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ПРОПОЗИЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса 

(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 АЕ №190496, видана 

28.12.2012, строком дії з 19.12.2012 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 

цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса (далі – Договір страхування). 

 

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

страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 серпня 2015 р. № 624 (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 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; укладення цього 
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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 запланованої дати 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 укладення цього Договору 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 дати 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). 

 

 



 

 

  

3 

 
Розділ 2 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

(відповідно до типової форми, затвердженої Порядком) 
 

ПОЛІС №______ 
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса 

(індивідуальна частина Договору) 
 

м. _________            __________ р. 
 

Цей Поліс є індивідуальною частиною електронного Договору обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності приватного нотаріуса (далі – Договір страхування, Договір) та підтверджує укладення Договору 

страхування шляхом прийняття (акцепту) "Пропозиції про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності приватного нотаріуса", 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 завершення дії Договору, вказаної в цьому Полісі (індивідуальній частині Договору). 
 

 СТРАХОВИК 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН» 

Адреса місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 12, офіс 37 

Поштова адреса 03151, м. Київ, вул. Волинська, 48/50 

Засоби зв’язку office@sk-kashtan.kiev.ua, телефон (044) 249 01 11 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи  Серія СТ № 123, видане Держфінпослуг 

Ліцензія Нацкомфінпослуг Серія АЕ №190496, видана 28.12.2012, безстрокова 

Банківські реквізити 
IBAN UA57 3808050000000000026503399 в АТ 

“Райффайзен Банк Аваль” 

Представник Страховика та його повноваження 
Голова Правління Захарків Ростислав Миколайович,  

діє на підставі Статуту 

(надалі – Страховик), з одного боку, та 
 

СТРАХУВАЛЬНИК  

Адреса  

Реєстраційна картка платника податків  

Паспортні дані серія____ №____ виданий_____ дата видачі _______ 

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю ____ №____ від ______ 

Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної 

нотаріальної діяльності 
____ №____ від ______ 

Нотаріальний округ  
 

відповідно до Законів України «Про страхування», «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 624, уклали цей Договір про нижченаведене: 
 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1. Предметом Договору є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов’язані з обов’язком Страхувальника 

відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок вчинення нотаріальних дій та/або інших дій, покладених на 

нотаріуса відповідно закону  (далі – нотаріальні та/ або інші дії) або недбалості Страхувальника. 
 

СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ ТА СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ 

2. Страхова сума становить 00,00  грн  (_______) гривень 

3. Страховий тариф становить 0,0 % (відсотків) страхової суми 

4. Страховий платіж за весь період страхування становить 00,00  грн  (_______) гривень 

Страховий платіж вноситься до 00.00.0000 р. 

У разі внесення страхового платежу частинами черговий 

(кожен черговий) страховий платіж становить* 

00,00  грн  (_______) гривень 

 

* і вноситься у строк: 
Строк сплати ** 

(включно до) 

За період страхування (з – до включно) 

Дата початку періоду Дата завершення періоду 

Перша частина платежу 00.00.0000 р. 00.00.0000 р. 00.00.0000 р. 
Друга частина платежу 00.00.0000 р. 00.00.0000 р. 00.00.0000 р. 
** При цьому обов’язковою для виконання є вимога, що кожний черговий платіж повинен бути внесений до закінчення періоду, за який  плата вже внесена. 
 

Франшиза Тип франшизи 
Строк дії Договору (з – до включно) 

Дата початку Договору Дата завершення Договору 

Передбачена у розмірі  1%  

(один відсоток) страхової суми 

Безумовна  00.00.0000 р. 00.00.0000 р. 

https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
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СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

5. Страховими ризиками є вчинення незаконних дій або недбалість Страхувальника під час вчинення ним нотаріальних 

та/або інших дій в період дії Договору обов’язкового страхування, внаслідок яких третім особам може бути заподіяна 

майнова шкода. 

6. Страховим випадком є заподіяння третім особам майнової шкоди внаслідок вчинення незаконних дій або недбалості 

Страхувальника під час вчинення ним нотаріальних та/або інших дій, що мало місце в період дії Договору страхування. 

Факт настання страхового випадку встановлюється на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної 

Страхувальником та погодженої Страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи. 

7. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок: 

1) подання особою, що звернулася до нотаріуса, неправдивої інформації щодо будь-якого питання, пов’язаного із 

вчиненням нотаріальної та/або іншої дії, недійсних та/або підроблених документів; 

2) якщо особа, що звернулася до нотаріуса, не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може 

стосуватися нотаріальна та/або інша дія, за вчиненням якої звернулася особа. 
 

РОЗМІР СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

8. У разі настання страхового випадку Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі заподіяної третій 

особі майнової шкоди, визначеному судовим рішенням, що набрало законної сили, або письмовою вимогою (претензією) 

третьої особи, визнаною Страхувальником та погодженою Страховиком, в межах страхової суми. 

Франшиза (частина збитків, що не відшкодовується Страховиком) визначається в п.4 цього Договору згідно з Порядком.  

9. Сума всіх страхових відшкодувань за цим Договором не може перевищувати страхову суму за цим Договором. 
 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

10. Страхове відшкодування здійснюється Страховиком відповідно до цього Договору на підставі судового рішення, що 

набрало законної сили, або визнаної Страхувальником та погодженої Страховиком письмової вимоги (претензії) третьої 

особи. 

У разі настання страхового випадку Страхувальник подає Страховику копію судового рішення або визнану ним 

письмову вимогу (претензію) третьої особи протягом 10 (десяти) робочих днів з дня їх отримання Страхувальником. 

Для отримання страхового відшкодування третя особа подає Страховику письмову заяву про виплату страхового 

відшкодування за встановленою Страховиком формою, до якої додаються: 

копія судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної Страхувальником та погодженої Страховиком 

письмової вимоги (претензії) третьої особи, згідно з якими виникає обов’язок Страхувальника відшкодувати заподіяну 

третій особі майнову шкоду; 

копія документу, що посвідчує третю особу, — для фізичної особи або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців — для юридичних осіб. 

Страховик: 

приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих 

днів після надходження документів, зазначених в абзацах четвертому і п’ятому цього пункту; 

виплачує страхове відшкодування протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після складення страхового акту. 
 

ВІДМОВА У СТРАХОВОМУ ВІДШКОДУВАННІ 

11. Підставою для відмови Страховика у страховому відшкодуванні є: 

1) навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, 

пов’язані з виконанням ним громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її 

меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника 

встановлюється відповідно до законодавства; 

2) вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку; 

3) подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування або про факт настання 

страхового випадку; 

4) інші випадки, передбачені законом. 

12. За цим Договором не відшкодовуються: 

1) шкода, визначена письмовою вимогою (претензією) третьої особи, що визнана Страхувальником, але не погоджена 

Страховиком; 

2) шкода, заподіяна внаслідок подій, що відбулися до початку або протягом дії Договору з причин, що виникли до набрання 

ним чинності; 

3) шкода, заподіяна внаслідок військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів, громадянської війни, 

терористичного акту; 

4) моральна шкода, інші непрямі збитки. 

13. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик повідомляє про це третій особі у 

письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття такого рішення. 
 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

14. Страхувальник має право: 

1) вимагати від Страховика роз’яснень щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхового 

відшкодування, інших умов страхування; 

2) ініціювати внесення змін до цього Договору; 

3) достроково припинити дію цього Договору відповідно до пунктів 26—28 цього Договору; 

4) отримати дублікат цього Договору в разі втрати його оригіналу; 
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5) у разі відмови Страховика у страховому відшкодуванні вимагати від нього письмового обґрунтування причин такої 

відмови; 

6) оскаржити відмову Страховика у страховому відшкодуванні в судовому порядку. 

15. Страхувальник зобов’язаний: 

1) своєчасно вносити страхові платежі в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виконувати інші умови 

Договору; 

2) подати Страховику під час укладення Договору інформацію про: 

всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і надалі негайно, як тільки 

йому стане відомо, письмово інформувати Страховика про будь-яку зміну ступеня страхового ризику, але не пізніше ніж 

протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту встановлення таких змін Страхувальником; 

інші чинні договори страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса; 

3) негайно, але не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання копії судового рішення, що набрало 

законної сили, або коли була заявлена письмова вимога (претензія) третьої особи до Страхувальника про заподіяння їй 

шкоди, повідомити про це Страховику шляхом подання письмового повідомлення за встановленою Страховиком формою 

та надати копії зазначених документів. У разі коли виконання зазначеного обов’язку було неможливим, Страхувальник 

повинен підтвердити це документально; 

4) узгоджувати зі Страховиком рішення про визнання заявленої третьою особою письмової вимоги (претензії) у разі 

досудового порядку врегулювання спірних питань; 

5) вживати заходів до запобігання та зменшення розміру майнової шкоди, що може бути заподіяна внаслідок настання 

страхового випадку. 

16. Страховик має право: 

1) перевіряти достовірність поданої Страхувальником інформації, ознайомитися з усіма необхідними документами, що 

дають змогу оцінити страховий ризик; 

2) вимагати від Страхувальника внесення додаткового страхового платежу в разі підвищення ступеня страхового ризику 

(зміна в період дії цього Договору обставин, що мають істотне значення, інформація про які подана Страхувальником під 

час укладення цього Договору, що збільшує імовірність настання страхового випадку та/або розмір шкоди) після внесення 

змін до цього Договору; 

3) вимагати (з обґрунтуванням вимоги) від Страхувальника документи, необхідні для встановлення факту настання 

страхового випадку та розміру страхового відшкодування; 

4) самостійно з’ясовувати причини, проводити розслідування обставин настання страхового випадку, робити запити про 

відомості, пов’язані з його настанням, до правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій, які можуть володіти 

інформацією про причини та обставини настання страхового випадку; 

5) відмовити у здійсненні страхового відшкодування у випадках, передбачених законом та цим Договором; 

6) у разі коли після укладення цього Договору встановлено, що Страхувальник зазначив у письмовій заяві свідомо 

неправдиву інформацію про обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, порушити 

питання про визнання цього Договору недійсним; 

7) достроково припинити дію цього Договору відповідно до пунктів 26—28 цього Договору. 

17. Страховик зобов’язаний: 

1) ознайомити Страхувальника з Порядком і правилами проведення обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності приватного нотаріуса; 

2) виконувати умови цього Договору; 

3) надавати на вимогу Страхувальника роз’яснення щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового 

платежу, страхового відшкодування, інших умов страхування; 

4) вжити протягом 2 (двох) робочих днів після того, як йому стане відомо про настання страхового випадку, заходів для 

оформлення документів, необхідних для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування; 

5) здійснити в разі настання страхового випадку страхове відшкодування в передбачений цим Договором строк; 

6) після надходження документів щодо події, яка за умовами цього Договору може бути визнана страховим випадком, 

забезпечити складення страхового акту; 

7) не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законом; 

8) за заявою Страхувальника в разі здійснення ним заходів, спрямованих на зниження ступеня страхового ризику, внести 

зміни до цього Договору. 

18. Сторони зобов’язані своєчасно повідомляти одна одній про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів, інші 

зміни, що можуть вплинути на виконання обов’язків згідно з цим Договором. 
 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 

19. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно 

із законом. 

20. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати 

неустойки (штрафу, пені) в розмірі 0,01% від суми, що підлягає виплаті, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка 

діяла в період, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення. 

21. Спори, що виникають між Сторонами, розв’язуються шляхом проведення переговорів, у разі недосягнення згоди — в 

порядку, передбаченому законодавством. 
 

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

22. Цей Договір укладається на строк один рік та набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом дати початку 

дії Договору (п.4 Полісу), але не раніше дати надходження страхового платежу (першої частини страхового платежу), та діє 

до 24-ї години 00 хвилин за київським часом дати завершення дії Договору (п.4 Полісу). 

23. Цей Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у Сторін. 



 

 

  

6 

 
 

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

24. Зміни до цього Договору вносяться за згодою Сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору, що є 

невід’ємною частиною цього Договору. 

25. Дія цього Договору припиняється за згодою Сторін, а також у разі: 

закінчення строку його дії; 

виконання у повному обсязі Страховиком зобов’язань перед Страхувальником; 

несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені цим Договором строки; 

ліквідації Страховика в установленому законодавством порядку; 

набрання законної сили судовим рішенням про визнання цього Договору недійсним; 

в інших випадках, передбачених законодавством. 

26. Дію цього Договору може бути достроково припинено на вимогу Страхувальника або Страховика. Про намір 

достроково припинити дію цього Договору Сторона зобов’язана письмово повідомити іншій Стороні не пізніше ніж за 30  

(тридцять) днів до дати припинення дії цього Договору. 

27. У разі дострокового припинення на вимогу Страхувальника дії цього Договору Страховик повертає йому частину 

страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії цього Договору, з відрахуванням нормативних витрат на 

ведення справи та фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за цим Договором. Якщо вимога 

Страхувальника щодо дострокового припинення дії цього Договору пов’язана з порушенням Страховиком умов цього 

Договору, Страховик повертає Страхувальнику сплачений ним страховий платіж у повному обсязі. 

28. У разі дострокового припинення на вимогу Страховика дії цього Договору Страхувальнику повертаються сплачені ним у 

повному обсязі страхові платежі. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов цього 

Договору, Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього Договору, 

з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені 

за цим Договором. 

29. Нормативні витрати Страховика на ведення справи становлять 20% (двадцять відсотків) розміру страхового тарифу. 

30. Цей Договір може бути визнано недійсним у випадках, передбачених законом. 
 

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

31. 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. 

32. 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. 

33. Місце дії Договору страхування – територія України. Дія Договору не поширюється на тимчасово окуповані території 

Донецької та Луганської областей, а також Автономну Республіку Крим, на територіях, 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. 

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

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

законодавства України. 
 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

СТРАХОВИК – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН» 

СТРАХУВАЛЬНИК – ___________ 

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз буд. 

12, офіс 37;  

Поштова адреса: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 48/50  

e-mail: office@sk-kashtan.kiev.ua ;  

Телефон: (044) 249 01 11  

IBAN UA57 3808050000000000026503399 в АТ 

“Райффайзен Банк Аваль”; Код ЄДРПОУ 32071894 

Є резидентом України та здійснює сплату податку на 

прибуток на загальних умовах відповідно до Податкового 

Кодексу України 

 

_____________________________________________ 

Адреса: ______________________________________ 

Дата народження: _____________________________ 

Паспортні дані: ___________ 

 

Договір підписано Страхувальником електронним підписом, 

шляхом використання одноразового ідентифікатора, 

відповідно до умов Пропозиції та з дотриманням вимог 

чинного законодавства 

Голова Правління _____________/ Захарків Р. М. /  
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