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ПРОПОЗИЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, 

що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна  

третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї 

(Публічна частина Договору) 
 

Розділ 1 
 

1. Ця Пропозиція є публічною офертою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН», код 

ЄДРПОУ 32071894, місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 12, офіс 37, поштова адреса: 03151, м. 

Київ, вул. Волинська, 48/50, електронна адреса: office@sk-kashtan.kiev.ua, контактний телефон: (044) 249 01 11, 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Держфінпослуг серія СТ № 123, поточний рахунок IBAN UA57 

3808050000000000026503399 в АТ “Райффайзен Банк Аваль”, ліцензія Нацкомфінпослуг серія АВ №546936 строком 

дії з 26.02.2009 р. – безстрокова, є резидентом України та здійснює сплату податку на прибуток на загальних умовах 

відповідно до Податкового Кодексу України, в особі Голови Правління Захарківа Ростислава Миколайовича, що діє на 

підставі Статуту (надалі – Страховик), яка адресується невизначеному колу споживачів – дієздатних фізичних осіб та 

юридичних осіб (далі – Клієнти), укласти з Страховиком Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності 

громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій 

особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (далі – Договір страхування). 

 

2. Договір страхування укладається відповідно до цієї Пропозиції та на підставі Порядку і правил проведення 

обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному 

володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 

використання цієї зброї, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 402 (далі – 

Порядок). 

 

3. Страхувальник – дієздатна фізична особа або юридична особа, яка уклала Договір страхування відповідно до умов цієї 

Пропозиції. 

 

4. Порядок укладення Договору страхування 

4.1. Для укладення Договору Клієнту необхідно зайти на WEB-сторінку Страховика в мережі Інтернет за адресою 

https://sk-kashtan.com.ua/ або до персонального кабінету або до інформаційно-телекомунікаційних систем, що 

використовується Страховиком для укладення Договорів страхування у відповідності до вимог законодавства, що регулює 

організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції та надати всі відомості, необхідні для укладення 

Договору страхування. Перед укладенням Договору Страхувальник обов‘язково повинен ознайомитись з Пропозицією, 

Порядком, інформацією про фінансову послугу та підтвердити надання згоди на обробку власних персональних даних. 

Здійснення всіх вищевказаних дій засвідчує намір Страхувальника укласти Договір страхування. На підставі 

наданої/обраної Клієнтом інформації Страховик формує для Клієнта індивідуальну частину Договору страхування (Поліс). 

4.2. Укладення Договору страхування здійснюється на шляхом прийняття (акцепту) Клієнтом пропозиції укласти Договір 

страхування на індивідуально визначених умовах (запропонованих Страховиком, виходячи із наданої та/або обраної 

Клієнтом інформації) та на умовах Пропозиції, розміщеної на офіційному сайті Страховика https://sk-

kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/. 

4.3. Цей Договір страхування укладений в електронній формі у порядку, визначеному Законом України «Про електронну 

комерцію». Договір підписано Страхувальником електронним підписом шляхом направлення Страховиком одноразового 

ідентифікатора на мобільний телефон Страхувальника та введення Страхувальником в інформаційно-телекомунікаційну 

систему Страховика отриманого одноразового ідентифікатора. 

4.4. У разі прийняття (акцепту) Страхувальником пропозиції Страховика укласти Договір страхування, Страховик вважає 

себе зобов’язаним укласти Договір страхування на індивідуально визначених умовах та умовах Пропозиції. 

4.5. Після здійснення акцепту Клієнт отримує на підтвердження укладення Договору страхування — індивідуальну частину 

Договору страхування (Поліс) на електронну адресу та/або мобільний телефон та/або у персональному кабінеті. Договір 

страхування набирає чинності після сплати страхового платежу у повному розмірі відповідно до обраного способу оплати 

(одноразово або щомісячно). 

4.6. Після набрання Договором чинності Клієнт набуває статусу Страхувальника. 

4.7.  Невід’ємними частинами Договору страхування є Поліс (індивідуальна частина Договору страхування) та Пропозиція 

(публічна частина Договору страхування), повний текст яких доступний на сайті Страховика https://sk-

kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/.  Ці документи засвідчують право Страхувальника вимагати від Страховика 

виконання обов’язків за Договором страхування. 

4.8. Страхувальник, акцептуючи Пропозицію, підтверджує та визнає, що: до укладання Договору страхування на 

виконання вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (надалі в 

цьому пункті – Закон) Страховик надав, а Страхувальник отримав та ознайомився зі всією інформацією в обсязі та в 

https://sk-kashtan.com.ua/
https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
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порядку, що передбачені частиною 2 статті 12 Закону; зазначена інформація є доступною на веб-сторінці Страховика 

https://sk-kashtan.com.ua/ , є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансової послуги, що надається 

Страховиком; вся зазначена інформація та всі умови цього Договору страхування та Порядку йому зрозумілі; зазначена 

інформація та Договір страхування не містять двозначних формулювань та/або незрозумілих Страхувальнику визначень; 

укладання цього Договору страхування не нав’язане йому іншою особою; цей Договір страхування не укладається 

Страхувальником під впливом помилки, тяжких обставин, насильства; Страхувальник має необхідний обсяг 

правоздатності та дієздатності для укладання Договору страхування.  

4.9. Страхувальник, акцептуючи Пропозицію, підтверджує погодження отримання Полісу, пропозицій про внесення змін 

(доповнень) до укладеного Договору страхування на електронну адресу та/або на мобільний телефон та/або у 

персональному кабінеті.  

4.10. Пропозиції Страховика про внесення змін (доповнень) до укладеного Договору страхування в частині істотних умов 

Договору, здійснюється шляхом направлення щонайменше за 5 (п’ять) робочих днів до дати запланованої зміни істотних 

умов, повідомлення, у формі що дає можливість встановити дату відправлення такого повідомлення, в тому числі на 

електронну адресу Страхувальника та / або у персональному кабінеті та/або мобільний телефон.  

4.11. Страхувальник, підписуючи даний Договір, надає Страховику дозвіл на обробку всіх своїх персональних даних в 

цілях пов'язаних з виконанням Сторонами умов даного Договору без обмеження терміну зберігання і обробки, а також 

для цілей здійснення зв'язку із Страхувальником для надання інформації про виконання Договору, для організації 

поштових розсилок, розсилок SMS-повідомлень і розсилок електронною поштою на адресу Страхувальника, для надання 

Страхувальнику інформації про виконання Договору, для передачі інформаційних і рекламних повідомлень про послуги 

Страховика, а також послуги інших суб'єктів господарювання, в інших цілях, які не суперечать законодавству України. 

Страхувальник надає свою згоду на передачу своїх персональних даних розпорядникам баз персональних даних 

Страховика, а також третім особам, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів суб'єкта персональних даних 

або інших осіб, в інших цілях не суперечать чинному законодавству України без додаткового повідомлення 

Страхувальника. Страхувальник підтверджує своє повідомлення про свої права, пов'язані із зберіганням і обробкою його 

персональних даних, визначених чинним законодавством, цілі обробки даних і осіб, яким передаються його персональні 

дані. 

4.12. Страхувальник має право відмовитися від укладеного Договору страхування не пізніше 7 (семи) календарних днів з 

дати набрання чинності Договором страхування шляхом подання Страховику, який представляв інтереси Страховика при 

укладенні Договору страхування електронної заяви та отримати сплачений страховий платіж у повному розмірі. 

Страховик повинен повернути платіж у разі відмови Страхувальника від укладеного договору страхування протягом 5 

(п’яти) банківських днів з дня подання заяви Страхувальником про відмову від Договору страхування. У разі відмови 

Страхувальника від укладеного Договору страхування Договір вважається неукладеним, а Сторони Договору страхування 

повинні повернути одна іншій все отримане за Договором страхування. Страхувальник може відмовитися від укладеного 

Договору страхування шляхом несплати страхового платежу. В такому випадку Договір страхування не набуває чинності. 

4.13. Підписанням Полісу, який надається Страхувальнику на підтвердження укладення Договору страхування, Клієнт 

погоджується, що при відтворенні підпису Страховика в цьому Договорі може бути використано факсимільне відтворення 

за допомогою засобів механічного, електронного чи іншого копіювання підпису особи, уповноваженої підписувати такі 

договори від імені Страховика, а також відбитка печатки Страховика, за зразком: 

ЗРАЗОК АНАЛОГА ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ: 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ВІДТВОРЕННЯ ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ СТРАХОВИКА ТЕХНІЧНИМИ 

ДРУКУВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ: 

 

 

 

4.14. Договір страхування вступає в силу з 00:00 годин дня, наступного за датою внесення Страхувальником страхового 

платежу в повному розмірі на поточний банківський рахунок або в касу Страховика. 

4.15. Цей Договір страхування укладено із дотриманням вимог Законів України «Про страхування», «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про електронні документи та електронний документообіг», 

«Про електронні довірчі послуги» та «Про електронну комерцію». 

4.16. У всьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуватимуться положеннями Порядку та чинного 

законодавства України. 

 

4.17. Пропозиція дійсна з «01» грудня 2020 року та діє до оприлюднення на сайті Страховика повідомлення про 

відкликання Пропозиції або оприлюднення її нової редакції. Строк дії Договору страхування зазначається у Полісі 

(індивідуальній частині Договору). 

https://sk-kashtan.com.ua/
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Розділ 2 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

Місце укладення  Дата укладення  
 

Страховик 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН»,  
код ЄДРПОУ 32071894, місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 12, офіс 37, поштова адреса: 03151, м. 

Київ, вул. Волинська, 48/50, електронна пошта: office@sk-kashtan.kiev.ua, контактний телефон (044) 249 01 11, Свідоцтво про 

реєстрацію фінансової установи Держфінпослуг серія СТ № 123, поточний рахунок IBAN UA57 

3808050000000000026503399 в АТ “Райффайзен Банк Аваль”, ліцензія видана Нацкомфінпослуг серія АВ №546936 

строком дії з 26.02.2009 р. – безстрокова, є резидентом України та здійснює сплату податку на прибуток на загальних умовах 

відповідно до Податкового Кодексу України, в особі Голови Правління Захарківа Ростислава Миколайовича, що діє на підставі 

Статуту (надалі – Страховик), з однієї Сторони, 

Страхувальник 
_______________________________________, адреса ________________________________________, 

дата народження (код ЄДРПОУ - для юридичної особи) ___________, паспортні дані (представник юридичної особи та його 

повноваження) _______________________________________ 

Користувач/ 

зберігач зброї 
 

Дозвіл на зброю №______________ виданий «_____»  

з іншої Сторони, далі по тексту разом "Сторони", уклали цей Договір страхування про наступне: 

1. Предмет 

Договору 

1.1. Страховик страхує цивільну відповідальність Страхувальника з метою забезпечення відшкодування ним шкоди, заподіяної 

третім особам внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї, згідно з Порядком і правилами проведення 

обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні 

зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї 

зброї, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 402 (далі –Порядок). 

1.2. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з відшкодуванням 

Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та/або майну фізичних і юридичних осіб, внаслідок володіння, 

зберігання чи використання зброї. 

1.3. Страховим випадком є подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність Страхувальника щодо 

відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. 

Сукупність усіх претензій та позовів, пред'явлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, 

вважаються одним страховим випадком.  

1.3.1. Страховими ризиками, в результаті яких настає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є смерть, 

інвалідність чи втрата працездатності фізичної особи, а також пошкодження (знищення) майна фізичної та/або юридичної 

особи внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.  

1.4. Страхова 

сума 

у разі відшкодування спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок 

страхового випадку 
11 000 гривень 

у разі призначення потерпілій третій особі I групи інвалідності  8 250 гривень 

у разі призначення потерпілій третій особі II групи інвалідності 5 500 гривень 

у разі призначення потерпілій третій особі III групи інвалідності 2 750 гривень 

за кожен день непрацездатності потерпілої третьої особи 
20 грн/ день  

(не більше як 2500 грн) 

у разі пошкодження (знищення) майна  30 000 гривень 

1.5. Страховий  

тариф 
визначається, виходячи з розміру одного неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить 17 (сімнадцять) гривень 

на рік 

1.6. Страховий 

платіж  
 гривень Сплатити до «___»______________20___р. 

1.7. Договір діє  з   00 г. 00 хв. «___»_______________20__ р. до 24 г. 00х. «___»__________________20__ р. 

Цей Поліс є індивідуальною частиною електронного Договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян Украї ни, що мають у 

власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок  володіння, зберігання чи 

використання цієї зброї (далі – Договір страхування) та підтверджує укладення Договору страхування шляхом прийняття (акцепту) "Пропозиції про 

укладення договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні 

зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї ", що є публічною 

частиною Договору страхування  (далі – Пропозиція). Невід’ємними частинами Договору страхування є цей Поліс та Пропозиція, повний текст якої 

доступний на сайті Страховика https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/.  Договір страхування набирає чинності з моменту внесення 

страхового платежу та є дійсним до дати, вказаної в п.1.7. Полісу (індивідуальної частини Договору).  

СТРАХОВИК 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН» 
 

Голова Правління ___________/ Захарків Р. М. / 

 

СТРАХУВАЛЬНИК  

 

_____________________________________ 
 

Договір підписано Страхувальником електронним підписом, шляхом 

використання одноразового ідентифікатора, відповідно до умов 

Пропозиції та з дотриманням вимог чинного законодавства  

 

 

 

 

 
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 2.1. Страхувальник зобов'язується:  

https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
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а) приймати всі необхідні запобіжні заходи для уникнення випадків заподіяння 

шкоди життю, здоров'ю та майну третіх осіб;  

б) перерахувати на розрахунковий рахунок Страховика страховий платіж у термін, 

передбачений пунктом 1.6 цього Договору;  

в) у триденний термін повідомити Страховика про настання страхового випадку, а 

також про всі події, які можуть стати причиною пред'явлення претензій чи подання 

позову щодо відшкодування шкоди, заподіяної третім особам;  

г) повідомити про настання страхового випадку (страхову подію) правоохоронні 

органи.  

2.2. Страховик зобов'язується:  

а) ознайомити страхувальника з Порядком;  

б) після одержання документів, які підтверджують настання відповідальності 

Страхувальника перед третьою особою, виплатити Страхувальнику (потерпілій 

особі) страхове відшкодування у термін, який не перевищує десяти банківських 

днів з дати оформлення акту про страховий випадок, або відшкодувати 

Страхувальнику збитки в іншій погодженій з ним формі.  

2.3. Страхувальник має право:  

а) отримати страхове відшкодування згідно з цим Договором і Порядком;  

б) оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому 

порядку.  

2.4. Страховик має право:  

а) відмовити у виплаті страхового відшкодування в разі невиконання 

Страхувальником умов цього Договору і Порядку та повідомити про це рішення 

Страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови;  

б) брати участь у розгляді справи в суді про відшкодування Страхувальником 

заподіяної ним шкоди, цивільна відповідальність за яку застрахована цим 

Договором, як третя особа на боці відповідача. 
 

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

3.1. Для отримання страхової виплати Страховику подаються такі документи:  

- заява про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового 

випадку;  

- Договір страхування;  

- акт про розслідування страхового випадку (у разі розслідування);  

- виписка з рішення суду про стягнення із Страхувальника збитків у розмірі 

заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді);  

- документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;  

- листок непрацездатності про тимчасову втрату потерпілою особою 

працездатності (або нотаріально засвідчену копію);  

- копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій 

особі інвалідності;  

- свідоцтво про смерть потерпілої особи (або нотаріально засвідчену копію).  

3.2. На підставі отриманих документів Страховик складає страховий акт, який є 

підставою для виплати страхового відшкодування.  

3.3. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті 

Страховик повинен прийняти протягом 15 днів від дати отримання всіх необхідних 

документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового 

відшкодування Страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє 

заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.  

3.4. Страховик має право відмовитись від виплати страхового відшкодування 

Страхувальнику в разі невиконання ним взятих на себе зобов'язань відповідно до 

цього Договору.  

3.5. Страхове відшкодування не виплачується у разі:  

- навмисних дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір, 

спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється 

на дії, пов'язані з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в разі 

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 Договір, встановлюється відповідно до законодавства;  

- вчинення Страхувальником-громадянином 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 страхування або факт настання страхового випадку;  

- отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за майновим 

страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;  

- несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку 

без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні 

обставин, характеру та розміру збитків;  

- застосування зброї в рамках виправданої самооборони Страхувальника або 

особи, на користь якої укладено Договір страхування, якщо напад на них був 

здійснений третьою особою. 
 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, взятих 

відповідно до цього Договору, Сторони несуть відповідальність згідно із 

законодавством.  

4.2. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування в терміни, передбачені 

пунктом 3.3 цього Договору, Страховик сплачує пеню в розмірі 0,01% 

простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна 

облікова ставка Національного банку, яка діяла в період, за який нарахована 

пеня.  

4.3. Спори, що можуть виникнути в ході виконання зобов'язань, взятих відповідно 

до цього Договору, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством. 
 

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

5.1. Порядок укладення цього Договору, в тому числі порядок реалізації права на 

відмову від Договору визначено в Розділі 1 Пропозиції. Договір підписано 

Страхувальником електронним підписом шляхом направлення Страховиком 

одноразового ідентифікатора на мобільний телефон Страхувальника та введення 

Страхувальником в інформаційно-телекомунікаційну систему Страховика 

отриманого одноразового ідентифікатора. На письмову вимогу Страхувальника 

Страховик здійснює вручення Договору страхування, підписаного оригінальним 

підписом уповноваженого представника Страховика (що унеможливлює зміну 

змісту Договору страхування), в робочий час Страховика за його 

місцезнаходженням. 

5.2. Підписанням цього Договору Страхувальник підтверджує та визнає, що:  

- ознайомлений з умовами та правилами страхування, визначеними Порядком та 

умовами Пропозиції; 

- інформація, зазначена в частині 2 статті Закону України “Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг” надана йому своєчасно та в 

повному обсязі;  

- надає Страховику дозвіл на обробку всіх своїх персональних даних відповідно до 

законодавства в цілях, пов’язаних з виконанням цього Договору та здійснення 

Страховиком його статутної діяльності;  

- надав згоду, що при відтворенні підпису Страховика в цьому Договорі може бути 

використано факсимільне відтворення за допомогою засобів механічного, 

електронного чи іншого копіювання підпису особи, уповноваженої підписувати 

такі договори від імені Страховика, а також відбитка печатки Страховика, за 

зразком, наведеним в Пропозиції. 

5.3. Місце дії Договору страхування – територія України. Дія Договору не 

поширюється на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, 

а також Автономну Республіку Крим, на території, які офіційно визнані зонами 

військових дій (збройних конфліктів), місцевості, де офіційно оголошено 

надзвичайний стан або загрозу стихійного лиха, які визнано зонами відчуження 

внаслідок аварії на ЧАЕС. 

5.4. У разі настання страхового випадку телефон для звернень – (044) 249 01 11. 

5.5. У всьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуватимуться 

положеннями Порядку та чинного законодавства України. 

5.6. Норматив витрат на ведення справи за цим Договором становить 20%. 

5.7. Додаткові умови врегулювання відповідно до Порядку 

5.7.1. Страхувальниками є громадяни України, які володіють, зберігають або 

використовують:  

- бойову нарізну вогнепальну зброю армійських зразків або зброю, виготовлену 

за спеціальним замовленням;  

- вихолощену та навчальну зброю;  

- несучасну стрілецьку зброю;  

- мисливську нарізну вогнепальну зброю (карабіни, малокаліберні гвинтівки, 

комбіновані рушниці тощо);  

- мисливську гладкоствольну вогнепальну зброю;  

- спортивну вогнепальну зброю (спортивні пістолети, револьвери, гвинтівки, 

рушниці, призначені для використання в спортивних цілях тощо);  

- холодну зброю (арбалети, луки, мисливські ножі, катани, мечі, палаші, ятагани, 

фінські ножі, кортики, кинджали, багнети, багнети-ножі, які не перебувають на 

озброєнні військових формувань);  

- пневматичну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки калібру більш як 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд 

(куля) приводиться в рух за рахунок стиснутих газів).  

5.7.2. Страхувальниками є також громадяни, які на законних підставах зберігають 

та використовують зброю, власниками якої є юридичні особи (крім 

військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, працівників 

органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших правоохоронних органів під 

час виконання ними службових обов'язків). 

5.7.3. Юридичні особи можуть на законних підставах передавати громадянам 

зброю на зберігання та використання, крім випадків, зазначених у пункті 4 

Порядку, тільки в разі наявності у цих громадян договорів страхування. 

Допускається укладення таких договорів і сплата страхових платежів юридичною 

особою – власником зброї із зазначенням у кожному договорі прізвища того, хто 

буде зберігати або використовувати зброю.  

5.7.4. Треті особи - фізичні та юридичні особи, яким (або майну яких) заподіяна 

шкода внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Розмір шкоди 

встановлюється та визначається у встановленому законодавством порядку.  

5.7.5. Страховою сумою у разі страхування відповідальності власників чи 

користувачів зброї є грошова сума, в межах якої страховик зобов’язаний 

провести виплату страхувальнику чи третій особі, якій заподіяно шкоду внаслідок 

страхового випадку. 

5.7.6. У разі коли заподіяна шкода частково або повністю компенсована іншими 

причетними до страхового випадку особами, страховик відшкодовує тільки 

різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за договором страхування, і 

сумою, що компенсована іншими особами. Про таку компенсацію страхувальник, 

треті особи (їх спадкоємці) зобов'язані повідомити страховика.  

5.7.7. Документи на виплату страхового відшкодування можуть подаватися 

страхувальником або третьою особою (її спадкоємцями). У разі загибелі чи смерті 

третьої особи внаслідок страхового випадку її спадкоємці повинні подати документ 

про правонаступність. На підставі отриманих документів страховик або 

уповноважена особа (аварійний комісар) складає страховий акт (аварійний 

сертифікат), який є підставою для виплати страхового відшкодування. 
 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ 

6.1. Договір набирає чинності з дня надходження страхового платежу (в повному 

розмірі) на рахунок Страховика.  

6.2. Договір може бути укладений на термін від одного до десяти років. Строк дії 

Договору зазначений в п. 1.7 Договору. 

6.3. Дія договору припиняється за згодою Сторін, а також в інших випадках, 

передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування". 
 

7. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН – зазначені в Преамбулі цього Полісу 

(індивідуальної частини Договору). 


