомостей про це не могла позначитися на його
обов'язку сплатити страхове відшкодування;
3.2.11. Використовувати застраховане майно за прямим призначенням, забезпечувати йому відповідні умови
зберігання, експлуатації, охорони та обслуговування, забезпечити та дотримуватись встановлених законами або
іншими нормативними актами правил і норм протипожежної безпеки;
3.3. Страховик має право:
3.3.1. вимагати від Страхувальника і перевіряти всю інформацію, необхідну для визначення ступеню ризику,
перевіряти виконання ними умов Договору страхування;
3.3.2. запитувати у Страхувальника та компетентних органів інформацію, необхідну для встановлення факту
Страхового випадку або розміру, що підлягає виплаті за страховим відшкодуванням, а також самостійно з'ясовувати
причини та обставини настання Страхового випадку, проводити експертизу таких причин і обставин;
3.3.3. на проведення незалежної експертизи з метою встановлення причин повного знищення або пошкодження
застрахованого майна, а також уточнення розміру збитків, що виникли у зв'язку з цим. Незалежна експертиза
проводиться експертом (експертною комісією), призначеним (призначеної) за погодженням сторін Договору
страхування. Організацію експертизи та оплату експертизи, проведеної на його вимогу, здійснює Страхувальник;
3.3.4. проводити, самостійно або за допомогою спеціалізованої організації аналіз представлених Страховику
документів;
3.3.5. проводити спільні зі Страхувальником розслідування, експертні перевірки факту настання Страхового випадку
та розміру заподіяного збитку;
3.3.6. вимагати зміни умов Договору страхування і сплати додаткового Страхового платежу при збільшенні ступеня
ризику пропорційно до такого збільшення;
3.3.7. відстрочити виплату страхового відшкодування при відсутності необхідних документів до моменту їх
отримання;
3.3.8. відстрочити виплату страхового відшкодування до отримання відповідей на запити, спрямовані Страховиком
в компетентні органи, повідомивши про це Страхувальникові, Вигодонабувачеві в письмовій формі, але на строк не
більше 6 місяців;
3.3.9. самостійно з'ясовувати причини та обставини Страхового випадку, а також розміри збитків;
3.3.10. проводити огляд майна, постраждалого внаслідок події, що має ознаки Страхового випадку, не чекаючи
повідомлення Страхувальника про збиток. Страхувальник не має права перешкоджати Страховику у проведенні
такого огляду.
3.3.11. регресного позову до осіб, винних у збитках, завданих Страхувальнику;
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3.3.12. відмовити у виплаті страхового відшкодування відповідно до умов цього Договору страхування;
3.3.13. інші права, передбачені чинним законодавством України;
3.3.14. у випадку, якщо з'ясується, що дії Страхувальника які призвели до настання Страхового випадку, мали
протиправний характер, Страховик має право вимагати дострокового припинення дії Договору страхування і
повернення фактично здійснених виплат страхового відшкодування, до яких призвели ці дії;
3.3.15. згідно чинного законодавства України брати участь у судових засіданнях при розгляді будь-якої справи,
пов'язаної зі Страховим випадком.
3.4. Страховик зобов'язаний:
3.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та Правил страхування;
3.4.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання Страхового випадку, вжити заходів щодо
оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику;
3.4.3. при настанні Страхового випадку, здійснити виплату страхового відшкодування у строк, передбачений цим
Договором страхування. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування Страховик має сплатити неустойки
(штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування;
3.4.4. при відмові у виплаті страхового відшкодування, письмово повідомити про це Страхувальника в порядку
передбаченому цим Договором страхування.
3.4.5. тримати в таємниці відомості про Страхувальника, за винятком випадків, передбачених чинним
законодавством України.
4. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ ПОДІЇ, ЩО МАЄ ОЗНАКИ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
4.1. При настанні події, що має ознаки Страхового випадку зі Страхування майна, Страхувальник зобов'язаний:
4.1.1. Прийняти розумні і доступні в обставинах, що склалися, заходи для зменшення можливих збитків.
4.1.2. Негайно, але в будь-якому випадку протягом трьох робочих днів з моменту настання вказаної події, письмово
повідомити Страховика про те, що трапилося.
4.1.3. Негайно повідомити про настання події, що сталася у відповідну аварійну службу.
4.1.4. Забезпечити доступ представників відповідних служб, зазначених у п. 4.1.3 цієї частини Договору страхування,
на місце настання подій для складання акта за фактом настання відповідної події, що має ознаки Страхового
випадку.
4.1.5. У разі отримання грошового відшкодування від винної у заподіянні шкоди особи сповістити про таке
відшкодування та його розмір Страховика.
5. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
5.1. При настанні Страхового випадку і при виконанні Страхувальником обов'язків, зазначених у п. 3.2 цієї частини
Договору страхування, Страховик здійснює виплату страхового відшкодування відповідно до умов Договору
страхування.
5.2. Якщо при настанні Страхового випадку виплачене Страхове відшкодування виявиться менше розміру Страхової
суми, визначеної Договором страхування майна, то після здійсненої виплати страхового відшкодування дія
Договору страхування триває, а Страхова сума зменшується на розмір здійсненої виплати страхового
відшкодування.
5.3. Для отримання страхового відшкодування при настанні Страхового випадку за Страхуванням майна
Страхувальник або інша особа, яка звернулася на адресу Страховика з вимогою виплати страхового відшкодування,
зобов'язаний представити на адресу Страховика пошкоджене Застраховане майно та наступні документи:
5.3.1. Письмова Заява про настання події, що має ознаки страхового випадку. До складу Заяви Страхувальника про
настання події, що має ознаки страхового випадку, повинен входити перелік знищеного, пошкодженого
домашнього майна, складений Страхувальником;
5.3.2. Оригінал Частини 1 Договору страхування;
5.3.3. Документи, які підтверджують факт настання і причини страхового випадку та визначають осіб винних в
заподіянні збитку, якщо такі є. Залежно від характеру події і її обставин, такими документами можуть бути
документи відповідної компетентної установи, організації, наприклад, довідки органів електромереж, слідчих
органів МВС, ДСНС тощо.
5.3.4. Копія паспорту та індивідуального податкового номеру, що посвідчує особу одержувача Страхового
відшкодування (Страхувальника).
5.3.5. Копії фіскальних касових чеків, що підтверджують придбання Застрахованого майна та оплату Договору.
5.3.6. Копія гарантійного талону або гарантійного зобов’язання Застрахованого майна.
5.3.7. Акт авторизованого сервісного центру щодо пошкоджень Застрахованого майна, в якому буде, зокрема,
визначено пошкодження Застрахованого майна, його причина, серійний номер або IMEI Застрахованого майна,
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стан слоту сім-карти та гнізда зарядного пристрою та можливість гарантійного обслуговування Застрахованого
майна. Акт сервісного центру Страхувальник має надати на вимогу у разі якщо: Візуальний огляд електронного
пристрою не дозволяє ідентифікувати пошкодження, як таке, що підпадає під дію Договору, зовнішній характер
пошкоджень не відповідає заявленій Страхувальником непрацездатності Застрахованого майна або неможливо без
внутрішнього втручання визначити IMEI або серійний номер Застрахованого майна.
5.3.8. Упаковка від Застрахованого майна (за наявністю).
5.3.9. Всі аксесуари, що були частиною стандартної комплектації Застрахованого майна (за наявністю).
5.3.10. Акційний товар, що був отриманий Клієнтом разом з Застрахованим майном (у разі наявності, наявність
встановлюється по фіскальному касовому чеку);
5.4. Страховик залишає за собою право в установленому законом порядку витребувати додаткові документи,
необхідні для розгляду події Страхового випадку та визнання його Страховим випадком, а також для більш точного
визначення розміру шкоди, в уповноважених державних органах (у тому числі органах внутрішніх справ, аварійнотехнічних служб тощо), підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини настання події,
що має ознаки Страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини та обставини її настання.
5.5. Страховик зобов'язаний прийняти рішення про визнання або невизнання Страхової події Страховим випадком
протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання всіх витребуваних їм документів, зазначених у п. 5.3 цієї
частини Договору страхування, а також документів компетентних, державних органів, підприємств, установ і
організацій, зазначених у п. 5.4 цієї частини Договору страхування, або офіційних відмов у їх наданні Страховику, і
повідомити про своє рішення Страхувальнику.
5.6. Прийняття рішення про виплату страхового відшкодування може бути відстрочено Страховиком, якщо за
фактами, пов'язаними з настанням заявленої Страхувальником події, що має ознаки Страхового випадку,
Страховиком організовані додаткові заходи щодо визначення причин настання такої події та розміру збитків,
завданих їм, у тому числі згідно з п. 5.4 цієї частини Договору страхування, або якщо розпочато кримінальне
провадження або розпочато судовий процес у відношенні Страхувальника або Членів сім'ї Страхувальника та
ведеться розслідування обставин, що призвели до настання Страхової події, - до закінчення перевірки,
розслідування або судового розгляду. У разі прийняття рішення про відстрочку виплати страхового відшкодування
Страховик зобов'язаний у письмовій формі сповістити про це Страхувальника.
5.6.1. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про визнання події Страховим випадком якщо, є
обґрунтовані сумніви в наявності у Страхувальника правових підстав на отримання страхового відшкодування. При
цьому відшкодування не виплачується до тих пір, поки не будуть представлені необхідні докази наявності у
Страхувальника інтересу в збереженні застрахованого майна відповідно до цього Договору страхування.
5.7. Розмір матеріального збитку (страхового відшкодування) при пошкодженні (загибелі) Застрахованого майна
визначається в залежності від вартості Застрахованого майна, у відповідності з вказаними даними:
Сума Страхового відшкодування, у % від Страхової суми
60%
5.8. Порядок виплати страхового відшкодування: страхове відшкодування виплачується Страховиком у
безготівковому порядку за дорученням (заявою) Страхувальника (Вигодонабувача) шляхом зарахування в рахунок
ТОВ «ТЕХНІКС СЕЙЛС» на придбання нового майна на заміну пошкодженого (знищеного) Застрахованого майна
або на банківський рахунок Страхувальника (Вигодонабувача), протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття
рішення про визнання події Страховим випадком, на вибір Страхувальника, протягом 10 (десяти) робочих днів після
прийняття рішення про визнання події Страховим випадком.
5.9. Страховик має право відмовити в виплаті страхового відшкодування, якщо:
5.9.1. Страхувальником вчинені навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена причина не
поширюється на дії, пов'язані з виконанням ним громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної
оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації.
Кваліфікація дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
5.9.2. Страхувальник повідомив свідомо неправдиві відомості про предмет договору страхування або про факт
настання страхового випадку;
5.9.3. Страхувальник, вчинив умисний злочин, що призвів до страхового випадку;
5.9.4. Страхувальник не повідомив, маючи можливість це зробити, в строки згідно Договору страхування про подію,
що має ознаки Страхового випадку, Страховику і в компетентні органи (органи правопорядку і інші), або цей факт не
підтверджується даними органами, або створив Страховику перешкоди у визначенні обставин, характеру та розміру
збитків;
5.9.5. Наявність обставин передбачених Розділом 2 цієї частини Договору;
5.9.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання Страхового випадку без
поважних на це причин або створення Страховику перешкод визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
5.9.7. Невжиття Страхувальником заходів щодо спасіння чи збереження Застрахованого майна після настання
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Страхового випадку (без поважних на це причин).
5.9.8. Отримання Страхувальником повного відшкодування шкоди від третьої особи, винної у їх заподіянні. Якщо
шкоду відшкодовано частково, виплата страхового відшкодування здійснюється з вирахуванням суми, отриманої як
компенсація заподіяної шкоди;
5.9.9. Порушення Страхувальником своїх обов'язків за Договором, визначених у п.п. 3.2 та розділу 4 цієї частини
Договору страхування
5.9.10. Відсутність (часткова або повна) документів, необхідних для прийняття рішень щодо здійснення виплати
страхового відшкодування;
5.9.11. Інші випадки, передбачені законом.
5.10. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування
Страховик повідомляє про своє рішення Страхувальнику в письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням причин
відмови.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Невиконання Страхувальником своїх обов'язків, передбачених Договором страхування, є підставою для
відмови в виплаті страхового відшкодування.
6.2. При порушенні Страховиком строків виплати страхового відшкодування відповідно до п. 5.8 цієї частини
Договору страхування, він оплачує Страхувальнику на його вимогу неустойку у вигляді пені в розмірі 0.01% (нуля
цілих і однієї сотої відсотка) від розміру виплати страхового відшкодування за кожний день прострочення, але не
більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня.
7. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Дія Договору страхування припиняється у зв'язку із закінченням строку його дії або достроково на наступних
підставах:
7.1.1. Виконання Страховиком своїх зобов'язань за Договором страхування у повному обсязі за першим та єдиним
Страховим випадком;
7.1.2. На вимогу (ініціативу) Страховика у випадках, передбачених Правилами страхування і Договором страхування,
якщо така вимога обумовлена порушенням Страхувальником положень Договору страхування;
7.1.3. З ініціативи Страхувальника. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше не
передбачене ним;
7.1.4. Прийняття судом рішення про визнання Договору страхування недійсним;
7.1.5. За згодою сторін;
7.1.6. В інших випадках, передбачених Правилами страхування, Договором страхування та чинним законодавством
України.
7.2. У випадку дострокового припинення дії Договору страхування на вимогу Страхувальника Страховик повертає
йому Страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на
ведення справи, визначених при розрахунку Страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, які
були понесені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком
умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальникові сплачені ним Страхові платежі повністю.
7.3. При достроковому припиненні дії Договору страхування на вимогу Страховика Страхувальникові повертаються
повністю сплачені ним Страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником
умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальникові Страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку
Страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, які були здійснені за цим Договором страхування.
7.4. Якщо за умовами Договору страхування Страховик повинен здійснити повернення Страхувальнику сплаченого
Страхувальником Страхового платежу або його частини, то виплата здійснюється на рахунок Страхувальника
протягом десяти робочих днів з моменту дострокового припинення Договору страхування за умови, що
Страхувальник повідомив Страховику банківські реквізити і номер свого рахунку. При цьому десятиденний строк,
зазначений у цьому пункті, обчислюється з моменту надання Страхувальником на адресу Страховика всіх
необхідних для розірвання Договору страхування документів і всієї необхідної інформації.
7.5. Усі зміни й доповнення до Договору страхування повинні бути вчинені в письмовій формі і підписані
Страхувальником і Страховиком. Зміни Договору страхування проводяться за взаємною згодою Страхувальника і
Страховика на підставі заяви однієї із сторін протягом 5-ти робочих днів з моменту одержання заяви іншою
стороною і оформлюється додатковою угодою сторін. Якщо одна з сторін не згодна з внесенням змін в Договір
страхування, в п'ятиденний строк вирішується питання про дію Договору страхування на попередніх умовах и про
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припинення його дії.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Усі спори, що виникають між Сторонами під час дії Договору, вирішуються: Сторонами шляхом переговорів. У
випадку недосягнення згоди, спори вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.
8.2. Цей Договір укладено українською мовою в 2 (двох) примірниках, по одному екземпляру для кожної зі Сторін,
кожний з яких має однакову юридичну силу.
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