
ЕЛЕКТРОННИЙ ПОЛІС
добровільного страхування фінансових ризиків щодо операцій з платіжними картками та картковими рахунками №

(індивідуальна частина)
м. Київ Дата:

Цей Електронний Поліс добровільного страхування фінансових ризиків щодо операцій з платіжними картками та картковими рахунками (надалі –
Поліс), є індивідуальною частиною Електронного Договору страхування фінансових ризиків щодо операцій з платіжними картками та картковими
рахунками (надалі – Договір), що підтверджує укладення Договору у порядку, передбаченому Пропозицією щодо укладення Електронного Договору
добровільного страхування фінансових ризиків щодо операцій з платіжними картками та картковими рахунками (надалі – Пропозиція), чинною на дату
її акцептування та розміщеною у вигляді електронного документу на сайті Страховика https://universalna.com. Невід’ємними частинами Договору є цей
Поліс, Пропозиція та Умови страхування до Договору, викладені у Додатку № 1 до Пропозиції (надалі – «Умови»). Дані Поліса формуються на підставі
Пропозиції Страховика та електронної заяви Страхувальника, заповненої в ІТС Страховика або його Страхового агента.

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. Ліцензія Серія АГ №569730, видана 23.03.2011р. (безстрокова).

2. СТРАХУВАЛЬНИК Дата
народження

Адреса реєстрації РНОКПП (І.П.Н.)
Телефони, email
Паспорт серія номер виданий: дата:
3. ВИГОДОНАБУВАЧ Страхувальник – власник грошових коштів, розміщених на рахунку(ах) в АТ «КБ «Приватбанк», та страхування щодо яких здійснюється

відповідно до умов Договору
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням та
розпорядженням грошовими коштами Страхувальника, розміщеними на діючих у період дії Договору поточному(их), депозитному(их), картковому(их) рахунках
Страхувальника, відкритому(их) в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», та грошові кошти, переказ яких здійснюється
АТ «КБ «ПРИВАТБАНКОМ».
4.2. Згідно з умовами Договору, Страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку здійснити страхове відшкодування Страхувальнику
(Вигодонабувачеві), а Страхувальник зобов'язується своєчасно сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови Договору, Умов страхування і Правил
страхування.
4.3. Договір укладено між Страховиком і Страхувальником відповідно до Особливих умов добровільного страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
використанням платіжних карток від 15.02.10р. до Правил добровільного страхування фінансових ризиків від 29.03.07р., зі змінами та доповненнями (надалі –
Правила), із дотриманням вимог Законів України «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про електронні
документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
4.4. Якість надання послуг за Договором відповідає вимогам Закону України «Про страхування» та іншим нормативним актам.
4.5. Страховим агентом за цим Договором є АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» на підставі Договору доручення на виконання страхових агентських послуг №003/17/011 від

01 грудня 2017р.
5. ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ, СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ

5.1. Програма
страхування

5.2. Загальна
страхова сума, грн.

5.3. Страховий тариф
(річний), %

5.4. Страховий
платіж (річний),

грн.
6. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК, ФРАНШИЗА

Страховим випадком за Договором визнається факт понесення збитків Страхувальником (Вигодонабувачем) внаслідок
втрати застрахованих грошових коштів, з його рахунку в результаті настання наступних подій (страхових ризиків): Франшиза

6.1.1.«Незаконне отримання готівкових коштів з карткового рахунку»
0,00
грн.

Здійснення операцій третіми особами з платіжною картою Страхувальника після її втрати щодо отримання готівкових коштів з карткового
рахунку Страхувальника в АТМ/терміналі самообслуговування із використанням платіжної картки та PIN коду, у разі, якщо таке
незаконне отримання відбулося протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту втрати платіжної картки.
6.1.2. «Незаконна оплата з карткового рахунку в торгівельно-сервісній мережі за втраченими/викраденими картками»

0,00
грн.

Здійснення операцій третіми особами з платіжною картою після її втрати щодо розрахунку в торгівельно-сервісній мережі за
товари/послуги втраченою/викраденою платіжною карткою, як з використанням PIN коду так і без нього, у разі, якщо таке незаконне
отримання відбулося протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту втрати платіжної картки.
6.1.3. «Протиправний переказ коштів»

50%*, але не менш ніж
100,00 грн.Протиправний грошовий переказ третіми особами з карткового рахунку Страхувальника, відкритого в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», готівкових

коштів на картковий рахунок, відкритий в іншому банку.
6.1.4. «Скіммінг»

0,00
грн.

Протиправне здійснення платіжних операцій по картковому рахунку Страхувальника з використанням дублікату платіжної картки та
отриманих протиправним шляхом даних платіжної картки Страхувальника. Виплата здійснюється не частіше одного разу на рік під час дії
Договору.
6.1.5. «MobileBanking»

0,00
грн.

Протиправне здійснення платіжних операцій по картковому рахунку(ах) Клієнта третіми особами без присутності платіжної картки за
допомогою SMS-команд або незаконний платіж за допомогою SMS-команд або додатку SMS-банкінгу шляхом незаконного заволодіння
телефоном власника платіжної картки та PIN -кодом до додатку SMS–банкінгу, у разі, якщо таке здійснення операції відбулося протягом
24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту незаконного заволодіння телефоном.
6.1.6. «Зняття без картки в АТМ»

0,00 грн.

Протиправне здійснення платіжних операцій, в тому числі зняття готівкових коштів, по картковому рахунку(ах) Страхувальника третіми
особами без присутності платіжної картки в банкоматі за допомогою безконтактного платіжного інтерфейсу, а саме - незаконне
отримання коштів/розрахунок в АТМ без фізичної присутності платіжної пластикової картки, шляхом заволодіння даними платіжної картки
(включаючи PIN код) та телефоном для отримання вхідного дзвінку від ПриватБанку з метою проведення ідентифікації, у разі, якщо таке
здійснення операції відбулося протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту незаконного заволодіння телефоном.
6.1.7. «Еквайринг в режимі МОТО-операції» / «Оплата з карти без SMS-підтвердження операції»

0,00
грн.

Протиправне здійснення третіми особами платіжних операцій з використанням платіжної картки Страхувальника по телефону, поштою
або в мережі Інтернет в режимі МОТО-операції.
6.1.8. «Інтернет-еквайринг з використанням "Технології безпеки 3-D Secure"» / «Оплата в інтернет-мережі із
SMS-підтвердженням проведення операції» 0,00

грн.Протиправне здійснення третіми особами платіжних операцій з використанням платіжної картки Страхувальника в системі електронної
торгівлі (комерції) з використанням "Технології безпеки 3-D Secure".
6.1.9. «Платежі по телефону (3700)»

0,00
грн.

Протиправне здійснення платіжних операцій по картковому рахунку(ах) Страхувальника третіми особами за допомогою дистанційного
обслуговування - телефонних каналів зв'язку з SMS-підтвердженням проведення операції (платежу) або незаконна операція здійснення
платежу по телефону за номером 3700, шляхом авторизації в CALL центрі банку (заволодіння даними платіжної картки, ПІБ, контактним
номером телефону держателя платіжної картки) та заволодінням телефоном для отримання ОТП пароля або самим ОТП паролем, у разі,
якщо таке здійснення операції відбулося протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту незаконного заволодіння телефоном.

https://universalna.com/
mailto:office@universalna.com


6.1.10. «Cистема Internet Banking Приват–24»

0,00
грн.

Протиправні операції по картковому, поточному або депозитному рахунку Страхувальника з використанням системи дистанційного
обслуговування клієнтів Internet Banking Приват–24 — офіційного каналу зв'язку (обміну інформацією) між Банком та Страхувальником
шляхом:
- заволодіння даними власника рахунку (заволодіння даними платіжної картки, ПІБ, контактним номером телефону) та заволодіння
паролем від Приват24;
- заволодіння телефоном власника рахунку.
6.1.11. «LiqPay»

0,00
грн.

Протиправний переказ коштів в унікальному веб-інтерфейсі за електронною адресою www.liqpay.com через введення реквізитів платежу
в мережі інтернет та ініціювання грошового переказу або протиправне перерахування коштів в унікальному веб-інтерфейсі за
електронною адресою www.liqpay.com:
- в персональному кабінеті LiqPay до якої шахрай отримав доступ шляхом заволодіння паролем до кабінету «LiqPay»;
- виставлення підроблених рахунків для оплати в месенджері та їх оплата Страхувальником.
6.1.12.«Фішінг», “Фармінг”, "Вішинг"

0,00
грн.Протиправне здійснення платіжних операцій по картковому рахунку Страхувальника без застосування картки/дублікату платіжної картки

з використанням отриманих протиправним шляхом реквізитів платіжної картки.
6.1.13. "Соціальний инжинірінг"

50%*, але не менш ніж
100,00 грн.

Здійснення платіжних операцій Страхувальником по власному картковому рахунку під впливом обману або зловживання довірою з боку
третьої особи.
6.1.14. «Ненадання товару»

50% від суми оплати за
товар, але не менше, ніж

1000,00 грн.

Протиправні дії Продавця, які полягають у ненаданні (невідправленні) Продавцем Товару,** та не повернені Продавцем сплачених
коштів за Товар протягом 30 днів з дати оплати Страхувальником замовленого товару на реквізити Продавця (або в інший строк,
погоджений між Продавцем та Покупцем для надання Товару або повернення коштів за такий товар). Протиправні дії в розумінні даного
договору – дії, що полягають в невиконанні або неналежному виконанні продавцем своїх обов'язків, визначених законодавством та/або
договором щодо надання товару відповідно до замовлення.
**За умовами цього Договору до переліку Товарів входять предмети власного споживання та користування.
Страховий ризик «Ненадання товару» покривається лише для Програм 2 та 3, визначених в цьому Договорі. Ліміт відповідальності за
ризиком «Ненадання товару» становить 50% від розміру страхової суми, що визначена по кожній Програмі.
*% від суми протиправної операції або незаконні операції.
6.2. Страхове відшкодування не виплачується, якщо страховий випадок стався протягом перших 7 (семи) днів з дня набрання чинності Договором та/або протягом
перших 7 (семи) днів з дня поновленням дії страхового покриття за Договором після сплати частини загального страхового платежу в несплачений період страхування в
межах першого річного періоду страхування. При цьому, Сторони погодили, що протягом цього періоду (перших 7 (семи) днів з дня набрання чинності та/або з дня
поновлення дії страхового покриття (при сплаті загального страхового платежу щомісячними рівними частинами)) Страхувальник має право відмовитись від Договору
страхування (достроково припинити його дію) шляхом подання письмової заяви Страховику, а Страховик повертає сплачений страховий платіж (загальний страховий
платіж або останню сплачену щомісячну частину загального страхового платежу) в повному обсязі.

7. СТРОК ДІЇ
ДОГОВОРУ
СТРАХУВАННЯ

7.1. Договір діє 12 місяців з " $Request/RqInsur/@DatStart 00:00:00" до " 00:00:00" включно. Договір набирає чинності з 00.00 годин дати,
наступної за датою зарахування на поточний рахунок Страховика загального страхового платежу (першої частини загального страхового
платежу, якщо загальний 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 загального 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: програма страхування, 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 програма страхування, 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.
7.3. Договором встановлюється період страхування строком в 1 рік – у випадку сплати загального страхового платежу одноразово; та строком
в 1 місяць – у випадку сплати загального страхового платежу щомісячними рівними частинами.
Кількість періодів страхування при
щомісячній сплаті страхового платежу

12 дванадцять

7.4. У разі сплати загального страхового платежу щомісячними рівними частинами, сплачений період страхування починається з 00 годин 00
хвилин дня наступного за днем надходження частини загального страхового платежу на поточний рахунок Страховика в повному розмірі та діє
до 24 годин 00 хвилин за київським часом останнього дня сплаченого періоду страхування, за який відбулася сплата такої частини загального
страхового платежу. Якщо частина загального страхового платежу за наступний сплачений період страхування надходить в діючому
сплаченому періоді страхування, то наступний сплачений 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 здійснюються за реквізитами: рахунок UA483052990000026507046200274 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК, МФО 305299, ЄДРПОУ 20113829.
8.2. Спосіб сплати: щомісячний платіж гривень або річний платіж у розмірі гривен в залежності від способу оплати
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 № ».
8.5. У випадку несплати чергової частини загального страхового платежу повністю або частково 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) – весь світ, з врахуванням 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. Порядок зміни і припинення дії Договору визначено в Розділі 3 Умов публічної частини Договору.
11. 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://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

https://universalna.com/


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

$Request/RqInsur/RqInsurPerson/@irq_Name
Підписано за допомогою одноразового ідентифікатора,

відправленого на номер [ $Request/RqInsur/RqInsurPerson/@fin_Phone ]

СТРАХОВИК

https://universalna.com/

