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Головний офіс: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 9 
тел./факс: (044) 281 61 50, 281 61 55 
office@universalna.com    www.universalna.com   
   

 

контактний телефон 
 

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ: 0 800 500 381 

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні) 

СЕРТИФІКАТ / ЗАЯВА -АКЦЕПТ  №6110/2_____/__________ 

ДО ОФЕРТИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ 

(разове перевезення) 

(СЕРТИФІКАТ) 

м. _________________                  ___  ______________20___р. 

СТРАХОВИК Приватне 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 

реквізити   
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 вантажів (надалі - Договір) про наступне: Страховик відповідно 

до Закону України «Про страхування», «Правил добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)» від 09.02.2007р. зі змінами і 
доповненнями (далі - Правила), згідно з анкетою Страхувальника, що є невід’ємною частиною Договору, здійснює добровільне страхування вантажів та 

зобов’язується провести 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   
повна назва юридичної особи / ПІБ фізичної особи чи ФОП, дата народження код ЄДР 

адреса, телефон 

    
індекс область район населений пункт 

      
вулиця будинок кв./офіс телефон факс електронна пошта 

згідно документу     
назва документу номер документу дата видачі  

Даний Договір укладений за посередництва _________________ 
1. ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРУ є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням заявленим на 

страхування вантажем, що перевозиться протягом дії цього Договору, а саме: 

1.1. найменування, кількість, вага та інші характеристики 

вантажу  
 

1.2. УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ 

1.3. Вид перевезення (автомобільне, з/д, авіаційне, водне, 

комбін.) 
 

1.4. Спосіб транспортування (у контейнері, навалом, на 

лафетах, на відкритій платформі, на палубі, у трюмі тощо) 
 

1.5. Упакування (контейнер-тип, ящик, бляшана тара, 

склотара тощо) 
 

1.6. Маршрут перевезення (точний маршрут руху вантажу з 

зазначенням пунктів переходу, проміжного зберігання, 
перевантаження тощо) 

 

1.7. Перевізник / експедитор (назва, адреса)  

1.8. Умови поставки (згідно Міжнародних торговельних 

термінів “INCOTERMS”) 
 

1.9. Транспортні і перевізні документи на перевезення 

вантажу 
 

1.10. Складське зберігання (ні/так - адреса та строк 
зберігання)  

 

2. УМОВИ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ І СТРОК ЙОГО СПЛАТИ. ФРАНШИЗА 

УМОВИ СТРАХУВАННЯ ТАК/НІ 
Страхова  

сума, грн. 

Страховий 

тариф, % 

Загальний 

страховий 

платіж, грн. 

Франшиза,%  від 

страхової  суми* 

Умова 1 «З відповідальністю за всі ризики»  

    

Умова 2 «З відповідальністю за пошкодження (часткову 

аварію)» 
 

Умова 3 «Без відповідальності за пошкодження, крім випадків 

повного знищення або втрати» 
 

СКЛАДСЬКІ РИЗИКИ  

Страхове покриття при навантаженні /розвантаженні 

вантажу 
 

*Часова Франшиза по вантажам, що вимагають температурний режим – не покривається 24-годинний вихід з ладу рефрижераторного обладнання з будь-яких причин.          

http://www.universalna.com/
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Загальний страховий платіж підлягає сплаті на поточний рахунок (чи в касу) Страховика наступним чином:   

Порядок сплати страхового платежу 1-ша частина 2-га частина 3-тя частина 4-та частина 

Сума чергового страхового платежу, грн.         

Строк сплати, не пізніше (дата)         

                                                                                                                                    

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ з 00-00 годин “___” _________________ 20__р. до 24-00 годин “___” ________________20__р. 

4. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

Україна, за виключенням Донецької, Луганської областей та АР Крим, та усі країни по маршруту перевезення застрахованих 

вантажів, за виключенням офіційно визнаних зон бойових дій та військових конфліктів. 

 

 
 

Цей Договір складається з Сертифікату та Оферти добровільного страхування вантажів (Форма Оферта-Д-Р1-6110) (надалі – Оферта), які є невід’ємною 
частиною Договору та затверджені Страховиком від 13.05.2020 року. Текст даної Оферти 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-vantazhiv/vantazhi-

razovi-perevezennya/ . При підписанні Сертифікату в паперовій формі, Страхувальнику видається роздрукований примірник Оферти. 
 

Оферта містить 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. 

У відповідності до статей 207, 641, 642, 981 Цивільного кодексу України,Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  безумовним прийняттям умов даної Оферти Клієнтом вважається підписання електронного 
Сертифікату/Заяви-Акцепту (далі - Сертифікат) до Договору, що є його невід’ємною частиною, одноразовим ідентифікатором в порядку, визначеному 

Законом України "Про електронну комерцію", або підписання сторонами електронного Сертифікату/Заяви- Акцепту кваліфікованим електронним 

підписом/електронним цифровим підписом, або підписання Сторонами  Сертифікату/Заяви – Акцепту Сторонами в паперовому вигляді.  

Підписання  Сертифікату/Заяви-Акцепту в будь-який з вищезазначених способів означає, що Страхувальник отримав в залежності від способу 

укладення Договору посилання на Оферту, або Оферту в роздрукованому вигляді, умови Оферти йому повністю зрозумілі. Даний договір не є договором 

приєднання. 
 

Цей Договір укладено українською  мовою в електронній  або в паперовій формі в залежності від способу його підписання  у відповідності до Закону України 

«Про електронну комерцію», закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» .  

 
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.  
Страхувальник надає Страховику право повідомляти йому будь-яку інформацію, що стосується діяльності Страховика, страхових продуктів, новин, акцій, в 

тому числі комерційні повідомлення та ін. поштою, електронною поштою, засобами телефонного зв’язку чи повідомленнями SMS. 

 
 

 

М.П.  СТРАХОВИК 
 /  

М.П.   СТРАХУВАЛЬНИК 
 /  

підпис ПІБ підпис ПІБ 

 

https://universalna.com/pro-kompaniyu/publichni-dogovori-ta-oferti/strahuvannya-vantazhiv/vantazhi-razovi-perevezennya/
https://universalna.com/pro-kompaniyu/publichni-dogovori-ta-oferti/strahuvannya-vantazhiv/vantazhi-razovi-perevezennya/

