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ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)  
НА УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА УМОВАМИ «АВТОЦИВІЛКА ПЛЮС» 
ЧАСТИНА 2 

 
Дана Публічна пропозиція (надалі – оферта) є офіційною пропозицією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА», код ЄДРПОУ – 
23510137 (далі – СТРАХОВИК), до невизначеного кола споживачів – дієздатних фізичних осіб (далі – Страхувальники) укласти із Страховиком електронний Договір добровільного 
страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів "АВТОЦИВІЛКА ПЛЮС" (надалі – Договір страхування або Договір) за допомогою інформаційно-
телекомунікаційної системи Страховика відповідно до Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника) (нова редакція) № 31203 від 07.05.2018 р. (надалі – Правила), ліцензія серія АВ № 520912 від 16.02.2010 р., із дотриманням вимог Законів України «Про страхування», 
«Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронну комерцію». Правила страхування розміщені на сайті 
www.providna.ua. 
Адреса Страховика – місцезнаходження: 03049, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 25; адреса для звернень: 01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37/122. 
 

СТРАХУВАЛЬНИК – дієздатна фізична особа, яка уклала Договір із Страховиком. 
ВИГОДОНАБУВАЧ – потерпілі треті особи – юридичні та фізичні особи, життю, здоров’ю та (або) майну яких внаслідок ДТП забезпеченим транспортним засобом, зазначеним в п. 1.3 
Частини 1 Договору, заподіяна (завданий) шкода (збиток), цивільно-правову відповідальність за яку несе власник цього транспортного засобу. 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ  
1.1. Страхування здійснюється у відповідності до Правил страхування та викладених у цій пропозиції умов добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних 
транспортних засобів "АВТОЦИВІЛКА ПЛЮС" (надалі – Умови). 
1.2. Укладення Договору здійснюється на підставі даної пропозиції, що розміщується на сайті Страховика www.providna.ua та його страхових агентів. 
1.3. У відповідності до статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» безумовним прийняттям (акцептом) умов даної пропозиції Страхувальником вважається заповнення електронної заяви 
на укладення Договору та підписання електронного договору електронним підписом одноразовим ідентифікатором шляхом направлення Страховиком або його страховим агентом одноразового 
ідентифікатора на мобільний телефон або електронну пошту Страхувальника та введення Страхувальником в ІТС Страховика або його страхового агента отриманого одноразового ідентифікатора. 
Заповнення електронної заяви Страхувальником не зобов'язує його укласти Договір, у разі відсутності електронного підпису Страхувальника одноразовим ідентифікатором Договір вважається 
неукладеним. 
1.4. Акцепт даної пропозиції може бути здійснено Страхувальником із використанням банківських ІТС, що зарекомендували себе на ринку електронних банківських послуг як надійні та захищені 
(Приват24, Ощад 24/7 та інші).  
1.5. Заповненням електронної заяви про укладення Договору Страхувальник узгоджує всі істотні умову Договору, передбачені ст. 16 Закону України «Про страхування», в тому числі: предмет 
страхування, страхову суму, перелік страхових випадків, розмір страхових платежів та порядок їх сплати, строк дії Договору та інше. 
1.6. Якщо Страховик і Страхувальник на підставі цієї пропозиції укладуть Договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Страховика та його страхових агентів, він вважається 
укладеним у електронній формі. 
1.7. Факт укладення Договору посвідчується електронним договором добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів "АВТОЦИВІЛКА 
ПЛЮС" (надалі Договір), який формується в електронному вигляді на підставі даних, наданих Страхувальником у Заяві на укладення Договору. 
1.8. Договір направляється Страхувальнику на його електронну адресу по електронній пошті або надсилається каналами комунікації Страховика або страхового агента. Дата, час, порядок і факт 
направлення та отримання одноразового ідентифікатора Страхувальником, введення його в ІТС, відправлення Договору та додатків до нього, а також повідомлення по електронній пошті фіксується 
Страховиком (страховим агентом) в електронній базі Страховика (страхового агента). 
1.9. Сторони домовилися, що відправка Договору та повідомлення по електронній пошті на адресу електронної пошти Страхувальника є належним врученням Договору/повідомлення 
Страхувальнику. Сторони приймають на себе зобов'язання за будь-якої необхідності, що виникла, відтворити Договір на паперовому носії. На письмову вимогу однієї Сторони Договір виготовляється 
у письмовому вигляді протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання такої вимоги та підлягає підписанню та проставленню печатки (за наявності) кожною Стороною. 
1.10. Сторони узгодили, що Договір, який направляється Страхувальнику на його електронну адресу по електронній пошті може бути підписано Страховиком із використанням факсимільного 
відтворення за допомогою засобів механічного, електронного чи іншого копіювання підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори від імені Страховика, а також відбитку печатки 
Страховика, зразок яких відображено у розділі 9 цієї Частини 2 Договору. 
1.11. Страховик залишає за собою право відмовитися від прийняття ризику на страхування без пояснення причин. Фактом відмови Страховика від прийняття ризику на страхування є ненаправлення 
Страховиком або його страховим агентом одноразового ідентифікатора на мобільний телефон або електронну пошту Страхувальника. 
1.12. Якість надання послуг за Договором страхування відповідає вимогам Закону України «Про страхування» та іншим нормативним актам. 
1.13. Договір складається з двох невід’ємних частин:  
1.13.1. Електронний договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів "АВТОЦИВІЛКА ПЛЮС", що заповнюється та підписується 
Страховиком та Страхувальником (далі – Частина 1 Договору);  
1.13.2. Публічна пропозиція (оферта) на укладання електронного договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів "АВТОЦИВІЛКА ПЛЮС" 
(далі – Частина 2 Договору). 
1.14. Терміни та значення, що використовуються в цих Умовах страхування, мають такі значення: 
Електронний договір страхування (Договір) – електронний договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів "АВТОЦИВІЛКА ПЛЮС". 
Ідентифікація – встановлення особи на підставі оригіналів або належним чином засвідчених копій документів під час його звернення до Страховика або його страхового агента з метою укладання 
Договору або отримання страхового відшкодування. 
Інформаційно-телекомунікаційна система (надалі ІТС) – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле і використовується 
Страховиком або його страховим агентом для укладання договорів страхування у відповідності до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної 
комерції. 
Ідентифікація Страхувальника в ІТС – підтвердження повноважень Страхувальника на доступ в ІТС Страховика або його страхового агента шляхом введення імені користувача (логіна) і пароля. 
Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-
телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції, що надав таку пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може бути використаний для внесення змін та/або доповнень до електронного 
договору та його припинення. 
Пароль – секретний алфавітно-цифровий набір символів, призначений для можливості входу Страхувальника в ІТС. 
 

2. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
2.1. Не підлягає відшкодуванню шкода: 
2.1.1. Заподіяна при експлуатації забезпеченого ТЗ, але за спричинення якої не виникає цивільна відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України; 
2.1.2. Заподіяна забезпеченому ТЗ, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду (ДТП);  
2.1.3. Заподіяна життю та здоров’ю водія, який керував забезпеченим ТЗ, та пасажирів, які в ньому знаходилися під час ДТП та які є застрахованими за обов’язковим особистим страхуванням від 
нещасних випадків на транспорті; 
2.1.4. Заподіяна майну, яке знаходилося у забезпеченому ТЗ, який спричинив ДТП; 
2.1.5. Заподіяна об’єктам навколишнього природного середовища (в тому числі екологічне забруднення); 
2.1.6. Інша шкода, що не підлягає відшкодуванню за полісом ОСЦПВВНТЗ. 
2.2. До страхових випадків не відносяться події, що сталися внаслідок: 
2.2.1. Використання забезпеченого ТЗ в технічному стані, який не відповідає вимогам пункту 31 Правил дорожнього руху (ПДР); 
2.2.2. Керування забезпеченим ТЗ особою, яка: 
2.2.2.1. Перебуває у стані алкогольного сп’яніння, або під впливом наркотичних, або токсичних чи інших одурманювальних речовин, або приймає лікарські препарати, які знижують швидкість реакції 
та увагу;  
2.2.2.2. Керувала забезпеченим ТЗ без права на керування ТЗ відповідної категорії (тобто не має посвідчення водія відповідної категорії) або за відсутності правових підстав для керування; 
2.2.3. Проведення навчальної (тренувальної) їзди, використання забезпеченого ТЗ як таксі, участі у офіційних змаганнях, конкурсах, змаганні у швидкості i підготовці до них (крім випадків, коли таке 
використання забезпеченого ТЗ передбачено п. 1.4 Частини 1 Договору); 
2.2.4. Використання забезпеченого ТЗ Страхувальником (його водієм) з протиправною метою. 
Страховик не виплачує страхового відшкодування у разі непідкорення владі особою, яка керувала забезпеченим ТЗ, (втеча з місця пригоди після ДТП або ухилення від проведення в установленому 
порядку перевірки, що констатує дію алкогольних напоїв, наркотичних, інших одурманювальних речовин, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, які входять до офіційно 
затвердженого складу аптечки) чи споживання цих речовин після ДТП до відповідного медичного огляду без призначення медичного працівника, переслідування працівниками Національної поліції 
України); вчинення кримінально-карних дій, крім дій, що пов’язані з порушенням ПДР. 
2.3. Не підлягають відшкодуванню непрямі витрати, які можуть бути викликані страховим випадком (судові витрати, податки, моральна шкода, збитки внаслідок втрати товарного вигляду, 
штрафи, пені та інші стягнення, упущена вигода, неотриманий прибуток та інші непрямі збитки, витрати на реєстрацію або зняття з обліку ТЗ в уповноважених органах МВС тощо). 
2.4. Не вважається страховим випадком подія, що сталася прямо або опосередковано внаслідок:  
а) війни з зовнішнім ворогом або громадянської війни, воєнних дій будь-якого характеру (незалежно від того чи був оголошений стан війни), у т. ч. інтервенції, нападів зовнішнього ворога, збройних 
конфліктів, збройного повстання, захоплення державної влади військовими або будь-якими іншими особами, узурпації влади, дій та/або заходів, передбачених режимом введеного воєнного стану та 
(або) пов’язаних із цим грабежів і мародерства; 
б) масового безладдя, бунту, заколоту, страйку, локауту, революції;  
в) терористичних актів, диверсій, антитерористичних операцій, що проводяться; 
г) конфіскації, націоналізації, реквізиції, примусового вилучення, у т.ч. з застосуванням насильства та (або) будь-якої зброї, арешту або іншого незаконного обмеження права власності, знищення або 
пошкодження ТЗ за наказом/ рішенням уряду, органів державної влади або місцевого самоврядування, органів військового управління та інших органів влади, у т. ч. самопроголошених; 
ґ) будь-яких військових маневрів, операцій, навчань або інших військових заходів та (або) їхніх наслідків; 
д) дії мін, торпед, бомб, гранат, снарядів,  інших будь-яких  бойових припасів та  або знарядь війни; 
е) дії будь-яких вибухових речовин або пристроїв, що використані з метою пошкодження або знищення ТЗ та (або) завдання шкоди здоров’ю або життю людей;  дій будь-яких воєнізованих або 
збройних формувань; 
є) використання ТЗ у військових цілях, акціях та маршах протесту, масових безладдях, блокадах (перекриттях) доріг, демонстраціях, мітингах, пікетах, страйках, заколотах, бунтах, захопленнях 
адміністративних будівель, повстаннях, революціях, в інших цілях та заходах, подібних до вище перелічених, використання ТЗ при здійсненні терористичних актів, диверсій, або проведенні операцій 
Об’єднаних сил, антитерористичних операцій. 
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2.5. Договір не діє на:  
2.5.1. тимчасово окупованій території України;  
2.5.2. території населених пунктів, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення. Перелік таких 
населених пунктів визначається на дату настання події, яка може бути визнана страховим випадком, відповідно до законодавства України;  
2.5.3. території, на яких на дату настання події, яка може бути визнана страховим випадком, проводилась операція Об’єднаних сил, антитерористична операція, території проведення оголошеної війни.  
2.5.4. території, на якій на дату настання події, яка може бути визнана страховим випадком, проводились воєнні дії будь-якого характеру (незалежно від того чи був оголошений стан війни), збройні 
конфлікти. 
2.6. Межі території за п. 2.5 цієї Частини 2 Договору визначаються на дату настання події, яка може бути визнана страховим випадком, відповідно до законодавства України та (або) на підставі 
документів компетентних органів державної влади України. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. Страхувальник має право:  
3.1.1. ознайомитися з умовами Договору і Правилами;  
3.1.2. ініціювати внесення змін і доповнень до Договору або припинення його дії;  
3.1.3. отримати дублікат Договору у разі його втрати в період дії Договору;  
3.1.4. на отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку, якщо Страхувальник за письмовою згодою Страховика самостійно врегулював вимоги, пред’явлені йому третіми 
особами;  
3.1.5. оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову Страховика здійснити виплату страхового відшкодування або його розмір; 
3.2. Страхувальник зобов’язаний:  
3.2.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати страхові платежі;  
3.2.2. при укладенні Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне  значення для оцінки ступеня страхового ризику і надалі інформувати Страховика про 
будь-яке змінення ступеня страхового ризику;   
3.2.3. письмово повідомити Страховика про наявність або укладення інших чинних договорів страхування щодо предмета цього Договору;  
3.2.4. вживати усіх можливих заходів та дій з метою запобігання та зменшення розміру збитків, завданих внаслідок настання події, що може бути визнана страховим випадком;  
3.2.5. у разі настання події, що може бути визнана страховим випадком, вчиняти дії згідно з розділом 5 Частини 1 Договору;  
3.2.6. ознайомити осіб, відповідальність яких застрахована, з умовами Договору; 
3.3. Страховик має право:  
3.3.1. ініціювати внесення змін і доповнень до Договору або припинення його дії;  
3.3.2. надсилати запити до компетентних органів, підприємств, організацій, установ, що володіють інформацією про обставини настання події, що може бути визнана страховим випадком;  
3.3.3. відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо для цього виникнуть підстави, передбачені умовами Договору, Правил та (або) чинним законодавством України;  
3.3.4. вимагати повернення виплаченого страхового відшкодування у разі виникнення відповідних обставин, передбачених законодавством України, Договором, що позбавляють особу, яка отримала 
страхове відшкодування, права на отримання страхового відшкодування. 
3.4. Страховик зобов’язаний:   
3.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами Договору і Правилами;  
3.4.2. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили ступінь страхового ризику, переукласти з ним Договір;  
3.4.3. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати 
страхового відшкодування Страхувальнику;  
3.4.4. протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання повідомлення, направити свого представника (працівника, аварійного комісара або експерта на місце настання страхового випадку та (або) до 
місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків;   
3.4.5. у разі відмови здійснити виплату страхового відшкодування письмово сповістити Страхувальника з мотивованим обґрунтуванням причин у строк, передбачений розділом 6 цієї Частини 2 
Договору; не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом; у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового 
відшкодування у строк, передбачений розділом 6 цієї Частини 2 Договору. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати особі, 
яка має право на отримання страхового відшкодування, пені в розмірі 0,01 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 5% від суми заборгованості; 
3.4.6. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 
4.1. Для встановлення причин, наслідків, обставин настання події, що може бути визнана страховим випадком, прийняття рішення про здійснення виплати або відмову здійснити виплату страхового 
відшкодування та визначення розміру збитків, Страхувальник або інша особа, яка має право на отримання страхового відшкодування (одержувач страхового відшкодування), повинна надати 
Страховику такі документи: 
4.1.1. Заяву про виплату страхового відшкодування за формою Страховика; 
4.1.2. Договір або його дублікат;  
4.1.3. Документи, що відповідно до чинного законодавства України дозволяють ідентифікувати одержувача страхового відшкодування; 
4.1.4. Свідоцтво про реєстрацію забезпеченого ТЗ, посвідчення водія – особи, яка керувала ТЗ під час ДТП; 
4.1.5. Довідку про дорожньо-транспортну пригоду; 
4.1.6. Судове рішення (постанову), що встановлює вину Страхувальника у ДТП; судове рішення, що встановлює зобов’язання Страхувальника відшкодувати заподіяну шкоду або розмір завданого 
збитку та/або  висновок незалежного експерта, що визначає розмір матеріального збитку, завданого постраждалій особі  в результаті  настання страхового випадку; 
4.1.7. У всіх випадках, коли в розслідуванні обставин, що спричинили завдання збитку, брали участь органи досудового розслідування: 
- копія заяви або повідомлення Страхувальника про кримінальне правопорушення до  органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування;  
- документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію органом державної влади, уповноваженим розпочати досудове розслідування, заяви або повідомлення Страхувальника;  
- документ, що підтверджує внесення органом державної влади, уповноваженим розпочати досудове розслідування, відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ознаками відповідного злочину, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, із зазначенням попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення 
(повідомлення про початок досудового розслідування тощо; 
- копію постанови слідчого чи прокурора або  ухвали суду про закриття кримінального провадження чи зупинення досудового розслідування або рішення (вироку) суду у разі їх наявності;  
4.1.8. У разі заподіяння шкоди життю та (або) здоров’ю третьої особи: 
4.1.8.1. Довідки медичних закладів з приводу амбулаторного або стаціонарного лікування третьої особи із зазначенням строку лікування, визначенням характеру отриманих травм та ушкоджень здоров’я, 
діагнозу та причин, що викликали необхідність лікування, загальні висновки лікаря; 
4.1.8.2. Деталізовані рахунки для оплати вартості наданих медичних послуг і квитанції (чеки), що підтверджують їх оплату; 
4.1.8.3. Рецепти на придбання ліків і документи, що підтверджують їх оплату; 
4.1.8.4. Висновки Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення групи інвалідності або медичний висновок Лікувально-консультативної комісії (ЛКК); 
4.1.8.5. Свідоцтво про смерть третьої особи (у разі загибелі потерпілої третьої особи під час ДТП або смерті внаслідок ДТП); 
4.1.8.6. Документи, що підтверджують право особи, яка звернулася з заявою на виплату відшкодування (у разі смерті потерпілої третьої особи або втрати нею дієздатності); 
4.1.9. У разі завдання збитку майну третіх осіб: 
4.1.9.1. Перелік знищеного або пошкодженого майна; 
4.1.9.2. Документи, що підтверджують майновий інтерес особи на отримання страхового відшкодування (яка звертається з заявою про виплату страхового відшкодування), та вартість знищеного або 
пошкодженого майна (договір купівлі-продажу, акти експертної оцінки (експертизи), чеки, фактури, квитанції тощо); 
4.1.9.3. Документи, що підтверджують розмір витрат на відновлення, ремонт або замінення майна, якому завданий збиток; 
4.1.10. Інші документи, що мають відношення до даної дорожньо-транспортної пригоди за письмовим запитом Страховика.  
4.2. Зазначені в п. 4.1 цієї  Частини 2 Договору документи та визначені Страховиком залежно від характеру збитку надаються Страховику у формі оригіналів, нотаріально завірених копій або ксерокопії 
за умови надання Страховику можливості звірити ці копії з оригіналами. 
4.3. Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надані в неповному обсязі та (або) в неналежній формі, або оформлені з порушенням наявних норм (відсутні номер, 
дата, штамп, є виправлення тексту тощо), виплата страхового відшкодування не здійснюється (відстрочується) до усунення (виправлення) цих недоліків. Про наявність таких невідповідностей, 
порушень Страховик письмово повідомляє Страхувальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання таких документів. 
4.4. Залежно від конкретного страхового випадку за згодою між Страховиком та Страхувальником може бути зменшено перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір 
збитку. 

5. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
5.1. Страховик виплачує страхове відшкодування у розмірі прямого (реального) збитку з урахуванням положень п. 5.4  цієї Частини 2 Договору, але не більше страхової суми (ліміту відповідальності) за 
вирахуванням суми, отриманої від інших осіб, визнаних винними в настанні страхового випадку, якщо така сума була отримана Страхувальником до моменту здійснення виплати страхового відшкодування. 
5.2. Сума страхових відшкодувань за одним або декількома страховими випадками, що сталися протягом строку дії Договору, не може перевищувати страхову суму (ліміт відповідальності) за 
Договором. Всі збитки, що перевищують страхову суму або ліміт відповідальності, зазначені в Договорі, відшкодовуються Страхувальником самостійно. 
5.3. У разі здійснення виплати страхового відшкодування обсяг зобов’язань Страховика, який на момент укладення Договору дорівнює страховій сумі, зменшується на розмір виплаченого 
відшкодування. 
5.4. Розмір збитку, що підлягає відшкодуванню Страховиком за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та (або) майну третьої особи визначається з урахуванням положень, зазначених в п. 5.5 цієї Частини 2 
Договору: 
5.4.1. Якщо судовим рішенням, що встановлює вину особи, відповідальність якої застрахована за Договором, визначено суму задоволених вимог третьої особи, встановлених до виплати таким 
рішенням, у розмірі, зазначеному у судовому рішенні; 
5.4.2. Якщо судовим рішенням, що встановлює вину особи, відповідальність якої застрахована за Договором, не визначено суму задоволених вимог третьої особи, встановлених до виплати таким 
рішенням – на розсуд Страховика: на підставі висновку незалежного експерта  або на підставі висновку аварійного комісару або за розрахунком Страховика. 
5.5. Страховик відшкодовує тільки ту шкоду, розмір якої перевищує розмір шкоди, який має бути відшкодований щодо цього страхового випадку за полісом ОСЦПВВНТЗ. Страховик не відшкодовує 
інші види шкоди, що не підлягають відшкодуванню за полісом ОСЦПВВНТЗ. Розмір збитку, що підлягає відшкодуванню Страховиком за шкоду, заподіяну третім особам за даним Договором 
розраховується у порядку, що встановлений для розрахунку розміру збитку за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та (або) майну третьої особи, полісом ОСЦПВВНТЗ. 
5.6. Якщо розраховане відповідно до умов Договору страхове відшкодування потерпілим третім особам внаслідок настання однієї події перевищує страхову суму та (або) ліміт відповідальності, 
встановлені у Договорі, розмір страхового відшкодування кожній потерпілій третій особі зменшується пропорційно співвідношенню страхової суми та (або) ліміту відповідальності й розрахованої 
величини страхового відшкодування для всіх потерпілих третіх осіб. 
5.7. Якщо шкода, заподіяна потерпілим третім особам, підлягає відшкодуванню не лише Страхувальником, а й іншими особами, відповідальними за її заподіяння, то Страховик відшкодовує в межах 
страхової суми та (або) ліміту відповідальності, встановлених в Договорі, різницю між розміром заподіяної шкоди та сумою, що підлягає стягненню з інших осіб, відповідальних за заподіяння шкоди. 
Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховика про наявність таких осіб та про суми відшкодування, що підлягають стягненню з них. 
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5.8. Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник має чинний договір страхування також з іншою страховою компанією щодо предмета Договору та письмово повідомив Страховика 
про це відповідно до п. 3.2 цієї Частини 2 Договору, то при настанні страхового випадку страхове відшкодування розподіляється пропорційно співвідношенню страхових сум та лімітів відповідальності, 
встановлених кожним страховиком, а Страховик виплачує страхове відшкодування лише в своїй частині зобов’язань. 

6. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
6.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком згідно з умовами Договору на підставі письмової заяви про виплату одержувача страхового відшкодування та страхового акта, 
складеного Страховиком. 
6.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється потерпілій третій особі або іншій особі, яка відповідно до чинного законодавства України має право на отримання страхового відшкодування за 
письмовою згодою Страхувальника у разі відсутності між Страхувальником та Страховиком будь-яких спорів щодо встановлення факту заподіяння шкоди життю, здоров’ю та (або) збитку майну третіх 
осіб і розміру страхового відшкодування. Виплата страхового відшкодування за вимогою потерпілої третьої особи може бути здійснена погодженим з нею підприємствам, установам та організаціям, що 
надають послуги з ремонту пошкодженого майна, лікування потерпілих третіх осіб та інші послуги, пов’язані з відшкодуванням шкоди. 
6.3. Страховик з метою прийняття рішення про здійснення виплати або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування може робити запити про відомості, пов’язані з настанням страхового 
випадку, до компетентних органів, підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про обставини настання страхового випадку: 
6.3.1. Якщо у Страховика виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності наданих Страхувальником  відомостей і документів, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового 
випадку, а також розмір заподіяної шкоди ( збитку); 
6.3.2. Якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини, причини настання страхового випадку завданого збитку. У такому разі з метою встановлення обставин, причин настання 
страхового випадку і розміру збитку Страховик має право призначити розслідування або експертизу, яку проводить експерт незалежної експертної організації. 
6.4. Граничний строк отримання відповідей підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про обставини настання страхового випадку, на запити Страховика згідно з п. 6.3 цієї 
Частини 2 Договору, складає 6 (шість місяців) з дня направлення Страховиком відповідного запиту. 
6.5. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання Страховиком від Страхувальника всіх документів (або останнього з них, якщо документи надавалися Страховику частинами), необхідних 
для підтвердження факту, причин, обставин настання страхового випадку та визначення розміру збитків, а саме: документів, передбачених розділом 4 цієї Частини 2 Договору, та відповідей на запити 
Страховика від підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про обставини настання страхового випадку (з урахуванням п. 6.4 цієї Частини 2 Договору), Страховик: 
6.5.1. Приймає рішення про здійснення виплати страхового відшкодування шляхом складення страхового акта і протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня складення  страхового акта здійснює 
виплату страхового відшкодування; або 
6.5.2. Приймає обґрунтоване рішення про відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування. Страховик письмово повідомляє Страхувальника (одержувача страхового відшкодування) про 
прийняття рішення про відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування з обґрунтуванням причин відмови протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття такого рішення. 
6.6. Страховик може відстрочити прийняття рішення про визнання події страховим випадком, у тому числі про здійснення виплати страхового відшкодування або відмову у його здійсненні: 
6.6.1. До дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про набрання законної сили рішенням у цивільній, господарській справі або за кримінальним провадженням , якщо спір щодо факту, 
причин та обставин події та розміру збитку (шкоди) розглядається судом,  
6.6.2. До дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про результати закінчення розслідування компетентними органами, якщо за фактом події проводилось розслідування компетентними 
органами; 
6.6.3. До дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про закриття кримінального провадження чи зупинення досудового розслідування, якщо за фактом події або щодо Страхувальника 
(одержувача страхового відшкодування) було розпочате кримінальне провадження. 

7. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
7.1. Підставами для відмови у виплаті страхового відшкодування є: 
7.1.1. Навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована (Страхувальника), водія забезпеченого ТЗ або потерпілого,  спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється 
на дії, пов’язані з виконанням ними громадянських або службових обов’язків, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності й ділової репутації; 
7.1.2. Вчинення особою, відповідальність якої застрахована (Страхувальником), водія забезпеченого ТЗ або іншою особою, на користь якої укладений Договір, умисного злочину, що призвів до 
настання страхового випадку.  
7.1.3. Надання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору або факт настання страхового випадку; 
7.1.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страховика без поважних причин про настання події, що має ознаки страхового випадку, у передбачений Договором строк, або створення 
Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 
7.1.5. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником своїх обов’язків, зазначених в п. 3.2 цієї Частини 2 Договору; 
7.1.6. Інші випадки, передбачені законом. 

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО УМОВ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
8.1. Дія Договору припиняється за взаємною згодою Сторін, а також у разі: закінчення строку дії Договору; виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; несплати 
Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки; смерті Страхувальника чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про страхування»; 
прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним; в інших випадках, передбачених законодавством України. 
8.2. Дію Договору може бути припинено на вимогу Страхувальника або Страховика. 
8.3. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до обумовленої дати 
припинення дії Договору.  
8.4.  У разі дострокового припинення дії цього Договору на вимогу Страхувальника Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення строку дії Договору, з 
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, у розмірі 45 % страхового платежу і фактичних виплат страхового відшкодування, що були 
здійснені за Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 
8.5. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням 
Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення 
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, у розмірі 45 % страхового платежу і фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. 
8.6. Зміни до умов Договору в період його дії за згодою Сторін вносяться шляхом укладення додаткового договору до цього Договору. 
8.7. Спори, що виникають у зв’язку з виконанням умов укладеного Договору, вирішуються Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
8.8. У разі виявлення розбіжностей між положеннями цього Договору та положеннями Правил застосовуються ті, що визначені цим Договором. 
8.9. Не обумовлені цим Договором умови регламентуються Правилами та чинним законодавством України. 
8.10. Підписуючи цей Договір, Страхувальник підтверджує, що до укладення Договору йому була надана Страховиком інформація, передбачена ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг». 
8.11. Страхувальник надає Страховику згоду на обробку його персональних даних, в т.ч. персональних даних, що стосуються стану здоров’я, в базі даних договорів страхування та страхувальників 
Страховика з метою супроводження, виконання та врегулювання страхових випадків за Договором, а також, якщо Страхувальник є Застрахованою особою, - в базі даних застрахованих Страховиком 
осіб за договорами страхування з метою супроводження та виконання зобов’язань за Договором та підтверджує, що Страховик повідомив йому відомості, визначені ч.2 статті 12 Закону України «Про 
захист персональних даних». 

9. УМОВИ АКЦЕПТУ ДОГОВОРУ.  
ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГУ ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ ТА ФАКСИМІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ВЧИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

9.1. Страховик, керуючись нормами статті 207 Цивільного кодексу України та ст.12 Закону України «Про електронну комерцію», пропонує дієздатним фізичним особам, що  визначаються згідно з 
умовами преамбули цієї Пропозиції, застосовувати, з метою укладання між такою фізичною особою та Страховиком угоди, використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи 
Страховика та відбитку печатки Страховика, які відтворені засобами копіювання та зразки яких визнаються Сторонами та наведені в цьому пункті, а саме: 

_ __ ____________________________ 
(зразок аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Страховика та відбитку печатки Страховика) 

 
9.2. У разі акцепту зазначеної Пропозиції фізичною особою, що визначається згідно з умовами преамбули цієї Пропозиції, Договір укладається з використанням Страховиком аналогу власноручного 
підпису та факсимільного відтворення печатки: 
– вважається таким, що укладений з наміром створити правові наслідки, що обумовлені таким Договором; 
– не вчинено з наміром приховання іншого правочину, що вчиняється Сторонами Договору;  
– при укладанні Договору Сторони цілком розуміють природу правочину, що вчиняється, права та обов’язки Сторін, що виникають на підставі цього Договору; 
– Сторони цілком розуміють всі обставини, що мають істотне значення для укладення Договору; 
– не існує будь-яких обставин, що можуть перешкодити Сторонам у вчиненні Договору. 

9.3. Ця Пропозиція про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки акцептована Страхувальником шляхом підписання ним Договору є угодою про 
використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки в Договорі. 

 

 

Заступник Голови Правління ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»  

О.О. Ваганова  
(Підпис уповноваженої особи Страховика та відбиток печатки Страховика) 
 


