Частина ІІ Договору «ВЕЛОПОЛІС» добровільного страхування рухомого майна та відповідальності перед третіми особами, Серія 97-102_1
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ РУХОМОГО МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ
ОСОБАМИ
2. ПРЕДМЕТ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВА СУМА. ФРАНШИЗА.
2.1. Предметом цього Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані:
2.1.1. з володінням та/або користуванням та/або розпорядженням майном (далі – Застраховане майно, Майно), а саме забезпеченим ТЗ – велосипедом (в цілях
цього договору велосипед - транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому), що
належним чином зазначений в Частині І Договору.
2.1.2. з відшкодуванням шкоди, заподіяної Страхувальником, Користувачем, майну потерпілих Третіх осіб внаслідок експлуатації Застрахованого майна.
Страхувальник та Користувач є особами, цивільна відповідальність яких застрахована за даним Договором.
2.2. Страховим випадком є: подія, передбачена Договором, яка відбулась в місці дії Договору, зазначеного в Частині І Договору, та з настанням якої
виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.
2.2.1.Застраховане майно береться на страхування на випадок настання подій, зазначених в п. 1.6. Договору.
2.2.2. Підтвердження майнового інтересу Страхувальника (Вигодонабувача) – належним підтвердженням майнового інтересу Страхувальника
(Вигодонабувача) є копії (та/або електронні фотокопії) документів (технічний паспорт, сервісна книжка, гарантійний талон, що містить марку та модель
застрахованого майна, номер рами, та документ з відміткою про оплату, що підтверджує придбання застрахованого майна (чек на оплату, рахунок, товарний
чек, квитанція), що пред’явлені на момент укладення Договору страхувальником та які є невід’ємною частиною Договору згідно з п. 1.11. Частини І
Договору та/або електроні фотокопії таких документів, оригінали яких потрібно буде надати на день написання заяви про настання страхового випадку.
Копії таких документів повинні бути належним чином підписані (містити підпис Страхувальника, ПІБ Страхувальника, дата підписання) Страхувальником
та пред’явлені Страховику або представнику Страховика разом з оригіналами таких документів.
2.3. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести страхову виплату/виплату страхового
відшкодування при настанні страхового випадку та є максимальною сумою, що може бути виплачена Страхувальнику (Вигодонабувачу) або потерпілій
третій особі (в частині страхування відповідальності) за усіма страховими випадками, що сталися протягом строку дії Договору. Страхова сума за
Договором є АГРЕГАТНОЮ, тобто у разі знищення (ПОВНОЇ ЗАГИБЕЛІ) застрахованого майна Страховик відшкодовує збитки у межах страхової суми з
вирахуванням суми попередніх страхових відшкодувань.
2.4. Франшиза – визначена умовами Договору частина збитку, що не відшкодовується Страховиком.
2.5. Знищення (повна загибель) застрахованого майна - втрата експлуатаційних споживчих якостей майна, внаслідок чого унеможливлюється їх
відновлення і подальше використання майна за призначенням. Застраховане майно вважається знищеним при технічній неможливості його відновлення або
якщо воно знаходиться в такому стані, коли необхідні відновлювальні витрати дорівнюють або перевищують 75 відсотків відповідної страхової суми ТЗ.
2.6. Місце зберігання Майна - закриті приміщення, що знаходяться в будівлі капітального типу (капітальній споруді), що не мають вільного доступу третіх
осіб, що знаходяться за місцем зберігання Майна, зазначеним в Частині 1 Договору. Страховик не несе відповідальність за випадками, передбаченими п.
1.6.1.1., якщо вони мали місце під час зберігання застрахованого Майна під відкритим небом, в приміщеннях, що мають вільний доступ третіх та/або якщо
місце зберігання Майна не відповідає вимогам, встановленим цим пунктом Договору.
2.6.1. Капітальна споруда – це будь-який штучно збудований на земельній ділянці або під нею (під землею) самостійний об’єкт, що фундаментально (за
допомогою фундаменту) пов’язаний з земельною ділянкою, використовується (або може використовуватись) за цільовим призначенням та переміщення
якого без незрівнянної шкоди його призначенню неможливе, та речові права на який підлягають реєстрації відповідно до ст. 4 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. До капітальних споруд не
відносяться тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення. Під тимчасовою спорудою розуміється споруда,
що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і
споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
2.6.2. Треті особи - фізичні або юридичні особи, що не знаходяться зі Страхувальником, Вигодонабувачем, Користувачем в договірних відносинах, фізичні
особи, що не знаходяться зі Страхувальником, Вигодонабувачем, Користувачем в родинних відносинах.
3. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ.
3.1. Цей Договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин дня, зазначеного в Частині І Договору як дата початку строку дії Договору, але в будь-якому разі
дата початку дії цього Договору - не раніше 00 год. 00 хв. (за Київським часом) дати, наступної за датою надходження 100% страхової премії за Договором
на рахунок Страховика, та припиняється після завершення 24-ї години дня, зазначеного в Договорі як дата закінчення строку дії Договору.
3.2. В будь-якому разі, якщо страхова премія за цим Договором не була сплачена в розмірі та в строки, встановлені в Частині І Договору, цей Договір є
таким, що не набрав чинності, та ці сплачені кошти підлягають поверненню в повному розмірі Страхувальнику відповідно до поданої ним письмової заяви.
3.3. Територія (місце дії Договору) дії Договору – зазначається у Частині І Договору.
3.3.1. Страховий захист відносно Застрахованого майна, згідно з умовами Договору, надається тільки за визначеним в Частині І Договору місцем дії
Договору (території страхування) для відповідних ризиків. При вилученні Застрахованого Майна з місця дії Договору, дія страхового захисту стосовно
такого Майна призупиняється з моменту його вилучення на час його вилучення.
3.3.2. У будь-якому разі дія Договору не поширюється на території, що офіційно оголошені зонами бойових дій, воєнних конфліктів, зон, що підпадають
під санкції ООН або на території населеного пункту, що не перебуває під ефективним контролем органів державної влади України або в районі, в якому
запроваджено особливий порядок місцевого самоврядування, на території воєнного або збройного конфлікту або будь-якої місцевості, що підконтрольна
терористам, незаконним збройним формуванням, інших окупованих територій, території населеного пункту, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору.
4.1. Страхувальник має право:
4.1.1. На отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку в порядку, передбаченому Договором.
4.1.2. Ініціювати внесення змін до Договору.
4.1.3. На одержання дубліката Договору у разі його втрати.
4.1.4. На дострокове припинення дії Договору згідно із законодавством України.
4.1.5. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.
4.2. Страхувальник зобов'язаний:
4.2.1. Ознайомитися з умовами Договору і Правилами.
4.2.2. Вносити страхові платежі у розмірах і у строки, визначені Договором.
4.2.3. Виконувати вимоги Правил дорожнього руху, встановлені для велосипедистів.
4.2.4. При укладанні Договору:
4.2.4.1. надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику і надалі у письмовій формі
інформувати його про будь-яку зміну ступеня ризику протягом 3 робочих днів з дня такої зміни. Обставинами, що мають істотне значення для оцінки
ступеня страхового ризику, є відомості, зазначені у Частині І цього Договору.
4.2.4.2. повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмета Договору.
4.2.5. Виконувати інструкції зі зберігання, експлуатації та обслуговування застрахованого майна, дотримуватись правил пожежної безпеки, правил
експлуатації (використання), технології проведення робіт, дотримуватися інструкцій та інших нормативних документів по зберіганню, складуванню,
експлуатації і обслуговуванню Майна, забезпечити охорону Майна, використовувати його лише за прямим призначенням; не допускати дій або
бездіяльності, що призвели б до втрати, знищення (загибелі) або пошкодження Майна. Вживати необхідні заходи безпеки при використанні Майна, а також
виконувати розпорядження та рекомендації компетентних органів та/або представників Страховика з метою запобігання настання страхового випадку.
4.2.6. Повідомити Страховика про настання випадку, що має ознаки страхового, в строк, передбачений в Частині І Договору.
4.2.7. Уживати всіх необхідних заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих унаслідок настання страхового випадку.
4.2.8.
На вимогу Страховика надати Страховику та/або експерту можливість проводити огляд і обстеження Майна, брати участь у розслідуванні причин
та обставин настання події, що має ознаки страхового випадку, та визначенні розміру збитку; забезпечити допуск представників Страховика, експертів,
представників компетентних органів до Майна:
4.2.8.1. при настанні випадку, що має ознаки страхового, в тому стані, якого застраховане майно набуло безпосередньо після пошкодження. При виявленні
додаткових пошкоджень, що не зазначені в акті огляду пошкодженого застрахованого майна, надати його для додаткового огляду;
4.2.8.2. у разі усунення пошкоджень після виплати страхового відшкодування.

4.2.9.
У разі, якщо Страхувальник не виконав обов’язок, передбачений п. 4.2.8., аналогічні пошкодження Застрахованого майна в майбутньому не є
страховим випадком, і страхове відшкодування за такими пошкодженнями не виплачується.
4.2.10. Вжити всіх заходів, необхідних для реалізації Страховиком права вимоги до осіб, винних у настанні страхового випадку. Для забезпечення
Страховику права вимоги до особи, винної у заподіянні збитку: а) письмово зафіксувати інформацію про інших учасників події, а саме: відомості про водіїв
інших транспортних засобів (ПІБ, поштова адреса, місце роботи та посада, контактний телефон) та відомості про інші ТЗ, які є учасниками події (марка,
модель, реєстраційний номер, власник), номер та строк дії поліса ОСЦПВВНТЗ, назву страхової компанії, яка його видала (при можливості взяти копію
полісу ОСЦПВВНТЗ або його сфотографувати); б) не відмовлятися від майнових вимог до інших учасників події, сприяти та не створювати перешкод
Страховику у реалізації права вимоги до осіб, винних у настанні страхового випадку.
4.2.11. Сповістити Страховика про можливий судовий процес, що розпочатий по відношенню до третіх осіб або Страхувальника (Вигодонабувача), що має
безпосереднє або опосередковане відношення до страхового випадку.
4.2.12. У разі отримання Страхувальником та/або Вигодонабувачем відшкодування збитку в будь-якій формі від третіх осіб, винних у настанні страхового
випадку, протягом 3 (трьох) робочих днів (з дня отримання) письмово сповістити про це Страховика, а якщо виплата страхового відшкодування вже була
здійснена Страховиком - упродовж 30 (тридцяти) робочих днів повернути Страховику суму отриманого страхового відшкодування або відповідну його
частину.
4.2.13. Упродовж 30 (тридцять) робочих днів з дня отримання письмової вимоги Страховика, повернути Страховику отримане страхове відшкодування
(або відповідну його частину), якщо протягом трьох років з дня виплати страхового відшкодування стануть відомі такі обставини, які за законом,
Правилами або Договором є підставами для відмови у визнанні події страховим випадком та/або для відмови у виплаті страхового відшкодування.
4.2.14. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стосується обставин цього Договору, якщо тільки це не відповідає вимогам
законодавства України.
4.2.15. Письмово повідомити Страховика про втрату або зміну майнового інтересу щодо Майна протягом 10-ти (десяти) календарних днів з моменту
втрати або зміни такого інтересу.
4.2.16. Дотримуватись умов Правил, Договору та вчиняти інші дії та/або утримуватись від вчинення дій, передбачених Правилами, Договором та/або
законодавством України.
4.3.
Страховик має право:
4.3.1. Перевіряти достовірність інформації та документів, наданих Страхувальником, а також виконання (дотримання) умов Договору.
4.3.2. Здійснювати огляд місця страхування та майна Страхувальника (в т.ч. робити фото- та відеозйомку) після настання страхового випадку, самостійно
або за участю спеціалістів (інспекторів, експертів, представників компетентних органів).
4.3.3. З’ясовувати причини, обставини та наслідки настання страхового випадку, перевіряти всі надані Страхувальником документи, направляти запити в
компетентні органи з питань, пов’язаних із розслідуванням причин настання страхового випадку і визначенням розміру збитку; самостійно проводити
розслідування для з’ясування причин та обставин страхового випадку.
4.3.4. Брати участь у заходах щодо збереження і рятування застрахованого майна, а також спрямованих на зменшення збитків. Зазначені у пп. 4.3.1 – 4.3.4
Договору дії Страховика не є підставою для визнання Страховиком страхового випадку.
4.3.5. Ініціювати внесення змін до Договору і вимагати від Страхувальника внесення додаткового страхового платежу при підвищенні ступеня ризику.
4.3.6. Отримати від Страхувальника та/або Вигодонабувача всі документи, необхідні для реалізації права вимоги до особи, відповідальної за заподіяний
збиток.
4.3.7. Вимагати повернення виплаченої суми страхового відшкодування повністю або у певній її частині, якщо здійснення права вимоги до осіб,
відповідальних за збитки, стало неможливим з вини Страхувальника.
4.3.8. Відстрочити виплату страхового відшкодування або відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір у випадках та в
порядку, передбачених Договором та Правилами, а також здійснювати виплату страхового відшкодування частинами.
4.3.9. На дострокове припинення дії Договору згідно із законодавством України.
4.3.10. На проведення експертизи щодо визначення розміру дійсної вартості застрахованого майна на момент укладання Договору та/або на момент
настання страхового випадку.
4.3.11. Ініціювати внесення змін до Договору.
4.4. Страховик зобов'язаний:
4.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами Договору і Правилами.
4.4.2. Упродовж 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних
документів для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
4.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений Договором строк. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику (Вигодонабувачу) пені у розмірі 0,01% суми
заборгованості за кожний день прострочення, але не більше з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, яка діє у період, за який нараховується пеня.
4.4.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків.
4.4.5. За заявою Страхувальника у разі вжиття ним заходів, що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення вартості майна переукласти з ним
Договір.
4.4.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.
4.4.7. Страховик і Страхувальник мають також інші права та обов’язки, визначені в інших розділах Договору, Правилах та законодавстві.
5.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
РОЗМІРУ ЗБИТКУ.
5.1.
Для врегулювання страхового випадку (визнання Страховиком події страховим випадком і виплати страхового відшкодування) Страхувальник,
його представник зобов’язані надати Страховику достовірну інформацію і документи, необхідні для підтвердження факту, причин та обставин настання
страхового випадку і визначення розміру страхового відшкодування, а саме:
5.1.1.
У разі настання подій, передбачених п. 1.6.1.:
5.1.1.1. заяву про виплату страхового відшкодування, встановленого Страховиком зразка та пояснення;
5.1.1.2. цей Договір (примірник Страхувальника).
5.1.1.3. документ з компетентних органів, що підтверджують факт настання страхового випадку;
5.1.1.4. копію паспорту Страхувальника та довідки про присвоєння Страхувальнику індивідуального податкового номеру (в разі настання випадку за
ризиком страхування відповідальності ці документі також надає потерпіла третя особа);
5.1.1.5. документ, який підтверджує право Страхувальника (Вигодонабувача) на володіння, користування, розпорядження знищеним (втраченим),
пошкодженим Майном (технічний паспорт, сервісна книжка, гарантійний талон, чек на оплату, рахунок, товарний чек, документ, що підтверджує
комплектацію застрахованого майна тощо);
5.1.1.6. документ, що підтверджує розмір витрат на відновлення майна після настання страхового випадку (калькуляцію витрат на відновлення (ремонт)),
в разі здійснення відновлення ремонтною організацією, і якщо такі витрати були попередньо погоджені із Страховиком;
5.1.1.7. при настанні страхового випадку за ризиками «Крадіжка», «Грабіж», «Розбій» - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про початок
досудового розслідування;
5.1.1.8. інші документи, за письмовим та обґрунтованим запитом Страховика.
5.1.2. У разі настання ризиків, передбачених п. 1.6.2.:
5.1.2.1.
заява про настання страхового випадку;
5.1.2.2.
заява на виплату страхового відшкодування;
5.1.2.3.
цей Договір (примірник Страхувальника).
5.1.2.4.
схема з місця ДТП, видана підрозділом правоохоронних органів (поліції);
5.1.2.5.
свідоцтво про реєстрацію ТЗ та/або інший документ, що засвідчує законність володіння, користування, розпорядження ТЗ від імені власника та
отримання страхового відшкодування (у випадку подання заяви представником власника);
5.1.2.6.
рішення суду про встановлення відповідальності особи, відповідальність якої застрахована;
5.1.2.7.
рішення суду про розмір встановленої компенсації Третій особі;
5.1.2.8.
письмова претензія від потерпілої Третьої особи (лише у випадку позасудового розгляду претензій Третьої особи (за попередньою письмовою
згодою Страховика));

5.1.2.9.
свідоцтво про реєстрацію пошкодженого ТЗ та/або інший документ, що засвідчує законність володіння, користування, розпорядження
пошкодженим майном від імені власника та отримання страхового відшкодування (у випадку подання заяви представником власника) та/або документ, що
підтверджує право власності Третьої особи на пошкоджене внаслідок ДТП майно;
5.1.2.10. документ, що посвідчує особу Страхувальника, Третьої особи, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру Страхувальнику, Третій особі
(для фізичних осіб);
5.1.2.11. правовстановлюючі документи Третьої особи – юридичної особи.
5.1.2.12. Документи, що стосуються Третьої особи, можуть бути надані Страховику безпосередньо Третьою особою.
6.
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ.
6.1. У разі настання подій, передбачених п. 1.6.1.:
6.1.1. для застрахованого майна, вік якого менше п’ять років, при знищенні (повній загибелі) застрахованого майна– нової відновлювальної
вартості, тобто вартість заміни майна на таке ж нове або в разі, якщо модель знята з виробництва, нове іншої моделі (аналогічне йому за призначенням та
технічним характеристикам), включаючи витрати по доставці та монтажу (без врахування зносу та його експлуатаційно-технічного стану), а також
обов`язкові платежі, пов’язані з відтворенням пошкодженого/втраченого Застрахованого майна (в т.ч. ПДВ);
6.1.2. для застрахованого майна, вік якого менше п’ять років, при частковому знищені (пошкодженні) застрахованого майна – нової
відновлювальної вартості, тобто вартості витрат, необхідних для проведення відновлювальних ремонтних робіт (включаючи вартість деталей та вартість їх
доставки до місця ремонту, витрати на оплату робочої сили) до того стану, яке було на момент страхування, без врахування зносу, в тому числі обов`язкові
платежі, пов’язані з відтворенням пошкодженого Застрахованого майна (в т.ч. ПДВ);
6.1.3. для застрахованого майна, вік якого перевищує п’ять років,в будь-якому випадку, не дивлячись на те, що зазначено в пп. 6.1.1., 6.1.2., розмір
збитків визначається в розмірі дійсної вартості майна на момент настання страхового випадку (з врахуванням зносу та експлуатаційно-технічного стану) або
заміни майна на аналогічне йому за призначенням та технічним характеристикам (з врахуванням зносу та експлуатаційно-технічного стану).
6.1.3.1. Розмір зносу застрахованого майна розраховується Страховиком на власний розсуд:
6.1.3.1.1. На базі висновку спеціалізованої експертної організації, незалежної експертної оцінки;
6.1.3.1.2. З урахуванням коефіцієнту зносу, що становить: за перший рік експлуатації – 15%, за другий рік та наступні роки – 10 % , при цьому неповний
рік (до 25 днів) враховується як повний (якщо після закінчення попереднього року минуло до 25 днів, ці 25 днів відносяться до попереднього року та
додатковий рік не враховується; якщо після закінчення попереднього року минуло більше ніж 25 днів, такий період вважається наступним роком
експлуатації, незалежно від кількості днів експлуатації).
6.1.4. У разі настання ризиків, передбачених п. 1.6.2.:
6.1.4.1. Розрахунок розміру страхового відшкодування проводиться з урахуванням такого:
а) виходячи з розміру шкоди, визначеної на підставі рішення суду або на підставі Калькуляції (дослідження) Страховика.
б) розмір шкоди на підставі Калькуляції (дослідження) Страховика визначається з урахування такого:
* якщо пошкоджене/знищене майно Третьої особи є інше майно, ніж транспортний засіб, то розмір шкоди визначається відповідно до законодавства про
ОСЦПВВНТЗ;
* якщо пошкоджене/знищене майно Третьої особи є транспортний засіб, то розмір шкоди визначається таким чином: якщо транспортний засіб вважається
фізично знищеним – як різниця між вартістю транспортного засобу до та після ДТП, якщо транспортний засіб підлягає відновлювальному ремонту (тобто є
пошкодженим) – у розмірі витрат, пов’язаних з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованому в порядку,
встановленому законодавством. При цьому транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно
необґрунтованим (тобто витрати на відновлювальний ремонт транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до ДТП);
в) за вирахуванням сум страхових відшкодувань, які виплачені або мають бути виплачені за Полісом ОСЦПВВНТЗ;
г) не більше розміру страхових сум, встановлених Частиною І Договору;
д) за вирахуванням сум, відшкодованих Страхувальником або страховою компанією за договором майнового страхування потерпілій Третій особі (для
випадків, коли отримувачем відшкодування є потерпіла Третя особа);
е) розмір страхового відшкодування також може визначатись за згодою Страховика та потерпілої Третьої особи, про що укладається відповідна письмова
угода.
є) У випадку, якщо відповідальними за заподіяння шкоди внаслідок ДТП є декілька осіб, розмір страхового відшкодування за кожну з таких осіб
визначається шляхом поділу розміру заподіяної шкоди на кількість таких осіб.
6.1.4.2. Особливості виплати страхового відшкодування, якщо пошкодженим майном Третьої особи є транспортний засіб:
а) якщо такий транспортний засіб визнано фізично знищеним, то виплата страхового відшкодування проводиться у повному розмірі в межах лімітів та
страховик сум, встановлених Договором;
б) якщо такий транспортний засіб підлягає відновлювальному ремонту, то виплата страхового відшкодування проводиться наступним чином:
•
за наявності документів, що підтверджують факт проведеного та оплаченого відновлювального ремонту пошкодженого майна Третьої особи, - 100%
розміру страхового відшкодування, але в межах лімітів та страхових сум, встановлених Договором. Такими документами є: акт виконаних робіт,
фіскальний чек та/або платіжне доручення, або інший фінансовий документ, що підтверджує факт оплати, що оформлені відповідно до чинного
законодавства України;
•
у випадку, якщо вищезазначені документи не були надані на підтвердження факту проведеного та оплаченого відновлювального ремонту
пошкодженого майна Третьої особи, - попередньо розрахований розмір матеріального збитку зменшується на суму визначеного відповідно до
законодавства податку на додатну вартість (ПДВ). При цьому ПДВ включається в суму матеріального збитку за умови отримання Страховиком
документального підтвердження від Страхувальника факту повної оплати проведеного ремонту;
Із строків, встановлених цим Договором для прийняття рішення про виплату (або відмову у виплаті) страхового відшкодування, вираховується час,
витрачений на врегулювання страхової події по Полісу ОСЦПВВНТЗ (час з дати подання повідомлення про ДТП першим з водіїв до дати направлення
повідомлення про прийняте рішення у справі).
6.1.3. Всі збитки, розмір яких перевищує страхову суму або субліміт страхової суми, зазначені в Договорі, відшкодовуються Страхувальником або іншою
особою, що завдала таких збитків, самостійно.
7.
ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
7.1. Страховик приймає рішення про виплату (складає страховий акт) або відмову у виплаті страхового відшкодування впродовж 10 (десяти) робочих днів
від дня одержання Страховиком всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання, причини, обставини та наслідки страхового випадку.
7.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі Заяви Страхувальника (Вигодонабувача) про страхове відшкодування та складеного
Страховиком страхового акта, із визначенням розміру страхового відшкодування;
7.3. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування у строк до 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення (складання страхового акта) про
виплату страхового відшкодування.
7.4. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик направляє Страхувальнику у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови
упродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від дня його прийняття.
7.5.
Строк прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування може бути додатково продовжений Страховиком:
7.5.1. до 60 днів - при необхідності проведення додаткової перевірки обставин страхового випадку, розміру заподіяного збитку та (або) якщо документів,
отриманих від Страхувальника недостатньо для прийняття рішення по випадку, що має ознаки страхового;
7.5.2. якщо розпочато досудове розслідування проти особи, відповідальність якої застрахована, та/або їх посадових осіб або уповноважених ними осіб або
їх представників та (або) ведеться досудове розслідування обставин, які спричинили настання випадку, що має ознаки страхового, - до закінчення
досудового розслідування, у випадку звернення до суду з обвинувальним актом - до моменту набрання вироком, ухвалою суду законної сили.
7.6.
Про продовження терміну прийняття рішення про виплату страхового відшкодування Страховик письмово повідомляє Страхувальника
(Вигодонабувача).
7.7.
Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з поточного рахунку Страховика.
7.8.
Страховик здійснює виплату страхового відшкодування за видом страхування «Добровільне страхування майна»:
7.8.1.
безпосередньо Страхувальнику (Вигодонабувачу);
7.8.2.
за дорученням Страхувальника – третім особам, що надають послуги (виконують роботи) з відтворення (заміщення) Застрахованого майна або
інші послуги, відшкодування вартості яких передбачено цим Договором, якщо такі розрахунки не заборонені або не обмежені діючим законодавством
(законами, підзаконними актами, постановами НБУ, іншими нормативно-правовими актами).
7.9.
Виплата страхового відшкодування за видом страхування «Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами» здійснюється:
7.9.1.
потерпілій третій особі (іншій особі, яка відповідно до чинного законодавства України має право на отримання страхового відшкодування), або

7.9.2.
Страхувальникові, але лише в разі, якщо останній відшкодував шкоду потерпілій третій особі, що документально підтверджено, та за умови
отримання Страхувальникам попередньої письмової згоди Страховика з розміром відшкодування шкоди потерпілій третій особі.
7.10. Страховик звільняється від відповідальності та виплата страхового відшкодування не проводиться, якщо це буде порушенням постанов, резолюцій
Організації Об’єднаних Націй або торгівельних або економічних санкцій, законів або постанов Європейського Союзу, що забороняє Страховику за
договором страхування, згідно з яким застраховано цей Договір, здійснювати страхування або сплачувати страхове відшкодування за цим Договором.
7.11. Якщо Страхувальнику було повернуто викрадене застраховане майно, він зобов'язаний упродовж 30 робочих днів повернути Страховику одержане за
нього страхове відшкодування за вирахуванням витрат на приведення застрахованого майна у належний стан.
7.12. До Страховика, який здійснив страхове відшкодування, в межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що
одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.
7.13. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, в межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке Страхувальник має до особи,
відповідальної за заподіяний збиток. При цьому за письмовим запитом Страховика (в разі необхідності) Страхувальник повинен надати відповідні
документі для реалізації Страховиком такого права.
7.14. Будь-яка сума, отримана Страхувальником від третіх осіб як відшкодування збитків, заподіяних Застрахованому майну, вираховується із суми
страхового відшкодування.
7.15. Якщо умовами Договору передбачена сплата страхового платежу частинами, то Страховик при здійсненні виплати страхового відшкодування може
утримати із суми страхового відшкодування неоплачену частину страхового платежу.
7.16. Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику виплачене страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом передбачених
законодавством України термінів позовної давності виявиться така обставина, що за законом або за Договором повністю або частково позбавляє
Страхувальника права на страхове відшкодування.
7.17. Зобов’язання Страховика щодо виплати страхового відшкодування (страховий захист за Договором) діє виключно за умови, що адреса, зазначена як
місце дії Договору, розташована в межах території, що не є окупованою або не є місцем будь-якого незаконного вторгнення у суверенітет держави Україна,
або не є місцем проведення Антитеррористичної операції або військових дій будь-якого характеру, незалежно від офіційного визнання таких дій державою,
або визнання війни за норми міжнародного права, або знаходиться під контролем держави Україна та на якій функціонують органи виконавчої та судової
влади держави Україна. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо на дату настання події, що має ознаки страхового
випадку, територія страхування (місце дії Договору) була окупована або стала місцем проведення Антитерористичної операції або військових дій будьякого характеру, або вийшла з під контролю держави Україна. Врегулювання випадків, що мають ознаки страхового, має здійснюватися відповідно до
законодавства України, до розгляду приймаються виключно документи, видані органами виконавчої або судової влади держави Україна.
8.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ.
8.1. За Договором не підлягає виплаті збиток Страхувальника, що виник унаслідок:
8.1.1. будь-яких воєнних дій, прямих або побічних наслідків терористичних актів (кваліфікується відповідно до статті 258 Кримінального кодексу
України, включаючи пошкодження або знищення майна від пожежі або вибуху, прямо чи побічно з цим пов'язаних); впливу ядерної енергії в будь-якій
формі;
8.1.2. зносу, корозії, окислення, гниття й інших властивих застрахованому майну якостей, а також пошкодження шкідниками, пліснявою, грибком;
8.1.3. зберігання чи застосування Страхувальником вибухових пристроїв, вогнепальної зброї з порушенням законодавства України;
8.1.4. дій Страхувальника/Вигодонабувача (осіб, що знаходяться з ними у родинних відносинах), спрямованих на настання страхового випадку, а саме:
- які мають ознаки кримінального злочину, що визнано відповідними компетентними органами, або дій з метою збільшення шкоди чи розміру збитків;
- вчинених у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.
8.1.5. будь-якого пошкодження, зміни, псування або вилучення даних, програмного забезпечення, комп’ютерних програм;
8.1.6. порушення умов охоронної, пожежної безпеки, інших встановлених правил та нормативів використання і збереження застрахованого майна, умов
технологічних процесів, техніки безпеки, що призвело до знищення (загибелі), пошкодження або втрати застрахованого Майна;
8.1.7. використання застрахованого майна для інших цілей, ніж ті, для яких воно призначене;
8.1.8. участі в змаганнях, конкурсах i інших подібних заходах та підготовки до них, передавання застрахованого майна у прокат, оренду, лізинг тощо;
8.1.9. постійно діючих факторів експлуатації, реакцій, що проходять внаслідок природних якостей Застрахованого майна, поступового впливу будь-яких
умов, в т.ч.: зносу Застрахованого майна, поступової втрати ним своїх природних якостей та корисних властивостей або погіршенням якостей через тривале
використання або припинення використання; корозії, окислювання, гниття, псування, розкладання, сухості, пересихання, шумування й інших природних
процесів, що притаманні застрахованому майну, а також пошкодження шкідниками та тваринами (в тому числі птахами, гризунами, комахами, паразитами
тощо), цвіллю, грибком, гніздуванням;
8.1.10. пошкодження (знищення) Застрахованного майна під час його знаходження поза межами Місця дії Договору та/або під час переміщення
Застрахованого майна, за виключенням ризиків, передбачених п. 1.6.1.2., п.1.6.1.3.;
8.1.11. подій, що мали місце до початку дії Договору чи після його закінчення;
8.1.12. використання пошкодженого майна в роботі після настання страхового випадку без належного ремонту (якщо така експлуатація привела до
збільшення розміру збитку), або якщо ремонт такого майна проводився без згоди Страховика;
8.1.13.
хімічного забруднення (хімічної реакції), що впливає на Застраховане майно та/або ДО, крім випадків протиправних дій третіх осіб (ПДТО);
8.1.14. переобладнання, зміни конструкції Застрахованого з порушенням вимог діючих правил, стандартів, нормативів, допусків заводів-виробників та/або
без повідомлення Страховика про такі зміни;
8.1.15. використання технічно несправного майна (згідно з Правилами дорожнього руху), крім випадків, коли Страхувальник доведе неможливість
виявлення несправності ТЗ власними силами, або несправність ТЗ виникла раптово в процесі руху, або коли така несправність, технічна поломка, вихід з
ладу деталей, вузлів застрахованого майна при його експлуатації не мають прямого відношення до спричинених збитків; порушення при експлуатації
застрахованого ТЗ вимог ст. 6 ПДР;
8.1.16. пошкодження, знищення або втрати емблем та/або циферно-літерних позначень марки і моделі ТЗ та/або шин (покришок), інших знімних деталей,
що входять у комплектність застрахованого майна, якщо при цьому застрахований ТЗ внаслідок настання одного випадку не зазнав інших пошкоджень;
8.1.17. викрадення емблем та/або циферно-літерних позначень марки і моделі ТЗ та/або шин (покришок), що входять у комплектність Застрахованого
майна, окрім випадків незаконного заволодіння Застрахованим майном;
8.1.18. пошкодження, знищення або викрадення додаткового встановленого комплектуючого обладнання застрахованого майна, що не було заявлено
Страхувальником на страхування та не зазначено в Частині І Договору.
8.1.19. пошкодження, знищення або викрадення декоративних елементів Застрахованого майна, аксесуарів до Застрахованого майна (велокомпьютерів,
замків, гідраторів, фляг, флягоутримувачив, дзвоників, гудків, чехлів, дитячих крісел,багажників тощо);
8.1.20. недбалого ставлення до застрахованого майна, що полягає у залишенні Страхувальником, Користувачем, Вигодонабувачем та/або їх довіреною
особою (особою, допущеною у встановленому законодавством України порядку до експлуатації Застрахованого майна, на територію місцезнаходження
застрахованого майна та/або має майновий інтерес щодо Майна).
8.1.21. відкритими, не замкненими дверей або вікон приміщення, де зберігається застраховане майно;
8.1.22. обробки теплом, вогнем чи іншим термічним впливом на Застраховане майно (сушка, зварювання, гаряча обробка);
8.1.23. нанесення на застраховане майно графіки, малюнків, надписів та ін. аналогічних ушкоджень;
8.1.24.
використання застрахованого Майна для здійснення діяльності на комерційній основі, в тому числі для надання кур’єрських послуг, тест-драйву,
у спортивних змаганнях, конкурсах i підготовки до них, передавання застрахованого Майна у прокат, оренду, лізинг, у т.ч. якщо така діяльність не мала
систематичного характеру.
8.1.25.
Доказом використання застрахованого Майна для здійснення діяльності на комерційній основі є інформація з баз даних та/або від співробітників
Glovo, Delievery, Veliki, Gorilla, Eco delievery та інших сервісних організацій, служб, що займаються організацією та доставкою їжі, товарів тощо (надалі –
служба доставки); фотографії, свідчення свідків або дані результату огляду застрахованого Майна, проведеного представниками компетентних органів або
представниками Страховика, договори та інші документи, укладені Страхувальником зі службами доставки, наявність відзнак відповідної служби доставки
у вигляді емблем, нанесених кольорів тощо, та інші документи, факти та дані, що прямо свідчать про використання застрахованого майна для здійснення
діяльності на комерційній основі. Доказом передавання застрахованого Майна у прокат, оренду, лізинг тощо є відповідні фотографії, свідчення свідків або
дані результату огляду Застрахованого майна, проведеного представниками компетентних органів або представниками Страховика, договори та інші
документи, укладені Страхувальником з Третіми особами. У разі наявності підозри у Страховика щодо використання застрахованого Майна для здійснення
діяльності на комерційній основі, в тому числі для надання кур’єрських послуг, тест-драйву, у спортивних змаганнях, конкурсах i підготовки до них,

передавання застрахованого Майна у прокат, оренду, лізинг, у т.ч. якщо така діяльність не мала систематичного характеру, Страховик має право проводити
будь-які розслідування, що стосуються використання застрахованого Майна, робити запити, опитувати свідків, звертатися з ціллю отримати інформацію до
власників баз даних, отримувати дані, що збирається камерами зовнішнього/внутрішнього спостереження, здійснювати інші дії.
8.2.
За Договором Страховик не відшкодовує:
8.2.1. непрямих та інших витрат, які можуть бути викликані настанням страхового випадку (штраф, втрата прибутку/вигоди, простій, платежі за оренду,
банківське обслуговування, витрати на утилізацію застрахованого майна тощо);
8.2.2. моральної шкоди, шкоди, завданої навколишньому природному середовищу;
8.2.3. втрати товарної вартості застрахованого майна;
8.2.4. витрат, пов’язаних з екстреним замовленням та доставкою комплектуючих та запасних частин;
8.2.5. збитків, претензій, позовів та вимог, що завдані з причин, про які Страхувальнику було відомо до початку дії Договору, але про які він не повідомив
Страховика;
8.2.6. витрат на миючі, технологічні рідини і гази, гальма, якщо їх заміна не обумовлена технологією ремонту пошкоджень, викликаних страховим
випадком;
8.2.7. витрат, пов’язаних із проведенням технічного і гарантійного обслуговування пошкодженого застрахованого майна, ремонту пошкоджень, що не
відносяться до цього страхового випадку;
8.2.8. вартості художнього оформлення застрахованого майна, здійсненого з метою надання йому індивідуальних властивостей (аерографія, оракальні
наклейки, тощо), в разі якщо вони не були включені в перелік застрахованого майна;
8.2.9. витрати на повне фарбування поверхонь деталей ТЗ, якщо технологічно можливе локальне (часткове) фарбування окремої ділянки пошкодженої
деталі;
8.2.10. дрібні пошкодження деталей ТЗ, які не впливають на можливості подальшої експлуатації такого елемента ТЗ.
8.3.
За ризиком «Грабіж, розбій» Страховик не відшкодовує збитки, що сталися внаслідок навмисних дій осіб, які перебувають зі Страхувальником у
трудових відносинах, за винятком випадків, коли крадіжка, грабіж чи розбій проводилися в той час, коли доступ у застраховані приміщення для цих осіб
був закритий.
8.3.1. крадіжки зі зломом, грабежу, розбою, якщо квартира, місцезнаходження якої зазначене в Частині І Договору, знаходиться на першому поверсі чи в
напівпідвальному приміщенні та має вікно/вікна, що не захищені гратами, ролетами, сигналізацією та аналогічними засобами захисту.
8.4.
За ризиком «Наїзд ТЗ»:
8.4.1.
Страховик не відшкодовує збитки, що сталися внаслідок наїзду транспортного засобу, що експлуатується Страхувальником, Вигодонабувачем,
членами його сім’ї, його представником або особами, які знаходяться з ними у трудових відносинах.
8.4.2.
зіткнення з повітряними, космічними транспортними засобами або іншими об’єктами, що самостійно пересуваються та/або падають з неба;
8.5.
Страховик має право відмовити у страховій виплаті у випадках:
8.5.1.
несвоєчасного повідомлення Страхувальником про настання випадку, що має ознаки страхового/ про пред’явлення претензій або позовів зі
сторони Третіх осіб до Страхувальника та/або Користувача та/або Вигодонабувача без поважних на те причин (упродовж 3 робочих днів з дати, коли про
пред’явлення таких претензій або позовів стало відомо або повинно було стати відомо Страхувальнику Вигодонабувачу/Користувачу) або створення
Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. Обов’язки Страхувальника щодо своєчасного повідомлення та уникнення
створення перешкод, зазначені в цьому пункті, в однаковій мірі розповсюджуються на Вигодонабувача, Користувача Застрахованого майна та порушення
вказаними особами цих вимог тягне за собою ті ж наслідки, що і невиконання їх Страхувальником;
8.5.2.
ненадання Страховику необхідних документів, які підтверджують факт та обставини, причини настання страхового випадку та розмір шкоди,
відповідно до умов Договору;
8.5.3.
виявлення Страховиком у наданих йому документах щодо факту, обставин та причин страхового випадку явних невідповідностей та
розбіжностей із достовірно з’ясованими реальними фактами, обставинами та причинами страхового випадку.
8.6. За Договором за видом Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами Страховик звільняється від виплати страхового
відшкодування по страхових випадках, що виникли внаслідок:
8.6.1. Завдання шкоди третій особі Страхувальником та/або особою, відповідальність якої застрахована, якщо останній не несе за неї відповідальності
згідно з законодавством України;
8.6.2. Завдання шкоди третій особі Страхувальником, та/або особою, відповідальність якої застрахована, якщо особа, відповідальність якої застрахована, в
момент заподіяння шкоди перебував в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, умисно чи з грубої необережності заподіяв шкоду або в діях
особи, відповідальність якої застрахована, є ознаки злочину.
8.6.3. Вимоги відшкодування збитків, заявлених на підставі договорів, контрактів, угод або по погодженню із особою, відповідальність якої застрахована.
8.6.4. Вимоги про відшкодування збитків, пов'язаних з порушенням авторських прав, прав на відкриття, винахід або промисловий зразок, чи аналогічних їм
прав, включаючи недозволене використання зареєстрованих торгових, фірмових і товарних знаків, символів і найменувань.
8.6.5. Будь-яких вимог або позовів про захист честі та гідності, а також інших вимог про відшкодування збитків, заподіяних розголошенням інформації, яка
не відповідає дійсності та наносить шкоду репутації громадян, організацій або інших осіб, включаючи невірну інформацію про якість товарів, робіт і
послуг.
8.6.6. Вимоги найближчих родичів особи, відповідальність якої застрахована, про відшкодування збитків, заподіяних діями Страхувальника або інших осіб,
відповідальність яких застрахована за Договором; до найближчих родичів відносяться подружжя, діти, батьки (включаючи усиновителів та усиновлених), а
також батьки подружжя, онуки, брати і сестри та інші особи, які продовж тривалого часу проживали із особою, відповідальність якої застрахована, і вели з
ним спільне господарство.
8.6.7. Завдання шкоди третій особі Страхувальником (особою, відповідальність якої застрахована) під час участі в змаганнях, конкурсах i інших подібних
закладах та підготовки до них, передавання застрахованого майна у прокат, оренду, лізинг тощо.
8.7. Страховик в будь-якому випадку не відшкодовує моральну шкоду, упущену вигоду, інші непрямі збитки.
9.
УМОВИ ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Усі зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою Сторін (Вигодонабувача) шляхом укладення додаткової угоди до Договору і внесення
додаткового страхового платежу (якщо така сплата передбачена умовами додаткової угоди). Після укладення додаткової угоди вона стає невід’ємною
частиною Договору.
9.2. Дія Договору припиняється і Договір втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:
9.2.1. закінчення строку дії Договору;
9.2.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
9.2.3. смерті Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
9.2.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
9.2.5. прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним;
9.2.6. в інших випадках, передбачених законодавством України.
9.3. Дію Договору може бути достроково припинено на вимогу Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка
Сторона зобов’язана належним чином повідомити іншу не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати передбачуваного припинення дії Договору.
9.4. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому сплачені страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи у розмірі 45%, фактичних виплат страхового відшкодування,
що були здійснені (чи будуть здійснені) за Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній
повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
9.5. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо
вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, в тому числі при збільшенні ступеня страхового ризику у разі відмови
Страхувальника внести зміни до умов Договору та внести додатковий страховий платіж згідно з п. 10.2.5 Договору, то Страховик повертає Страхувальнику
внесені страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи у розмірі 45%,
фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені (чи будуть здійснені) за Договором.
10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1.
У разі невиконання або неналежного виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.
10.2.
Спори, пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення домовленості - у порядку, передбаченому
законодавством України.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Страхувальник відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»:
11.1.1.
стосується страхувальників - фізичних осіб:
11.1.1.1. надає Страховику згоду на здійснення обробки своїх персональних даних з метою реалізації цивільно-правових та адміністративно – правових
відносин у обсязі та на строк, що необхідні для реалізації мети, а також на передачу своїх персональних даних третім особам та/або розпорядникам, які
залучаються Страховиком;
11.1.1.2. засвідчує, що ознайомлений зі ст. 8 вказаного закону щодо своїх прав як суб’єкта персональних даних та підтверджує, що повідомлений про
включення інформації про нього до бази персональних даних Страховика, а також про склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору
персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані;
11.1.2.
стосується страхувальників - фізичних осіб у випадку зазначення персональних даних вигодонабувача – фізичної особи, щодо якої відсутня
можливість безпосереднього отримання згоди:
11.1.2.1. гарантує, що ним виконано всі необхідні дії відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», зокрема:
11.1.2.2. отримано згоду суб’єкта персональних даних на здійснення Страховиком обробки персональних даних, які надаються, з метою реалізації
цивільно-правових та адміністративно – правових відносин у обсязі та на строк, що необхідні для реалізації мети, а також на передачу його персональних
даних третім особам та/або розпорядникам, які залучаються Страховиком;
11.1.2.3. повідомлено суб’єкта персональних даних про права як суб’єкта персональних даних відповідно до ст. 8 вказаного закону та про включення
інформації про нього до бази персональних даних Страховика, а також про склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та
осіб, яким передаються його персональні дані.
11.2.
Керуючись ст. 18 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» при укладанні Договору
Страховик проводить заходи з ідентифікації особи Страхувальника, його представника та Вигодонабувача в порядку, передбаченому законодавством
України та внутрішніми документами Страховика, на підставі наданих особою оригіналів документів, копій документів, посвідчених нотаріально, або копій
документів, що засвідчені підприємством (установою, організацією), яке їх видало. При наданні фінансових послуг Страховик має право витребувати, а
Страхувальник зобов’язаний надати документи та передбачені законодавством відомості, необхідні для з’ясування його особи, особи його представника та
Вигодонабувача.
11.3.
Підписанням цього Договору Страхувальник підтверджує, що ознайомлений з Умовами дії договорів страхування, в тому числі щодо Територій з
обмеженим покриттям по цьому Договору, які розміщено на сайті http://www.oranta.com.uа, і приєднується до них.
11.4.
Страхувальник підтверджує, що до укладення Договору йому було надано Страховиком інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

