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ЕЛЕКТРОННИЙ ПОЛІС

Дата:

ДОБРОВІЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ
«НЕРУХОМІСТЬ БЕЗ ОГЛЯДУ»
(індивідуальна частина)
№
Цей Поліс є індивідуальною частиною електронного Договору добровільного комплексного страхування майна та відповідальності перед третіми особами «Нерухомість без огляду» (далі - Договір
страхування) та підтверджує укладення Договору страхування шляхом прийняття (акцепту) " Пропозиція щодо укладання електронного договору добровільного комплексного страхуваннямайна та
відповідальності перед Третіми особами «Нерухомість без огляду», що є публічною частиною Договору страхування (далі - Пропозиція). Невід’ємними частинами Договору страхування є цей Поліс, а
також Пропозиція, , повний текст якої доступний на сайті Страховика https://vuso.ua/kompaniya/otchety-i-liczenzii/publichnaja-oferta.html. Дані Поліса формуються на підставі Пропозиції Страховика
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

2. СТРАХУВАЛЬНИК
Адреса реєстрації
Телефони, email
Паспорт

ПрАТ "СК "ВУСО", код ЄДРПОУ 31650052, розпорядженням Держфінпослуг № 1224 від 24.06.2004 року зареєстровано як фінансову установу, свідоцтво про
реєстрацію фінансової установи серія СТ № 142 , поточний рахунок UA463052990000026509046800478 в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», відповідно до ліцензій виданих
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг серії АЕ №293939 на право провадження добровільного страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 29.01.2008р. безстрокова, АЕ 293931 на право провадження добровільного страхування майна від 31.07.2014р. строком дії з 29.01.2008р.
безстрокова, АЕ 293947 на право провадження добровільного страхування відповідальності перед третіми особами від 31.07.2014р. строком дії з 11.10.2005 р. безстрокова в особі
Голови Правління Артюхова Андрія Вікторовича, діючого на підставі Статуту, адреса: 03150, м. Київ, вул. К. Малевича, 31,тел. 0 800 503 773 , адреса електронної
пошти vuso@vuso.ua.
Дата народження
РНОКПП/ЄДРПОУ
серія

номер

виданий:

дата:

3. ВИГОДОНАБУВАЧ
3.1. За ризиками згідно з п.6.1.1-6.1.4
3.2. Вигодонабувачами за ризиком вказаним в п. 6.1.5. Договору страхування є треті фізичні та/або юридичні особи, що пред'явили правомірні претензії Страхувальнику

4.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням и розпорядженням майном за п. 5.1
Полісу, а також з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі, внаслідок володіння, користування та
розпорядження майном, зазначеним у п. 5.1. Полісу.
4.2. Цей Договір страхування укладено між Страховиком і Страхувальником відповідно до Правил №13-03 ''Добровільного страхування майна'', затверджених 24 грудня 2007 р., зареєстрованих
Держфінпослуг 29 січня 2008 р., реєстраційний номер 1180544 (Правила №1), Правил №05-05 ''Добровільного страхування майна від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ'' затверджених 24
грудня 2007 р., зареєстрованих Держфінпослуг 29 січня 2008 р., реєстраційний номер 1080543 (Правила №2) та Правил № 07-02 ''Добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
(нова редакція)'' затверджених 01 грудня 2012 р., зареєстрованих Нацкомфінпослуг 5 березня 2013 р., реєстраційний номер 1513055 (Правила №3), а разом надалі – Правила страхування із
дотриманням вимог Законів України «Про страхування» , «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронну комерцію» .
4.3. Згідно з умовами Договору страхування 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 страхування, і Правил страхування.
4.4. Якість надання послуг за цим Договором страхування відповідає вимогам Закону України «Про Страхування» та іншим нормативним актам.
4.5. Страховим агентом за цим Договором страхування є ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на підставі Договору доручення на виконання страхових агентських послуг № 002597-87-00-00 від 14.11.2017 року.
5. МАЙНО, ЩО СТРАХУЄТЬСЯ (ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ МАЙНО)
5.1. За Договором страхування майном, що страхується, є нерухоме майно, яким володіє, розпоряджується або користується Страхувальник.
Назва нерухомості(квартира,
Місцезнаходження
будинок тощо)
5.2. Майно приймається на страхування тільки в тому місці, де воно знаходиться в момент укладення Договору страхування, якщо інше не передбачене умовами Договору.
6. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
ЗНАЧЕННЯ
Франшиза, %
(ТАК/НІ)
6.1.1. Пошкодження рідиною із водопровідних, каналізаційних, опалювальних або інших гідравлічних систем, внаслідок їх
0
Так
пошкодження - згідно п.3.3.1 Правил №1.
Правила №1
6.1.2. Протиправні дії третіх осіб, іншого стороннього впливу - згідно п.3.3.2. Правил № 1.
0
Так
6.1.3. Стихійні явища: бурі, урагану, шторму, смерчу, шквалу, землетрусу, повені, паводку, затоплення (підтоплення), дії ґрунтових
вод, граду, зливи, снігопаду, сильних морозів, льодоходу, ожеледі, хуртовини,осідання, провалу, зсув ґрунту, тиску снігового покрову,
0
Так
Правила №2
оповзню, обвалу, каменепаду, лавини, селевих потоків — згідно п.3.3.2 Правил № 2.
6.1.4. Дії вогню, вибуху (в т.ч. резервуарів), який призвів до пожежі — згідно 3.3.1. Правил № 2
0
Так
6.1.5. Пред’явлення Страхувальнику третіми особами правомірних майнових претензій, які заявлені згідно з нормами законодавства
України, та є наслідком Пожежі, Вибуху та/або Дії води, що сталися під час користуванням майном, зазначеним в п.5.1 Полісу:
Правила №3
0
Так
6.1.5.1. відповідальність за шкоду, заподіяну майну фізичних і юридичних осіб
6.1.5.2. відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю фізичних осіб
6.2. Страхове відшкодування не виплачується, якщо страховий випадок стався протягом перших 7 (семи) днів з дня набрання чинності Договором страхування
Договір страхування діє 12 місяців з "______________" по "__________________" включно (але не більш ніж період страхування, за яким сплачений страховий платіж).
Договір страхування набуває чинності з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати страхового платежу за період страхуванняна поточний рахунок Страховика. Термін
закінчення останнього періоду страхування відповідає терміну закінчення Договору страхування. Цей Договір страхування лонгується на такий самий строк у разі сплати
наступних страхових платежів, якщо жодний з учасників Договору страхування не заявить про бажання його припинити.
6.1. Страховим випадком за цим Договором страхування визнаються:

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Кількість періодів страхування

12

дванадцять

Період страхування - 1 (один) місяць. Період страхування починається с 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження страхового платежу на поточний
рахунок Страховика. Якщо страховий платіж надійшов у періоді страхування, за який вже сплачений страховий платіж, то наступний період страхування починається
з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем закінчення попереднього періоду страхування.
8. СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
8.1. ЗАГАЛЬНА СТРАХОВА СУМА, грн.:
50000.00
8.1.1 Страхова сума в частині страхування нерухомого майна (конструкції з невід'ємними комунікаціями), грн.:
10000.00
8.1.2 Страхова сума в частині страхування внутрішнього оздобленная нерухомості, грн.:
20000.00
8.1.3. Відповідальність Страхувальника перед третіми особами за шкоду заподіяну майну, грн.:
10000.00
8.1.4. Відповідальність Страхувальника перед третіми особами за шкоду заподіяну життю та здоров'ю, грн.:
10000.00
8.2. СТРАХОВИЙ ТАРИФ
8.3. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
(загальний):
(річний)ьний
):
9. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ
СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ

П'ятдесят тисяч гривень 00 коп.
Десять тисяч гривень 00 коп.
Двадцять тисяч гривень 00 коп.
Десять тисяч гривень 00 коп.
Десять тисяч гривень 00 коп.

9.1. Страхові платежі здійснюються за реквізитами: рахунок № UA463052990000026509046800478 в АТ КБ ПРИВАТБАНК,код банку 380269, ЄДРПОУ 31650052
9.2. Спосіб сплати страхвового платежу: щомісячно ____грн.
9.3. Страховий платіж вважається сплаченим з моменту надходження безготівкових коштів або внесення готівкових коштів на вищезазначений рахунок Страховика
9.4. Під час сплати страхового платежу Страхувальник зобов’язаний в призначені платежу вказати наступне: «Страхова премія за договором № ___________
9.5. У разі несплати або не повної сплати страхового платежу за період страхування Договір страхування не набуває чинності (або призупиняє свою дію) і ніякі виплати страхового відшкодування
за ним не здійснюються. У разі сплати страхового платежу, Договір страхування поновлює свою дію з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження страхового платежу на поточний
рахунок Страховика.
10.. Порядок зміни і припинення дії Договору страхування визначено в п.2 розділу 2 Пропозиції.
11. Права та обов'язки сторін Cторін Договору страхування та відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору визначено в п.1 розділу 2 Пропозиції.
12. Порядок реалізації Страхувальником права на відмову від Договору страхування визначено в п.3 розділу 1 Пропозиції.
13. . Скарги на якість страхових послуг приймаються у письмовому вигляді за місцезнаходженням Страховика або на адресу електронної пощти vuso@vuso.ua
У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ
3700
Страхувальник підтверджує та визнає, що: до укладання Договору страхування 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 частиною 2 статті 12 Закону; зазначена

інформація є доступною на веб-сторінці Страховика https://vuso.ua , є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансової послуги, що надається Страховиком; вся зазначена
інформація та всі умови Договору страхування та Правил йому зрозумілі; зазначена інформація та Договір страхування не містять двозначних формулювань та/або незрозумілих Страхувальнику
визначень; укладання цього Договору не нав’язане йому іншою особою (в тому числі Вигодонабувачем); цей Договір не укладається Страхувальником під впливом помилки, тяжких обставин,
насильства; Страхувальник має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладання Договору.
Договір страхування укладений на підставі електронної заяви Страхувальника, шляхом прийняття (акцепту) Пропозиції. Договір складено в електронному форматі та підписано електронними
підписами шляхом направлення Страховиком або його страховим агентом одноразового ідентифікатора на мобільний телефон Страхувальника та введення Страхувальником в інформаційнотелекомунікаційну систему Страховика або його страхового агента отриманого одноразового ідентифікатора. При відтворенні Полісу на папері 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 Договору страхування, підписаного оригінальним підписом уповноваженого представника Страховика (що унеможливлює зміну змісту Договору страхування), в робочий час
Страховика за його місцезнаходженням.

СТРАХУВАЛЬНИК
____________________________

СТРАХОВИК

