
 

ДОГОВІР 
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

АРХІТЕКТОРІВ  
Оферта затверджена наказом ТДВ «СК «СПЕЙР» №____ від 05.04.2018 року   

 
 м. Київ           Дата оферти:  «05» квітня 2018 р.  

Частина 2  
(Правила та умови страхування) 

Цей договір добровільного страхування професійної відповідальності архітекторів укладено відповідно до “Правил добровільного 
страхування відповідальності перед третіми особами» (зареєстровані Нацкомфінпослуг №1465 від 30.06.2016 р.)- (надалі – Правила), та 
Закону України "Про страхування" 

СТРАХОВИК Страховиком є ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПЕЙР»  
(Адреса: 03035, місто Київ, Солом'янська площа, 2, офіс 404; код ЄДРПОУ 39213513, телефон 044-33-88-090, 
в особі Генерального директора Івантишина Василя Мирославовича, який діє на підставі Статуту. 

СТРАХУВАЛЬНИК Страхувальником є дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цього Договору відповідно до умов і положень 
статті 634 Цивільного кодексу України, підписавши Заяву-приєднання (акцепт) до цього Договору (Частина 1). 

ВИГОДОНАБУВАЧ 
Вигодонабувачем за цим Договором є  Застрахована особа (надалі –ЗО). 

Страховик та Страхувальник, надалі по тексту разом іменуються Сторони та кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір добровільного 
страхування відповідальності перед третіми особами, який складається з цієї оферти та заяви-приєднання (акцепту), які разом надалі 
іменуються Договір, про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, які 
пов'язані з відшкодуванням Страхувальником завданої ним шкоди майну Третіх осіб (Споживачів) при здійсненні ним професійної 
діяльності архітектора, а саме витрати, яких Споживач зазнав у зв’язку із знищенням або пошкодженням об’єкта архітектури, а також 
витрати, які Споживач зробив або мусить зробити для відновлення об’єкта архітектури, внаслідок неналежного виконання професійних 
обов’язків, що виявилися в недбалих діях, помилках та недоглядах. 

2. СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. 

СТРАХОВИЙ ПАКЕТ 
Обирається Страхувальником 

та зазначається в Заяві-
приєднання (Частині 1 Договору) 

«БАЗОВИЙ» «СТАНДАРТ» «ПРЕМІУМ» 

ЗАГАЛЬНА СТРАХОВА СУМА ЗА 

ДОГОВОРОМ 

150 000 (сто п’ятдесят 

тисяч) 00 коп. 
300 000 (триста тисяч) грн. 00 коп. 

500 000 (п’ятсот тисяч) 

грн. 00 коп. 

Страховий тариф від загальної 
страхової суми, на місяць 

0,20% 0,19% 0,18% 

Франшиза  5% 5% 5% 

Загальний страховий платіж до 
сплати 

Зазначається в Заяві-приєднання (Частині 1 Договору) 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

3.1. Договір набирає чинності 00 годин 00 хвилин третього дня за датою сплати страхового платежу, та діє протягом строку, вказаного 
в Заяві-приєднання (Частині 1 Договору). 
3.2. Страховий платіж має бути сплачений не пізніше наступного робочого дня за датою укладення Договору. 
У випадку несплати Страхувальником страхового платежу у вказаний строк та/або не в повному обсязі, цей Договір вважається не 
укладеним та не створює для сторін жодних правових наслідків. Страхові платежі, які надійшли після спливу вказаного у цьому пункті 
строку та/або надійшли не в повному обсязі підлягають поверненню Страхувальнику. 

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

4.1.  Договір укладається шляхом пропозиції Страховика укласти Договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) Страхувальником. 
4.2. Пропозиція укладення Договору (оферта) – Частина 2 цього Договору (Правила та умови страхування), текст якої підписується 
Страховиком та скріплюється його печаткою в одному екземплярі та зберігається у Страховика. Текст Частини 2 Договору також є 
доступним в місцях обслуговування Страхувальників Страховика, а також на веб-сторінці Страховика в мережі Інтернет за посиланням 
www.spare.ua. Частина 2 Договору є офертою в розумінні частини 1 статті 634 Цивільного кодексу України. Страхувальник може 
приєднатися до оферти шляхом підписання Частини 1 цього Договору (Заяви-приєднання), складеної відповідно до зразка, який 
міститься в Додатку №1 до Частини 2 Договору (оферти) відповідно до обраного Страхувальником Страхового пакету. 

Оферта є стандартною формою в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, яку може акцептувати інша особа шляхом приєднання 
до Договору в цілому. 

Ця оферта містить усі істотні умови, передбачені законодавством для договорів страхування, та виражає намір Страховика вважати 
себе зобов’язаним у разі її прийняття Страхувальником. 

Після ознайомлення з умовами цієї Оферти, інформацією про фінансову послугу Страхувальник може прийняти пропозицію 
(акцептувати її). 
4.3. Прийняття пропозиції (акцепт) – Частина 1 цього Договору (Заява-приєднання). Повний та безумовний акцепт Страхувальником 
умов цього Договору полягає в здійсненні Страхувальником наступних конклюдентних дій, спрямованих на отримання страхових послуг 
Страховика: підписання Страхувальником Частини 1 Договору та сплата страхового платежу в повному обсязі на поточний банківський 
рахунок Страховика.  
   Частина 1 Договору одночасно є Заявою-приєднанням Страхувальника, що містить заявлені ним та погоджені Сторонами Договору 
умови страхування. 
   Страхувальник зобов’язаний підписати три примірники Частини 1 цього Договору (рівної юридичної сили), один – для Страховика, 
другий для – Спілки Архітекторів України (САУ), а третій – для Страхувальника та надіслати екземпляр Страховика та САУ на юридичні 
адреси останніх протягом 10 днів з дати укладення договору. В разі якщо Страхувальник не надіслав ці договори вважається, що він 
прийняв екземпляр Страховика та САУ на відповідальне зберігання і зобов’язаний надати його протягом 3 днів з моменту отримання 
вимоги Страховика або САУ. 
 



5. ТЕРИТОРІЯ І МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1. Територією страхування є вся територія України, за виключенням Автономної Республіки Крим, територій, визначених 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. № 1275-р “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 

здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України”, 

а також будь-яким іншим актом Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку населених пунктів, на території яких 

здійснювалася антитерористична операція на виконання абзацу третього пункту 5 статті 11 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону 

України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, або іншим нормативним документом чинним на 

момент укладання Договору. 

6. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

6.1. При настанні події, що може бути підставою для пред’явлення претензії (подання позову) третьою особою (споживачем), 

Страхувальник зобов’язаний не пізніше 72 годин письмово повідомити Страховика про настання такої події. Це повідомлення повинно 

містити таку інформацію: опис події, коли, де і яким чином сталася, характер пошкоджень, заподіяна шкода, прізвища та адреси 

постраждалих осіб і свідків та іншу інформацію, що має суттєве значення про подію, що може стати підставою для пред’явлення претензії 

та/або подання позову третіми особами. 

6.2. Надати Страховику або його представникам можливість проводити розслідування причин події і встановлення розміру шкоди, брати 

участь у заходах щодо зменшення шкоди. 

6.3. Повідомити Страховика про будь – яке відоме йому досудове розслідування, подачу позову, судовий розгляд, що стосуються 

заявленої події. 

6.4. У разі отримання претензії від третіх осіб (споживачів) Страхувальник зобов’язаний:  

6.4.1. протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надходження претензії, письмово повідомити Страховика про її отримання та зміст, 

подати Страховику Заяву-повідомлення про настання події, що має ознаки страхового випадку; 

6.4.2. протягом 24-х годин, після її отримання відправити на адресу Страховика копії претензій, листів, рішень суду, позовної вимоги, 

виклику в суд, повідомлень, судових повісток або будь-яких інших юридичних документів, отриманих у зв’язку з претензією, але в будь-

якому разі не пізніше 3 (трьох) днів з моменту одержання Страхувальником таких документів; 

6.4.3. надати Страховику всі документи, зазначені у Розділі 7 Частини 2 цього Договору, що підтверджують настання події, що має 

ознаки страхового випадку, та визначають розмір збитку. 

6.5. В разі пред’явлення позовних вимог третіми особами щодо відшкодування збитків завданих в результаті випадку, що має ознаки 

страхового, залучити Страховика до участі в судовому процесі як третю особу на своїй стороні. 

6.6. Якщо з поважних причин (у разі хвороби, у т.ч. хвороби близького родича, тощо), Страхувальник не повідомив Страховика про 

настання події, що має ознаки страхового випадку, у встановлений Договором строк, він повинен підтвердити це документально. 

Несвоєчасне повідомлення про настання події, що має ознаки страхової, без поважних причин надає Страховику право відмовити у 

виплаті страхового відшкодування. 

6.7. Страхувальник, без письмової згоди Страховика не має права заявляти, виконувати, визнавати або приймати на себе будь- які 

зобов’язання, а також здійснювати будь – які інші дії щодо Претензій, пов’язаних з будь якою подією, що може бути визнана Страховим 

випадком. 

7. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

7.1. Перелік документів, що підтверджують настання події, що має ознаки страхового випадку та розмір збитків, на підставі яких 

Страховик здійснює виплату страхового відшкодування, а саме: 

7.1.1. заява-повідомлення про подію, що має ознаки страхового випадку, за формою, встановленою Страховиком; 

7.1.2. претензії третіх осіб (споживачів)до Страхувальника; 

7.1.3. Кваліфікаційний сертифікат (ліцензію) Страхувальника на право здійснення архітектурної діяльності; 

7.1.4. рішення суду, що набрало законної сили, і зобов’язує Страхувальника відшкодувати збитки, заподіяні третім особам, або мирова 

угода про врегулювання претензії, підписана Страхувальником (за письмового погодження Страховиком) та Третьою особою 

(Споживачем) у випадку досудового врегулювання претензії, із платіжним дорученням або іншим документом, що підтверджує 

відшкодування Страхувальником шкоди у добровільному порядку, або рішення компетентного державного органу, яке накладає на 

Страхувальника санкції (грошово-матеріальне стягнення) з метою притягнення його до відповідальності, яка передбачена 

законодавством України; 

7.1.5. висновок про причини настання та характер збитків від відповідних компетентних органів; 

7.1.6. документи, що підтверджують розмір заподіяної третім особам (споживачам) шкоди; 

7.1.7. інші документи на запит Страховика, що стосуються випадку нанесення шкоди третім особам (споживачам). 

7.2. Страховик має право вимагати від Страхувальника надання інших, не зазначених у п. 7.1.  Частини 2 цього Договору, документів, 

якщо на підставі наявних доказів неможливо визначити обставини події, що має ознаки страхового випадку, та розмір збитків. Повний 

перелік необхідних документів визначається Страховиком у кожному випадку окремо в залежності від обставин події, що має ознаки 

страхового випадку.  

7.3. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, повинні бути надані Страховику у формі: оригінальних 

примірників або нотаріально завірених копій або простих копій, за умови надання Страховику можливості звірки цих копій з 

оригінальними документами. Неподання цих документів (або їх подання неналежним чином) дає Страховику право відмовити у виплаті 

страхового відшкодування або відстрочити виплату страхового відшкодування до отримання належним чином оформлених документів в 

частині збитку, що не підтверджена цими документами. 

7.4. У разі, якщо документи, які зазначені в п.п. 7.1.1.- 7.1.7., неможливо подати в момент подачі  заяви-повідомлення про подію, що 

має ознаки страхового випадку, подаються  не пізніше 5 (п’яти) з моменту їх отримання.      

8. ПОРЯДОК I УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

8.1. Виплата страхового відшкодування проводиться на підставі страхового акту, що складається Страховиком або уповноваженою ним 

особою після визначення розміру збитків в грошовому вираженні та отримання всіх документів, що підтверджують настання страхового 

випадку та визначають розмір збитку. 

8.2. Розмір страхового відшкодування за одним страховим випадком не може бути більше ліміту відповідальності за одним страховим 

випадком.  

8.3. Якщо Страховиком здійснено виплату страхового відшкодування, то загальний ліміт відповідальності за цим Договором 

зменшується на розмір виплаченого страхового відшкодування. За угодою сторін, Страхувальник має право відновити загальний ліміт 

відповідальності, сплативши додаткову страхову премію. 

8.4. Загальна сума виплачених страхових відшкодувань не може перевищувати загальну страхову суму, визначену цим Договором. Якщо 

страхове відшкодування (або загальна сума виплачених страхових відшкодувань) виплачено в розмірі загального ліміту відповідальності, 

дія цього Договору припиняється. 

8.5. Якщо за цим Договором виплачене страхове відшкодування (сума виплачених страхових відшкодувань) в розмірі меншому, ніж 

розмір загального ліміту відповідальності, то цей Договір зберігає силу до закінчення строку його дії.  



8.6. Страховик здійснює компенсацію витрат Страхувальника, якщо Страхувальник самостійно відшкодував шкоду/збитки, заподіяну 

третім особам (споживачам), за умови якщо таке відшкодування було письмово погоджено із Страховиком та надано підтвердження про 

сплату такого відшкодування. 

8.7. Якщо Страхувальник здійснив відшкодування третім особам (споживачам) без погодження із Страховиком, Страховик має право 

відмовити у компенсації такого відшкодування. Факт здійснення Страхувальником самостійного відшкодування заподіяної третім особам 

(споживачам) шкоди не є для Страховика підтвердженням настання страхового випадку. 

8.8. У разі, якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник сплатив страховий платіж менший, ніж обумовлено в цьому 

Договорі, тобто сплачено неповний платіж у встановлені Договором терміни, страхове відшкодування зменшується пропорційно 

відношенню несплаченої частини страхового платежу до обумовленої в цьому Договорі на момент настання страхового випадку. 

8.9. Днем виплати страхового відшкодування вважається день списання коштів з поточного рахунку Страховика на рахунок 

Страхувальника або третіх осіб (споживачів).  

9. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ, ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ 

9.1. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком протягом 10 (десяти) робочих днів 

з дня надання Страхувальником усіх необхідних документів, визначених у Розділі 7 Частини 2 цього Договору.  

9.2. Рішення Страховика про визнання страхового випадку та виплату страхового відшкодування оформляється страховим актом. 

9.3. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття рішення про виплату 

страхового відшкодування. 

9.4. У випадку прийняття рішення про відстрочення або відмову у виплаті страхового відшкодування, таке рішення повідомляється 

Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відстрочки або відмови протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його 

прийняття.  

9.5. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування до моменту одержання всіх необхідних доказів та документів, 

якщо: 

9.5.1. в нього є мотивовані сумніви в достовірності документів, що підтверджують подію, що має ознаки страхового випадку – до 

моменту підтвердження достовірності таких документів, але не більше, ніж на 6 (шість) місяців після строку, передбаченого п. 9.1 

Частини 2 цього Договору; 

9.5.2. не повністю з’ясовано обставини події, що має ознаки страхового випадку, причини та розмір збитків, обставини, що 

підтверджують право третіх осіб (споживачів) на одержання страхового відшкодування  до з’ясування таких обставин; 

9.5.3. відносно Страхувальника або третьої особи (споживача) відкрите кримінальне провадження по факту настання події, що має 

ознаки страхового випадку, – до одержання Страховиком вироку (рішення) суду або прийняття компетентними органами рішення про 

закриття провадження по справі; 

9.5.4. у випадку визнання події, що має ознаки страхового випадку, такою, що настала, та визначення суми збитків в судовому порядку 

– до одержання Страховиком вироку (рішення, постанови) суду. 

9.6. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є: 

9.6.1. вчинення Страхувальником умисного злочину, який привів до страхового випадку; 

9.6.2. навмисні дії Страхувальника або третьої особи (споживача) 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 третьої особи 

(споживача) встановлюється відповідно до законодавства України; 

9.6.3. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення 

Страхувальником перешкод Страховику у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 

9.6.4. невиконання Страхувальником своїх обов’язків згідно умов цього Договору; 

9.6.5. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування або про факт настання страхового 

випадку; 

9.6.6. надання претензії, шахрайської в будь-якій її частині, або використання будь - яких кримінально-караних способів 

Страхувальником або іншою особою, що діє на його користь, з метою отримання страхового відшкодування; 

9.6.7. відсутність або надання не в повному обсязі документів, передбачених Розділом 7 Частини 2 Договору, що підтверджують 

настання страхового випадку та суму збитків; 

9.6.8. перешкода або відмова у сприянні Страховику у розслідуванні обставин події, що має ознаки страхового випадку, та/або 

невиконання розпоряджень та рекомендацій Страховика стосовно зменшення розміру збитку та врегулювання претензій; 

9.6.9. несплата Страхувальником страхової премії у строки, обумовлені Договором; 

9.6.10. відмова від права вимоги до особи, відповідальної за збитки, або якщо здійснення такого права стало неможливим з вини 

Страхувальника; 

9.6.11. неподання Страхувальником відомостей про зміну ступеню ризику у строки, відповідно до п. 10.2.3. Частини 2 цього Договору; 

9.6.12. не усунення Страхувальником обставин, що підвищують ступінь ризику, про необхідність ліквідації яких повідомляв Страховик, 

протягом встановленого Страховиком строку;  

9.6.13. відмова третьої особи (споживача) від претензії до Страхувальника; 

9.6.14. будь-яка подія, зазначена в Розділі Частини 2 цього Договору; 

9.6.15. інші випадки, передбачені Законом України «Про страхування» та Правилами страхування. 

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

   10.1. Страхувальник має право: 

10.1.1. отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку в розмірі та в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України  та умовами Частин 1, 2 цього Договору;  

10.1.2. ініціювати внесення змін до умов цього Договору протягом строку його дії; 

10.1.3. достроково припинити дію цього Договору у порядку, передбаченому Розділом 11 Частини 2 цього Договору;  

10.1.4. на одержання від Страховика дублікату Договору у разі втрати оригіналу; 

10.1.5. оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку. 

10.2. Страхувальник зобов’язаний: 

10.2.1. своєчасно сплатити страховий платіж згідно Частин 1, 2 Договору; 

10.2.2. повідомляти Страховика про інші діючі договори страхування щодо предмету Договору при укладанні цього Договору та під час 

строку його дії;  

10.2.3. при укладанні цього Договору надавати Страховику достовірну інформацію про всі відомі йому обставини (такі як: пред’явлення 

позову або вимоги/претензії до Страхувальника; надання технічних умов, що явно не відповідають вимогам законодавства, тощо), що 

мають істотне значення для оцінки страхового ризику і надалі, в письмовій формі, інформувати Страховика про будь-яку зміну страхового 

ризику протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту (дати) настання таких змін;  

10.2.4. не допускати дій або бездіяльності по відношенню до факторів, настання яких має вплив на ступінь страхового ризику, а у разі 

їх виникнення вживати всіх заходів для усунення обставин, що підвищують його ступінь; 



10.2.5. письмово повідомити Страховика про всі вимоги щодо відшкодування збитків, які були пред’явлені Страхувальнику у зв’язку з 

подією, що має ознаки страхового випадку, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту (дати) її настання; 

10.2.6. при настанні події, що має ознаки страхового випадку, діяти в порядку, передбаченому Розділом 6 цього Договору; 

10.2.7. при настанні події, що має ознаки страхового випадку, не робити пропозицій про добровільне відшкодування шкоди, не визнавати 

в частині або в цілому своєї відповідальності без письмової згоди на це Страховика; 

10.2.8. вживати заходів щодо запобігання та зменшення шкоди, завданої третім особам (споживачам) внаслідок настання події, що має 

ознаки страхового випадку; 

10.2.9. у разі письмової згоди Страховика на відшкодування Страхувальником за власний рахунок збитку, заподіяного третім особам 

(споживачам), протягом 2 (двох) робочих днів з моменту (дати) врегулювання претензії, письмово повідомити про це Страховика та 

надати копію платіжного доручення або іншого банківського документу, що підтверджує перерахування коштів, в повному обсязі або 

частково, потерпілій третій особі (споживачу); 

10.2.10. протягом 10 (десяти) робочих днів повернути Страховику отримане страхове відшкодування в повному обсязі або у певній частці, 

з моменту виявлення обставин, що за чинним законодавством України або відповідно до Правил страхування та/або умов цього Договору 

повністю або частково позбавляють Страхувальника та/або третю особу (споживача) права на отримання страхового відшкодування; 

10.2.11. дотримуватись умов та належно виконувати свої обов’язки за цим Договором. 

10.3. Страховик має право: 

10.3.1. перевіряти інформацію, яку надав Страхувальник про предмет Договору або випадок, що має ознаки страхового; 

10.3.2. вимагати від Страхувальника або третьої особи (споживача) інформацію, необхідну для встановлення факту настання події, що 

має ознаки страхового випадку, обставин та причин її виникнення, характеру та розміру заподіяної шкоди; 

10.3.3. при настанні події, що має ознаки страхового випадку, самостійно з’ясовувати причини та обставини цієї події, а також проводити 

незалежну експертизу для визначення розміру збитків та причин настання події; 

10.3.4. достроково припинити дію Договору у випадках та у порядку, передбачених Розділом 11 Частини 2 Договору;  

10.3.5. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках передбачених умовами цього Договору та/або Правилами;  

10.3.6. відстрочити прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, відповідно до п. 9.5  Частини 2 цього Договору;  

10.3.7. вимагати від Страхувальника та/або третьої особи (споживача) повернути одержане страхове відшкодування (його частину), якщо 

протягом передбачених чинним законодавством України строків позовної давності виявиться така обставина, що повністю або частково 

позбавляє третю особу (споживача) /Страхувальника права на страхове відшкодування;  

10.4. Страховик зобов'язаний: 

10.4.1. протягом 2 (двох) робочих днів, як стане відомо про настання події, що має ознаки страхового випадку, вжити заходів щодо 

оформлення всіх документів, необхідних для виплати страхового відшкодування відповідно до переліку, зазначеного у Розділі 8 Частини 

2 цього Договору; 

10.4.2. здійснити виплату страхового відшкодування в порядку та в строки, передбачені умовами цього Договору; 

10.4.3. письмово, з обґрунтуванням причин, повідомити Страхувальника про відстрочення прийняття рішення про виплату або відмову у 

виплаті страхового відшкодування протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту прийняття такого рішення; 

10.4.4. видати Страхувальнику, за його письмовою заявою про втрату примірника Договору страхування, дублікат Частини 1 цього 

Договору;  

10.4.5. дотримуватись умов цього Договору та належно виконувати свої обов’язки за цим Договором. 

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

11.1. Дія цього Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі: 

11.1.1. закінчення строку дії цього Договору; 

11.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

11.1.3. ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної особи чи втрати ним дієздатності за винятком 

випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону України „Про страхування”; 

11.1.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України; 

11.1.5. прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним; 

11.1.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

11.2. Дію цього Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. 

11.3. Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка Сторона зобов'язана повідомити іншу письмово не пізніше, як за 30 

(тридцять) календарних днів до дати припинення дії цього Договору.  

11.4. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що 

залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених в розмірі 40% від загального 

страхового платежу, зазначеного в п. 8 Частини 1 цього Договору, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за 

Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику 

сплачені ним страхові платежі повністю. 

11.5. У разі дострокового припинення Договору, за вимогою Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові 

платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає йому страхові 

платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених в 

розмірі 40% від страхового платежу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Договором. 

11.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового 

припинення дії цього Договору.  

11.7. Внесення змін і доповнень до Договору можливе лише за взаємною письмовою згодою Страховика та Страхувальника. Будь-які 

зміни та/або доповнення до Договору оформлюються відповідними додатковими угодами до Договору, які з моменту підписання 

Сторонами стають його невід’ємними частинами. 

11.8. Про намір внести зміни та/або доповнення до цього Договору Сторона, що ініціює такі зміни, повинна письмово повідомити іншу 

Сторону не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запропонованого терміну внесення таких змін та/або доповнень. 

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

12.1. Спори, пов'язані зі виконанням Договору, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Сторони 

домовляються між собою, що будь-який спір щодо умов Договору або у зв’язку з ним (крім винятків, передбачених ст. 6 Закону України 

від 11.05.2004 № 1701-IV «Про третейські суди),  в разі неможливості вирішення його шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд 

і остаточне вирішення до Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Українська федерація карате», 

у відповідності з його Регламентом. 

12.2. Розгляд справи здійснюється одним третейським суддею, яким має бути діючий суддя третейського суду при Всеукраїнській 

громадській організації «Українська федерація карате», Мова розгляду спору – українська. За рішенням третейського судді розгляд спору 

може бути здійснений виключно на підставі документів без участі Сторін у третейському процесі. 

13. ФОРС-МАЖОР 

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Полісом, якщо доведуть, що 

невиконання або неналежне виконання ними своїх зобов'язань є наслідком дії обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і 

невідворотних за даних умов подій, в тому числі: стихійного лиха, аварій, пожеж, масових заворушень, порушень громадського 



правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб, будь-якої заборони або обмеження грошових розрахунків 

Національним банком України, введення ембарго на імпорт (експорт) чи інших обставин, прийняття державними органами відповідних 

актів, що виникли (вступили в силу) після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. 

13.2. У випадку настання обставин непереборної сили Сторона, у якої виникли такі обставини, повинна протягом 5 (п'яти) робочих днів 

з дня настання таких обставин письмово повідомити про них іншу Сторону та протягом 10 (десяти) робочих днів представити іншій Стороні 

документи, видані Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим державним органом, що підтверджують факт 

настання вказаних обставин. 

13.3. Неповідомлення Стороною, на яку впливають обставини непереборної сили, іншої Сторони та/або не надання іншій Стороні 

документів, виданих Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим державним органом, що підтверджують факт 

настання обставин непереборної сили, позбавляє Сторону, на яку впливають обставини непереборної сили, посилатися на них, як на 

підставу для невиконання та/або неналежного виконання нею своїх обов'язків за Договором. 

13.4. Строки та/або терміни виконання зобов'язань за Полісом автоматично продовжуються/переносяться на час дії обставин 

непереборної сили, за умови, що Сторона, у якої виникли обставини непереборної сили своєчасно повідомила іншу Сторону про їх 

настання та надала їй документ(и), видані Торгово-промисловою палатою України або іншим державним органом, який підтверджує 

настання обставин непереборної сили. 

13.5. У випадку, коли обставини непереборної сили або їх наслідки продовжуються більше двох місяців, або при настанні таких обставин 

стає очевидним, що вони будуть діяти більше двомісячного строку, Сторони проводять переговори з метою виявлення прийнятних для 

них способів виконання Договору або припинення його дії. 

13.6. У разі припинення Сторонами дії договору внаслідок настання обставин непереборної сили жодна із сторін не несе відповідальності 

за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за таким договором. 

14. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

14.1. Зміст цього Договору складає комерційну таємницю Сторін, що не підлягає розголошенню Страховиком і Страхувальником. 

14.2. Всі повідомлення та відомості, що направляються Сторонами одна одній за цим Договором, повинні бути здійснені в письмовій 

формі і будуть вважатись наданими належним чином, якщо вони будуть надані рекомендованим листом або особисто з врученням під 

підпис відповідальній особі Страховика, а також надані (повідомлені) телефоном, телеграфом, факсом, електронною поштою тощо, з 

направленням письмового повідомлення або документу рекомендованим листом протягом 2 (двох) календарних днів з дня надання 

(повідомлення) телефоном, телеграфом, факсом, електронною поштою тощо, або з доставкою такого повідомлення чи документу 

посильним. 

14.3. Шляхом підписання Страхувальником цього Договору, останній надає цим згоду та право Страховику, безстроково, відповідно 

до діючого законодавства:  

1) отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати 

(розповсюджувати, передавати), у сфері страхової діяльності, інформацію яка, відповідно до вимог законодавства, становить 

персональні дані Страхувальника та яка містяться в заяві, та/або отримана Страховиком від Страхувальника при укладенні та/або 

виконанні договору страхування;  

2) заносити таку інформацію до автоматизованих систем Страховика. Використання і поширення інформації, що становить персональні 

дані Страхувальника здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності Страховика та/або захисту його інтересів, 

та/або необхідних для забезпечення виконання умов цього Договору.  

Підписанням цього Договору Страхувальник стверджує, що вся надана Страхувальником Страховику інформація, в тому числі, що 

становить його персональні дані, надана Страховику на законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею. 

Своїм підписом Страхувальник також засвідчує, що він розуміє та погоджується що його/її, у встановленому законом порядку, 

повідомлено Страховиком, що персональні дані, надані ним/нею Страховикові, було включено до автоматизованих систем Страховика, 

повідомлено про мету збору та обробки даних, Страховиком також повідомлено та йому/їй роз’яснено права щодо персональних даних, 

якими суб’єкт персональних даних наділений у відповідності до діючого законодавства України. 

14.4. Страхувальник надає згоду Страховику надавати всі надані ним свої персональні дані, як іншій страховій компанії, так і 

компаніям, пов’язаним із страховиком в Україні та за кордоном, державним органам за їх запитами, а також за відсутності таких запитів, 

але у випадках, коли Страховик зобов’язаний надавати персональні дані державним органам у відповідності із діючим законодавством 

України, а також, зокрема, у зв’язку з наданням Страховиком чи Страховику будь - якої послуги, а також в цілях проведення 

статистичного аналізу, обробки даних та оцінки ризику та забезпечення виконання умов договору страхування. 

14.5. До всіх питань, що не врегульовані цим Договором, застосовуються положення Правил страхування та положення чинного 

законодавства України. 

14.6. Всі спори щодо виконання умов цього Договору вирішуються шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом 

переговорів, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

14.7. Цей Договір укладений в 3 (трьох) оригінальних примірниках: один для Страховика, один для Страхувальника, один для 

Національної спілки архітекторів України (надалі - НСАУ).  

14.8. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Частини 1 та Частини 2 Договору, Сторони керуються положеннями Частини 

1 Договору. 

14.9. Відповідно до Правил та Закону України "Про страхування", Сторони, визначені в Частині 1 Договору, засвідчили своїми 

підписами згоду з умовами, викладеними в Частині 2 Договору. 

14.10. Страхувальник доручає НСАУ представляти його інтереси зі Страховиком, 

14.11.  для чого НСАУ: 

- підписує цей Договір добровільного страхування професійної відповідальності архітекторів, а також усі додатки, додаткові 

угоди, адендуми до нього; 

- має право представляти інтереси Страхувальника у взаємовідносинах із Страховиком та іншими юридичними та фізичними 

особами, за окремим дорученням в межах дії Договору страхування; 

- надає Страхувальнику юридичні консультації з питань професійної діяльності та виконання умов Договору страхування; 

- надає Страховику консультації з професійної діяльності архітектора та визначає критерії для установлення страховою 

компанією страхового платежу. 

15. ПІДПИСИ СТОРІН 

15.1. Страхувальник приєднується до цього Договору відповідно до п. 4.2 Договору та підписує Частину 1 Договору. 

 
 Генеральний Директор                                                         Івантишин В.М. 

  
 
 
 


