
ЕЛЕКТРОНИЙ ПОЛІС № XXXXX-YYYYYYY
комплексного добровільного страхування наземного транспорту, 

добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 
та добровільного медичного страхування (продукт «TOP DRIVER»)

(Індивідуальна частина Договору страхування)

                                                                                                                                                                                      Дата: dd-mm-yyyy
Цей   Поліс   є   Індивідуальною    частиною   електронного   Договору   комплексного   добровільного   страхування   наземного   транспорту,
добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту та добровільного медичного страхування (продукт
«TOP DRIVER») (Публічна частина Договору страхування) (далі -  Договір  страхування)  та  підтверджує  укладення  Договору страхування
шляхом  прийняття (Акцепту) Оферти  щодо  укладення комплексного  добровільного  страхування наземного  транспорту, добровільного
страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту та добровільного медичного страхування (продукт «TOP DRIVER»),
що є публічною частиною Договору страхування (далі – Пропозиція). Невід’ємними частинами Договору страхування є цей Поліс, а також
Оферта, повний текст яких доступні на сайті Страховика https://universalna.com/pro-kompaniyu/publichni-dogovori-ta-oferti/privatbank/.
Дані  Поліса  формуються  на підставі  Оферти  та  електронної  заяви  Страхувальника.  Договір страхування  набирає  чинності  з  моменту
внесення страхового платежу та є дійсним за наявності сплати страхового платежу на відповідний Період страхування.

1. СТРАХОВИК

Приватне   акціонерне   товариство   «Страхова   компанія   «Універсальна»,   код   ЄДРПОУ   –   20113829,   розпорядженням
Національної  комісії,   що   здійснює   державне   регулювання   у   сфері   ринків   фінансових   послуг   №1224   зареєстровано   як
фінансову  установу,  свідоцтво  про  реєстрацію  фінансової  установи  серія  СТ  №16,  поточний  IBAN
UA483052990000026507046200274 в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 9, тел. 0 800 500
381, адреса електронної пошти: office@universalna.com, в особі Голови Правління Музичка Олексія Васильовича, який діє на
підставі Статуту. 

2. СТРАХУВАЛЬНИК Дата народження

Адреса І.П.Н./ЄДРПОУ

Телефони, email
Паспорт серія номер виданий: дата:
3. ВИГОДОНАБУВАЧ

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
4.1 Предметом Договору є :
4.1.1  В   частині   добровільного   страхування   наземного   транспорту   -   майнові   інтереси   Страхувальника,   що   не   суперечать   чинному
законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням ТЗ, вказаним у Розділі 5 Полісу (далі – Застрахований ТЗ
та/або Забезпечений ТЗ);
4.1.2 майнові інтереси Страхувальника та/або осіб, що керують забезпеченим транспортним засобом, зазначеним в Розділ 5 цього Договору,
на   законних   підставах   (далі   Водії   або   Допущені   до   керування   особи),   що   не   суперечать   чинному   законодавству   України,   пов’язані   з
відшкодуванням вказаними особами нанесеної ними шкоди життю, здоров’ю або майну Третіх осіб згідно з чинним законодавством.
4.1.3 майновий інтерес, пов’язаний з життям та здоров’ям Страхувальника.
4.1.4 Згідно з умовами цього Договору і Правил страхування, Страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку здійснити страхове
відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачеві, а Страхувальник зобов'язується своєчасно сплачувати страхові платежі та виконувати
інші умови Договору і Правил страхування.
4.1.5 Договір страхування укладено між Страховиком і Страхувальником відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування», Закону
України «Про електронну комерцію», Закону України «Про електронні документи, та електронний документообіг», Закону України «Про електронні довірчі послуги»,
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім
залізничного)» від 20.06.2019 р. (далі – Правила №1), «Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)» від 09.02.2007 р. зі змінами і доповненнями (далі – Правила №2) та Правил добровільного медичного страхування (безперервне
страхування здоров’я) від 24.07.2008 р. (далі – Правила № 3).
4.1.6 Якість надання послуг за цим Договором відповідає вимогам Закону України «Про Страхування» та іншим нормативним актам.
4.1.7 Страховим агентом за Договором страхування є АТ «КБ «Приватбанк» на підставі ДОГОВОРУ-ДОРУЧЕННЯ № 003/17/011 від «01» грудня 2017 р.

5. ЗАСТРАХОВАНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ

Марка Модель VIN

Державний реєстраційний номер Рік випуску Тип ТЗ
-

6.1. Страховими випадками за цим Договором визнаються:

6.1.1. дорожньо-транспортна пригода, яка сталася в процесі руху ТЗ з вини Допущених до керування осіб, з обов’язковою участю других учасників
дорожньо-транспортного руху – транспортних засобів і призвела до пошкоджень ТЗ. При цьому обов’язковою умовою класифікації випадку як страхового є
контакт   транспортних   засобів,   внаслідок   якого   вони   були   пошкоджені   (Добровільне   страхування   наземного   транспорту   (Страхування   ТЗ)   згідно   з
Правилами № 1)

6.1.2. факт настання цивільної відповідальності Страхувальника або Водія забезпеченого ТЗ за зобов’язаннями, що виникають при заподіянні шкоди
життю, здоров’ю та/або майну третіх (Потерпілих) осіб, внаслідок ДТП за участю забезпеченого ТЗ в період дії Договору (Добровільне страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту (Страхування ДЦВ) згідно з Правилами №2)

6.1.3. одержання невідкладної медичної допомоги з приводу розладу здоров’я (травматичного ушкодження), в т.ч. стоматологічної медичної допомоги, який
стався внаслідок ДТП, що було зафіксоване компетентним органом за участю ТЗ (Добровільне медичне страхування (Медичне страхування) згідно Правил
№3)

Під   «невідкладною   медичною   допомогою»   розуміють   медичну   допомогу,   яка   полягає   у   здійсненні   медичними   працівниками
невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини у
невідкладному або критичному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я.

6.2. Страхова сума, гривень
Загальна (-ий) Страхування ТЗ Страхування ДЦВ Медичне страхування

6.3. Страховий тариф, %

6.4. Страховий платіж 
(річний), гривень

6.5. Франшиза
1000,00 грн.
(безумовна)

7. СТРОК ДІЇ
ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір діє 1 рік з « dd-mm-yyyy » по « dd-mm-yyyy » включно. При цьому Договір набирає чинності з 00.00
годин дати, наступної за датою зарахування на поточний рахунок Страховика загального страхового платежу
(платежу   за   перший   Період   страхування,   якщо   річний   страховий   платіж   сплачується   щомісячними   рівними
частинами) в розмірі та у строк, зазначені в Полісі, але не раніше 00.00 годин дати, зазначеної у Полісі як дата
початку строку дії Договору. Договір діє до 24.00 годин за київським часом дати, що зазначена у Полісі як дата
закінчення строку дії Договору, якщо інші обставини не призвели до дострокового припинення дії Договору з
урахуванням умов Договору щодо сплати річного страхового платежу. 
7.2. У разі відсутності письмової заяви однієї із Сторін  про  припинення або  зміну умов Договору протягом  30
(тридцяти)   календарних   днів   до   закінчення   строку   дії   Договору   строк   дії   Договору   може   бути   автоматично
продовженим на наступні 12 (дванадцять) місяців на тих самих умовах (а саме: страхова сума, страховий тариф,
страховий платіж та спосіб сплати страхових платежів), які були передбачені Договором в попередні 12 місяців дії
Договору та за умови надходження страхового платежу за наступний період дії Договору, на який продовжується
його дія, на рахунок Страховика. Умови страхування (інші, ніж страхова сума, страховий тариф, страховий платіж та
спосіб сплати страхових платежів) на кожний наступний період дії Договору при автоматичному продовженні дії
Договору застосовуються згідно з тією редакцією Оферти, яка діє на момент здійснення такого продовження дії



Договору. У разі втрати чинності зазначеного в цьому Договорі страхування договору доручення з будь-яких підстав
станом на дату автоматичного продовження на наступний період дії Договору страхування, Страховик повідомляє
про припинення дії Договору страхування Страхувальникам та повертає сплачені страхові платежі на наступні
періоди страхування протягом 5 днів.
Кількість страхових періодів 12 місяців
Період страхування – 1 (один) календарний місяць. Перший період страхування починається з 00 годин 00 хвилин
дня, наступного за днем надходження страхового платежу за перший Період страхування на поточний рахунок
Страховика. Якщо наступний страховий платіж надійшов у діючому Періоді страхування, то  наступний Період
страхування починається з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем закінчення діючого Періоду страхування.

8. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ
8.1. Страхові платежі сплачуються за 
реквізитами:

IBAN __________________ в АТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО ___, ЄДРПОУ
______________

8.2. Спосіб сплати: щомісячний регулярний платіж у розмірі __ грн.
8.3   Страховий   платіж   вважається   сплаченим   з   моменту   надходження   безготівкових   коштів   або   внесення   готівкових   коштів   на
вищезазначений рахунок Страховика
8.4 Під час сплати страхового платежу у призначенні платежу зазначається: «Страховий платіж за договором страхування № XXXXX-YYYYYYY  від dd-mm-
yyyy »
8.5 У випадку несплати страхового платежу за наступний за оплаченим Період страхування у строки, встановлені у Договорі, Страхове
покриття за Договором не продовжується на наступний Період страхування та припиняє свою дію з 00 год. 00 хв. дати, наступної за
датою   закінчення   попереднього   сплаченого   періоду   страхування.   Страховик   звільняється   від   обов’язку   щодо   здійснення   страхової
виплати за події, на момент настання яких існувала прострочена заборгованість по сплаті чергової частини загального страхового
платежу за цим Договором. При цьому у Сторін не виникає будь-яких зобов’язань за таким Договором у наступні Періоди страхування, за
які страховий платіж повністю або частково не сплачений у передбачені Договором розміри та строки.

9. МІСЦЕ СТРАХУВАННЯ
9.1. Місце дії Договору (територія страхового покриття) – Україна, з урахуванням п. 9.2 Полісу.
9.2. Дія Договору не поширюється на території, які офіційно визнані зонами військових дій (збройних конфліктів), місцевості, де офіційно
об’явлено надзвичайний стан або загрозу стихійного лиха, які визнано зонами відчуження внаслідок аварії на ЧАЕС, а також районів
проведення   антитерористичної   операції,   незаконно   окупованих   та/або   відчужених   територій,   в   тому   числі   території   Автономної
Республіки Крим.
10. Страхувальник має право відмовитися від укладеного Договору страхування у порядку та строки, визначені п. 3 розділу 1 Оферти.
11.Порядок зміни і припинення дії Договору страхування визначено в п.2 розділу 2 Оферти.
12. Права та обов'язки сторін Сторін Договору страхування та відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов
договору визначено в п.1 розділу 2 Оферти.
13. Скарги на якість страхових послуг приймаються у письмовому вигляді за місцезнаходженням Страховика або на адресу електронної
пошти office@universalna.com.

У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ           0 800 500 381
Договір укладений на підставі електронної заяви Страхувальника шляхом прийняття (акцепту) Оферти, розміщеної у вигляді електронного
документа  на  сайті   Страховика   https://universalna.com.  Договір   складено   у  вигляді   електронного   документу,  підписаного   електронними
підписами   шляхом   направлення   Страховиком   або   його   страховим   агентом   одноразового   ідентифікатора   на   мобільний   телефон
Страхувальника та введення Страхувальником в інформаційно-телекомунікаційну систему Страховика або його страхового агента отриманого
одноразового ідентифікатора.
При відтворенні на папері Полісу Страховиком може бути використано факсимільне відтворення підпису особи, уповноваженої підписувати
такі договори, а також відтворення відбитка печатки технічними друкувальними приладами. На письмову вимогу Страхувальника Страховик
здійснює вручення Поліса, підписаного оригінальним підписом уповноваженого представника Страховика, в робочий час Страховика за його
місцезнаходженням.
Підписанням Договору Страхувальник підтверджує та визнає, що: до укладання Договору на виконання вимог Закону України “Про фінансові
послуги  та державне  регулювання ринків  фінансових послуг”  (надалі  – «Закон»)  Страховик  (Страховий агент) надав,  а Страхувальник
отримав та ознайомився зі всією інформацією в обсязі та в порядку, що передбачені частинами 1 та 2 статті 12 Закону; зазначена інформація є
доступною на веб-сторінці Страховика https://universalna.com, є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансової послуги, що
надається Страховиком; вся зазначена інформація та всі умови Договору та Правил йому зрозумілі; зазначена інформація та Договір не
містять двозначних формулювань та/або незрозумілих Страхувальнику визначень; укладання Договору не нав’язане йому іншою особою (в
тому числі Вигодонабувачем); Договір не укладається Страхувальником під впливом помилки, тяжких обставин, насильства; Страхувальник
має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладання Договору.

СТРАХУВАЛЬНИК СТРАХОВИК: 
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