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ПОЛІС №______ 

добровільного страхування майна 

(індивідуальна частина Договору) 
 

м. _________            __________ р. 
 

1. Цей Поліс є індивідуальною частиною електронного Договору добровільного страхування майна (далі – Договір страхування, 

Договір) та підтверджує укладення Договору страхування шляхом прийняття (акцепту) "Пропозиції про укладення договору 

добровільного страхування майна", 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/. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, 
користуванням і розпорядженням застрахованим майном, зазначеним у цьому Полісі (далі – Майно). 
 

 2. 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 фінансової установи  Серія СТ №123, видане Держфінпослуг 

Ліцензія Нацкомфінпослуг Серія АВ № 546954, строком дії з 02.09.2005 р. – безстрокова 

Банківські реквізити IBAN UA57 3808050000000000026503399 в АТ “Райффайзен Банк Аваль” 

Представник Страховика Голова Правління Захарків Ростислав Миколайович, діє на підставі Статуту 
 

3. СТРАХУВАЛЬНИК  

Адреса Хххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Дата народження 00.00.0000 р. 

Паспортні дані серія____ №____ виданий_____ дата видачі _______ 

ІПН 0000000000 

Засіб зв’язку Ххххххх@ххххххххххх 
 

4. ЗАСТРАХОВАНЕ МАЙНО Об’єкт житлової нерухомості  

Тип нерухомості Житлова Квартира / Житловий Будинок 

Адреса місцезнаходження Хххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Площа, кв. м. 00,00 кв.м. 

Складові Майна      Конструктив      Комунікації       Ремонт       Техніка      Меблі    
 

5. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ: 
знищення, пошкодження або втрата застрахованого Майна внаслідок наступних 

ризиків: 

      Пожежа, удар блискавки, вибух; 

 
     Стихійні явища (сильний вітер, вихор, град, зливові дощі, повінь, тиск снігового шару, 

землетрус, осідання ґрунту, гірські обвали і схід лавин, зсув); 

 
     Аварія водопровідних, каналізаційних, опалювальних та аналогічних систем, а також 

систем пожежогасіння; 

      Крадіжка з проникненням, грабіж, розбій 

 
     Умисне знищення або пошкодження застрахованого Майна; інші протиправні дії 

третіх осіб 

      Падіння літальних апаратів або їх частин, вантажу і багажу, що ними перевозився 

      Наїзд транспортного засобу; падіння предметів 
 

6. ЦІНА ДОГОВОРУ Страхова сума Оцінка вартості Страховий тариф Страховий платіж 

 00,00  грн ринкова 00,00% 00,00  грн 
 

 

7. СТРОК СПЛАТИ Частка платежу Термін сплати За період «з» включно За період «до» включно 

 
00,00  грн 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 

00,00  грн 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 
 

8. ЛІМІТИ ВИПЛАТ Складова Майна Ліміт виплат Безумовна Франшиза 

 

Конструктив і Комунікації 00,00  грн 00,00  грн 

Ремонт 00,00  грн 00,00  грн 

Техніка і Меблі 00,00  грн 00,00  грн 
 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ Дата початку 00.00.0000 Дата завершення 00.00.0000 

 
9.1. Договір набирає чинності з вказаної дати початку строку дії Договору, але не раніше 

00 годин 00 хвилин третього дня за датою одержання Страховиком страхового платежу 

https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
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(його першої частини) за Договором страхування. 

9.2. Договір діє до вказаної дати завершення строку дії Договору. В разі, коли цим 

Полісом передбачено сплату страхового платежу частинами – якщо чергова частина 

страхового платежу не була сплачена у визначений Полісом термін – дія цього Договору 

страхування припиняється. Відновлення дії цього Договору страхування відбувається 

шляхом укладення Додаткової угоди – з дати, вказаної в такій Додатковій угоді. Подія, що 

сталася із застрахованим Майном протягом неоплаченого періоду, не є страховим 

випадком  і страхове відшкодування за такою подією не виплачується. 

9.3. В разі сплати страхового платежу (чергової частини страхового платежу) не в 

повному обсязі відповідальність Страховика пропорційна внесеній частці страхового 

платежу відносно загального страхового платежу, передбаченого Полісом 

(індивідуальною частиною Договору страхування). 

9.4. Місце дії Договору страхування – територія України. В частині страхування рухомого 

майна відповідно до цієї Пропозиції Договір діє за місцезнаходженням застрахованого 

нерухомого Майна, вказаного в цьому Полісі.  

9.5. Дія Договору не поширюється на території, вказані в п.10.5. Пропозиції. 
 

10. ІНШІ УМОВИ     

 

10.1 Договір страхування укладений на підставі Правил добровільного страхування майна 

(крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього 

та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) №13/2014 дата 

реєстрації 24.03.2015 р. (далі Правила). Текст Правил доступний на сайті Страховика за 

посиланням https://sk-kashtan.com.ua/  

10.2. Вигодонабувачем за цим Договором є Страхувальник. У випадку, якщо 

Страхувальник не є власником Застрахованого Майна та/або не уповноважений на 

отримання страхового відшкодування згідно з законодавством – Вигодонабувачем є 

власник застрахованого Майна або уповноважена ним особа згідно з законодавством. 

10.3. Права та обов’язки Сторін, відповідальність сторін за невиконання, неналежно 

виконання умов Договору, умови виплати страхового відшкодування, причини відмови у 

виплаті страхового відшкодування,  порядок зміни і припинення дії Договору, Порядок 

укладення цього Договору, в тому числі порядок реалізації права на відмову від Договору 

визначено в Пропозиції, повний текст якої доступний на сайті Страховика https://sk-

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

10.4. Підписанням Договору страхування Страхувальник підтверджує та визнає, що:  

- ознайомлений з умовами страхування, визначеними Правилами 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 та відповідно до умов Пропозиції;  

- 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 та відповідно до Пропозиції;  

- надав згоду, що при відтворенні підпису Страховика в Договорі страхування 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. 

10.5. Договір складено в електронному форматі та підписано електронними підписами 

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. 
 

ПІДПИСИ СТОРІН 

СТРАХОВИК 

ПрАТ «СК «КАШТАН» 

СТРАХУВАЛЬНИК 

________________________________ 

Голова Правління  

Захарків Р. М.  

 

______________________ 

Договір підписано Страхувальником електронним 

підписом, шляхом використання одноразового 

ідентифікатора, відповідно до умов Пропозиції та з 

дотриманням вимог чинного законодавства 

 

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

