Надійна компанія,
що близька до людей

УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА
69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А,
office@aska.com.ua, http://www.aska.com.ua
Центр сервісної підтримки клієнтів (цілодобово) 0-800-601-701 – безкоштовно по Україні
зі стаціонарних телефонів, 456 – з мобільних телефонів (згідно тарифів операторів)

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) ПРАТ «УАСК АСКА»
НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ ПЛАТІЖНИХ КРЕДИТНИХ КАРТ
«____» ______________ 20____ року
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» (надалі - ПрАТ «УАСК АСКА»/Страховик) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує
Публічну пропозицію (оферту) на укладення Договору добровільного страхування майнових інтересів власників платіжних кредитних карт (надалі – Договір) з метою надання
послуг зі страхування, умови і порядок надання яких визначені у Договорі та заяві на приєднання до Договору страхування (надалі – Заява).
Ця пропозиція розміщується на сайті Страховика: www.aska.com.ua (надалі - Сайт Страховика), набирає чинності з дати, зазначеної на її першій сторінці, та є чинною до дати
розміщення (оприлюднення) на Сайті Страховика заяви про її відкликання в цілому чи в частині, або розміщення в новій редакції.
Страховик, діючи на підставі ст.ст. 641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією надання послуг зі страхування майнових інтересів
власників платіжних кредитних карт ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ((надалі – ПАТ «ПУМБ»/Банк) у передбаченому законом порядку та на
обумовлених умовах.
Акцептування цієї Публічної пропозиції на укладення Договору страхування майнових інтересів власників платіжних кредитних карт здійснюється фізичними особами у
відділеннях ПАТ «ПУМБ», який діє від імені Страховика, на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом оформлення Заяви на приєднання до Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб, що включає також Заяву, за умови подання документів і відомостей, необхідних для з’ясування (ідентифікації, верифікації та
вивчення клієнта) особи – Страхувальника, суті діяльності та фінансового стану.
Приєднання фізичних осіб до Договору страхування відбувається в цілому, Страхувальник не може запропонувати Страховикові свої умови Договору. Цей Договір, а також
оформлені Страхувальниками Заяви та Правила страхування разом складають єдиний документ – Договір добровільного страхування майнових інтересів власників платіжних
кредитних карт.
Цей Договір (надалі - Договір) укладається на підставі Правил добровільного страхування майна (нової редакції), затверджених Страховиком
1. Страховик

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА»

2. Страхувальник

Дієздатний громадянин віком від 20 років на дату початку Договору страхування та до 70 років (включно) на дату закінчення
Договору страхування, який є Власником платіжної картки згідно з укладеним із ПАТ «ПУМБ» договором карткового рахунку.

3. Вигодонабувач

Страхувальник - власник карткового рахунку, до якого оформлена платіжна кредитна картка

4. Предмет Договору

Предметом Договору є майновий інтерес, пов'язаний з володінням, користування та розпорядженням майном, що належить
власнику - карткового рахунку

5. Застраховане майно

Кошти на Картковому рахунку Страхувальника, відкритому у ПАТ «ПУМБ» (код банку - 334851), до якого емітовані кредитні Картки.

6. Страхові ризики, страхові суми, страховий платіж:
6.1. Страхові ризики/ групи ризиків

6.2. Страхова
сума за
ризиком, грн.

6.1.1. Викрадення грошових коштів, отриманих Власником платіжної картки (Страхувальником) в
банкоматі або у відділенні банку з використанням платіжної картки, в результаті крадіжки/
грабежу/ розбою, що сталися під час або протягом 5 годин з моменту зняття Страхувальником
грошових коштів у банкоматі, чи відділенні банку з використанням його платіжної картки.
6.1.2. Незаконне отримання третьою особою грошових коштів у банкоматі/касі або оплата
товарів, робіт, послуг у торговій мережі, з використанням підробленої картки (скіммінг), на яку
нанесені/ закодовані відомості платіжної картки Страхувальника.
6.1.3. Незаконне отримання грошових коштів або оплата товарів, робіт, послуг третьою особою
із застосуванням протиправних (злочинних) методів отримання від Власника платіжної картки
інформації щодо цієї платіжної картки.

10 000 грн.

6.1.4. Втрата коштів з платіжної картки Власником платіжної картки, що сталася внаслідок
списання грошових коштів з платіжної картки Страхувальника третіми особами, отриманої ними
в результаті шахрайських дій під час сплати товарів, послуг із використанням реквізитів
платіжної картки Страхувальника в мережі Інтернет

1000 грн.

6.3. Страхова
6.5. Щомісячний
сума за
6.4. Франшиза
страховий
договором, грн.
платіж, грн.

10 000 грн.

0

20 грн.

7. Страховий тариф за цим Договором визначається діленням страхового платежу на страхову суму.
8. Порядок сплати страхового платежу: Страховий платіж у розмірі, визначеному цим Договором, сплачується щомісячно шляхом списання Банком грошових коштів з
карткового рахунку Власника платіжної картки (Страхувальника) та перерахування їх на поточний рахунок Страховика. Перерахування страхових платежів здійснюється в
перший робочий день наступного Розрахункового періоду
9. Строк дії Договору: Цей Договір набуває чинності з 00 годин дня, наступного за днем надходження першого страхового платежу в розмірі, встановленому цим Договором,
на поточний рахунок Страховика, і діє протягом одного року з можливістю пролонгації на тих же умовах на наступний період (календарний рік), але в будь якому випадку на
строк, що не більше терміну дії договору карткового рахунку.
9.1. Страхове покриття діє з дати здійснення Страхувальником транзакції за платіжною карткою Страхувальника в Розрахунковому періоді та діє до останнього календарного
дня Розрахункового періоду. У випадку ненадходження на рахунок Страховика першого або чергового щомісячного страхового платежу у визначеному цим Договором розміри
та у зазначені строки, дія страхового покриття за цим Договором припиняється з дня, до якого мала бути сплачена перша або чергова частина страхового платежу. Страхове
покриття може бути поновлене за умови сплати чергового страхового платежу, у встановленому цим Договором розмірі.
Розрахунковим періодом слід вважати період, що розпочинається з дня, наступного за останнім розрахунковим днем і закінчується в наступний розрахунковий день (включно).
Розрахунковим днем є день, коли Банк здійснює нарахування процентів за користування кредитними коштами, комісій та проводить розрахунок обов’язкового платежу за
звітний Розрахунковий період.
Розрахунковий день це 10-те число календарного місяця, 20-те число календарного місяця та останнє календарне число місяця.
10. Місце дії цього Договору – весь світ. На території України цей Договір діє за виключенням населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово
не здійснюють свої повноваження та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (згідно Розпорядження від 07.11.2014 №1085 Кабінету Міністрів України з
урахуванням усіх змін і доповнень),а також території АК Крим.
11. Випадок визнається страховим лише за умови наявності документів компетентних органів, що підтверджують настання події, а саме, обвинувального вироку суду.
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12. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ, ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
12.1. В усіх випадках Страховик не відшкодовує:
12.1.1. Збитки, що виникли внаслідок воєнних дій всякого роду, громадянської війни, громадських заворушень, страйків, локаутів, конфіскацій, арешту, націоналізації,
знищення або пошкодження майна за розпорядженням військової або цивільної влади, а також внаслідок терористичних актів і їхніх наслідків.
12.1.2. Збитки, що виникли внаслідок впливу ядерної енергії в будь-якій формі.
12.1.3. Збитки, що виникли внаслідок стихійних лих, повеней, землетрусів, природних катастроф.
12.1.4. Збитки, що виникли внаслідок навмисних дій або шахрайства Власника платіжної картки або членів його родини (дружини/ чоловіка, в тому числі за умови спільного
проживання з Вигодонабувачем однією сім’єю, але без перебування у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, нащадка або родичів за прямою лінією спорідненості),
опікунів або поручителів.
12.1.5. Збитки, що виникли внаслідок крадіжки грошових коштів та/ або платіжної картки, яка була здійснена в автомобілі, у випадку, коли під час крадіжки, Страхувальник не
знаходився в автомобілі.
12.1.6. Збитки, що виникли внаслідок будь-яких протизаконних дії Власника платіжної картки.
12.1.7. Збитки, що виникли внаслідок використання кредитних або власних коштів Страхувальника, які не були розміщені на картковому рахунку Власника платіжної картки, що
відкритий у ПАТ «ПУМБ».
12.1.6. Збитки за ризиком, зазначеним в п. 6.1.1 цього Договору, що виникли внаслідок крадіжки, яка була здійснена пізніше, ніж визначений в п. 6.1.1 цього Договору строк
після операції зняття коштів з банкомату.
12.1.7. Збитки, що виникли внаслідок добровільної передачі Власником платіжної картки свого майна третім особам.
12.1.8. Збитки, що виникли внаслідок шахрайського використання платіжної картки, причиною настання яких є груба необережність Власника платіжної картки, якщо груба
необережність призвела до настання страхової події.
12.1.9. Збитки, що виникли внаслідок шахрайського використання платіжної картки, здійсненого з допомогою Пін-коду до платіжної картки Страхувальника, що був добровільно
переданий третім особам, або, який став відомий третім особам внаслідок того, що Страхувальник не вжив всіх необхідних та доцільних дій для недопущення отримання Пінкоду третіми особами.
12.1.10. Збитки, що виникли внаслідок крадіжки, обставинами якої є залишення придбаного майна без нагляду у громадському місці.
12.1.11. Збитки, щодо яких немає обвинувального вироку суду, що набув законної сили.
12.1.12. Збитки, що виникли внаслідок використання власних коштів Страхувальника, що знаходяться на Платіжній картці Страхувальника.
12.2. Страховик не здійснює виплату страхового відшкодування за випадками, не підтвердженими необхідними документами, зазначеними в п. 16.3 цього Договору.
12.3. Відшкодуванню за цим Договором підлягають тільки прямі збитки. Непрямі збитки (включаючи упущену вигоду, втрату прибутку), моральний збиток, включаючи збиток,
заподіяний честі, гідності, діловій репутації третіх осіб тощо, не відшкодовуються.
13. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
13.1. Страхувальник має право:
13.1.1. Ознайомитися з умовами цього Договору.
13.1.2. Одержати страхове відшкодування відповідно до умов цього Договору.
13.1.3. Ініціювати внесення змін в умови цього Договору.
13.1.4. Ініціювати дострокове припинення цього Договору.
13.2. Страхувальник зобов'язаний:
13.2.1. Сплатити страховий платіж в порядку та строки, зазначені в цьому Договорі.
13.2.2. При укладанні цього Договору, а також в період його дії (до настання страхового випадку) повідомляти Страховика про всі діючі договори страхування або договори, що
укладаються, у відношенні застрахованого за цим Договором майна.
13.2.3 Інформувати Страховика про зміни місця проживання/місцезнаходження протягом 2 (двох) робочих днів з моменту настання таких змін.
13.2.4. При зміні обставин, що можуть вплинути на ступінь прийнятих на страхування ризиків протягом трьох робочих днів письмово сповістити про це Страховику і погодити з
ним подальші дії.
13.2.5. Повернути Страховику раніше виплачене страхове відшкодування (або відповідну його частину), якщо виявиться така обставина, що повністю або частково позбавляє
Страхувальника права на страхове відшкодування.
13.3. При настанні події, у зв'язку з якою Страхувальник має намір звернутися до Страховика з заявою про виплату страхового відшк одування за цим Договором,
Страхувальник (його представник) зобов'язаний:
13.3.1. Вживати заходів щодо запобігання і зменшення збитків, заподіяних внаслідок настання страхового випадку.
13.3.2. Негайно, як тільки це стане можливим, у строки, зазначені у договорі про відкриття карткового рахунку повідомити про втрату (викрадення) платіжної картки ПАО
"ПУМБ";
13.3.3. Негайно, як тільки це стане можливим, подати в компетентні органи заяву про факт викрадення застрахованого майна, викликати на місце події їх представників,
дочекатися і отримати від них документи, які підтверджують факт настання, дату, час, місце та обставини події. У разі неприбуття зазначених представників на місце події
звернутись до органу, який був повідомлений про подію, для отримання довідки, що підтверджує факт і час звернення.
13.3.4. Негайно, як тільки це стане можливим, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж протягом 2 (двох) робочих днів з моменту, коли Страхувальнику (його представнику)
стало відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, повідомити про подію Страховика будь-яким доступним для Страхувальника засобом:
- зателефонувати в цілодобовий Центр Сервісної підтримки клієнтів Страховика за телефонами: 0-800-601-701 (безкоштовно в межах України) або 456-з мобільних телефонів
(згідно тарифів операторів). У повідомленні необхідно описати обставини події, причини настання, характер та розмір збитків, дії, здійснені Страхувальником при її настанні,
відому інформацію про винних і свідків.
13.3.4.1. У випадку, якщо повідомлення було зроблено телефоном, Страхувальнику необхідно одержати і запам'ятати (зафіксувати в себе) повідомлений представником
Страховика номер запису в журналі реєстрації заяв про події. У випадку, якщо при наступному зверненні до Страховика у зв'язку з подією Страхувальник (його представник)
не може повідомити такий номер реєстраційного запису і повідомлення неможливо ідентифікувати за іншими ознаками, такими як прізвище Страхувальника, номер договору
страхування, місце події тощо, Страховик має право вважати відповідне повідомлення неодержаним. Лише факт втрати реєстраційного номеру або неможливість його
повідомлення, або неповідомлення номеру Договору, місця події тощо не є підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування.
13.3.4.2. У випадку, якщо повідомлення про подію було зроблено телефоном/ факсом/ електронною поштою, Страхувальник (його представник) зобов’язаний протягом 2-х
(двох) робочих днів з дати повідомлення Страховика про подію, що може бути визнана страховим випадком, направити Страховику письмове повідомлення про подію. До
письмової заяви необхідно надати наявні документи компетентних органів, що підтверджують інформацію, повідомлену Страхувальником.
13.3.5. Передати Страховику всі документи і вжити заходів для здійснення Страховиком права вимоги до осіб, відповідальних за настання страхового випадку.
13.3.6. Надати Страховику всі документи, необхідні для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, зазначені в п. 15.3 цього Договору.
13.4. Страховик має право:
13.4.1. Перевіряти правдивість повідомленої йому Страхувальником інформації і перевіряти виконання Страхувальником обов'язків, викладених в цьому Договорі.
13.4.2. Самостійно з'ясовувати причини і обставини страхового випадку. При необхідності направляти запити у компетентні органи про надання відповідних документів і
інформації, що підтверджують факт, причини і обставини настання страхового випадку.
13.4.3. Відстрочити виплату страхового відшкодування при необхідності додаткової перевірки обставин страхового випадку на строк до 3 місяців від дати одержання всіх
документів, необхідних для здійснення страхової виплати з числа зазначених у п.15.3 цього Договору. Якщо відповідними органами внутрішніх справ порушена кримінальна
справа проти Страхувальника або його представників, і ведеться розслідування обставин, що призвели до виникнення збитку, то страхове відшкодування не виплачується до
закінчення розслідування або набуття законної сили вироком суду.
13.4.4. Ініціювати дострокове припинення дії цього Договору.
13.4.5. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.
13.5. Страховик зобов'язаний:
13.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами цього Договору і Правилами страхування.
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13.5.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання події, яка може бути визнана страховим випадком, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних
документів для своєчасної виплати страхового відшкодування.
13.5.3. Здійснити виплату страхового відшкодування в порядку і строки, передбачені цим Договором. При відмові або відстрочці у виплаті страхового відшкодування, протягом
15 робочих днів із дня одержання всіх документів, необхідних для виплати, письмово сповістити про це Страхувальника (Заявника) ПАТ «ПУМБ» з мотивованим
обґрунтуванням причин відмови або відстрочки.
13.5.4. Не розголошувати інформацію про Страхувальника і його майнове становище, що стали йому відомі при укладанні або у зв'язку з дією цього Договору, за винятком
випадків, передбачених законодавством.
14. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється у розмірі прямого збитку, якого зазнав Страхувальник внаслідок страхового випадку, в межах страхової суми,
передбаченої цим Договором.
14.2. Розмір страхового відшкодування визначається у сумі коштів, втрачених Страхувальником з платіжної картки в результаті настання страхової події, передбаченої цим
Договором.
14.3. Загальна сума виплат страхового відшкодування за одним страховим випадком не може перевищувати страхової суми, зазначеної в п. 6 цього Договору, щодо
відповідного страхового ризику.
14.4. Протягом кожного року дії цього Договору щодо кожного із страхових ризиків, зазначених в п. 6 цього Договору, Страховик здійснює виплату страхового відшкодування не більше
одного разу на рік, але в будь-якому разі не більше лімітів відповідальності, передбачених цим Договором за відповідним ризиком.
14.5. Загальна сума страхових виплат щодо всіх страхових випадків, що сталися протягом строку дії цього Договору, не може перевищувати страхової суми за цим Договором, зазначеної в
п.6 цього Договору.
15. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
15.1. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування безготівково протягом 15 робочих днів після оформлення і підписання Страхового акта.
15.2. Страховий акт складається Страховиком на підставі письмової Заяви Страхувальника (його представника) і документів, що підтверджують факт настання страхового
випадку, його причини та обставини, а також розмір заподіяного збитку.
Строк складання Страхового акту – один робочий день після одержання всіх необхідних документів.
15.3. Перелік документів, необхідних для підтвердження факту настання страхового випадку, його причин, обставин, і розмір заподіяного збитку залежить від застрахованого
ризику (ризиків) і обставин події.
15.3.1. Документи, що надаються Страхувальником:
- належним чином складена заява на виплату страхового відшкодування за формою, встановленою Страховиком;
- цей Договір;
- копія паспорту та ІПН Страхувальника (Вигодонабувача);
- документи Банку (довідка та/або виписка по Картковому рахунку) про суму коштів, які були на Картковому рахунку Страхувальника на момент настання страхової події;
- документи Банку (довідка та/або виписка по Картковому рахунку) про суму коштів, що були втрачені Страхувальником внаслідок настання події, передбаченої цим
Договором;
- обвинувальний вирок суду, що набув законної сили.
15.4. У випадку, якщо наданих документів недостатньо для підтвердження факту настання страхового випадку, визначення причин і обставин його настання, а також розміру
заподіяного збитку, то Страховик письмово повідомляє Страхувальника (Заявника) та ПАО "ПУМБ" про необхідність проведення додаткового розслідування обставин
страхового випадку, одержання додаткових експертних висновків про розмір заподіяного збитку або інших документів та/або інформації, необхідних для виплати. При цьому
Страховик направляє запити в компетентні органи про надання відповідних документів та інформації. Строк складання Страхового акта при цьому відкладається до моменту
одержання такої інформації, але не більше 3-х місяців.
15.5. Страховик несе відповідальність за порушення строку виплати страхового відшкодування шляхом сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми
страхового відшкодування за кожний день прострочення.
15.6.Страховик має прав відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник (його представник):
15.6.1. Не виконав зобов'язань, передбачених у цьому Договорі.
15.6.2. Надав Страховику свідомо недостовірні документи або неправдиві відомості про предмет договору або про факт настання страхового випадку.
15.6.3. Навмисне скоїв чи допустив дії (бездіяльність), що призвели до настання страхового випадку.
15.6.4. Перешкоджав Страховику або його представникам, компетентним органам у визначенні причин і обставин настання страхового випадку.
15.6.5. Навмисне ввів Страховика або його представників в оману при визначенні причин, обставин або розміру збитку.
15.6.7. Порушив встановлені в цьому Договорі строки повідомлення Страховика та/або компетентних органів про настання страхового випадку без поважних причин.
15.6.8. Одержав компенсацію збитку в розмірі належної йому суми відшкодування або суми, що перевищує цей розмір, від особи (осіб) (від імені особи (осіб)), відповідальної
(відповідальних) за заподіяння матеріального збитку. Якщо розмір отриманої Страхувальником компенсації менше належної йому суми страхового відшкодування, Страховик
здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі частини, якої не вистачає.
15.6.9. Не надав Страховику необхідні документи для здійснення страхового відшкодування, передбачені цим Договором, та/або інформацію про страховий випадок.
15.6.10. Не повідомив Страховику про зміни обставин, що можуть вплинути на ступінь прийнятих на страхування ризиків, що сприяло виникненню страхового випадку,
збільшенню його наслідків, або істотно вплинуло на ступінь ризику.
15.6.11. Відмовився або не вжив необхідних заходів щодо здійснення Страховиком прав вимоги до відповідальних за збиток осіб, або здійснення цих прав виявилося
неможливим з його провини.
15.7. У випадку, якщо про обставини, зазначені в п.15.6 цього Договору, Страховику стало відомо після виплати страхового відшкодування, то він має право вимагати від
Страхувальника повернення виплаченого відшкодування або його частини.
15.8. Виплата страхового відшкодування за цим Договором здійснюється після одержання Страховиком повної суми страхового платежу, що належить до сплати за
відповідний календарний рік строку дії Договору.
16. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
16.1. Зміна умов цього Договору здійснюється за взаємною згодою Страхувальника і Страховика на підставі письмової заяви однієї зі сторін протягом п'яти днів з моменту
одержання заяви іншою стороною та оформлюється у вигляді письмових Додаткових угод, що підписуються обома сторонами. Додаткова угода, з моменту її підписання, є
невід'ємною частиною цього Договору.
16.2. Якщо будь-яка зі сторін не згодна з внесенням змін у цей Договір, в той же строк (п. 16.1) вирішується питання про дію Договору страхування на попередніх умовах або
про припинення його дії.
16.3. З моменту одержання заяви однією зі сторін до моменту ухвалення рішення, що випливає з пп. 16.1 і 16.2, цей Договір продовжує діяти на попередніх умовах.
16.4. Дія цього Договору припиняється:

після закінчення строку дії Договору

при виконанні Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;

при несплаті Страхувальником страхового платежу або його частини в зазначені цим Договором строки і в зазначеному розмірі;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
16.5. Цей Договір може бути припинений з ініціативи однієї зі сторін. Про намір достроково припинити дію цього Договору сторони зобов'язані повідомляти одна одну не
менше, ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення дії Договору.
16.6. У випадку дострокового припинення дії цього Договору сплачені страхові внески повертаються Страхувальнику повністю, якщо:

Страховик порушив умови цього Договору;

цей Договір припинений з ініціативи Страховика не внаслідок порушення Страхувальником умов цього Договору.
16.7. У випадках дострокового припинення дії цього Договору з причин, не зазначених у п. 16.6 цього Договору, Страхувальнику повертається частина сплачених страхових
внесків за неминулий строк дії цього Договору, з урахуванням порядку оплати страхового платежу, передбаченого в цьому Договорі, за вирахуванням здійснених за цим
Договором виплат і нормативних витрат Страховика на ведення справи в розмірі 25% від цієї частини.
17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
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17.1. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, регламентується Правилами страхування, зазначеними в цьому Договорі, і
діючим законодавством України. Всі умови, не обговорені цим Договором, регламентуються Правилами добровільного страхування майна, зазначеними в цьому Договорі, та
діючим законодавством України.
18. ІНШІ УМОВИ
18.1. Сторони безвідклично підтверджують, що цей Договір Сторони уклали у тому числі на підставі принципу свободи Договору, визначеного ст. 6 та 627 Цивільного кодексу
України. Сторони також безвідклично підтверджують, що порядок укладенні і положення цього Договору є зрозумілими, розумними та справедливими. Сторони погоджуються
з тим, що жодна з них при укладенні цього Договору не позбавляється прав, які звичайно мала, а також що цей Договір не виключає/не обмежує відповідальність за
порушення зобов'язання жодної Сторони. Страхувальник запевняє, що Договір не містить будь-яких обтяжливих умов для нього і є прийнятним в цілому, зі всіма умовами в
редакції Страховика.
18.2. Приєднанням до цього Договору Страхувальник підтверджує, що він до моменту укладення цього Договору ознайомлений Страховиком з інформацією про фінансові
(банківські) послуги за цим Договором, умови їх надання, механізмом захисту прав споживачів та порядком врегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання
фінансових послуг, а також іншою інформацією згідно ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», зміст вказаної
інформації Страхувальнику зрозумілий.
18.3. Приєднанням до цього Договору Страхувальник підтверджує свою згоду на надсилання Страховиком відомостей про виконання /неналежне виконання Страхувальником
своїх зобов'язань за Договором, іншої інформації, що пов'язана з Договором, а також комерційних пропозицій Страховика та/або рекламних матеріалів, також інформації, що
становить таємницю страхування, за допомогою SМS-повідомлень на номер мобільного телефону Страхувальника, на електронну пошту, або поштою за місцезнаходженням
Страхувальника, що надаються Страхувальником при підписанні Заяви. Страховик не несе відповідальності за ризики, пов’язані з відправкою інформації за вказаними
контактними реквізитами, в тому числі, що направлена інформація може стати відомою третім особам.
18.4. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» на обробку та використання персональних даних Страхувальника для надання страхових послуг, як
передбачених, так і не передбачених цим Договором, з метою надання/пропонування йому інших послуг, не передбачених цим Договором, а також на обробку та
використання персональних даних Страхувальника Страховиком з метою надання Страхувальнику страхових послуг.
18.5. Приєднанням до цього Договору Страхувальник підтверджує, що з умовами страхування ознайомлений та згодний, а також ознайомлений із друкованим відтворенням
підпису уповноваженої особи Страховика та печаткою Страховика, та надав згоду на їх використання.
ПІДПИС ТА РЕКВІЗИТИ СТРАХОВИКА
ПрАТ «УАСК АСКА»
69005,м.Запоріжжя, вул.Перемоги,97-А
фактична адреса: 03186, м Київ, вул. Антонова,5
п/р 265060100448 в АТ « ПроКредит Банк»,
м.Київ, МФО 320984
Код ЄДРПОУ 13490997
Тел.: (044) 520-22-20

Генеральний директор

А.О. Шукатко
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