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ШАБЛОН ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

Базові умови 

 

м. Київ __.__.202_ 

Вид трансакції:   

Страхувальник: 

      ПІБ \ Назва компанії:  

      Адреса:  

ІПН \ Код за ЄДРПОУ:  

Страховик: 

ПрАТ "СК "Колоннейд Україна" Код за ЄДРПОУ: 25395057 

      Адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8 

Вигодонабувач: 

      ПІБ \ Назва компанії:  

      Адреса:  

       ІПН \ Код за ЄДРПОУ: 

   Строк дії Договору: 

Початок строку: __.__.202_ Закінчення строку: __.__.202_ (включно) 

        Страхова Премія, грн.: ХХХХ (сума прописом) 00 коп. 

Номер платежу Дата, до якої треба сплатити Сума до сплати, грн. 

1 __.__.202_ ХХХХ.ХХ грн. ХХХХ (сума прописом) 00 коп. 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

       Дані про застраховани Майно: 

Залежно від виду страхування 
 
 
 
 

       Страхова Сума (Ліміт відповідальності): 
       Страховий Тариф: 

 Вступ в силу страхового покриття: 

       Залежно від виду страхування 

     Франшизи: 

        

Страховик: Страхувальник: 

ПрАТ "СК "Колоннейд Україна", Код за ЄДРПОУ: 25395057 

04070, Київ, вул. Іллінська, 8, Блок 10, 4 поверх. 

IBAN UA303005840000026509200291271 в ПАТ "Сітібанк" м.Києва, 
МФО 300584 

     ПІБ \ Назва 
компанії:
  

      Адреса:  
       ІПН \ Код за ЄДРПОУ:: 
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УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРАХУВАННЯ

Договір добровільного страхування [вид страхування] далі за текстом Договір складається з двох частин кожна з яких становить невід ємну частину

єдиного Договору Базові Умови та Умови страхування

Договір укладено відповідно до Правил добровільного страхування [посилання на правила страхування] та Ліцензії Держфінпослуг України серія __

№ ________ які зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до вимог Законів України Про

Страхування Про електронні документи та електронний документообіг

ПРЕДМЕТ СТРАХУВАННЯ

Предметом страхування за цим Договором є майнові інтереси Страхувальника або Застрахованої особи що не суперечать законодавству України

пов язані з [залежно від виду страхування]

ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 

[залежно від виду страхування]

СТАНДАРТНІ ВИКЛЮЧЕННЯ

Обмеження щодо критичних територій України

Договір застосовується до страхових випадків за ризиками розташованими на території Україні за виключенням тимчасово окупованої АР Крим, м

Севастополя та непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей

Сторони погодили що Страховик має право призупинити виплату страхового відшкодування Страхувальнику Вигодонабувачу за цим Договором у

випадку застосування до Страхувальника та або Вигодонабувача санкцій відповідно до законодавства України та або санкцій заборон або обмежень

відповідно до резолюцій Організації Об єднаних Націй норм законодавства Європейського Союзу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної

Ірландії Федеративної Республіки Німеччини Швейцарської Конфедерації Сполучених Штатів Америки Канади У такому разі Страховик зобов язується

письмово повідомити Страхувальника про прийняття рішення щодо призупинення здійснення страхового відшкодування згідно з цим пунктом Договору

протягом двох робочих днів із дати прийняття такого рішення з обов язковим наданням Страхувальнику копій документів та або посилань на

нормативні акти з зазначенням їхніх реквізитів та офіційних інтернет джерел на яких вони розміщені на підставі яких Страховиком було прийнято

рішення призупинити виплату страхових відшкодувань згідно з цим пунктом Договору Після припинення застосування до Страхувальника та або

Вигодонабувача вказаних санкцій та або заборон та або обмежень Страховик відновлює виплати страхових відшкодувань Страхувальнику

Вигодонабувачу за цим Договором у тому числі тих що підлягали виплаті під час дії зазначених санкцій та або заборон та або обмежень

Виключення ризиків війни й тероризму

Незважаючи на будь які положення в цьому Договорі або будь якому додатку до цього Договору погоджено що даний Договір виключає знищення

пошкодження витрати або видатки будь якого типу які прямо чи опосередковано спричинені є результатом або сталися у зв язку з будь чим із

наступного незважаючи на будь яку іншу причину або подію яка одночасно або в будь якій іншій послідовності впливає на настання збитку

війна вторгнення дії іноземних ворогів військові дії або операції військового типу незважаючи на те чи було офіційно оголошено війну

громадянська війна повстання революція громадські заворушення які набувають розмірів або досягають рівня повстання військова або узурпована

влада або будь який акт тероризму  

У цілях цього додаткового виключення акт тероризму позначає акт який включає не обмежуючись вживання сили або насильства та або загрозу вжити

силу або насильство з боку будь якої особи або групи груп осіб які діють самостійно або від імені чи у зв язку з будь якою організацією організаціями

або органом органами влади здійснені з політичних релігійних ідеологічних чи аналогічних причин або цілей включно з наміром вплинути на будь

який орган влади та або привести громадськість або будь яку частину громадськості в стан страху

Це додаткове виключення також виключає знищення пошкодження витрати й видатки будь якого типу які прямо чи опосередковано спричинені

сталися в результаті або у зв язку з будь якою дією вжитою в процесі контролю запобігання подавлення або будь яким іншим чином пов язаною з

підпунктами та або наведеними вище

 

4 Страховик не сплачуватиме тобто страхове покриття не діє стосовно



Шаблон договору добровільного страхування                                                                                                                                                                

4 [залежно від виду страхування та продукту] 

НАБУТТЯ ЧИННОСТІ УМОВИ ДІЇ, ВІДМОВИ ТА ПРИПИНЕННЯ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ

Страхове покриття це згода Страховика мати зобов язання щодо сплати страхового відшкодування в разі настання відповідного Страхового випадку

на умовах цього Договору

Набуття чинності страхового покриття з дня визначеного як початок строку дії цього Договору умови дії та припинення  

[залежно від виду страхування та продукту] 

 

У разі неналежної сплати або несплати відповідної Cтрахової премії Сторони керуючись статтею Цивільного Кодексу України та статтею

Закону України Про страхування домовились відмовитися від цього Договору починаючи з моменту його укладання

Наслідком такої відмови Сторін від цього Договору є припинення всіх його умов включно з зобов язаннями Сторін починаючи з моменту укладання

такого Договору тобто відмова Сторін від цього Електронного договору означає настання такого стану правовідносин між Сторонами ніби цей Договір і

не укладався Будь які подальші претензії Сторін одна до одної пов язані з виконанням зобов язань за цим Договором стосовно якого Сторонами було

реалізоване право на відмову неможливі Підписанням цього Договору Сторони виражають взаємну згоду відмовитися від цього Договору відповідно до

цього пункту  

 

 

ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН

Порядок врегулювання збитків і виплати Страхового відшкодування 

 

[залежно від виду страхування та продукту] 

Базис розрахунку страхового відшкодування 

 

[залежно від виду страхування та продукту] 

Підстави для відмови Страховика в здійсненні виплати страхового відшкодування

Підставами для відмови страховика в здійсненні виплати страхового відшкодування є

Навмисні дії Страхувальника або особи на користь якої укладено цей Договір спрямовані на настання страхового випадку Зазначена норма не

поширюється на дії пов язані з виконанням ними громадянського чи службового обов язку у стані необхідної оборони без перевищення її меж або

захисту майна життя здоров я честі гідності та ділової репутації Кваліфікація дій Страхувальника або особи на користь якої укладено цей Договір

встановлюється відповідно до чинного законодавства України

Вчинення працівником Страхувальника або іншою особою на користь якої укладено цей Договір умисного злочину що призвів до Страхового

випадку

Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет цього Договору або про факт настання Страхового випадку

Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи винної у їхньому заподіянні

Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у

визначенні обставин характеру та розміру збитків чи врегулюванні такого Страхового випадку

Порушення Страхувальником своїх зобов язань за цим Договором

Інші випадки передбачені цим Договором

Права та обов язки Сторін

Страхувальник має право
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Отримати страхове відшкодування відповідно до положень цього Договору

Призначати громадян або юридичних осіб Вигодонабувача які можуть зазнати збитків унаслідок настання страхового випадку для отримання

страхового відшкодування а також змінювати їх до настання страхового випадку якщо інше не було погоджено Сторонами

Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в порядку передбаченому чинним законодавством України

Страхувальник зобов язаний

Своєчасно вносити страхові платежі

При укладанні цього Договору надати інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини що мають істотне значення для оцінки страхового

ризику і надалі інформувати його про будь яку зміну страхового ризику

При укладенні цього Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмета цього Договору  

 

4 Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків завданих унаслідок настання страхового випадку ставитись до застрахованого майна

так ніби воно не було застраховано  

 

5 Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк передбачений умовами страхування Якщо згідно з законом випадок вимагає

втручання влади не пізніше двадцяти чотирьох годин із моменту коли стало відомо про настання Страхового випадку повідомити про випадок

відповідні компетентні органи

6 Надати представникові Страховика можливість оглянути пошкоджене майно провести розслідування стосовно причин і розміру збитків брати

участь у заходах щодо зменшення збитків і рятування застрахованого майна

7 На вимогу Страховика надавати всю інформацію в письмовій виді необхідну для встановлення факту та обставин страхового випадку

забезпечення реалізації регресних прав Страховика

8 Вживати всіх доцільних заходів для захисту застрахованого майна від збитку чи пошкодження та підтримувати його у належному стані  

 

Страховик має право

Здійснювати заходи з перевірки даних і документів що були надані Страхувальником стосовно предмета страхування умов використання та

зберігання застрахованого майна факту й обставин страхового випадку розміру заподіяних збитків

Вимагати від Страхувальника надання інформації включно з відомостями що складають його комерційну таємницю необхідну для

встановлення факту та обставин Страхового випадку розміру Страхового відшкодування з урахуванням вимог чинного законодавства про дотримання

таємниці страхування

Проводити самостійне страхове розслідування стосовно встановлення факту та обставин страхового випадку з урахуванням вимог чинного

законодавства України зокрема проведення незалежної експертної оцінки пошкодженого застрахованого майна та обставин Страхового випадку

Відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір у випадках передбачених цим Договором

Страховик зобов язаний

Ознайомити Страхувальника з Умовами та Правилами страхування

Протягом двох робочих днів як тільки стане відомо про настання страхового випадку вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних

документів для своєчасної виплати страхового відшкодування а саме надати Страхувальнику належну форму заяви про виплату Страхового

відшкодування

При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов встановлених цим Договором
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Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище крім випадків встановлених чинним законодавством України

У випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово сповістити Страхувальника з мотивованим обґрунтуванням причин відмови

Порядок зміни та припинення дії Договору

Будь які зміни до цього Договору вносяться у формі окремого додатку додаткової угоди належним чином оформленого Сторонами який

становитиме невід ємну частину цього Договору

 

Дія цього Договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін а також у разі

Закінчення строку дії  

 

Виконання Страховиком зобов язань перед Страхувальником у повному обсязі

Ліквідації Страхувальника юридичної особи або смерті Страхувальника фізичної особи чи втрати ним дієздатності за винятком випадків

передбачених статтями і Закону України Про страхування

Ліквідації Страховика в порядку встановленому законодавством України

Прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним

В інших випадках передбачених чинним законодавством України

Дія цього Договору може бути достроково припиненою на вимогу Страхувальника або Страховика при цьому будь яка сторона зобов язана

повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії цього Договору

У разі дострокового припинення дії цього Договору на вимогу Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період що

залишився до закінчення дії цього Договору з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі 40 % сорок відсотків від загальної

Страхової премії за цим Договором фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування що були здійснені за цим Договором Якщо вимога

Страхувальника зумовлена порушенням Страховиком умов цього Договору то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю

У разі дострокового припинення цього Договору на вимогу Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі

Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов цього Договору то Страховик повертає йому страхові платежі за період що

залишився до закінчення дії цього Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі 40 % сорок відсотків від загальної

Cтрахової премії за цим Договором фактичних виплат Страхового відшкодування що були здійснені за цим Договором

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору

За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України

За несвоєчасну виплату страхового відшкодування Страховик має сплатити на вимогу Страхувальника пеню в розмірі подвійної облікової ставки

НБУ яка діяла за період прострочення від суми заборгованості за кожен день прострочення

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

Страхувальник своїм підписом цього Договору страхування підтверджує що Страховик належним чином ознайомив Страхувальника з усіма

Правилами та Умовами страхування

Страхувальник підтверджує надання йому Страховиком інформації зазначеної в частині другій статті Закону України Про фінансові послуги та

державне регулювання ринків фінансових послуг

Страхувальник підписанням цього Договору гарантує що вся інформація про відомі йому обставини що мають істотне значення для оцінки

страхового ризику надана Страховику Страхувальник зобов язаний невідкладно повідомляти Страховика про будь які зміни страхового ризику й надалі



Шаблон договору добровільного страхування                                                                                                                                                                

Підписанням цього Договору Страхувальник надає безвідкличну згоду на обробку своїх персональних даних Страховиком із метою здійснення

страхової діяльності відмовляється від письмового повідомлення щодо включення інформації про Страхувальника до бази персональних даних

засвідчує що ознайомлений зі своїми правами як суб єкта персональних даних відповідно до Закону України Про захист персональних даних  


