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ЕЛЕКТРОННИЙ ПОЛІС

добровільного страхування майна та відповідальності фізичних осіб
«Нерухомість без огляду»

№
Київ                                                                                                                                                                      Дата

Цей електронний Поліс добровільного страхування майна та відповідальності фізичних осіб (по тексту – Поліс) є індивідуальною частиною
електронного Договору добровільного страхування майна та відповідальності фізичних осіб «Нерухомість без огляду» (надалі – Договір), що
підтверджує укладення Договору у порядку, передбаченому Пропозицією щодо укладення електронного Договору добровільного страхування майна
та відповідальності фізичних осіб «Нерухомість без огляду», що є публічною частиною Договору (по тексту – Пропозиція), чинною на дату її
акцептування та розміщеною у вигляді електронного документу на сайті Страховика www.kniazha.ua. Невід’ємними частинами Договору є цей Поліс,
Пропозиція та Умови добровільного страхування майна та відповідальності фізичних осіб «Нерухомість без огляду» до Договору, викладені у Додатку
№ 1 до Пропозиції (по тексту – Умови). Дані Поліса формуються на підставі Пропозиції Страховика та електронної заяви Страхувальника, заповненої
в ІТС Страховика або Страхового агенту.

1. СТРАХОВИК
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП»
в особі Голови Правління Грицути Дмитра Олексійовича, діючого на підставі Статуту,
ЄДРПОУ 24175269, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 34 від 13.10.2009.
Адреса: вул. Глибочицька, 44, м. Київ, 04050, Україна, www.kniazha.ua
Банківські реквізити: UA653052990000026507006800993, в банку АТ КБ "ПриватБанк", Київ.
Цілодобово 0 800 501 486

2. СТРАХУВАЛЬНИК
ПІБ
Дата народження
Паспортні дані
ЄДРПОУ/ІПН
Адреса
Телефон, email

3. ВИГОДОНАБУВАЧ
Опція 1 «Майно» Страхувальник, особисті дані якого визначені в розділі 2 Полісу
Опція 2
«Відповідальніст
ь»

Постраждалі Треті фізичні та/або юридичні особи, що пред'явили правомірні претензії
Страхувальнику

Договір укладено між Страховиком і Страхувальником відповідно до Ліцензії серії АВ № 483133 від 01.10.2009 та Правил добровільного страхування
майна (нова редакція), зареєстрованих Нацкомфінпослуг 28.02.2013 за № 1113032 (по тексту – Правила 1), ліцензії серії АВ № 483129 від 01.10.2009
та Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (нова редакція), зареєстрованих Нацкомфінпослуг 28.02.2013 за
№ 1013034 (по тексту – Правила 2), ліцензії серії АВ № 483124 від 01.10.2009 та Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми
особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону «Про страхування») (нова редакція), зареєстрованих Нацкомфінпослуг 26.04.2016 за
№ 1516103 (по тексту – Правила 3) (по тексту всі разом – Правила) у повному розумінні його умов і наслідків укладання та з дотриманням вимог
Законів України «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про електронні документи та
електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».
Якість надання послуг за Договором відповідає вимогам Закону України «Про Страхування» та іншим нормативним актам.
Страховим агентом за цим Договором є АТ КБ "ПРИВАТБАНК" на підставі Договору доручення №  6000-010885/1 від 06.01.2022 р.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
4.1. Майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з:
4.1.1. Володінням, користуванням і розпорядженням майном, визначеним у розділі 5 Договору (Опція 1 «Майно»).
4.1.2. Відшкодуванням шкоди, заподіяної Страхувальником (особами, відповідальність яких застрахована), життю,
здоров’ю та майну Третіх осіб внаслідок володіння, користування та розпорядження майном, зазначеним у розділі 5
Договору (Опція 2 «Відповідальність»).
4.2. Згідно з умовами Договору Страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку здійснити виплату
страхового відшкодування Страхувальнику/Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов'язується своєчасно сплачувати
страхові платежі та виконувати інші умови Договору, Умов і Правил.

5. ЗАСТРАХОВАНЕ
МАЙНО. МІСЦЕ ДІЇ
ДОГОВОРУ

Квартира або будинок, який знаходиться за адресою (місце дії Договору*):
квартира/будино

к
адреса

*Майно є застрахованим виключно за місцем дії Договору та в будь-якому разі за виключенням тимчасово окупованих
територій Донецької, Луганської областей та АР Крим

6. СТРАХОВІ РИЗИКИ
Опція 1 «Майно»
(Правила 1)

Дія води
Протиправні дії третіх осіб (ПДТО)
ІВП (падіння предметів без будь-якої участі людини на застраховане майно)

Опція 1 «Майно»
(Правила 2)

Вогневі ризики (пожежа, вибух газу, вибух котельного обладнання)
Стихійні явища

Опція 2
«Відповідальність»
(Правила 3)

Виникнення відповідальності Страхувальника (особи, відповідальність якої застрахована) життю,
здоров’ю, майну Третіх осіб

Страховик несе зобов’язання за подіями, які настали протягом 7 (семи) календарних днів з дня набуття чинності цього
Договору.

http://www.kniazha.ua/
http://www.kniazha.ua/


7. СТРОК ДІЇ
ДОГОВОРУ

Строк дії Договору з (включно) по (включно)
7.1. Строк дії Договору становить 12 місяців. Строк дії Договору поділяється на періоди страхування. Період
страхування становить 1 (один) рік (у випадку одноразової оплати) або 1 (один) місяць (у випадку щомісячної оплати).
У разі встановлення періоду страхування 1 (один місяць) страховий платіж за відповідний місяць визначається в розмірі
1/12 річного страхового платежу, визначеного в розділі 8 Полісу. Строк сплати страхового платежу за черговий
відповідний період страхування/місяць визначається як дата закінчення попереднього місяця, за який було сплачено
страховий платіж.
7.2. Договір набуває чинності з 00 годин 00 хвилин дня наступного за днем сплати страхового платежу за період
страхування (але не раніше дати початку дії Договору, визначеної в цьому розділі Полісу). Строк закінчення останнього
сплаченого періоду страхування відповідає строку закінчення Договору. Договір продовжує чинність на наступний
період страхування/місяць з 00 годин 00 хвилин першого дня відповідного місяця, але не раніше дня, наступного за
днем сплати страхового платежу за відповідний період страхування/місяць.
7.3. У разі несплати страхового платежу або сплати страхового платежу в неповному розмірі за відповідний період
страхування, Страховик не несе зобов’язань щодо здійснення виплати страхового відшкодування за будь-якими подіями.
7.4. У разі відсутності письмової заяви однієї зі сторін про припинення або зміну умов Договору протягом 30 (тридцяти)
календарних днів до закінчення строку дії Договору, він вважається продовженим на той самий строк і на тих самих
умовах, які були передбачені Договором, за умови:
7.4.1. Сплати Страхувальником страхового платежу за наступний період страхування.
7.4.2. Чинності Договору доручення між Страховиком та Страховим агентом, за сприянням якого укладено Договір, на
дату продовження дії Договору. У разі втрати чинності вказаного в цьому пункті Полісу Договору доручення між
Страховиком та Страховим агентом з будь-яких підстав на дату продовження дії Договору, Страховик повідомляє
Страхувальника про припинення дії Договору та протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання запиту
Страхувальника повертає страхові платежі, сплачені Страхувальником за наступні періоди страхування.

8. СТРАХОВА СУМА,
СТРАХОВИЙ ТАРИФ,
СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ

Опції (вид майна) Страхова сума, грн Страховий тариф Страховий платіж,
грн

Опція 1 «Майно» Всього за Опцією 1, в т.ч. ліміт
відповідальності:

30 000

- по конструктивних елементах
з невід’ємними комунікаціями

10 000

- по внутрішньому оздобленню 20 000
Опція 2
«Відповідальність»

Всього за Опцією 2, в т.ч. ліміт
відповідальності за:

20 0000

- за шкоду заподіяну майну
Третіх осіб

10 000

- за шкоду, заподіяну життю,
здоров’ю Третіх осіб

10 000

Всього за Договором: 50 000

9. ПОРЯДОК ТА
СТРОКИ СПЛАТИ
СТРАХОВОГО
ПЛАТЕЖУ

9.1. Страхові платежі здійснюються за реквізитами: IBAN UA653052990000026507006800993 в АТ КБ
«ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 24175269.
9.2. Спосіб оплати страхового платежу на рахунок Страховика:
одноразово в момент укладання Договору або
щомісячно рівними частинами у розмірі … грн … числа кожного календарного місяця строку дії Договору.
9.3. Страховий платіж вважається сплаченим з моменту надходження безготівкових коштів або внесення готівкових
коштів на вищезазначений рахунок Страховика. Під час сплати страхового платежу Страхувальник зобов’язаний в
призначенні платежу вказати наступне: «Страхова премія згідно з Договором № (вказати номер) від (вказати дату
Договору)».
9.4. У випадку несплати чергової частини загального страхового платежу повністю або частково у строки, встановлені в
Договорі, страхове покриття за Договором не продовжується на наступний період страхування та Договір припиняє
свою дію з 00 годин 00 хвилин 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.
Порядок зміни і припинення дії Договору визначено в Розділі 3 Умов публічної частини Договору.
Права та обов'язки Сторін Договору та відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов
Договору визначено в Розділі 2 Умов публічної частини Договору

У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ 3700
Договір укладений на підставі електронної заяви Страхувальника шляхом прийняття (акцепту) Пропозиції, розміщеній у вигляді електронного документа на сайті
Страховика https://kniazha.ua. 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://kniazha.ua, 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.

https://kniazha.ua/ua/about/company
https://kniazha.ua/ua/about/company


СТРАХОВИК
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП»
Голова Правління
Дмитро ГРИЦУТА

СТРАХУВАЛЬНИК
Прізвище Ім’я
Підписано за допомогою введення
одноразового ідентифікатора


