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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВ1Р № 1218/1-115-19
добровшьного страхування вщповщалыюст1 перед трет1ми особами

м. Ки1в

18 грудня 2019 року

ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАН1Я «КИУВСЬКА РУСЬ», в особ!
Голови правл1ння 1ванова Олександра Серг1йовича, який
на п]дстав1 Статуту, (дал! Страховик) та
Обслуговуючий кооператив «ТФМ» в особ! Голови Правл!ння Габрус Владислава Анатол!йовича, який д!е на
гндстав! Статуту, (дал! Страхувальник), надал! разом пойменован! «Сторони», уклали цей Генеральний догов!р
добров!льного страхування в!дпов!дальност! перед трет!ми особами (дал! - Догов!р страхування або Догов!р)
в!дпов!дно до л!ценз!У Держф!нпослуг УкраУни серн АВ № 521031 в!д 26.01.2010 року та «Правил добров!льного
страхування в!дпов!дальност! перед трет!ми особами» в!д 26.02.2018 року (дал! - Правила) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом Договору страхування с майнов! !нтереси Страхувальника, що не суперечать закону,
пов'язан! 3 зобов'язаннями по в!дшкодуванню трет!м особам шкоди, запод!яноУ майну трет!х ос!б (майновий
збиток), гид час зд!йснення п!дприемницькоУ д!яльност! пов’язаноУ з виконанням умов за укладеними
депозитними договорами (надал! - Контракти).
1.2. По цьому Договору страхування Страховик зобов'язуеться за обумовлену в договор! плату (страхова
прем!я та/або страховий плат!ж), при настанн! передбаченоУ в договор! под!У (страхового випадку) виплатити
Страхове в!дшкодування за шкоду, запод!яну майну трет!х ос!б у раз! страхового випадку, що стався у пер!од д!У
Договору страхування на територ!У, де Страхувальник веде свою п!дприемницьку д!яльн!сть ! що зазначена у
цьому Договор! страхування.
1.3. Цим Договором регулюються в!дносини м!ж Страховиком та Страхувальником по страхуванню
в!дгюв!дальност! Страхувальника. Конкретн! умови страхування в!дпов!дальност! Страхувальника за
Контрактами зазначаються в Реестрах на страхування, де визначаються страхов! суми, страхов! тарифи, страхов!
платеж! та строки Ух оплати, в!домост! щодо контрактових зобов’язань Страхувальника, а також !нш! умови
страхування. При виконанн! цього Договору Сторони керуються вимогами цього Договору з урахуванням умов,
що визначен! у конкретному Реестр! на страхування, при цьому, якщо деяк! умови страхування, викладен! у
Реестр! на страхування та цьому Договор!, в!др!зняються, Сторони керуються умовами, визначеними у
конкретному Реестр! на страхування.
1.4. Вигодонабувачем по цьому Договору е Страхувальник.

2. СТРОК ТА ТЕРИТОР1Я ДП ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Строк д!У договору - 366 календарних дн!в. Догов!р набувае чинност! з 00 годин 01 с!чня 2020 року,
! заклнчуеться о 24 годин! 31 грудня 2020 року за киУвським часом.
2.2. Догов!р страхування д!е на територн УкраУни.

З.СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТ1Ж
3.1. Загальна Страхова сума по цьому Договору страхування визначаеться за вс!ма укладеними Реестрами
на страхування протягом строку його д!У.
3.2. Л!м!т в!дпов!дальност! Страховика но в!дшкодуванню шкоди одн!й трет!й особ!; в межах в!дпов!дних
контракт!в з Трет!ми особами, визначаеться у Реестр! на страхування.
3.3. Страховий тариф по цьому Договору встановлюеться у розм!р! 5,5% в!д страховоУ суми зазначеноУ у
Реестр! на страхування.
3.4. Страхов! платеж! по цьому Договору визначаеться у Реестр! на страхування.
3.5. Страхувальник зобов’язуеться сплатити на поточний рахунок Страховика страхов! платеж! в строки,
вказан! у Реестрах на страхування до цього Договору.
3.6. Безумовна франшиза по кожн!й претензп за цим Договором страхування становить 1,0% в!д загальноУ
страховоУ суми по Контракту.

4. CTPAXOBI ВИИАДКИ
4.1. Страховим ризиком е певна под!я, яка мае ознаки ймов!рност! та випадковост! настання, на випадок
якоУ проводиться страхування майнових !нтерес!в Страхувальника, пов'язаних з його обов’язком в!дшкодува1 и
шкоду, запод!яну ним майну трет!х ос!б у порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством
Укра’ши.
4.2. Страховим випадком визнаеться обгрунтована претенз!я чи р!шеннД судойих орган!в, що вступило в
законну силу, щодо зобов’язання Страхувальника в!дшкодувати прямий збиток майновим !нтересам третьоУ
особи, який виник в процес! гндприемницькоУ д!яльност! Страхувальника, визначеноУ в п.1.1, цього Договору, в
результат!:
• ненавмисноУ помилки (недбалост!. недогляду) при виконанн! д!й, передбачених посадовими
/
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1нструкц1ями;

• ненавмисноТ помилки при виконанн! зобов’язань, передбачених Контрактами;
• ненавмисноТ втрати i псування майна (документ1в, матер1ал1в i т.п.), в т.ч. в насл1док нротиправних ;нй
TpCTix oci6;
• ненавмисне розголошення в1домостей, документчв, що стали в1дом1 Страхувальнику в зв'язку з його
п1дпри€мницькою д1яльн1стю;
• виконання 1нших д1й, пов'язаних з п1дприемницькою д1яльн1стю Страхувальника, прямий збиток в1д яких
може бути в1дшкодований i я к\ пов’язан!виконанням умов за укладеними депозитними договорами.
4.3. Випадок визнаеться страховим при наявност! ознак:
под1я трапилася п т час дп договору страхування;
по/пя трапилася внасл1док д1яльност1 Страхувальника;
под1я привела до запод1яння шкоди майну трет1х oci6;
“ трет1ми особами, в зв'язку з под1ею, Страхувальнику пред’явлен! майнов! претенз1У або позови про
в1дшкодування завданоТ шкоди, заявлен! в в!дпов!дност! i на основ! норм д!ючого законодавства УкраТни;
компетентними органами п!дтверджена наявн!сть вини Страхувальника в запод!ян!й шкод! або сам
Страхувальник за погодженням !з Страховиком визнае свою провину.
Претенз!я вважасться обгрунтованою, якщо вона гпдтверджена погоджувальною ком!с!сю у склад!
представник!в Страховика ! Страхувальника. Ком!с!я мае право залучити незалежних експерт!в для ухвалення
р!шення про обгрунтован!сть претенз!Т, а при недосягненн! згоди передати розгляд суперечки в судов! органи
УкраТни.
4.4.
Якщо шкоду (збитки) завдано неодночасно, але м!ж ними !снуе причинний зв’язок, претенз!Т по них
розглядаються в рамках одного страхового випадку.
4.5.
Страховий випадок вважасться таким, що настав, якщо претенз!Т в!д постраждалих до
Страхувальника визнан! обгрунтованими судовими органами УкраТни, або самим Страхувальником, ! Страховик
згоден 3 таким визнанням претенз!й.

5. ВИКЛЮЧЕННЯ 13 СТРАХОВИХ ВИПАДК1В ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. Страхування не розповсюджуеться на:
5.1.1. Запод!яння шкоди життю, здоров'ю та/або майну трет!х ос!б внасл!док навмисних д!й або недбалост!
Страхувальника, потерп!лоТ особи та/або Тх персоналу, спрямованих на настання страхового випадку;
5.1.2. Запод!яння шкоди жизтю, здоров'ю та/або майну трет!х ос!б поза м!сцем або пер!одом д!Т Договору
страхування;
5.1.3. Запод!яння шкоди життю, здоров'ю та/або майну трет!х ос!б, яке е насл!дком обставин, про як!
Страхувальник або особи, яким така шкода була запод!яна, знали, але не доклали ус!х можливих ! необх!дних
зусиль для запоб!гання страхового випадку;
5.1.4. Шкоду, яку запод!яио особ!, що перебувае у трудових в!дносинах або в!дносинах прямого
п!дпорядкування !з Страхувальником, кр!м випадку укладення Договору страхування за Особливими умовами 3
Правил;
5.1.5. Шкоду, яку запод!яно близьким родичам Страхувальника або !ншим особам, як! протягом б!лыи н!ж
одного року проживають разом !з Страхувальником ! ведуть з ним сп!льне господарство. До близьких родич!в
в!дносяться особи, визначен! зг!дно закону;
5.1.6. Збитки, запод!ян! особам, яким доручена л!кв!дац!я юридичноТ особи, в!д Страхувальника
юридичноТ особи, щол!кв!дуеться;
5.1.7. Шкода (збитки), що стали насл!дком :
5.1.7.1. Д!Трад!ац!Т, рад!оактивного заражения, ядерного вибуху;
5.1.7.2. Пол!тичних акт!в, в!йськових д!й, розпоряджень орган!в влади, введения надзвичайного страну,
громадянськоТ в!йни, громадянських хвилювань або страйк!в, конф!скац!Т. рекв!зиц!Т, арешту майна, неустойки
(штраф!в, пен!).
5.1.8. Запод!яння шкоди життю, здоров’ю та/або майну трет!х ос!б, що сталося внасл!док порушення
св!домост! або пог!ршення псих!чного стану Страхувальника у зв’язку з вживаниям ним алкоголю, наркотичних,
токсичних або л!карських препарат!в.
5.2. Особлив! виключення.
Д!я страхування не поширюеться на претензн щодо в!дшкодування шкоди, пов’язаноУ з:
5.2.1. Експлуатац!ею або використаниям /навантаженням i розвантаженням/ об'ект!в п!двищеноУ небезпеки
в тому числ!:
5.2.1.1. П!лотованих ! негплотованих л!таючих об'ект!в, морських або р!чкових суден та !нших плавучих
об’ект!в;
5.2.1.2. Гранспортних засоб!в (включаючи механ!чн! та причепи), що допускаються до руху дорогами
загального користування п!сля УхньоУ оф!ц!йноУ реестращУ! як! мають номерн! знаки в!дпов!дного зразка;
5.2.1.3. Промислових та г!дротехн!чних об'ект!в;
5.2.1.4. Буд!вельноУ та с!льськогосподарськоУ техн!ки;
5.2.1.5. Паливосховищ, паливопровод!в. Ух обладнання та устаткування.
5.2.2. Законними д!ями державних та громадських орган!зац!й.
5.2.3. Шкоду, завдану п!д час спортивних змагань, тренувань, п!дготовкою до них;
5.2.4. Шкоду, завдану життю, здоров'ю особи, внасл!док передач! Страхувальником або тваринами, як!
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належать Страхувальнику, будь-якого захворювання;
5.2.5. Затримкою виконання зобов'язань за контрактом i виплати компенсац1й у цьому зв'язку, якщо 1нше
не передбачене Договором страхування;
5.2.6. Порушенням авторських прав на винаходи i корисн! модел!, на знаки для товар1в, послуг i т. 1н;
5.2.7. В1дшкодування моральноУ (немайновоУ) шкоди;
5.2.8. Зливом, розливом, викидом, розс1юванням, поширенням, витоком або скиданням забруднюючих
речовин; оц1нкою, перев1ркою, контролем, очищениям, обробкою, дезактивац1ею або нейтрал1зац1ею
забруднюючих речовин або зд1йсненням управл1ння цими процесами;
5.2.9. Збитком, завданим майну (окрем1й його частин!), що повинно бути в1дновлено, в1дремонтовано або
зам1нено з т1еУ причини, що послуги Страхувальника зд1йснено з порушенням в1дповщних правил, 1нструкц1й i
т.1н;
5.2.10. Майновим збитком у в1дношенн1 земл1, будинк1в або 1нших споруд, запод1яного в1бра1нсю,
ос1данням або зсувом грунту, вибухом, усуненням або ослаблениям опори, а також будь-якою шкодою, т о
виникас у зв'язку з таким майновим збитком, якщо 1нше не передбачене Договором страхування;
5.2.11. Зд1йсненням Страхувальником буд1вельно-монтажних, пусконалагоджувальних роб1т i
п1сляпускових гарант1йних зобов'язань, кр1м тих, де Страхувальиик виступае як роботодавець, якщо iniue не
передбачене Договором страхування;
5.2.12. Збитком, спричиненим безпосередньо товарам (продукц1У) або Ух комплектуючим i складовим
частинам, що виготовляються, обробляються, переробляються, поставляються або 1ншим чином п1ддаються
впливу 3 боку Страхувальника, його прац1вниками, за його доручеиням або за його рахунок;
5.2.13. Повед1нкою св1йських або диких тварин, що належать Страхувальнику.
5.3. Д1я Договору не поширюсться на:
5.3.1. Вимоги oci6, що працюють у Страхувальника (роботодавця) про в1дшкодування шкоди, запод1яноУ Ум
при виконаньн ними обов'язк1в, передбачених трудовими договорами (контрактами);
5.3.2. Вимоги оре[щодавця щодо в1дшкодування майнового збитку, запод1яного об'екту оренди пожежею,
вибухом та 1ншими небезпеками;
5.3.3. Вимоги трет1х ос1б (Споживач1в) про в1дшкодування запод1яного Ум як майнового збитку, так i шкоди
життю i здоров'ю внасл1док використання ними товар1в (продукцй), виготовлених або реал1зованих
Страху вал ьн и ком;
5.3.4. Вимоги трет1х ос1б щодо в1дшкодування шкоди, запод1яноУ Ух здоров'ю та/або майну, що мала Micue
на repiiTopiy готельно-туристичного комплексу;
5.3.5. Вимоги трет1х oci6 щодо в1дшкодування шкоди, запод1яноУ Ух здоров'ю та/або майну, що мала м1сце
п1д час проведения видовищного заходу;
5.3.6. Вимоги трет1х ос1б щодо в1дшкодування збитку за тшесне ушкодження та/або майновий збиток,
пред'явлен! мешканцю житлового будинку, який своУми д1ями або безд1яльн1стю завдав Ум шкоду.

6. УМОВИ ПРИПИНЕИНЯ ДП ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
6.1. Д1я Договору страхування припиняеться та втрачае чинн1сть за згодою стор1н, а також у раз!:
6.1.1. Зак1нчення строку його д1У.
6.1.2. Виконання Страховиком своУх зобов'язань перед Страхувальником у повному обсяз! з моменту
остаточноУ виплати страхового в!дшкодування. В цьому випадку повернення страховоУ прем1У по Договору
страхування, д1я якого припиняеться достроково, не проводиться.
6.1.3. Несплати Страхувальником страховоУ прем1У у встановлен! Договором страхування строки. При
цьому д1я Договору страхування вважаеться достроково припиненою у випадку, якщо черговий плат!ж не був
сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих дн1в з дня пред'явлення такоУ вимоги
Страхувальнику, якшо 1нше не передбачено умовами Договору страхування.
6.1.4. Л1кв1дац1У (реорган1зац1У) Страхувальника - юридичноУ особи або смерт! Страхувальника'ф1зичноУ
особи або втрати ним д!ездатност1, кр!м випадк1в, передбачених законом, та/або в1дмови третьоУ особи
(спадкоемця, правонаступника) прийняти на себе у порядку правонаступництва права 1 обов'язки
Страхувальника.
6.1.5. Л!кв1дац1У Страховика у порядку, встановленому законом - з моменту його л1кв1дац!У.
6.1.6. Прийняття судом р1шення про визнання Договору страхування нед1йсним - з моменту, визначеному в
р1шенн1 суду, що набуло законноУ сили.
6.1.7. Якщо настання страхового випадку стало неможливим 1 !снування страхового ризику припинилося.
У такому раз! Страховик мае право на частину страховоУ прем1У, пропорц1йно часу, протягом якого д1яв Догов1р
страхування.
6.1.8. У 1нших випадках, передбачених законом.
6.2. Д1ю Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або
Страховика.
6.2.1. Про нам1р достроково припинити д1ю Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана
пов1домити 1ншу не п1зн1ше як за 30 дн1в до дати припинення д!У Договору страхування, якщо 1нше ним не
передбачено.
6.2.2. У раз! дострокового припинення д!У Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик
новертае йому страхов! платеж! за пер!од, що залишився до зак!нчення д!У Договору страхування, з вирахуванням
нормативних витрат на ведения справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, в розм!р! 40% в!д
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страхового платежу та фактичних виплат страхового в1дшкодування, що були зд1йснен1 за цим До['овором
страхування.
Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то
останн1й повертае Страхувальнику сплачен] ним страхов! платеж! повн!стю протягом 5 (п’яти) банк!вських дп1в з
дати такого дострокового припинення д!У.
6.2.3. При достроковому припиненн! д!Т Договору страхування за вимогою Страховика, Страхувальнику
повертаються повн!стю оплачен! ним страхов! платеж!.
Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то
Страховик повертае Страхувальнику страхов! платеж! за пер!од, що залишився до зак!нчення д!У Договору
страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведения справи, визначених при розрахунку страховою
тарифу, в розм!р! 40% в!д страхового платежу та фактичних виплат страхового в!дшкодування, що були
зд!йснен! за цим Договором страхування.
6.2.4. При достроковому припиненн! д!У договору страхування повернення кошт!в гот!вкою, якщо страхов!
платеж! було зроблено в безгот!вков!й форм! не допускаеться.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРШ

7.1 Права ! обов'язки Страхувальника по Договору страхування не можуть бути передан! будь-кому без
письмовоУ на те згоди Страховика.
7.2. Страхувальник мае право:
“ до настання страхових випадк!в ! по узгодженню !з Страховиком переукласти Догов!р страхування:
“ при втрат! прав юридичноУ особи, внасл!док реорган!зац!У (якщо Страхувальник - юридична особа), за
згодою Страховика передати права та обов’язки, що випливають з Договору страхування. своему
правонаступнику;
- у випадку втрати Договору страхування, у пер!од його д!У, звернутися до Страховика з письмовою заявою
на видачу дубл!ката;
“ оскаржити в!дмову Страховика у виплат! страхового в!дшкодування, зглдно закону.
7.3. Страхувальник зобов’язаний:
- своечасно вносити страхов! платеж!;
“ при укладанн! Договору страхування надати !нформац!ю Страховиков! про вс! в!дом! йому
обставини, що мають !стотне значения для оц!нки страхового ризику, ! надал! у триденний строк у письмовому
вигляд! !нформувати його про будь-яку зм!ну страхового ризику;
- пов!домити Страховика про !нш! чинн! договори страхування щодо цього предмета Договору
страхування;
- вживати заход!в щодо запоб!гання та зменшения збитк!в, завданих внасл!док настання страхового
випадку;
- не п!зн!ше 48 годин в письмов!й форм! пов!домити Страховика про настання страхового випадку або
под!У, що може стати п!дставою для пред'явлення претенз!!', ! д!яти в!дпов!дно до розд!лу 8 цього Договору, якщо
це передбачено Договором страхування;
- не розголошувати в!домостей про Страхувальника та його майнове становище, кр!м випадк!в
встановлених законом;
- при пред'явленн! претенз!У !/ або позову про в!дшкодування шкоди протягом трьох дн!в пов!домити про
це Страховика ! передати йому вс! документи стосовно даноУ справи.
“ надати Страховику всю необх!дну !нформац!ю ! документи, що дозволять судити про характер ! розм!рп
завданих збитк!в;
- сприяти Страховику в судовому ! несудовому захист! у випадку пред'явлення вимог про в!дшкодуваппя
збитклв за страховими випадками;
- у випадку, якщо у нього е п!дстави у в!дмов! в задоволенн! прегенз!й, або зменшення розм!ру позову,
про!нформувати Страховика ! прийняти вс! необх!дн! заходи;
- у випадку, якщо Страховик в зв'язку з страховим випадком визнае за необх!дне призпачити свого
адвоката або !ншу уповноважену особу для захисту !нтерес!в як своУх, так ! Страхувальника, видати дов!рен!сть !
!нш! необх!дн! документи особам, що уповноважен! Страховиком.
7.3.1.
Страхувальник не мае права розпочинати або припускатись будь-яких д!й, що п!двищують ступ!
страхового ризику. Якщо Страхувальнику стане в!домо про будь-як! обставини, що можуть привести до
п!двищення ступеня ризику, в!н зобов'язаний негайно, але не п!зн!ше н!ж протягом 24 годин, спов!стити про це
Страховика.
7.3.2. Страхувальник не мае права визнавати частково або повн!стю вимоги, пред'явлен! йому в зв'язку з
страховим випадком. в!дшкодовувати завдан! збитки, а також приймати на себе зобов'язання по врегулюванпю
таких вимог без письмово гйдтвердженоУ згоди на це Страховика.
7.3.3. Якщо Страхувальник з письмовоУ згоди Страховика сам зд!йснив врегулювання вимог трет!х ос!б, го
в!н повинен подати в!дпов!дн! документи, що п!дтверджують сплату ! понесен! ним витрати.
7.4. Страховик мае право:
- перев!ряти достов!рн!сть наданих йому Страхувальником в!домостей, вимагати додатков! документи, що
мають значения для визначення ступеня ризику, а також стан бухгалтерськоУ документац!У Страхувальника в
частин!, що стосуеться цього Договору страхування у будь-який момент строку його д!У, а при наявност! надапня
Страхувальнику розширеного пер!оду для пов!домлення про заявлену претенз!ю - протягом цього пер!оду;
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~ зд1йснювати огляди п1дприемства Страхувальника в будь-який час, зв1тувати Страхувальнику про
виявлен! обставини i давати рекомендац1У щодо внесения зм1н з метою запоб1гання страхових випадк1в;
- у випадку п1двищення ступеня застрахованого ризику запропонувати Страхувальнику внести зм1ни в
Догов1р страхуваиня, включаючи сплату додатковоУ страховоУ прем1У або достроково припинити щю Договору
страхування п1сля в1дмови Страхувальника;
- вимагати в1д Страхувальника 1нформац1ю, включаючи в1домост1, що складають його комерц1йну
таемницю, необх1дну для встановлення факту страхового випадку або розм1ру страхового в1дшкодування;
- надсилати запити у компетентн! органи для надання ними в{дпов1дних документ1в та 1нформац1У, що
п1дтверджують факт i причину настання страхового випадку;
-повн1стю або частково в1дмовити у виплат] страхового в1дшкодування або достроково припинити д1ю
Договору страхування, якщо Страхувальник не виконав своУ обов'язки за Договором страхування, в1дмовився
сплатити додаткову страхову прем1ю у зв’язку з п1двищенням ступеню ризику, надав фальсиф1кован1 документи
або запод1яв навмисн! д1У з метою збшьшення збитку або необгрунтованого зб1лынення розм1ру страхового
в{дшкодування.;
~ вимагати повернення страхового в1дшкодування, у випадку, якщо:
а) встановлен! незаконн!, навмисн!, халатн! дп Страхувальника, що призвели до страхового випадку;
б) це передбачено законом, Договором або умовами Правил.

7.5. Страховик зобов'язаний:
" ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
- протягом двох робочих дн1в, як т1льки стане в1домо про настання страхового випадку (в м1ру
[щдходження претенз1й в ’ш трет1х oci6 у зв'язку з установленим страховим випадком), вжити заход1в щодо
оформления Bcix необх1дних документ1в для своечасноУ виплати страхового в1дшкодування;
" гпсля одержания в1д Страхувальника 1нформа1пУ про настання страхового випадку i' отримання ycix
документ1в визначених Договором страхування, необх1дних для встановлення обставин страхового випадку i
po3Mipy збитку, протягом 15 робочих дн1в скласти страховий акт та прийняти р1шення про виплату або в1дмову у
страхов1й виплат!.У раз! прийняття р!шення про в!дмову у страхов!й виплат!, пов!домити Страхувальника про
прийняте р!шення з обгрунтуванням причин в!дмови протягом 15 робочих дн!в з дня прийняття такого р!шення.
Р!шення про в!дмову у виплат! страхового в!дшкодування Страховик приймае протягом 15 робочих дп!в з дня
отримання заяви Страхувальника та вс!х необх!дних документ!в, що п!дтверджують факт настання страхового
випадку;
- виплатити Страхове в!дшкодування протягом 15 робочих дн!в п!сля п!дписання страхового акту та
одержания вс!х необх!дних ! належним чином оформлених документ!в, що п!дтверджують факт настання
страхового випадку;
" Страховик несе майнову в!дпов!дальн!сть за несвоечасну виплату страхового в!дшкодуванпя шляхом
сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пен!), розм!р якоУ визначаеться умовами Договору страхування або
законом;
" в!дшкодувати витрати, понесен! Страхувальником при настанн! страхового випадку щодо запоб!ганпя або
зменшення збитк!в, в межах своеУ в!дпов!дальност! зг!дно умов договору страхування;
~ не розголошувати в!домостей про Страхувальника та його майнове становище, кр!м випадк!в,
встановлених законом;
" при одержанн! пов!домлення в!д Страхувальника про зм!ну ступеня ризику або !нших суттевих обставин
внести зм!ни в Догов!р страхування або припинити його д!ю, письмово спов!стивши про це Страхувальника.

8. Д11 СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАШП СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
8.1. При настанн! страхового випадку, у зв'язку з чим Страхувальник звертаеться до Страховика з заявою
про виплату страхового в!дшкодування, Страхувальник повинен:
8.1.1. Негайно, але не п!зн!ше 48 годин, письмово пов!домити Страховика або його представника про
под!ю, що мае ознаки страхового випадку, будь-яким доступним для Страхувальника засобом, а саме:
■
по телефону: +38 (044) 244 04 14
по факсу: +38 (044) 495 54 22
■
електронною поштою: krusiV/ kriis.кicv.ua
■
телеграмою на адресу: УкраУна, 03035, м. КиУв, Солом’янська площа, 2 оф!с 703.
отримати та виконувати рекомендащУ Страховика щодо своУх подальших д!й. Це пов!домлення повинно
м!стити таку !нформац!ю: яка под!я, коли, де ! яким чином в!дбулася, характер ушкоджень. можливий збиток.
пр!звища ! адреси постраждалих ос!б ! св!дк!в.
8.1.2. Вживати ус!х можливих заход!в щодо запоб!гання та зменшення збиткчв. Якщо можливо, запросити
у Страховика !нструкц!У щодо своУх д!й в ц!й ситуащУ.
8.1.3. Надати Страховику або його представникам можлив!сть проводити розсл!дування причин страховоУ
под!У ! встановлення розм!ру збитку, брати участь у заходах щодо зменшення збитку, якщо це передбачено
Договором страхування.
8.1.4. За вимогою Страховика пов!домити йому письмово всю !нформац!ю. пеобх!дну для ощ'нкн причин,
характеру т!леспих ушкоджень ! розм!ру майнового збитку, нанесеного трет!м особам при настанн! страховоУ
под!У.
8.1.5. Протягом погоджених з! Страховиком строк!в, збер!гати незм!нними вс! записи ! докл.менти, а також
майно, нерухом!сть, устаткування та !нше, що будь-яким чином пов'язано з! страховою под!сю, якщо це
передбачено Договором страхування.
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Страхувальник мае право зм1нювати обстановку щодо розташування майна п1сля страховоУ под!У,
виходячи 1з м1ркувань безпеки i зменшення розм1р1в збитк{в, за згодою Страховика, або п1сля двох тижн1в з дня
пов1домлення Страховика про страхову под1ю.
8.1.6. Пов1домити у в1дпов1дн1 компетентн! органи (м1л1ц1ю, пожежну охорону, авар1йн1 служби, медичн!
установи i т.1н.) про настання страховоУ подй’, якщо цього потребують обставини i насл1дки подй’. В 1ншому раз!.
Страховик зв!льняеться в!д обов’язку виплати в1дшкодування по Bcix наступних можливих заявлених претенз!ях
по 1Йй страхов!й под!У.
8.1.7. Пов!домити Страховика про будь-яке майбутне судове розсл1дування, подання позову, д!знання i
розсл!дування випадкчв !з смертельним результатом або розгляд цив!льноУ справи.
8.1.8. Не виплачувати в!дшкодування, не визнавати частково або цшком вимоги, за пред'явленими позовамм,
а також не приймати на себе яких-небудь прям их чи непрямих зобов’язань по задоволенню таких вимо1 без
письмовоУ згоди Страховика.
8.2. Пов!домлення про страхову под!ю не е пов!домленням про заявлену претенз!ю. Претенз!я, що виникае
у зв'язку з1 страховою под1ею, про яку було повщомлено Страховика, вважаеться заявленою претенз!ею
в!дпов1дно до Договору страхування т1льки тод1, коли така претенз!я заявлена протягом строку д1У Договору
страхування або протягом розширеного пер1оду для пов!домлення про заявлену претенз!ю, якщо такий надаеться
Страхувальнику Страховиком.
8.3. При одержанн! претензгУ по страхов!й под1У, про який було пов!домлено Страховика, Страхувальник
повинен:
8.3.1. Зарееструвати и i не п!зн!ше 48 годин п!сля и одержания, пов!домити Страховика про детал! такоУ
претензй', включаючи дату п одержания.
8.3.2. Протягом 24 годин в1дправити на адресу Страховика копГУ претензй, лист1в, розпорядження суду,
позовноУ вимоги, спов1щення господарського суду, виклику в суд, пов1домлень, судових пов!сток або будь-яких
!н1пих юридичних документ1в, отриманих у зв'язку з претенз!ею.
8.3.3. За вимогою Страховика надати йому права на одержания запис1в, документащУ та !ншоУ !нформац!У,
пов'язаноУ 3 претенз!ею i страховим випадком, по якому настае обов’язок Страховика зд1йснити виплату
страхового в!дшкодування згчдно з цим Договором страхування.
8.3.4. Сгпвроб1тничати з\ Страховиком у розсл!дуванн!, врегулюванн! претенз!У i допомагати в захист! но
будь-як1й претензй’за власний рахунок.
8.4. Страховик або його представники мають право брати участь у заходах щодо зменшення збитк!в, але ц!
дп* Страховика або його представник1в не можуть розглядатися як визнання його обов'язку виплачувати страхове
в!дшкодування.

9. IIEPEJIIK ДОКУМЕНТ1В, ЩО ШДТВЕРДЖУЮТЬ ИАСТАНПЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА P03MIP ЗБИТК1В
9.1. Для виплати страхового в1дшкодування Страхувальник або постраждала Третя особа повинн! надати
Страховику необх!дн1’ документи з наступного перел!ку:
9.1.1. заяву про настання страхового випадку;
9.1.2. Koniy документ!в, що засв!дчують особу - одержувача страхового в!дшкодування: когпя паспорту
ф!зичноУ особи та дов!дку про присвоения !ндив1дуального податкового номеру; св!доцтво про реес'грац!ю
юридичноУ особи; дов1дку з единого державного реестру п1дприемщв i орган1защй Укра'Уни (СДРПОУ); св!до1гтво
про реестращю платника податку; документ, що п1дтверджуе повноваження представника д1яти в1д !мегп юридичноУ
особи - одержувача страхового в1дшкодування;
9.1.3. претенз1ю трет!х oci6 щодо в!дшкодування шкоди та \нш\ документи, що над!йшли в!д заявникчв
нретенз!У (трет!х oci6);
9.1.4. пояснювальну записку Страхувальника, з вини якого в!дбулася под1я;
9.1.5. документи в!дпов!дних компетентних органгв:
- як! п!дтверджують розм1р збитку;
- документи, що п1дтверджують обставини та факт настання страхового випадку.
9.1.6. в раз! врегулювання спору в судовому порядку:
- коп1ю р!шення суду, що набрало законно! сили, про визнання в!дпов1дальност1 Страхувальника за шкоду та
про стягнення з1 Страхувальника в!дшкодування у розм1р1 запод!яноУ шкоди, коп1ю матер!ал!в судовоУ справи та
Koniy документ!в, як! подавались Страхувальником до суду ! на п!дстав! яких було винесено таке р!шення або
- коп!ю р!шення або ухвали суду, що набрало законноУ сили, про закритгя провадження у справ! у зв’язку з
укладенням сторонами мировоУ угоди;
9.1.7. в раз! досудового врегулювання претензй, акт врегулювання претенз!’У, п!дписаний Страхувальником та
третьою особою;
9.1.8. у випадку письмовоУ згоди Страховика на самост!йне проведения Страхувальником врегулюванггя
даних претенз!й або позов!в, коп!У розрахункових документ!в, що засв!дчують оплату Страхувальником будь-яких
виплат по пред'явленим вимогам щодо в!дшкодування шкоди;
9.1.9. У раз! запод!яння шкоди життю або здоров’ю третьоУ особи:
9.1.9.1. у випадку смерт! третьоУ особи - коп!ю св!доцтва про смерть потергйлоУ третьоУ особи, засв!дчену в
установленому порядку ! документи на спадщину спадкоемц!в;
9.1.9.2. у випадку !нвал!дност! третьоУ особи - коп!ю св!доцтва/дов!дки про встановлення !нвал!дностт
потерп!лоУ третьоУ особи;
9.1.10. У раз! запод!яння шкоди майну третьоУ особи:
6
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9.1.10.1. Акт експертизи або документи, як1 шдтверджують розм1р запод1яних збитк1в майну потери 1лоУ
третьоУ особи. У раз! досудового врегулювання спору, Страховик залишае за собою право перев!ряти розрахунки
щодо розм1ру збитку та в раз! не згоди з сумами самост!йно замовляти експертизи щодо встановлення розм!ру
збитку. На огляд! щодо встановлення розм!ру збитку обов’язкова присутн!сть представник!в Страховика,
Страхувальника та постраждалоУ третьоУ особи.
9.1.10.2. Документи, як! засв!дчують право власност!, користування або розпорядження майном третьою
особою.
9.2.
Страховик залишае за собою право зм!нювати/розширювати перел!к документ!в, зазначених в розд!л! 9,
вимагати та запитувати у Страхувальника додатков! документи, якщо з урахуванням конкретних обставин Ухия
в!дсутн!сть унеможливлюе встановлення факту настання страхового випадку та/або визначення розм!ру збитку.
9.3. Документи, визначен! п.п.9.1 та 9.2 (за виключенням п. 9.1.7) цього Договору, мають бути надан!
Страхувальником протягом 60 (ш!стдесяти) робочих дн!в з моменту настання страхового випадку. Документи
визначен! пунктом 9.1.7 мають бути подан! протягом 3 (трьох) робочих дн!в з дня отримання Ух Страхувальником.
При цьому Страхувальник мае право на подовження строку подач! документ!в у випадку особливо складних
обставин за умови наявност! окремого погодження Страховика у письмов!й форм!.
9.4. Вс! документи повинн! надаватися Страхувальником у форм! ориг!нальних документ!в або нотар!ально
зав!рених коп!й або простих коп!й при умов! надання Страховику можливост! зв!рення цих коп!й з орипналами
документ!в.
10. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗД1ЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО В1ДШКОДУВАННЯ
10.1. Страхувальник не мае права визнавати свою в!дпов!дальн!сть щодо зд!йснення виплат по будь-як!й
претенз!У без письмовоУ згоди Страховика, за винятком випадк!в, визначених законом.
10.2. Захист ! врегулювання претенз!й:
10.2.1. Страховик не мае права врегульовувати будь-яку претенз!ю без згоди Страхувальника.
10.2.2. Страховик мае право брати участь у розгляд! претенз!й, як! над!йшли на адресу Страхувальника,
давати рекомендац!У щодо врегулювання таких претенз!й, брати участь в судових зас!даннях.
10.2.3. Незалежно в!д того чи взяв Страховик на себе захист по як!йсь претензп, в!н мае право
рекомендувати Страхувальнику врегулювати таку претенз!ю в обсяз!, у якому претенз!я може бути урегульована
на думку Страховика.
10.2.4. Якщо Страхувальник не погоджуеться з рекомендованим врегулюванням питания або починае
судову справу, то Страховик мае право в!дмовитися в!д справи ! його в!дпов!дальн!сть не буде перевищувати
суму, що в!дпов!дае розм!ру збитк!в (що п!дтверджуеться в!дпов!дним документом компетентних орган!в), у
межах якоУ ця претенз!я могла б бути урегульована.
10.2.5. Страхувальник не мае права вимагати участ! Страховика у судовому процес!, а також iHiiinM
способом втягувати його в судовий розгляд 3 пиТань в!дшкодування збитк!в Страхувальником.
10.3. Розм!р збитку в!д страхового випадку визначаеться:
10.3.1. При добров!льному задоволенн! претенз!У - виходячи !з суми, на задоволення якоУ дав згоду
Страховик.
10.3.2. Р!шенням суду, що волод!е компетенц!ею на територ!У д!У Договору страхування ~ виходячи !з сумм.
стягненоУ зг!дно з цим р!шенням з! Страхувальника, кр!м судових витрат.
10.4. Виплата страхового в!дшкодування проводиться Страховиком зг!дно з Договором страхування на
п!дстав! заяви Страхувальника (його правонаступника) або постраждалого ! страхового акта, який складаеться
Страховиком, з поданням Договору страхування ! документ!в, що п!дтверджують настання страхового випадку та
розм!р збитк!в, таких як:
10.4.1. Оф!ц!йн! акти (дов!дки, протоколи) компетентних орган!в (м!л!ц!У, пожежноУ охорони, орган!в
влади, авар!йних служб, медичних установ ! т.!н.) щодо завданоУ трет!м особам шкоди !з зазначенням причин
страхового випадку;
10.4.2. Претенз!я щодо в!дшкодування збитк!в;
10.4.3. Коп!У документ!в, що над!йшли в!д заявника претенз!У;
10.4.4.
Документи, що п!дтверджують зд!йсненн! витрати щодо зменшення розм!ру збиткчв та/або
самост!йне задоволення вимогтрет!х ос!б.
1нш! документи чи в!домост!, що доповнюють !нформац!ю про обставини страхового випадку за вимогою
Страховика.
10.5. Розм!р страхового в!дшкодування визначаеться в межах встановленоУ Договором страхування
страховоУ суми - л!м!ту в!дпов!дальност! Страховика.
Страховик виплачуе Страхувальнику або потерпшим в!дшкодування у розм!р! прямого збитк\. запол!яного
трет!м особам у м!ру надходження кожноУ заявленоУ .Страхувальнику претензй', що покриваеться данпм
Договором страхування ! при наявност! причинного зв'язку м!ж д!ею (безд!яльн!стю) Стра\\ вадьника i
за[юд!яним ним збитком.
10.6. При визначен! розм!ру страхового в!дшкодування враховуеться франшиза, що зазначена в Договор!
страхування.
10.7. При необх!дност! Страховик мае право провести експертизу (розсл!дування) з метою встановлення
причин ! розм!ру втрат. У цьому випадку страховий акт п!дписуеться Страховиком впродовж трьох дн!в п!сля
завершения розсл!дування, але не п!зн!ше, н!ж через ш!сть м!сяц!в з дати звернення Страхувальника !з заявою про
виплату страхового в!дшкодування.
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10.8. До суми збитку, що в1дшкодовуеться, можуть бути також включен! витрати доцшьно зроблен! для
запоб!гання або зменшення збитку п!д час страхового випадку, але загальна сума виплат не може перевищувати
л1м!ту в!дпов!дальност! по Договору страхування.
10.9.
Ус1 в!дшкодування по Договору страхування зд1йснюються Страховиком у м!ру надходження
претенз!й.
10.10. Якщо Страхувальник одержав в1дшкодування за збиток в1д винних у настанн! страхового випадку
oci6, Страховик оплачуе лише р1зницю м!ж сумою, що п!ддягае оплат! за умовами страхування, ! сумою,
огриманою в!д цих ос!б. Страхувальник зобов'язаний протягом 24 годин спов!стити Страховика про одержания
таких сум.
10.11. Страхувальник повинен повернути Страховику отримане страхове в!дшкодування (або його
в!дпов!дну частину), якщо протягом передбачених законом строк!в позовноУ давност! виявиться така обставина,
що за законом або за Правилами повн!стю або частково позбавляе Страхувальника права на страхове
в!дшкодування.
10.12. Вир!шення спор!в за Договором страхування проводиться в!дпов!дно до закону внродовж
встановлених ним строк!в позовноУ давност!.

11. ПРИЧИНИ В1ДМОВИ у СТРАХОВ1Й ВИПЛАТ1

11.1. П!дставою для в!дмови Страховика у виплат! страхового в!дшкодування е:
11.1.1.
Навмисн! д!У Страхувальника, спрямован! на настання страхового випадку. Зазначена норма не
поширюеться на д!У, пов'язан! з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стан! необх!дноУ
оборони (без перевищення и меж) або захисту майна, життя, здоров'я, чест!, г!дност! та д!ловоУ репутац!У.
Квал!ф!кац!я д!й Страхувальника або третьоУ особи встановлюеться в1дпов!дно до закону.
11.1.2.
Вчинення Страхувальником або постраждалою особою, умисного злочину, що призв!в до
страхового випадку.
11.1.3. Подання Страхувальником св!домо неправдивих в!домостей про предмет страхування або про факт
настання страхового випадку.
11.1.4. Отримання Страхувальником, або постраждалою особою повного в!дшкодування збитк!в в!д особи,
винноУ у Ух запод!янн!.
11.1.5. Несвоечасне пов!домлення Страхувальником Страховика про настання страхового випадку без
поважних на це причин або створення Страховиков! перешкод у визначенн! обставин, характеру та розм!ру
збитк!в.
11.1.6. Невиконання чи неналежне виконання Страхувальником своУх обов’язк!в по Договору страхування.
11.1.7.
Самост!йне врегулювання Страхувальником претенз!й (позов!в) Трет!х ос!б без письмовоУ згоди
Страховика.
11.1.8. Настання страхового випадку поза Територ!ею страхування, визначеною даним Договором.
11.1.9. Страхувальник навмисно вчинить або припустить д!У, що призведуть до настання страхового
випадку, або навмисно введе в оману Страховика при визначенн! причин або розм!ру збитку;
11.1.10. Страхувальник або особи, за вчинки яких в!н несе в!дпов!дальн!сть, не вжили вс!х можливих
заход!в щодо зменшення збитку, а також перешкоджають виконанню таких д!й;
11.1.11. 1нш! випадки, передбачен! законодавством УкраУни.
11.2.
В!дмова Страховика у виплат! страхового вщшкодування може бути оскаржена Страхувальником у
судовому порядку.

12. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ СТОРШ ТА ПОРЯДОК ВИР1ШЕННЯ СПОР1В
12.1. За невиконання чи неналежне виконання своУх обов’язк!в по цьому Договору сторони несуть
в!дпов!дальн!сть зг!дно з чинним законодавством УкраУни.
12.2. Страховик несе майнову в!дпов!дальн!сть за несвоечасне зд!йснення страховоУ виплати шляхом
сплати Страхувальнику пен! в розм!р! 0,01% в!дпов!дноУ суми за кожен день в!дпов!дного прострочення, але не
б!льше 2-х обл!кових ставок НБУ.
12.3. Спори за Договором страхування м!ж Страхувальником ! Страховиком вир!шуються шляхом
переговор!в, а при недосягненн! згоди - в судовому порядку протягом строку позовноУ давност! передбаченого
д!ючим законодавством УкраУни.
12.4. В ц! ж строки, що визначаються з дня страховоУ виплати. Страховик мае право вимагати повернення
страхового в!дшкодування, якщо на те постануть гпдстави, передбачен! д!ючим законодавством чи ним
Договором страхування.
12.5. У випадку розб!жност! або неоднозначност! тлумачення «Правил добровшьного страхування
в!дпов!дальност! перед трет!ми особами» в!д 26.02.2018р. ! умов цього Договору страхування до уваги
приймаються умови останнього.

13. ДОДАТКОВ1 УМОВИ Д01 ОВОРУ
13.1.
Ус! пов!домлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, т!льки якщо вони
зд!йсненн! у письмов!й форм! та над!слан! рекомендоваиим листом, кур'ером, телеграфом, або врученн! особисто за
зазначеними адресами Стор!н. Датою отримання таких пов!домлень буде вважатися дата Ух особистого вручения або
дата поштового штемпеля в!дд!лу зв'язку одержувача.
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13.2. Зм1на умов Договору страхування проводиться за взаемною згодою Cxopin i оформлюеться у вигляд!
додаткових угод, узгоджених та п1дписаних Страховиком та Страхувальником, як\ е нев1д'емною частиною
Договору страхування.
13.3. Bci зм1ни та доповнення до Договору страхування набирають чинност! з дати Ух гндписання
Сторонами, якщо 1нше не передбачено Договором страхування.
13.4. Умови, не обумовлен! цим Договором, регулюються «Правилами добров1льного страхування
в1дпов1дальност1 перед трет1ми особами» в1д 26.02.2018 та законодавством УкраУни.

14. ЗАКЛЮЧИ! ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. П1дписан1, зав1рен1 печатками обох Стор1н та передан! шляхом факсим1льного зв’язку або отриман!
сканован! коп1У докуменПв, що стосуються виконання Сторонами умов цього Договору, мають силу нар!вн1 з
ориг!налами до отримання Сторонами орипнал!в цих документ!в.
14.2. Цей Догов1р укладено украУнською мовою на 10 стор!нках , у двох автентичних прим!рниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному для кожноУ 13 Стор1н.
14.3. Страхувальник п!дтверджуе, що !нформац!я, зазначена в частин! друг!й статт! 12 Закону УкраУни
«Про ф1нансов1 послуги та державне регулювання ринк!в ф!нансових послуг» надана йому Страховиком
свосчасно та в повному обсяз!. П!дпис цього Договору св!дчить про факт ознайомлення Страхувальника з
умовами та Правилами страхування, а також !нформац!сю, зазначеною в частин! друг!й статт! 12 Закону УкраУни
«Про ф!нансов! послуги та державне регулювання ринк!в ф!нансових послуг».
14.4. Захист прав споживач!в зд!йснюеться в!дпов1дно до законодавства про захист прав споживач!в та
законодавства у сфер! ринк!в ф1нансових послуг. Рекв1зити органу, що зд!йснюе державне регулювання, а також
рекв!зити орган!в з питань захисту прав споживач!в:
Испроиальна ком 1с1'я, що здшсиюе державне регулювання у ефер! ринтв ф'шансовнх послуг.
М!сцезнаходження: 01001, м. КиУв-1, вулиця Б. Гр!нченка, 3. Телефон дов!дковоУ телефонноУ служби;
(044) 234-39-46, (044) 234-99-07.
E-mail: info(§)nfp.gov.ua, zmi@nfp.gov.ua, Web-сайт: w w w .nfp.gov.ua.
Державна 1нспекц1я Укра'шн з питань захисту прав споживач1в.
М!сцезнаходження: 03680, м. КиУв, вул. Горького, 174. Телефон: (044) 528- 84-74.
E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua, Web-сайт: www.dsiu.gov.ua.
14.5. Шляхом п1дписання Договору, в1дпов1дно до Закону УкраУни «Про захист персональних даних»
в!д 1 червня 2010 року, № 2297-VI, Страхувальник надае згоду Приватному акц1онерному товариству «Страхова
компа}пя «КиУвська Русь» на обробку особистих персонал ьних даних з метою 1нформац1йного супроводу
договор!в страхування, п1дготовки в1дпов1дно до вимог законодавства податковоУ зв1тност1 та зв1тност1 до фонд!в
couiajibHoro страхування, а також внутр1шн1х i зовн1шн1х документ1в п1дприемства, з питань реал1зац1У прав та
обов’язк1в у сфер! страхування, визначених Законом УкраУни «Про страхування», Цив!льним кодексом УкраУни,
Законом УкраУни «Про запоб!гаиня та протид!ю легал1зац!У (в!дмиванню) доход!в, одержаних злочинним шляхом,
або ф!нансуванню тероризму», та в !нших тлях, що можуть виникнути у зв'язку з! статутною д!яльн!стю.
14.6. Иев!д’€мною частиною цього Договору е:
14.6.2. Заява на страхування.

15. АДРЕСИ ТА РЕКВГЗИТИ СТОРШ:
СТРАХОВИК
ПрАТ «СК «КИУВСЬКА РУСЬ»
03035, м. КиУв, Солом'янська пл., 2, оф.703
тел./факс (44) 244 04 14, 244 05 71
П.р. UA913204780000026509008000130
в АБ «Укргазбанк»,

СТРАХУВАЛЬНИК
Обслуговуючий кооператив «ТФМ»
49000, м. Дн!про, пр. О.Поля, буд. 107-Г
код за СДРПОУ 42485103
п/р 26503300596427 в АТ «ОЩАДБАЫК»
МФОЗ(

Габрус В.А.

