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         Частина 2 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

ОФЕРТА№01.02.-0001 
 
М. Київ                 10 серпня 2020 р. 
 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
1.1. Дана Публічна пропозиція (надалі – оферта) є офіційною 
пропозицією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА», код ЄДРПОУ - 33152597 
(далі – СТРАХОВИК), до невизначеного кола споживачів – 
юридичних або дієздатних фізичних осіб (далі – 
Страхувальники) укласти із Страховиком Договір 
добровільного страхування: від нещасних випадків (далі – 
Договір страхування або Договір), відповідно до Правил 
добровільного страхування від нещасних випадків (нова 
редакція) № 01.02 від 01 квітня 2020 року (НАДАЛІ – 
Правила), що є невід’ємною частиною Договору, безстрокової 
ліцензії серія АГ№ 569605від 01березня 2011 р, із 
дотриманням вимог Закону України «Про страхування», 
Цивільного кодексу України.  
Правила страхування розміщені на сайті http://ultra-
insure.com.ua. Адреса Страховика – місцезнаходження: 03189, 
м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1, оф. 700; адреса для 
звернень: 03189, м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1, а/с 93 
1.2. Застрахована особа - фізична особа, майнові інтереси якої, 
пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю, є 
предметом Договору, та на користь якої Страхувальником 
укладений із Страховиком Договір і яка може набувати прав і 
обов'язків Страхувальника згідно з Договором страхування;. 
1.3. Вигодонабувач – Фізична або юридична особа, яка 
призначена Страхувальником при укладанні Договору 
страхування для отримання страхових виплат. 
Страхувальник має право до настання страхового випадку 
змінювати Вигодонабувача, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. За замовчуванням (за Законом) 
Вигодонабувач – Застрахована особа, а для неповнолітніх 
дітей – батьки або опікуни. 
Якщо така особа не була призначена або померла, то страхова 
виплата у разі смерті Застрахованої особи виплачується 
спадкоємцю(-ям) Застрахованої особи за законом або 
заповітом. 
1.4. Нещасний випадок, - подія, викликана впливом зовнішніх 
чинників, включаючи травматичне ушкодження (в тому 
числі, але не виключно внаслідок протиправних дій третіх 
осіб та дорожньо-транспортної пригоди), гостре отруєння, 
асфіксія (внаслідок попадання сторонніх тіл або рідин у 
дихальні шляхи) в тому числі механічна, укуси тварин, змій, 
отруйних комах, захворювання кліщовим енцефалітом 
(енцефаломієлітом) та іншими вірусними інфекціям 
центральної нервової системи, правцем, сказом, ботулізмом, 
опіки, ураження блискавкою або електричним струмом, 
обмороження, переохолодження та інші, передбачені 

Договором страхування ймовірні та випадкові події, пов'язані 
з життям, здоров'ям та працездатністю Страхувальника 
(Застрахованої особи). Хвороби та їх наслідки, а також 
поступовий вплив зазначених вище факторів не вважаються 
нещасним випадком. 
1.5. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої 
проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та 
випадковості настання.  
1.6. Страховий випадок – подія, передбачена Договором 
страхування, яка відбулася, і з настанням якої, виникає 
обов'язок Страховика здійснити виплату страхової суми 
(страхового відшкодування) Страхувальнику, Застрахованій 
або іншій особі. 
1.7. Страхова виплата (виплата страхового відшкодування)– 
грошова сума, яка виплачується Страховиком у разі настання 
страхового випадку відповідно до умов Договору 
страхування. 
1.8. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – 
плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний 
внести Страховику відповідно до умов Договору страхування. 
1.9. Оферта є стандартною формою в розумінні статті 634 
Цивільного кодексу України, яку може акцептувати інша 
особа шляхом приєднання до неї;. 
1.10. Підписанням ч. 1 Договору та сплатою страхового 
платежу Страхувальник підтверджує безумовне прийняття 
(акцепт ) умов Оферти та, відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, 
Страхувальник – фізична особа надає безвідкличну згоду 
щодо обробки його персональних даних та персональних 
даних Застрахованих осіб та Вигодонабувача Страховиком з 
метою здійснення страхової діяльності, пов’язаної з нею 
фінансово-господарської діяльності та ведення внутрішніх 
баз даних Страховика. Дана обробка може також 
здійснюватись будь-якими третіми особами, яким Страховик 
надав таке право згідно з законодавством. Страхувальник 
посвідчує, що ознайомлений(а) зі своїми правами як суб’єкта 
персональних даних, відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, а 
також повідомлений про те, що з моменту укладення цього 
Договору персональні дані Страхувальника, Застрахованої 
особи та Вигодонабувача, зазначені у ньому, будуть включені 
до бази персональних даних Страховика. 
1.11. На вимогу однієї із сторін, Сторони зобов’язані 
відтворити Договір на паперовому носії протягом п’яти 
робочих днів з дня пред’явлення такої письмової вимоги 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що 
не суперечать закону, пов'язані з життям, здоров'ям та 
працездатністю Страхувальника чи третьої особи 

(Застрахованої особи), визначеної Страхувальником у 
Договорі страхування за її згодою. 

 
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ, СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

3.1. Страховим ризиком за цим Договором є нещасний 
випадок, що стався із Застрахованою особою під час дії 
Договору; 
3.2. Страховим випадком є подія, що сталася під час дії 
Договору, зазначена в Частині 1 Договору і не 
класифікуються як виключення або обмеження страхування, 
а саме:  
3.2.1. Загибель / смерть Страхувальника (Застрахованої 
особи); 

3.2.2. Стійка втрата працездатності (інвалідність) 
Страхувальника (Застрахованої особи); 
3.2.3. Тимчасова втрата працездатності Страхувальником 
(Застрахованою особою), (для непрацюючих – під 
тимчасовою втратою загальної працездатності розуміється 
перебування на амбулаторному або стаціонарному лікуванні 
внаслідок нещасного випадку); 
3.2.4. Травматичні або інші тілесні ушкодження 
Страхувальника (Застрахованої особи); 
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3.3. Події, зазначені у пункті 3.2. цієї Частини Договору, 
визнаються страховими випадками за умови, якщо вони 
сталися внаслідок нещасного випадку, який стався у період 
дії та в (на) місці (території) дії Договору, підчас дії 
страхового захисту та підтверджені документами, виданими 

компетентними органами (медичними закладами, судом 
тощо); 
3.4. Заподіяння шкоди Застрахованій особі вважається 
страховим випадком, якщо є прямий, безпосередній зв’язок 
між настанням події (страхового ризику) і заподіянням 
шкоди Застрахованій особі.; 

 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Страхувальник має право: 
4.1.1. Ознайомитися з умовами Договору та Правилами 
страхування; 
4.1.2. На зміну умов Договору за згодою Сторін згідно з 
Правилами страхування. При цьому укладається додаткова 
угода до Договору; 
4.1.3. У випадку втрати Договору у період його дії 
звернутися до Страховика з письмовою заявою на видачу 
його дубліката;  
4.1.4. На дострокове припинення Договору згідно з 
умовами Договору;  
4.1.5. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України, відмову Страховика у виплаті 
страхового відшкодування або розмір виплаченого 
страхового відшкодування; 
4.1.6. Отримати страхове відшкодування при настанні 
страхового випадку на умовах даного Договору страхування 
та Правил; 
4.1.7. Отримати від Страховика будь-яку інформацію, що 
стосується умов укладеного між ними Договору страхування. 
4.2. Страхувальник зобов’язаний: 
4.2.1. Ознайомитись з умовами Договору страхування та 
Правилами; 
4.2.2. Виконувати умови договору страхування в період 
його дії; 
4.2.3. Вчасно сплатити страховий платіж (премію) в розмірі 
та порядку, що обумовлені Договором страхування; 
4.2.4. При укладенні Договору страхування надати 
Страховику всю необхідну достовірну інформацію, що має 
істотне значення для оцінки страхового ризику та 
повідомити про всі інші діючі договори, щодо предмету 
Договору страхування; 
4.2.5. В межах своєї компетенції вживати заходів щодо 
усунення шкідливих факторів впливу на здоров’я 
Застрахованої особи та провадити усі можливі заходи, 
спрямовані на зменшення шкоди, завданої внаслідок 
настання страхового випадку;  
4.2.6. Протягом 2 (двох) робочих днів, в письмовій формі 
повідомити Страховика про настання події, що може бути 
визнана страховим випадком; 
4.2.7. Інформувати Застраховану особу про умови Договору, 
обов’язки Застрахованої особи згідно з цим Договором, а 
також про її дії при настанні нещасного випадку; 
4.2.8. Забезпечити збереження документів, що стосуються 
Договору; 
4.2.9. Сприяти Страховику в розслідуванні обставин 
настання випадку, що має ознаки страхового. 
4.2.10. Вживати всі необхідні заходи щодо запобігання і 
зменшення збитків при настанні страхового випадку; 
4.2.11. При настанні події, що за своїми ознаками може бути 
визнана страховим випадком, діяти відповідно до вимог 
Договору. 
4.3. Страховик має право: 
4.3.1. Перевіряти достовірність наданих йому 
Страхувальником відомостей, вимагати додаткові 
документи, що мають значення для визначення ступеню 
ризику, а також перевіряти виконання Страхувальником 
(Застрахованою особою) умов Договору страхування; 

4.3.2. Змінювати умови страхування за згодою 
Страхувальника (Застрахованої особи), а також вимагати від 
Страхувальника сплати додаткового платежу при 
збільшенні ризику у разі внесення змін у діючий Договір;  
4.3.3. Самостійно з’ясовувати причини та обставини 
страхового випадку, вимагати від Страхувальника / 
Застрахованої особи інформацію, необхідну для 
встановлення факту, причин та обставин настання 
страхового випадку або розміру страхового відшкодування, 
включаючи інформацію, що є комерційною та / або 
медичною таємницею; 
4.3.4. В спірних випадках проводити незалежну експертизу 
(дослідження) щодо з’ясування причин та обставин події, що 
має ознаки страхового випадку та у разі необхідності робити 
запити про відомості, що пов`язані із страховим випадком, 
до правоохоронних органів, медичних закладів та інших 
установ і організацій, що володіють інформацією про 
обставини страхового випадку;  
4.3.5. Відстрочити виплату страхового відшкодування у 
випадку якщо: 
4.3.5.1. У Страховика є мотивовані сумніви в достовірності 
наданих документів, що підтверджують страховий випадок 
та розмір збитків – до з’ясування достовірності таких 
документів, але на строк, що не перевищує 6 (шести) місяців 
з дати їх отримання; 

4.3.5.2. Розпочато кримінальне провадження, що має 
безпосереднє відношення до страхового випадку – до 
ухвалення остаточного рішення по даному кримінальному 
провадженню, ухвалення вироку судом, зупинення, 
закриття кримінального провадження, але на строк не 
більше 6 (шести) місяців. 

4.3.6. Повністю або частково відмовити у виплаті 
страхового відшкодування у випадках, передбачених 
Договором страхування, Правилами та/або чинним 
законодавством України;  
4.3.7. Достроково припинити дію Договору. 
4.4.  Страховик зобов’язаний: 
4.4.1.  Ознайомити Страхувальника (Застраховану особу) з 
умовами Договору страхування та Правилами страхування; 
4.4.2.  При настанні страхового випадку здійснити страхову 
виплату .згідно з умовами Договору страхування та 
Правилами страхування; 
4.4.3.  Протягом (2) двох робочих днів, як тільки стане 
відомо про настання події, яка має ознаки страхового 
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних 
документів для своєчасної виплати страхового 
відшкодування; 
4.4.4. В разі прийняття рішення про відмову у виплаті 
страхового відшкодування письмово повідомити про це 
Страхувальника (Застраховану особу / Вигодонабувача) з 
мотивованим обґрунтуванням причин відмови, не пізніше 
10 робочих днів з дня прийняття такого рішення; 
4.4.5. За заявою Страхувальника переукласти Договір або 
внести до нього відповідні доповнення та видати на вимогу 
Страхувальника копію (дублікат) Договору у разі його 
втрати. 

 
5. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1. Строк дії договору страхування встановлюється за 
домовленістю Страховика та Страхувальника в Частині 1 
Договору. 
5.2. Місце дії договору страхування та час дії страхового 
захисту визначене Частиною 1 Договору. 

5.3. Договір не діє: 
5.3.1.  на тимчасово окупованих територіях України, 
територіях проведення антитерористичних операцій та 
операцій Об’єднаних сил, територіях проведення оголошеної 
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війни; територіях, на яких введено військовий стан на дату 
настання події, яка може бути визнана страховим випадком; 
5.3.2. на територіях, на яких на дату настання події, яка 
може бути визнана страховим випадком, проводилися 
воєнні дії будь-якого характеру (незалежно від того, чи був 
оголошений стан війни), збройні конфлікти. Межі таких 

територій визначаються на дату настання події, яка може 
бути визнана страховим випадком, на підставі документів 
компетентних органів державної влади країни, де відбулася 
подія, що має ознаки страхового випадку. 
 

 
6. ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

6.1. За цим Договором не можуть бути застрахованими: 
6.1.1. особи, яким встановлено інвалідність І та ІІ групи; 
6.1.2. особи з психічними розладами; 
6.1.3. особи, визнані недієздатними у встановленому 
законодавством порядку; 
6.1.4. особи, які страждають тяжкими захворюваннями 
нервової системи (пухлина головного мозку, пухлина 
спинного мозку та хребетного стовпа, ураження нервової 
системи при злоякісних новоутвореннях, смерть мозку, 
травма хребетного стовпа та спинного мозку, гостре 
порушення мозкового кровообігу (інсульт), гострий 
некротичний енцефаліт). 
6.2. Не відноситься до страхового випадку подія, що відбулась 
внаслідок:  
6.2.1. дій Страхувальника (Застрахованої особи), який 
знаходився в стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп`яніння; 
6.2.2. самогубства або замаху на самогубство 
Страхувальника (Застрахованої особи), за винятком тих 
випадків, коли Страхувальник (Застрахована особа) був 
доведений до такого стану протиправними діями третіх осіб, 
що встановлено в судовому порядку; 
6.2.3. навмисного спричинення Страхувальником 
(Застрахованою особою) собі тілесних пошкоджень; 
6.2.4. вчинення або спроби вчинення злочину за участю 
Страхувальника (Застрахованої особи), незалежно від її 
психічного стану; 
6.2.5. керування Страхувальником (Застрахованою особою) 
транспортним засобом в стані сп'яніння, а також у 
результаті передачі керування транспортним засобом особі 
в стані алкогольного, наркотичного або токсичного 

сп'яніння або особі, яка не має прав водія або прав 
відповідної категорії;  
6.2.6. нещасного випадку, захворювання, що сталися із 
Застрахованим в місцях позбавлення волі. 
6.3. Страховик не несе відповідальності якщо страховий 
випадок стався: 
6.3.1. під час надзвичайного, особливого чи військового 
стану, оголошеного органами влади в країні, або на певній 
території, де діє Договір страхування; 
6.3.2. під час громадських заворушень, революції, заколоту, 
повстання, страйку, путчу, локауту, терористичного акту або 
антитерористичної операції, будь-якого роду військових дій; 
6.3.3. внаслідок протизаконних дій (бездіяльності) 
державних органів, органів місцевого самоврядування або 
осіб цих органів, в тому числі тих, що сталися внаслідок 
видання вищесказаними органами та посадовими особами 
документів, які не відповідають вимогам законодавства. При 
цьому, факт протиправних дій (бездіяльності) відповідних 
органів чи невідповідність документів законодавству 
встановлюється судом або в іншому, передбаченому законом 
порядку. 
6.3.4. у разі несприятливих наслідків діагностичних, 
лікувальних і профілактичних заходів, що здійснювались з 
приводу настання страхового випадку. 
6.4. При визнанні Страхувальника (Застрахованої особи) в 
судовому порядку без вісті відсутнім (зниклим) страхова 
сума не виплачується. 
6.5. Не підлягають страховій виплаті збитки, причиною 
виникнення яких була подія, яка відбулася до початку дії 
даного Договору страхування, а також непрямі збитки, 
наприклад, моральна шкода тощо. 

 
7. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ 

7.1. Підставами для відмови у виплаті страхового 
відшкодування є: 
7.1.1. Навмисні дії Страхувальника (Застрахованої особи), 
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 
та здоров’я. Кваліфікація дій Страхувальника (Застрахованої 
особи) встановлюється відповідно до чинного 
законодавства України; 
7.1.2. Вчинення Страхувальником (Застрахованою особою) 
умисного злочину, що призвів до настання страхового 
випадку; 
7.1.3. Подання Страхувальником (Застрахованою особою) 
свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору 
страхування або про факт, причини та обставини настання 
страхового випадку; 
7.1.4. Шахрайство або інші дії Страхувальника 
(Застрахованої особи), направлені на отримання незаконної 
вигоди від страхування; 
7.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником 
(Застрахованою особою, Вигодонабувачем, 
правонаступниками) про настання події, що має ознаки 
страхового випадку, або створення Страховику перешкод у 
з’ясуванні причин та обставин настання страхового випадку, 
у визначенні характеру та розміру збитків; 

7.1.6. Невиконання Страхувальником (Застрахованою 
особою) своїх обов'язків, передбачених цими Правилами та 
умовами конкретного Договору страхування; 
7.1.7. Невиконання Страхувальником (Застрахованою 
особою) рекомендацій лікуючого фахівця, що призвело до 
погіршення стану здоров'я;  
7.1.8. Неподання Страхувальником (Застрахованою особою, 
Вигодонабувачем, правонаступниками) документів, 
необхідних для встановлення факту, обставин, причин 
настання страхового випадку та/або розміру завданих 
збитків, зазначених в п. 11 цих Правил та/ або конкретному 
Договорі страхування; 
7.1.9. Дії Застрахованої особи у стані алкогольного, 
наркотичного, токсичного сп’яніння або під впливом вжитих 
без призначення лікаря медичних препаратів, що призвели 
до настання страхового випадку;  
7.1.10. Самолікування або випадки лікування особою, яка не 
має відповідної медичної освіти, при порушенні 
лікувального режиму та недотриманні рекомендацій лікаря;  
7.1.11. Відмова від обстеження Застрахованої особи лікарем 
за призначенням Страховика після настання страхового 
випадку, якщо інше не обумовлене договором страхування; 
7.1.12. Несвоєчасна сплата страхового платежу; 
7.1.13. Інші випадки, передбачені чинним законодавством 
України. 
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8. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В 

ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ. 
8.1. Розрахунок суми страхової виплати здійснюється 
відповідно до Частини 1 Договору; 
8.2. Страхова виплата здійснюється після того, як повністю 
будуть встановлені обставини, причини і розмір шкоди, 
заподіяної внаслідок настання страхового випадку. 
8.3. Рішення про страхову виплату / відмову у виплаті 
приймається Страховиком після одержання документів, 
згідно з переліком, визначеним в Частині 1 Договору, 
впродовж 10 (десять) робочих днів, про що складається 
відповідний страховий акт. 
8.4. Про відмову у страховій виплаті, Страховик повідомляє 
Страхувальника (Застраховану особу, Вигодонабувача) 

впродовж 5 (п’ять) робочих днів, з дати прийняття 
відповідного рішення. 
8.5. Страховик здійснює страхову виплату впродовж 10 
(десять) робочих днів з дати прийняття відповідного 
рішення 
8.6. Загальна сума страхових виплат кожній Застрахованій 
особі за одним або декількома страховими випадками, що 
сталися протягом строку дії Договору страхування, не може 
перевищувати страхової суми, визначеної у Договорі 
страхування для цієї Застрахованої особи. 
8.7. Страхова виплата здійснюється виключно у безготівковій 
формі. 

 
9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ 

9.1. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою 
Сторін, а також: 
9.1.1. При закінченні строку дії Договору страхування; 
9.1.2. При виконанні Страховиком своїх зобов`язань за 
Договором страхування у повному обсязі – з дня остаточного 
розрахунку між Сторонами Договору; 
9.1.3. При несплаті Страхувальником страхової премії, у 
строки, передбачені Договором страхування; 
9.1.4. У випадку ліквідації Страхувальника – юридичної 
особи або смерті Страхувальника – фізичної особи чи втрати 
ним дієздатності; 
9.1.5. При ліквідації Страховика у порядку, встановленому 
чинним законодавством України; 
9.1.6. При прийнятті судового рішення про визнання 
Договору страхування недійсним; 
9.1.7. В інших випадках, передбачених чинним 
законодавством України. 
9.2. Про намір достроково припинити дію договору 
страхування будь-яка сторона зобов'язана письмово 
повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних 
днів до дати припинення дії договору страхування. 
9.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування 
за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому 
страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії 
договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат 
на ведення справи, визначених при розрахунку страхового 
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що 
були здійснені за договором страхування.  
9.4. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням 
Страховиком умов Договору страхування, то останній 
повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі 
повністю. 
9.5. У разі дострокового припинення Договору страхування за 
вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю 

сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика 
обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору 
страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за 
період, що залишився до закінчення дії договору, з 
вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, 
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних 
виплат страхового відшкодування, що були здійснені за 
Договором страхування. 
9.6. Норматив витрат на ведення справи за Договором 
становить 65% від страхового платежу. 
9.7. Зміна умов Договору страхування проводиться за згодою 
Страхувальника і Страховика на підставі заяви однієї зі 
сторін протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання 
заяви другою стороною та оформлюється додатковою 
угодою, що стає невід’ємною частиною Договору страхування 
з моменту її підписання сторонами (якщо інше не 
передбачено додатковою угодою). Якщо сторони не досягли 
згоди про внесення змін та доповнень до Договору 
страхування протягом цього строку, сторона, що вимагає 
внесення таких змін, має право в односторонньому порядку 
достроково припинити дію Договору страхування. Такий 
Договір страхування достроково припиняє свою дію на 30 
(тридцятий) календарний день з дати письмового 
повідомлення будь-якої із сторін про реалізацію іншою 
стороною договору свого права на дострокове припинення дії 
Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
9.8. Договір страхування вважається недійсним з моменту 
його укладення і не підлягає виконанню:  
9.8.1. Якщо його було укладено після страхового випадку; 
9.8.2. Якщо Договір страхування визнається недійсним у 
судовому порядку; 
9.8.3. В інших випадках, передбачених чинним 
законодавством України. 

 
10. ІНШІ УМОВИ 

10.1. Вирішення суперечок: 
10.1.1. Будь-які спори та розбіжності, що виникають між 
Страхувальником і Страховиком за цим Договором, 
підлягають врегулюванню шляхом переговорів; 
10.1.2. При недосягненні згоди за результатами переговорів, 
Сторони вирішують спори в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України;. 
10.1.3. За невиконання або неналежне виконання прийнятих 
на себе за Договором страхування зобов’язань, Сторони 
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 
України. 
10.2. Договір складений у 2 (двох) примірниках 
українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної із Сторін. 
10.3.  Всі повідомлення та документи, що направляються 
Сторонами одна одній у зв’язку з цим Договором, повинні 
бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись 
поданими належним чином, якщо вони надіслані 
рекомендованим листом, або подані особисто за вказаною 
адресою та врученні під розписку відповідальній особі, або 
надіслані на електронну адресу ultrainsure@gmail.com. 

10.4. Страхувальник підтверджує, що його адреса, вказана в  
Частині 1 Договору, є придатна для ділової переписки. 
10.5. Про будь-які зміни щодо особи Страхувальника, в тому 
числі зміни адреси і телефону, Страхувальник зобов’язаний 
не пізніше 10 (десяти) календарних днів повідомити 
Страховика. 
10.6. У разі ненадходження заяви до Страховика про зміни, 
вважаються дійсними всі заяви і повідомлення Страховика, 
надіслані за останньою відомою йому адресою. 
10.7. Умови Договору є комерційною таємницею і не 
підлягають розголошенню Сторонами, окрім випадків, 
передбачених законодавством. 
10.8. Відносини, неврегульовані Договором, регулюються 
відповідними  Правилами добровільного страхування та 
зазначеними в Договорі, у редакціях, що діють на дату 
укладання Договору та законодавством. 
10.9. При порушенні строків страхової виплати Страховик 
на письмову вимогу Страхувальника (Вигодонабувача) 
сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку України від суми простроченого 
платежу за кожний день прострочення. До розрахунку 
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береться облікова ставка НБУ на перший день такого 
прострочення. 
10.10. Страховик є резидентом України та платником 
податку на прибуток  відповідно до ст. 141 розділу ІІІ 
Податкового кодексу України.  
10.11. Страховик не є платником податку на додану вартість 
відповідно до. п. 196.1.3 ст. 196 Податкового кодексу України. 
10.12. Підписанням цього Договору, відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року 
№ 2297-VI, Страхувальник – фізична особа надає 
безвідкличну згоду щодо обробки його персональних даних 
та персональних даних Застрахованої особи і Вигодонабувача 
Страховиком, з метою здійснення страхової діяльності, 

пов’язаної з нею фінансово-господарської діяльності та 
ведення внутрішніх баз даних Страховика. Дана обробка 
може також здійснюватись будь-якими третіми особами, 
яким Страховик надав таке право згідно з законодавством. 
Страхувальник посвідчує, що ознайомлений(а) зі своїми 
правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до 
Закону України «Про захист персональних даних» від 
01.06.2010 року № 2297-VI, а також повідомлений про те, що з 
моменту укладення цього Договору персональні дані 
Страхувальника, Застрахованої особи та Вигодонабувача, 
зазначені у ньому, будуть включені до бази персональних 
даних Страховика. 
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