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м. Дата:

1. СТРАХОВИК

2. СТРАХУВАЛЬНИК Дата народження

Адреса реєстрації І.П.Н./ЄДРПОУ

Телефони, email

Паспорт серія номер виданий: виданий: дата:

3. ВИГОДОНАБУВАЧ   

3.1. За ризиками згідно з п.6.1.1-6.1.6: Власник застрахованого майна

Фізичні та/або юридичні особи, майну, життю чи здоров’ю яких була заподіяна шкода Страхувальником в період дії цього Договору.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.4. Якість надання послуг за цим Договором відповідає вимогам Закону України «Про Страхування» та іншим нормативним актам.

5. МАЙНО, ЩО СТРАХУЄТЬСЯ (ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ МАЙНО)

Назва (квартира, будинок тощо) Адреса місцезнаходження

Квартира/Дом

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

Правила №1

6.1.1.Пожежа 0 ТАК

6.1.2. Вибух 0 ТАК

6.1.3. Стихійні лиха 0 ТАК

Правила №2

6.1.4. Дія води 0 ТАК

6.1.5. Протиправні дії третіх осіб 0 ТАК

6.1.6. Сторонній вплив 0 ТАК

Правила №3 0 ТАК

6.2. Страхове відшкодування не виплачується, якщо страховий випадок стався протягом перших 7 (семи) календарних днів з дня набрання чинності цим Договором

Електронний договір комплексного страхування майна (АКЦЕПТ) №     
Оферти № 248 від 31.08.2021 р.

(індивідуальна частина)

Цей Електронний договір комплексного страхування майна (надалі по тексту - Акцепт) є індивідуальною частиною електронного Договору добровільного страхування майна та відповідальності 
"Нерухомість без огляду" (далі - Договір) та підтверджує укладення Договору шляхом прийняття (акцепту) "Пропозиції щодо укладення електронного договору добровільного страхування майна та 
відповідальності "Нерухомість без огляду", що є публічною частиною Договору (далі - Оферта). Невід’ємними частинами Договору є цей Акцепт, а також Оферта, повний текст якої доступний на сайті 
Страховика  https://arx.com.ua. Дані Акцепта формуються на підставі Пропозиції Страховика та електронної заяви Страхувальника.

СК «ARX»*, код ЄДРПОУ 20474912, рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 489-ПС від 17.09.2019 р. 
зареєстровано як фінансову установу, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 108 від 17.09.2009 р., поточний рахунок _____________________ в 
________________________, відповідно до ліцензій Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України/Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг серії АВ № 483289 від 17.09.2009 р., серії  АВ № 483288 від 17.09.2009 р. та серії АВ № 483287 від 17.09.2009 р., в особі 
Першого Заступника Голови Правління Межебицького Максима Станіславовича, що діє на підставі Генеральної довіреності № 969/18 від 16.05.2019 р., адреса:м. Київ, 
вул. Іллінська, 8,тел. 
+38 044 391 1122, адреса електронної пошти ____________________.

3.2. За ризиком згідно з п. 6.1.7. : 

4.1. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням и розпорядженням майном за п. 5.1 Договору, 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. Договору

4.2. 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, Умов страхування і Правил страхування.

4.3. Цей Договір укладено між Страховиком і Страхувальником  відповідно до «Правил № 007 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ» (Правила № 1), «Правил № 
002 добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»)», в т.ч. «Особливих умов добровільного страхування майна фізичних осіб», зі 
змінами (Правила № 2) та «Правил № 005 добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності 
власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))» (Правила № 3)(зареєстровані Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, згідно з Розпорядженням № 1498 від 23.06.2020 р.; надалі – Правила)) із дотриманням вимог Законів України «Про страхування», «Про 
електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронну комерцію», актів цивільного законодавства України.

4.5. Страховим агентом за цим Договором є АТ КБ "ПРИВАТБАНК" на підставі Договору доручення на виконання страхових агентських послуг № 000007451П від 17.11.2017 року.

5.1. За цим Договором майном, що страхується, є нерухоме майно, яким володіє, розпоряджується або користується Страхувальник. Майно, що страхується має технічний паспорт, що містить основні 
відомості про нього: місцезнаходження, склад, технічні характеристики, план та опис об'єкта тощо.

6.1. Страховим випадком за цим Договором визнається подія, передбачена цим Договором, яка відбулася після набуття чинності цим Договором, і з настанням якої 
виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу) внаслідок втрати (загибелі) або пошкодження 
застрахованого майна в результаті дії будь-якого з ризиків поіменованих у цьому пункті нижче та описаних в розділі 11 Оферти:

Франшиза,
%

ЗНАЧЕННЯ
(ТАК/НІ)

6.1.7.  Визнаний судом або самим Страхувальником (за попереднього погодження зі Страховиком) факт настання відповідальності 
Страхувальника за шкоду, завдану життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб внаслідок володіння, користування або розпорядження 
застрахованим майном, яка виникла внаслідок Пожежі, Вибуху, Дії води.



7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8. СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ

8.1. ЗАГАЛЬНА СТРАХОВА СУМА, грн.:  тисяч гривень 00 коп.

8.1.1. Страхова сума в частині страхування нерухомого майна (конструкції з невід'ємними комунікаціями), грн:  тисяч гривень 00 коп.

8.1.2. Страхова сума в частині страхування внутрішнього оздобленная нерухомості, грн:  тисяч гривень 00 коп.

8.1.3. Страхова сума в частині відповідальності Страхувальника перед третіми особами за шкоду заподіяну майну, грн:  тисяч гривень 00 коп.

8.1.4. Страхова сума в частині відповідальності Страхувальника перед третіми особами за шкоду заподіяну життю, здоров'ю, грн:  тисяч гривень 00 коп.

 гривень 00 коп.

9. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ

9.1. Страхові платежі здійснюються за реквізитами:

9.2. Спосіб сплати: страхові платежі сплачуються у безготівковій формі згідно з умовами оплати, вказаними в п. 6.9 Оферти.

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 таке: «Страхова премія за договором № ___від ____")

У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ 3700

СТРАХУВАЛЬНИК СТРАХОВИК

____________________________ Межебицький М. С. __________________

м.п.

*СК «ARX» є комерційним найменуванням АТ «СК «АРКС»

7.1. Договір набуває чинності з 00-00 годин «__.__.___», але не раніше дня, наступного за днем сплати Страхувальником страхового платежу в обсязі, визначеному в п. 
8.3 Акцепта на розрахунковий рахунок Страховика, або першої частини страхового платежу у разі, коли сплата страхового платежу здійснюється дванадцятьма рівними 
частинами (згідно з п. 6.9 Оферти), та діє до 24-00 години «__.__.___».
7.2. У випадку ненадходження або надходження не в повному обсязі на розрахунковий рахунок чи до каси Страховика страхового платежу у розмірі згідно з п. 8.3 
Акцепта або першої частини страхового платежу у разі сплати страхового платежу дванадцятьма рівними частинами (згідно з п. 6.9 Оферти), Договір вважається таким, 
що не набув чинності.
7.3. Якщо страховий платіж за Договором сплачується частинами, то другу та кожну наступну частину страхового платежу Страхувальник повинен сплачувати не пізніше 
дня, зазначеного в п. 6.9 Оферти як дата граничного терміну сплати відповідної чергової частини страхового платежу.
7.4. У випадку ненадходження або надходження не в повному обсязі на розрахунковий рахунок Страховика другої та кожної наступної частини страхового платежу в сумі 
та в термін, вказані в п. 6.9 Оферти, відповідальність Страховика за Договором припиняється з 00-00 годин дня, наступного за днем, зазначеним в цьому Договорі як 
дата граничного терміну сплати відповідної чергової частини страхового платежу, сплата якої прострочена. 
7.5. Якщо наступна частина страхового платежу надійшла пізніше дати, встановленої як дата граничного терміну сплати відповідної чергової частини страхового 
платежу згідно з п. 6.9 Оферти, відповідальність Страховика за Договором поновлюється з 00-00 годин дня, наступного за днем надходження частини страхового 
платежу на рахунок Страховика. При цьому строк закінчення періоду страхування, за який страховий платіж сплачено з затримкою, залишається незмінним та страховий 
платіж перерахунку не підлягає.
7.6. Не вважаються та не визнаються страховими випадками будь-які події, які сталися в період припинення відповідальності Страховика.
7.7. Строк дії Договору може бути автоматично продовжений на наступний період дії Договору згідно з розділом 7 Оферти.
7.8. Дія Договору продовжується (лонгується) на такий самий строк у разі сплати страхових платежів на наступні періоди страхування, якщо жодна зі Сторін Договору не 
заявить про намір його припинити та за умови, що на момент такого продовження діє договір доручення зі страховим агентом, за сприяння якого укладено цей Договір. У 
разі втрати чинності вказаного в цьому пункті договору доручення з будь-яких підстав станом на дату лонгації Договору, Страховик повідомляє про припинення Договору 
та повертає сплачені страхові платежі на наступні періоди страхування протягом 5 (п'яти) робочих днів.

8.2. СТРАХОВИЙ ТАРИФ
(загальний):

8.3. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
(загальний):

рахунок №UA983052990000026509006200483  в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 20474912

Порядок зміни і припинення дії Договору визначено в розділі 17 Оферти.
Права та обов'язки Сторін Договору та відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору визначено в розділах 12 та 18 Оферти.
Договір складається з Оферти та цього Акцепта  
Даний Договір складено в електронній формі та підписано електронними підписами шляхом направлення Страховиком або його страховим агентом одноразового ідентифікатора (паролю) на засіб 
мобільного звя'зку Страхувальника та введення Страхувальником такого паролю в програмні комплекси Страховика або його страхового агента. 
Підписання цього Договору Страхувальником означає повне і беззастережне прийняття умов цього Договору та згоду Страхувальника зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, 
викладеними в Оферті № 248 від 31.08.2021 р. та Правилах, що розміщені на сайті Страховика http://arx.com.ua.
При відтворенні на папері договору страхування 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, підписаного оригінальним підписом уповноваженого представника 
Страховика, в робочий час Страховика за його місцезнаходженням протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання такої вимоги.
Страхувальник підтверджує та визнає, що: до укладання цього 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 http://arx.com.ua, є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансової послуги, що надається Страховиком; вся зазначена інформація та всі умови 
цього Договору та Правил йому зрозумілі; зазначена інформація та Договір 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.
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