
Форма С-Р1-7010 
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контактний телефон 
 

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ: 0 800 500 381 

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні) 

СЕРТИФІКАТ / ЗАЯВА -АКЦЕПТ  №7010/2_____/__________ 

ДО ОФЕРТИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ  

CУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

(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 

з іншої сторони (надалі разом – Сторони), уклали договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами суб’єкта 

господарської діяльності (далі - Договір) про наступне: Страховик відповідно до Закону України «Про страхування», «Правил добровільного 

страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування»)» від 

09.02.2007р. зі змінами і доповненнями (далі - Правила), згідно анкети на страхування (Додаток №1 до Договору), що є невід’ємною частиною 

Договору, здійснює добровільне страхування відповідальності суб’єкта господарської діяльності за шкоду, заподіяну майну, життю та/або 

здоров’ю третіх осіб, та зобов’язується здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку, а Страхувальник 

зобов’язується сплатити страховий платіж на умовах, визначених Договором, та виконувати інші умови Договору.  
 

Даний Договір укладений за посередництва _________________ 

 
1. СТРАХОВІ РИЗИКИ 

1.1. Страховими ризиками за цим Договором є раптові непередбачені події відповідно до обраної програми, що призвели до виникнення 

обов’язку Страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну життю, здоров‘ю та/або майну третіх осіб (обране позначачити знаком ): 

ПРОГРАМА «А»  ПРОГРАМА «В»  ПРОГРАМА «С»  

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

ПРОГРАМА «ВІДПОЧИНОК»  ПРОГРАМА «СПОРТ»  ПРОГРАМА «СУПЕРМАРКЕТ»  

1.2. Цим Договором покривається відповідальність за шкоду, заподіяну майну третьої особи - 

орендодавця 
НІ  ТАК  

 

2. ЛІМІТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА СТРОК ЙОГО СПЛАТИ. ФРАНШИЗА 

2.1. Умови страхування: 

Страхова сума 

(загальний  

ліміт відповідальності) 

за Договором, грн. 

Ліміт 

відповідальності по 

одному страховому 

випадку, грн. 

Ліміт відповідальності  

за шкоду, заподіяну 

життю і здоров’ю однієї 

третьої особи, грн. 

Страховий  

тариф, % 

Страховий 

платіж, грн. 

Франшиза (безумовна) 

за шкоду, заподіяну 

майну кожної третьої 

особи, грн. 

      

 

2.2. Місце (територія) дії Договору (адреса)  

2.3. Вид господарської діяльності Страхувальника  

 

2.4. Страховий платіж підлягає сплаті на поточний рахунок (в касу) Страховика наступним чином: 

Порядок сплати страхового платежу 1-й платіж 2-й платіж 3-й платіж 4-й платіж 

Сума чергового страхового платежу, грн.     

Строк сплати, не пізніше (дата)     

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

3.1.  Строк дії Договору з 00-00 годин «____»______________20_р. до 24-00 години «____»______________20_р. 

3.2. Договір вступає в дію з 00-00 год. дня, зазначеного в п.3.1. Сертифікату як дата початку строку дії Договору, але не раніше дня, наступного 

за днем зарахування страхового платежу (першої його частини) на поточний рахунок (чи в касу) Страховика, та діє до 24-00 год. дня, що 

зазначений в п.3.1. Сертифікату як дата закінчення строку дії Договору, якщо інші обставини (див. Розділ 8 Оферти) не призвели до 

дострокового припинення дії Договору. 

 

http://www.universalna.com/
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Цей Договір складається з Сертифікату та Оферти добровільного страхування відповідальності перед третіми особами суб’єкта господарської діяльності  
(Форма Оферта-Д-Р1-7010) (надалі – Оферта), які є невід’ємною частиною Договору та затверджені Страховиком від  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-majna-ta-vidpovidalnosti/vidpovidalnist/vidpovidalnist-sgd/ . 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-majna-ta-vidpovidalnosti/vidpovidalnist/vidpovidalnist-sgd/
https://universalna.com/pro-kompaniyu/publichni-dogovori-ta-oferti/strahuvannya-majna-ta-vidpovidalnosti/vidpovidalnist/vidpovidalnist-sgd/

