
 

 

Пропозиція ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» 

на укладення Договору добровільного страхування КАСКО від падіння предметів 

 
  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ .  
1.1. ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (далі – Страховик) відповідно до статей 638 та 641 

Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) оголошує пропозицію на укладення Договору 

добровільного страхування КАСКО від падіння предметів (далі – Договір) з метою встановлення з 

фізичними особами та юридичними особами договірних взаємовідносин щодо надання 

Страховиком послуг зі страхування на зазначених нижче умовах.  
1.2. Ця Оферта не є публічним договором у розумінні статті 633 ЦК України.  
1.3. Оферта набирає чинності з дня її розміщення Страховиком на сторінці офіційного веб-сайту 

Страховика за адресою: https://strahovka-24.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/propozytsiya-

avtokasko-padenye-predmetov-expo.pdf , для Страхувальника – після підписання частини А 

Договору, що є Заявою про приєднання Страхувальника до Договору добровільного 

страхування від нещасних випадків (по тексту – Акцепт або частина А) та діє до прийняття 

сторонами чи однією зі сторін рішення про його розірвання або до дня офіційного 

оприлюднення Страховиком заяви про відкликання цієї Оферти в цілому чи в частині на сайті 

Страховика.  
1.4. Договір є договором приєднання, у розумінні статті 634 ЦК України, складається з Частини А 
Договору – Особливі умови страхування (Акцепт) та Частини В Договору – Загальні умови 
страхування (Оферта) і вважається укладеним з моменту приєднання Страхувальника до умов 
Оферти.  
1.5. Укладенням Договору є акцептування цієї Оферти (приєднання до Договору), яке 
здійснюється Страхувальником шляхом підписання Акцепту відповідно до статті 634 ЦК України. 

При цьому страхова сума, страховий тариф, страховий платіж, строк та місце дії Договору 

(територія Договору), ліміт застрахованих днів, Програма страхування визначаються 
Страхувальником із запропонованих Страховиком варіантів під час акцептування цієї Оферти.  
1.6. Підписанням Акцепту Страхувальник підтверджує, що на момент укладення Договору 

ознайомився з повним текстом Договору, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма 
умовами Договору, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має 

звичайно, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими у будь-якому сенсі. 

1.7. Сторони домовилися, що моментом підписання Акцепту є використання:  
 з боку Страховика – факсимільного відтворення підпису уповноваженої особи Страховика за 

допомогою засобів механічного або іншого копіювання. Відповідний зразок підпису 
наведений у цьому розділі Договору, а саме:  

 
  

                         Директор ОРЦ                  Х.Г.Магдієв.    

                         ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» 

 

 з боку Страхувальника – електронного підпису одноразовим ідентифікатором (алфавітно-

цифрова послідовність, яку отримує Страхувальник за допомогою смс-повідомлення на свій 

номер телефону під час оформлення Договору страхування).  

Будь-яких інших підписів та/або печаток Сторін, окрім зазначених в цьому пункті, за цим 

Договором не вимагається. 

1.8. За вимогою Страхувальника Страховик зобов’язується роздрукувати Оферту на паперовому 

носії.  
1.9. Договір укладається на підставі Правил добровільного страхування наземного транспорту 

(крім залізничного), затверджених Страховиком та зареєстрованих Нацкомфінпослуг з 

08.11.2007р.  (далі – Правила).  
 
 
 

https://strahovka-24.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/propozytsiya-avtokasko-padenye-predmetov.pdf
https://strahovka-24.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/propozytsiya-avtokasko-padenye-predmetov.pdf


 
 
1.10. Події, передбачені п5.1. – 5.2.  цього Договору, визнаються страховими випадками за умови, 
що вони стались під час дії та у місці дії Договору та підтверджені документами, виданими 
компетентними органами. До моменту прийняття Страховиком рішення про здійснення страхової 
виплати та оформлення страхового акту події, у рамках цього Договору, називаються «події, що 
мають ознаки страхового випадку» (надалі – Подія).  
1.11. Предметом Договору є майновий інтерес, пов’язаний з володінням, користуванням та 
розпорядженням транспортним засобом, вказаним в Договорі. 

1.12. Вигодонабувачами за Договором можуть бути Застрахована особа, спадкоємці Застрахованої 
особи, Страхувальник або Треті особи. 

 

2. СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ 

2.1. Падіння предметів: снігу, льоду, конструктивних частин будинків, плодів дерев, гілок, 

дерев та інше  

 

3. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВА ПРЕМІЯ ТА СТРОК ЇЇ 

СПЛАТИ 

3.1. Страхова сума становить   8.000,00 грн. 

                                                  13.000,00 грн. 

                                                  25.000,00 грн. 

3.2. Страховий платіж 300,00 грн. 

                                            500,00 грн 

                                          1000,00 грн. 

 
 

4. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ.  
4.1.   Договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження 

страхової премії на рахунок Страховика і діє протягом одного року. 

4.2. Цей Договір діє на території України, за виключенням тимчасово окупованих та 

непідконтрольних Україні територій (Донецької та Луганської областей, а також території АР 

Крим). 

 

5. УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

5.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 

ймовірності та випадковості настання.  

Страховим ризиком в даному Договорі є ризик «Збиток» («падіння предметів»). 

«Збиток» («падіння предметів») - пошкодження чи знищення застрахованого транспортного засобу 

чи його частин в разі падіння предметів таких як: дерева, каміння, зламані вітки дерев та інше. 

5.2. Страховий випадок - передбачена договором страхування подія, що сталася, та з наступом якої 

виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування. 

5.3. Страхова премія - плата за страхування, яку Страхувальник повинен сплатити Страховику 

згідно договору страхування. 

5.4. Франшиза - частина збитку, котра не відшкодовується Страховиком. За цим Договором 

встановлюється франшиза на кожен страховий випадок. Розмір франшизи за даним Договором 

означено в п.9 Договору страхування. 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Страхувальник має право: 

6.1.1. Ознайомитися з умовами та Правилами страхування. 

6.1.2. Отримати страхове відшкодування згідно з умовами даного Договору. 

6.2. Страхувальник зобов’язаний: 

6.2.1. Надати транспортний засіб для огляду при укладенні та переоформленні даного Договору 

 

 

 



 

 

6.2.2. Повідомити Страховика при укладанні даного Договору про всі відомі обставини, маючих 

значення для оцінки страхового ризику, по формі, затвердженої Страховиком. 

6.2.3. Сплатити страхову премію у порядку та в строки, обумовлені в даному Договорі. 

6.2.4. Приймати всі заходи для запобігання виникнення збитків і для зниження ступеня ризику, 

дотримуватися і виконувати пов'язані з цим рекомендації Страховика, зокрема при настанні 

випадку, який може бути визнаний страховим по ризику «Пошкодження», Страхувальник (або 

його представник) зобов'язаний: 

- Зателефонувати по номеру телефона 048-724-68-30, необхідно повністю назвати прізвище, ім'я та 

по батькові Страхувальника; вказати номер договору страхування; описати суть події; вказати 

місцезнаходження транспортного засобу та узгодити зі Страховиком подальші дії.  

- Протягом наступних 2-х робочих днів після події Страхувальник зобов'язаний зробити заяву про 

подію Страховику в письмовому вигляді. 

- Наступного дня після події або в інший узгоджений із Страховиком або його повноважним 

представником термін, до розбирання або ремонту, пред'явити для огляду представнику 

Страховика пошкоджений транспортний засіб або залишки від нього, а також пошкоджені частини 

і деталі або залишки від них та узгодити зі Страховиком або його представником порядок і строки 

подальших дій по врегулюванню збитку, у відповідності з умовами цього Договору 

6.3. Страховик має право: 

6.3.1. Перевіряти стан транспортного засобу, стосовно якого укладено цей Договір, а також 

достовірність повідомлених Страхувальником відомостей про умови експлуатації та зберігання 

застрахованого транспортного засобу. 

6.3.2. Самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку. При необхідності 

направляти запити до компетентних органів про надання відповідних документів та інформації, 

що підтверджують факт та причину настання страхового випадку. 

6.3.3. Відстрочити виплату страхового відшкодування: 

на строк не більше 2-х місяців після отримання всіх документів, передбачених для відповідної 

події і зазначених в цьому Договорі, при необхідності проведення додаткової перевірки причин та 

обставин настання випадку, заявленого як страховий. 

6.3.4. Відмовити у виплаті страхового відшкодування в інших випадках, передбачених цим 

Договором та чинним законодавством України. 

6.3.5. Зменшити до 50% суму страхового відшкодування в тих випадках, коли Страхувальник без 

поважних причин не повідомив про подію, заявлену як страховий випадок за номером телефону 

вказаному вище.  

6.4. Страховик зобов'язаний: 

6.4.1. Ознайомити Страхувальника з Правилами та умовами страхування. 

6.4.2. Організувати консультаційну допомогу, а при необхідності, сприяти в організації технічної 

допомоги Страхувальнику при одержанні інформації про подію через цілодобовий центр 

підтримки клієнтів Страховика. Якщо Страховик організовує технічну допомогу 

Страхувальникові, то витрати по організації такої допомоги сплачує Страхувальник. 

6.4.3. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання події, що може бути 

визнана страховим випадком, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 

своєчасної виплати страхового відшкодування. Провести огляд пошкодженого транспортного 

засобу, скласти протокол огляду за встановленою формою.  

6.4.4. Організувати експертну оцінку суми матеріального збитку у зв'язку з пошкодженням 

автомобіля. 

6.4.5. Здійснити виплату страхового відшкодування у порядку і строки, передбачені цим 

Договором. 

6.4.6. Повідомити Страхувальнику про відстрочку у виплаті страхового відшкодування в 

письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням причин відмови протягом 15 днів з дня 

отримання всіх документів. 

 

 

 



 

 

6.4.7. Повідомити Страхувальнику про відмову у виплаті страхового відшкодування в письмовій 

формі з мотивованим обґрунтуванням причин відмови протягом 15 днів з дня виявлення обставин, 

які дають підстави для такої відмови 

6.4.8. Не розголошувати відомості про Страхувальника і його майновий стан, які стали йому відомі 

при укладенні або в зв'язку з дією цього Договору, за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством України 

 

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

7.1. Розмір страхового відшкодування визначається Страховиком як різниця між сумою 

матеріального збитку та франшизою, передбаченої цим Договором. 

7.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється «по першому ризику», без застосування 

прннципу пропорційної відповідальності. 

7.3. Ні за яких обставин розмір страхового відшкодування не може перевищувати страхової суми, 

встановленої п. 6 Договору страхування у відношенні застрахованого транспортного засобу. 

Величина матеріального збитку в разі пошкодження застрахованого транспортного засобу 

розраховується на підставі даних огляду пошкодженого транспортного засобу та висновку 

автотоварознавця. 


