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контактний телефон  

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ: 0 800 500 381 

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні) 

ДОГОВІР №2214/2_______ 

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА 

(для мікробізнесу та малого бізнесу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»)  

(ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА) 

м. _________________                    ___  ______________20__р. 

СТРАХОВИК Публічне акціонерне товариство “Страхова компанія «Універсальна» 
20113829 

код ЄДР 

в особі представника / посередника    
посада уповноваженої особи прізвище ім’я по-батькові 

який(а) діє на підставі       
назва документу, що дає право підпису номер  дата видачі КА  

реквізити UA743808050000000000265032204 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
номер поточного рахунку в банку (повна назва) 

СТРАХУВАЛЬНИК   
повна назва юридичної особи / ПІБ фізичної особи чи ФОП, дата народження код ЄДР / ідент. номер 

в особі     
посада уповноваженої особи прізвище ім’я по-батькові 

який(а) діє на підставі    
назва документу, що дає право підпису (для фізичної особи – паспорт) номер / серія і номер паспорту дата видачі 

реквізити    
номер поточного рахунку  в банку (повна назва) 

адреса, телефон 

    
індекс область район населений пункт 

      
вулиця будинок кв. / офіс телефон факс електронна пошта 

далі разом - Сторони, кожен окремо – Сторона, уклали договір добровільного страхування майна (для малого бізнесу АТ «Райффайзен Банк Аваль») (надалі - Договір) про наступне: 

Страховик відповідно до Закону України “Про страхування”, “Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України “Про 

страхування” (нова редакція))” від 23.09.2011р. (надалі - Правила), згідно з заявою Страхувальника, що є невід’ємною частиною Договору, здійснює добровільне страхування майна 

та зобов’язується здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку Страхувальнику / Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов’язується сплатити 

страховий платіж на умовах, визначених цим Договором, та виконувати інші умови Договору. 

ВИГОДОНАБУВАЧ 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» в частині і до моменту погашення  заборгованості Страхувальника за Кредитним договором  у 

порядку та згідно з умовами, викладеними в даному договорі 
14305909 

повна назва юридичної особи код ЄДР  

адреса, телефон 

01011 --------- -------- м. Київ 
індекс область район населений пункт 

Лєскова  9 -- 0(800)500–500 8(044)490-8888  
вулиця будинок кв. / офіс телефон факс електронна пошта 

згідно документу 
Кредитний договір      (далі – Кредитний договір) 

Договір застави / іпотеки    ххх ххх (далі – Договір застави/іпотеки) 
назва документу номер документу дата видачі ПІБ/Назва Позичальника ІПН /ЄДРПОУ Позичальника  

Даний Договір укладений за посередництва АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, вул. Лєскова, 9. 

 

1. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 

1.1. Страховим випадком є знищення, пошкодження чи втрата застрахованого майна внаслідок наступних ризиків: 

А. Пожежа, задимлення, що її супроводжує, включаючи виділення сажі, вибух (в тому числі, вибух газу), влучення блискавки 

Б. Стихійні лиха (стихійні метеорологічні явища): сильний вітер, включаючи смерч, ураган, бурю, тайфун, шквал, шторм; схід снігових лавин, зсуви, обвали, 

осипи, селі; каменепад; високі рівні води (повінь, паводок), крупний град, дуже сильний дощ (злива), затяжні дощі; дуже сильний снігопад, сильне 

налипання мокрого снігу, тиск снігового покрову, сильна ожеледь, дуже сильний мороз; інтенсивний льодохід  

В. Осідання (провал) земної поверхні, підвищення рівня ґрунтових вод  

Г. Землетрус 

Д. Вплив води чи інших рідин (з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем, з сусідніх приміщень, систем пожежогасіння, включаючи їх помилкове 

спрацювання) 

Е. Наїзд наземних транспортних засобів 

Є. Падіння літальних апаратів, їх частин, уламків чи вантажу 

Ж. Протиправні дії третіх осіб, а саме: крадіжка (з проникненням), грабіж, хуліганство, розбій, напад озброєної банди, підпал 

З. Падіння дерев і інших сторонніх предметів (скла, шиферу, споруд чи їх уламків, рекламних вивісок тощо) 

2. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. РОЗМІР СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ І ТЕРМІН ЇХ СПЛАТИ. ФРАНШИЗА 

2.1. Страхуванню підлягає наступне майно Страхувальника: 

Категорія застрахованого майна 

Страхові ризики 

(обране позначити знаком ) 
Дійсна 

вартість 

майна, грн. 

Страхова 

сума, грн 

Річний 

страховий 

тариф, %* 

Річний 

страховий 

платіж, грн.* 

Франшиза 

(безумовна), 

%** А Б В Г Д Е Є Ж З 

2.1.1.                

2.1.2.                

2.1.3.                

ВСЬОГО: Х      

* Якщо строк дії Договору становить менше одного року, то в цьому полі відображається страховий тариф/платіж за період страхування, що становить менше одного року. 

** Дана франшиза встановлюється по кожному страховому випадку.  

 

2.2. Майно вважається застрахованим тільки за адресою (територія дії Договору):  

 

2.3. Загальна страхова сума складає:  

                                                                                                                                                                                                                                                       (цифрою і прописом) 

2.4. Загальний річний страховий платіж становить:  

   

 
 
                                                                                                                                                                                                   (цифрою і прописом) 

2.5. Загальний річний страховий платіж за кожен період страхування сплачується Страхувальником у розмірах і строки, що зазначені в графіку сплати страхових 

платежів (Розділ 4 Полісу).  
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СТРАХОВИК  ПІДПИСИ СТОРІН СТРАХУВАЛЬНИК  

                                                                                                                                                                                                                                                      Форма  П-Р1-2214 РБА МБ 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

3.1. Строк дії Договору з «_____»__________________20__р. по «_____»_________________20__р. 

3.2. Договір набуває чинності з 00 год. 00 хв. дня, зазначеного в п.3.1 Полісу, як дата початку строку дії Договору, але не раніше моменту сплати 

Страхувальником страхового платежу (першої частини страхового платежу) згідно Розділу 4 Полісу в повному обсязі, та діє до 24 год. 00 хв. дня, зазначеного в 

п.3.1 Полісу, як дата закінчення строку дії Договору.  

 

4. ГРАФІК СПЛАТИ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА ДОГОВОРОМ 

4.1. Страхові платежі за перший та наступні періоди страхування підлягають сплаті на поточний рахунок Страховика за графіком, як зазначено нижче: 

Період (рік) страхування Загальний 

річний 

страховий 

платіж, грн. 

Порядок сплати загального річного страхового платежу 

№ 

п/п 

дата 

початку 

з 00:00 год. 

дата 

закінчення 

по 24:00 год. 

1-ша частина 2-га частина 3-тя частина 4-та частина 

сума, грн. 
сплатити 

до (дата) 
сума, грн. 

сплатити 

до (дата) 
сума, грн. 

сплатити 

до (дата) 
сума, грн. 

сплатити 

до (дата) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

 
Договір складається з цього Полісу( індивідуальна частина Договору)  та з «Умов добровільного страхування майна» (Публічна частина Договору) (Форма  

Умови Д-Р1-2214 РБА МБ) (надалі – Умови страхування), які є невід’ємною частиною Договору та затверджені Страховиком від 16.03.2020 року, і текст 

яких у форматі, що унеможливлює зміну його змісту, розміщений на власному сайті Страховика в мережі Internet за посиланням https://universalna.com/pro-

kompaniyu/publichni-dogovori-ta-oferti/strahuvannya-majna-ta-vidpovidalnosti/majno/zastavne/rayffayzen-bank-aval-msb/ (далі – Умови страхування).Умови 

страхування містять перелік виключень зі страхових випадків та обмеження страхування, права та обов’язки Сторін, відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання умов Договору, дії Страхувальника у разі настання страхового випадку, умови здійснення страхової виплати, причини відмови у 

виплаті страхового відшкодування, порядок зміни і припинення дії Договору та інші істотні умови Договору. 
На виконання вимог Закону «Про  захист персональних даних» укладанням цього Договору Страхувальник надає свою згоду: 

а) на обробку Страховиком та/або Вигодонабувачем його персональних даних (будь-якої інформації, що відноситься до Страхувальника та предмету 

страхування), з метою виконання цього Договору, а також в інших маркетингових цілях, включаючи пропонування Страхувальнику послуг Страховика 

та/або Вигодонабувача, в тому числі шляхом здійснення прямих контактів з ним за рахунок засобів зв’язку;  

б) на прийняття Страховиком та/або Вигодонабувачем рішень на підставі обробки персональних даних Страхувальника (повністю та/чи частково) в 

інформаційній (автоматизованій) системі та/чи в картотеках персональних даних;  

в) Страховик та/або Вигодонабувач мають право здійснювати дії з персональними даними, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, 

зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням 

відомостей про Страхувальника. 

Підписанням даного Договору Страхувальник підтверджує, що  до укладання Договору страхування Страховик повідомив, а Страхувальник  отримав всю 

інформацію в обсязі та в порядку, що передбачені частинами першою та другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг». Страхувальник підтверджує, що зазначена інформація є доступною в місцях надання послуг Страхувальникам та/або на веб -

сторінці Страховика в мережі Інтернет, а також є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансових послуг, що надаються Страховиком. 

Підписанням цього Договору Страхувальник підтверджує, що з Правилами та з Умовами страхування ознайомлений та згідний, примірник Полісу та Умов 

страхування та всі роз’яснення щодо умов Договору отримав.  
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