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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН (КОТІВ ТА СОБАК) 
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН (КОТІВ ТА СОБАК)  

№1177/10-101 від 01.02.2023р. 
 
 

ПРЕАМБУЛА 
 

Дана Публічна оферта добровільного страхування домашніх тварин (котів та собак) (далі – Оферта) є офіційною пропозицією 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (ПРАТ «СК «Універсальна», код ЄДРПОУ 20113829, 
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1224 
зареєстровано як фінансову установу, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 16, поточний IBAN 
UA503808050000000000265012169 в АТ «Райффазен Банк», адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 9, тел. 0 800 500 381, 
адреса електронної пошти: office@universalna.com) (далі – Страховик/Сторона Договору) в особі Голови Правління Музичка 
Олексія Васильовича, який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та/або юридичних осіб (далі – 
Клієнти, а після прийняття умов даної Оферти – Страхувальники/Сторони Договору) укласти договір добровільного страхування 
домашніх тварин (котів та собак) (далі – Договір або Договір страхування) на підставі Ліцензії Серії АЕ №293880, виданої 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 08.07.2014р. та відповідно до Закону 
України «Про страхування», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про електронні документи, та 
електронний документообіг», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 
«Правил добровільного страхування сільськогосподарської продукції» від 17.06.2014р. (надалі - Правила). 
Дана Оферта є пропозицією укласти договір страхування в електронній та/або паперовій формі. У випадку прийняття Клієнтом 
пропозиції в порядку, визначеному даною Офертою, Страховик вважається таким, що прийняв на себе зобов’язання, передбачені 
умовами даної Оферти. 
Страховик забезпечує безперешкодний доступ особам, яким адресована пропозиція укласти електронний договір, до електронних 
документів, що включають умови Договору та до самої пропозиції у формі, що унеможливлює зміну змісту на власному сайті за 
посиланням www.universalna.com.ua. 
Договір укладається шляхом пропозиції Страховика його укласти та її прийняття Клієнтом. Під пропозицією Страховика укласти 
Договір в електронній формі мається на увазі надання Страховиком посилання на розміщену на сайті www.universalna.com.ua 
Оферту. 
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. 
Договір страхування вважається укладеним з моменту одержання Страховиком (представником Страховика, уповноваженою 
особою Страховика) Сертифікату /Заяви - Акцепту підписаного в порядку зазначеному в даній Оферті за умови оплати 
Страхувальником платежу в строки та порядку, визначеному даною Офертою та Сертифікатом. 
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БАЗОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

 
ПрАТ “Страхова компанія “Універсальна” (надалі Страховик) та Страхувальник шляхом укладання цього Електронного договору 
добровільного страхування домашніх тварин (котів та собак) (надалі Договір або Електронний договір) за посередництвом 
страхового агента ТОВ «Спокк» дійшли згоди, що Страховик здійснює добровільне страхування домашніх тварин (котів та собак) 
та зобов’язується провести виплату страхового відшкодування у разі настання відповідного Страхового випадку, відповідно до 
наведених нижче умов, а Страхувальник зобов’язується сплатити страховий платіж на умовах, визначених цим Договором, та 
виконувати інші умови Договору. 
 
1. Предмет страхування: 
Предметом страхування за цим Договором є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані 
з володінням, користуванням та розпорядженням домашніми тваринами (виключно котами та собаками) (далі – тварини, 
застраховані тварини, застраховані домашні тварини), зазначеним (-ми) в Базових умовах. 
 
2. Перелік страхових випадків, страхова сума, ліміти відповідальності: 
2.1 Страховим випадком є отримання домашньою твариною тілесного ушкодження, а також, пов’язаних з цим витрат (а саме: 
«евтаназія» та «кремація»), зазначених в таблиці тілесних ушкоджень та витрат нижче, в результаті наступних ризиків: 

• Отруєння 

• Укус іншими тваринами 

• Дорожньо-транспортна пригода 

• Падіння з висоти 

• Побутові травми 

• Травми отриманні на прогулянці 

• Пошкождення зброєю 

• Протиправні дії третіх осіб 
 
Таблиця тілесних ушкоджень та витрат. 

Тілесне ушкодження або витрата 
Ліміт 

відповідальності, 
грн. 

Тілесне ушкодження або витрата 
Ліміт 

відповідальності, 
грн. 

Отруєння 3 000,00 Пошкодження головного мозку 3 000,00 

Вивих кінцівки, 1 шт. 2 000,00 Пошкодження спинного мозку 3 000,00 

Перелом кінцівки, 1 шт. 3 000,00 Перелом хвоста 1 000,00 

Пошкодження внутрішніх органів 5 000,00 Перелом тазу 1 000,00 

Пошкодження м”яких тканин 2 000,00 Евтаназія (витрата) 1 000,00 

Травматична ампутація, 1 шт.  2 500,00 Кремація (витрата) 1 500,00 

Пошкодження органів ротової порожнини 2 000,00  

 
2.2. Страхові суми: 
2.2.1. Загальна страхова сума по договору – це сукупність страхових сум за всі періоди дії страхового покриття протягом строку 
дії цього Договору.  
Страхова сума за період дії страхового покриття - це максимальний розмір відповідальності Страховика по зобов‘язанням по 
сплаті страхових виплат за кожен період дії страхового покриття по цьому Договору.  
Страхова сума за період дії страхового покриття за цим Договором складає 25 000,00 (двадцять п’ять тисяч) гривень. 
 
3. Франшиза: не застосовується. 
 
4. Виключення зі страхових випадків і обмеження страхування: 
4.1. Відшкодуванню за цим Договором не підлягають та до страхових випадків не відносяться: 
4.1.1. травми (травма), що стали наслідком опосередкованого, непрямого впливу страхового випадку, та не є прямим 
матеріальним збитком, як наслідок такого страхового випадку, крім тих, які прямо зазначені в цьому Договорі, а саме «евтаназія» 
та «кремація»; 
4.1.2. травми (травма), навмисно (або з грубої необережності) заподіяні Страхувальником або будь-якою особою, що може 
розцінюватись як Власник Застрахованої тварини або будь-яким членом його сім’ї; 
4.1.3. травми (травма), що сталися внаслідок порушення поведінки у Застрахованої тварини, і коли про таке порушення було 
відомо до початку дії Договору страхування; 
4.1.4. травми (травма), що сталися до дати укладання цього Договору та до початку дії Договору;  
4.1.5. травми (травма), що стали наслідком виконання твариною свої службових обов’язків; 
4.1.6. травми (травма), що стали наслідком укусу комах та кліщів. 
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5. Територія дії Договору:  
Цей Договір застосовується до страхових випадків в межах України, за виключенням Автономної Республіки Крим та окупованих 
територій України, що визначена нормативно-правовими актами України, в тому числі у розумінні закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», території, визначеній 
відповідно до Додатків 1, 2 до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 з усіма змінами та 
доповненнями, території, що розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або яка перебуває в тимчасовій окупації, 
оточенні (блокуванні), відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 
22.12.2022р. №309; та будь-якій інші території, що відповідно до законодавства України перебуває в окупації, тимчасовій окупації, 
оточенні, блокуванні, є територією проведення бойових, воєнних дій незалежно від офіційного визнання війни за нормами права 
тощо, території України, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що 
розташовані на лінії зіткнення, а також, на території анексованих чи спірних територій, територій невизнаних Україною в 
установленому порядку держав.  Сторони погодили, що території поза межами контролю української влади відповідно до 
Постанови Кабінету міністрів України № 1085-p від 07.11.2014р., Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України від 22.12.2022р. №309 та будь-яких наступних змін/доповнень до неї визначатимуться на дату настання 
випадкуза цим Договором. 
 
6. Укладання, пролонгація Договору та Період страхового покриття  
6.1. Електронний договір добровільного страхування домашніх тварин (котів та собак) складається з двох частин, кожна з яких 
становить невід’ємну частину єдиного Електронного договору: Оферти та Сертифікату/Заяви-Акцепту (далі за текстом також  - 
Сертифікат). 
6.2. Страхове покриття – це згода Страховика мати зобов’язання по сплаті страхового відшкодування у разі настання відповідного 
Страхового випадку на умовах цього Електронного договору. 
Період страхового покриття починається з 00.00 годин наступного дня з моменту укладання цього Договору та за умови сплати 
страхового платежу протягом 3 календарних днів від початку періоду страхового покриття та триває протягом одного календарного 
місяця (далі – період дії страхового покриття). Тривалість календарного місяця визначається кількістю календарних днів місяця в 
якому почалася дія страхового покриття.  
6.3. Строк дії Договору страхування дорівнює 12 місяцям.  
Строк дії договору страхування автоматично продовжується на наступні 12 місяців за умови відсутності заяв сторін Договору про 
бажання припинити його дію та находження страхового платежу за наступний за останнім днем дії договору страхування період 
дії страхового покриття. При цьому, заява про бажання припинити дію Договору подається Страхувальником через форму 
особистого кабінету на ресурсі www.spokk.ua. Кількість таких продовжень строку дії Договору необмежена. Умови страхування на 
кожний наступний строк дії Договору при автоматичному продовженні дії Договору застосовуються згідно з тією редакцією Оферти, 
яка є чинною на момент здійснення такого продовження дії Договору. Страховий платіж за кожний наступний період дії страхового 
покриття Страхувальник повинен сплачувати не пізніше, ніж 3 календарних дні від дати початку кожного наступного періоду. У разі 
несплати страхової премії за наступний період дії страхового покриття, такий Договір автоматично припиняє свою дію з 00 год. 00 
хв. з початку чергового періоду страхового покриття за який не було сплачено страховий платіж протягом 3-х календарних днів з 
початку періоду страхового покриття. У випадку несплати чергового страхового платежу за наступний період страхового покриття, 
випадки, що мали місце в період прострочення сплати страхового платежу не вважаються страховими та виплати за ними не 
здійснюються. 
 
7. Порядок виплати страхового відшкодування: 
7.1. Страхувальник зобов’язується повідомити Страховика/страхового агента про настання випадку, який може бути 
кваліфікований як страховий за цим Договором, якомога скоріше але у будь-якому разі не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту, 
коли Страхувальнику стало відомо про настання цього випадку. Дане повідомлення може бути зроблено у наступній формі: 
- повідомлення через форму особистого кабінету на ресурсі www.spokk.ua; 
- повідомлення електронною поштою на адресу: info@spokk.ua. 
7.2. З метою отримання страхового відшкодування Страхувальник має надати Страховику наступну інформацію: 
- заповнена форма про настання страхового випадку, згідно форми на ресурсі www.spokk.ua, а саме: фотокопія паспорта та 
ідентифікаційного коду власника домашньої тварини,  
медичну довідку українською мовою (згідно зі ст. 1 Закону України № 2704) від компетентного органу (ветеринарної установи) з 
підписом та/або підписом та печаткою ветеринарного лікаря про отриманні травми та причину їх настання , ветеринарний паспорт, 
фото отриманих травм (опціонально), інші документи (на обґрунтовану вимогу Страховика, стосовно встановлення причин та 
обставин настання страхового випадку). 
7.3. Страховик протягом 5 (п’яти) робочих днів після одержання всіх необхідних та належним чином оформлених документів 
повинен прийняти рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у такій виплаті, оформити страховий акт (Акт-
реліз) (у разі прийняття рішення про виплату) та здійснити виплату страхового відшкодування в обсязі, що не перевищують 
відповідний ліміт відповідальності, визначений для кожного ризику та зазначений в п. 2.1.цього Договору. При цьому 
Страхувальник погоджується нести витрати, пов’язані з використанням платіжних систем, які необхідні для отримання страхових 
виплат за цим Договором. 
У разі відмови у сплаті або прийняття рішення про відстрочку у виплаті страхового відшкодування Страховик протягом 3 робочих 
днів з моменту прийняття такого рішення надсилає Страхувальнику відповідне письмове повідомлення з обґрунтуванням.  
7.4. Страхувальник має право оскаржити відмову Страховика від сплати страхового відшкодування у судовому порядку відповідно 
до чинного законодавства України. 

http://www.spokk.ua/
mailto:info@spokk.ua
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7.5. Після здійснення виплати страхового відшкодування цей Договір страхування зберігає чинність до кінця оплаченого періоду 
страхового покриття, а наступна відповідальність Страховика до кінця оплаченого періоду страхового покриття зменшується на 
виплачену суму. Якщо виплату здійснено в розмірі страхової суми за період дії страхового покриття,  відповідальність Страховика 
припиняється до кінця оплаченого періоду страхового покриття з моменту списання вказаної грошової суми з поточного рахунку 
Страховика. 
7.6. Загальна сума страхових відшкодувань по кожній Застрахованій тварині за кожен період страхового покриття за одним або 
декількома страховими випадками не може перевищувати розміру страхової суми за період дії страхового покриття , передбаченої 
цим Договором страхування. 
 
8. Підстави для відмови Cтраховика у здійсненні виплати страхового відшкодування 
Підставами для відмови Cтраховика у здійсненні виплати страхового відшкодування є:  
8.1. навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір, спрямовані на настання страхового випадку. 
Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної 
оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій 
страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір, встановлюється відповідно до чинного законодавства України; 
8.2. вчинення Страхувальником або іншою особою, на користь якої укладено цей Договір, умисного злочину, що призвів до 
страхового випадку; 
8.3. надання Страхувальником неправдивих відомостей щодо Застрахованої тварини; 
4. ненадання Страхувальником документів на запит Страховика протягом двох місяців з моменту його направлення; 
8.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення 
Cтраховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків чи врегулюванні такого страхового випадку; 
8.6. порушення Страхувальником своїх зобов’язань за цим Договором; 
8.7. у випадку застосування до Страхувальника та/або Вигодонабувача санкцій відповідно до законодавства України та/або 
санкцій, заборон або обмежень відповідно до резолюцій Організації Об’єднаних Націй, норм законодавства Європейського Союзу, 
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччини, Швейцарської Конфедерації, 
Сполучених Штатів Америки, Канади; 
8.8. інші випадки, передбачені цим Договором. 
 
9. Права та обов`язки Сторін: 
9.1. Страхувальник має право: 
9.1.1. отримати страхове відшкодування відповідно до положень цього Договору; 
9.1.2. призначати громадян або юридичних осіб (Вигодонабувача), які можуть зазнати збитків внаслідок настання страхового 
випадку для отримання страхового відшкодування, а також змінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не було 
погоджено Сторонами; 
9.1.3. оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України; 

9.1.4. ініціювати внесення змін в умови Договору та достроково припинити його дію (відмовитися від Договору) згідно з 
Розділом 10 Договору. 

9.2. Страхувальник зобов’язаний: 
9.2.1. своєчасно вносити страхові платежі в обсягах та строках, визначених в цьому Договорі; 
9.2.2. при укладанні цього Договору надати інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення 
для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; 
9.2.3. при укладенні цього Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмета цього Договору; 
9.2.4. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, ставитись до 
Застрахованої тварини так, ніби вона не була застрахованою; 
9.2.5. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений в розділі 7 цього Договору умовами 
страхування. Якщо випадок вимагає по закону втручання влади, не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин із моменту, коли стало 
відомо про настання страхового випадку, повідомити про випадок відповідні компетентні органи; 
9.2.6. надати представникові Страховика можливість оглянути Застраховану тварину, провести розслідування у відношенні причин 
настання випадку і розміру збитків; 
9.2.7. на вимогу Страховика надавати всю інформацію у письмовому виді, необхідну для встановлення факту та обставин настання 
страхового випадку, забезпечення реалізації регресних прав Страховика; 
9.2.8. вживати усіх доцільних заходів для захисту Застрахованої домашньої тварини від збитку чи пошкодження. У разі настання 
страхового випадку застрахована домашня тварина не має залишатися без догляду і без належних запобіжних заходів для 
відвернення подальшого збитку чи пошкодження; 
9.2.9. неухильно дотримуватись всіх вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». 
9.3. Страховик має право:  
9.3.1. здійснювати заходи з перевірки даних і документів, що були надані Страхувальником стосовно предмета страхування, умов 
утримання домашніх тварин, факту й обставин настання страхового випадку, розміру заподіяних збитків; 
9.3.2. вимагати від Страхувальника надання інформації, включаючи відомості, що складають його комерційну таємницю, необхідну 
для встановлення факту та обставин настання страхового випадку, розміру страхового відшкодування, з урахуванням вимог 
чинного законодавства про дотримання таємниці страхування; 
9.3.3. проводити самостійне страхове розслідування стосовно встановлення факту та обставин настання страхового випадку, з 
урахуванням вимог чинного законодавства України, в тому числі проведення незалежної експертної оцінки постраждалої 
Застрахованої тварини та обставин страхового випадку; 
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9.3.4. за наявності причин для сумнівів в обґрунтованості (законності) виплати страхового відшкодування відстрочити виплату до 
отримання підтвердження або спростування цих причин відповідними компетентними органами, але, в будь-якому випадку, не 
більше 180 (сто вісімдесяти) календарних днів з дати отримання усіх необхідних документів від Страхувальника; 
9.3.5. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим Договором; 
9.3.6. ініціювати внесення змін в умови Договору та достроково припинити його дію згідно з Розділом 10 Договору. 
9.4.  Страховик зобов’язаний: 
9.4.1. ознайомити Страхувальника з Умовами та Правилами страхування; 
9.4.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення 
всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування; 
9.4.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов, встановлених цим 
Договором; 
9.4.4. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених чинним 
законодавством України; 
9.4.5. у випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово сповістити Страхувальника (та, за наявності, 
Вигодонабувача) з мотивованим обґрунтуванням причин відмови. 
 
10. Порядок зміни і припинення дії Договору 
10.1. Будь-які зміни до цього Договору вносяться у формі окремого додатку (додаткової угоди), належним чином оформленого 
Сторонами, який становитиме невід’ємну частину цього Договору.  
10.2. Дія цього Договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі: 
10.2.1. закінчення строку дії; 
10.2.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
10.2.3. смерті Cтрахувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 
24 Закону України «Про страхування»; 
10.2.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 
10.2.5. прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним; 
10.2.6. несплати Страхувальником чергового платежу. У випадку несплати Страхувальником чергового страхового платежу дія 
Договору страхування припиняється з дня наступного за днем в якому Страхувальником мало бути сплачено черговий страховий 
платіж згідно з умовами Договору страхування та не підлягає поновленню; 
10.2.7. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
10.3. Дію Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. 
10.3.1. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону та Вигодонабувача 
не пізніше, як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору. 
10.4. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за 
період, що залишився до закінчення оплаченого періоду дії страхового покриття, з вирахуванням нормативних витрат на ведення 
справи, визначених в розмірі 30% від суми страхового платежу, та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені 
за цим Договором. 
10.5. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику 
сплачені ним страхові платежі повністю, але не більше ніж за 1 рік. 
10.6. При достроковому припиненні Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним 
страхові платежі але не більше ніж за 1 рік. 
10.7. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає Страхувальнику 
страхові платежі за період, що залишився до закінчення оплаченого періоду дії страхового покриття, з вирахуванням нормативних 
витрат на ведення справи, визначених в розмірі 30% від суми страхового платежу, та фактичних виплат страхового відшкодування, 
що були здійснені за цим Договором. 
 
11. Відповідальність Сторін: 
Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу, 
пені), у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент порушення, від суми заборгованості за кожен день затримки. 
За невиконання або виконання неналежним чином прийнятих на себе зобов`язань сторони несуть відповідальність згідно чинного 
законодавства України. 
 
12. Визначення:  
12.1. Тілесне ушкодження (також по тексту «травма») – фізичне, обумовлене зовні, несподіване тілесне ушкодження, що сталося 
раптом та не є залежним від будь яких інших причин чи будь яких фізичних ушкоджень чи розладу, що існували до випадку (перелік 
випадків наведений в пункті 2.1. цього Договору). 
12.2. Страхувальник – дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком Електронний договір добровільного страхування 
домашніх тварин (котів та собак) та вказана в Базових умовах. 
12.3. Ветеринарна установа – суб’єкт господарювання, який має ліцензію на здійснення діяльності з ветеринарної практики, а 
саме: клініки ветеринарної медицини, амбулаторії ветеринарної медицини, пункти ветеринарної медицини. 
12.4. Лікар ветеринар – це фізична особа-підприємець - спеціаліст з ветеринарної медицини, який має ліцензію на здійснення 
діяльності з ветеринарної практики або фізична особа - спеціаліст з ветеринарної медицини, що працює в ліцензованому закладі 
ветеринарної медицини. 
 
13. Загальні умови: 
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13.1. Цей Договір укладено відповідно до „Правил добровільного страхування сільськогосподарської продукції” від 17.06.2014р 
року та Ліцензії Нацкомфінпослуг України серія АЕ № 293880 від 08.07.2014р. Положення цього Договору уточнюють відповідні 
положення Правил страхування, та положення цього Договору приймаються за пріоритетні. 
13.2. Страхувальник своїм підписом цього Договору страхування підтверджує, що Страховик належним чином ознайомив 
Страхувальника з усіма Правилами та Умовами страхування. 
13.3. Страхувальник підтверджує надання йому Страховиком інформації, зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 
13.4. Страхувальник, підписанням цього Договору, гарантує, що вся інформація про відомі йому обставини, що мають істотне 
значення для оцінки страхового ризику, надана Страховику. Страхувальник зобов’язаний невідкладно повідомляти Страховика 
про будь-які зміни страхового ризику і надалі. 
13.5. Підписанням цього Договору Страхувальник надає безвідкличну згоду на обробку своїх персональних даних Страховиком з 
метою здійснення страхової діяльності; відмовляється від письмового повідомлення щодо включення інформації про 
Страхувальника до бази персональних даних; засвідчує, що ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 
13.6. Підписуючи цей Договір, Сторони також погодили використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в 
межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів, додаткових угод до цього Договору, 
документів, які оформлюють настання страхових випадків та виплату страхових відшкодувань, рахунків. Сторонами погоджено 
використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України. 
У разі складання таких документів у електронному вигляді та підписання їх з використанням кваліфікованого електронного підпису, 
використання печатки Сторонами не є потрібним. 
13.7. Цей Договір складається з Сертифікату та даної Оферти добровільного страхування домашніх тварин (котів та собак) (Форма 
Оферта-Д-Р1-4006 (пролонгація)) (надалі – Оферта), яка є невід’ємною частиною Договору та затверджена Страховиком від 
01.02.2023 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. При підписанні Сертифікату в 
паперовій формі, Страхувальнику видається роздрукований примірник даної Оферти. 
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