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Мiсце укладання м. Вiнниця 19 квiтня 2022 року

flaHa Оферта с офiцiЙною пропозицi€ю ПРИВАТНОГО АКЦlОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (СТРАХОВА КОМПАНlя
KMlCTO>, що адресу€ться фiзичним дi€здатним особам укласти flоговiр добровiльного страхування майна та страхування
цивiльноi вiдповiдальностi перед третiми особами власника (користувача) майна (приеднання).

,Щоговiр добровiльного страхування майна та страхування цивiльноi вiдповiдальностi перед третiми особами
власника (користувача) маЙна (присднання (надалi -,Д,оговiр або flоговiр страхування)) укладено на пiдставi лiцензiй
Страховика серiя АВ N9 584171, серiя АВ N9 584170 та серiя АВ N9 584172 вiд 25.05.11, виданоi.Щержавною комiсiею з

регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни 25.05.11, 3акону УкраIни (Про страхування)), (надалi - 3акон), на умовах
кПравил добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ))/ кПравил добровiльного страхування
маЙна>, зареестрованих flержфiнпослуг УкраТни 04.09.0В, реестрацiЙниЙ номер LOBL474 та 11В147З вiдповiдно та Правил

добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (KpiM цивiльноi вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника), вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника), вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника).
Нова редакцiя>, зареестрованих Нацкомфiнпослуг УкраТни \2.06.t4, реестрацiЙний номер t5t4278 (надалi - Правила (зi

змiнами (надалi - Правила)).

1. с,гOрOни дс)гOt]Oл-}у
ПРИВАТНЕ АКЦlОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (СТРАХОВА КОМПАНlЯ KMICTO>, в особi виконавчого

директора ФЕДИНИ ЮлiТ Володимирiвни, що дiс на пiдставj floBipeHocTi N9002/2022 вiд
L9,o4.zo2z.

fliездатна фiзична особа, яка при€дналася до цього flоговору вiдповiдно до умов i положень
статей 634, бЗ8 Ltивiльного кодексу УкраТни, lлляхом здiЙснення акцепту через iнформацiЙно-
телекомунiкацiЙну систему (надалi - KlTC>), у вiдповiдностi до 3акону УкраТни <Про
електронну комерцiю> або пiдписавчrи 3аяву-при€днання до цього,Qоговору, яка сплатила
страховий платiж, i яка таким при€днанням уклада€ ,Qоговiр на користь себе або iнtдоi особи
за iT згодою.
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2.1. Ве6-саЙт Страховика - iнформацiйно-телекомунiкацiйний ресурс в мережi lnternet доступний за адресою: https://ic-
misto.com.ua.

2.2. Внррiшне оздоблення - полiпшення конструктивних елементiв будинку| а саме: оздоблення cTiH та перегородок
(гiпсокартон, шпалери, фарба, кахель та iнше); оздоблення пiдлоги (паркет, ламiнат, лiнолеум, плитка та iнше); оздоблення
стелi (пiдвiсна стеля, шпалери, фарба та iнше); вхiднi та внутрiшнi дверi та двернi коробки, BiKoHHi рами та склопакети, скло
та вiтражi, звичаЙнi та декоративнi двернi та BiKoHHi ручки, двернi замки. Вiдповiдно до умов даного flоговору до
внутрiшнього оздоблення вкл юча€ться Обладнан ня будi вел ь.

2.З. flомаtчне майно (рухоме майно) - будь-яка побутова TexHiKa, предмети iHTep'epy, домашнього вжитку, люстри,
меблi, нилими, Конкретний перелiк майна вказу€ться у Перелiку застрахованого домашнього (рухомого) майна.

BapTicTb домашнього маЙна вказу€ться Страхувальником, але не може бути бiльше дiЙсноI BapTocTi.

2.4. fliйсна BapTicTb домашнього майна - BapTicTb придбання аналогiчного за видом i якiстю майна, що визнача€ться на
piBHi середньо ринкових цiн такого майна на момент настання страхового випадку.

2.5, Збитки внаслiдок вiйни (оголошеноi або неоголошеноТ), вiйськових (бойових) дiй, збройного конфлiкту - це
збитки, завданi майну та населенню пiд час та/або внаслiдок дiй вiйськових формувань (законних та незаконних) cTopiH

збройного (воснного, вiйськового) конфлiкту у випадку збройноТ агресiI, збройного конфлiкту, та спричиненi: побудовою

укрiплень, iнженерних споруд (окопiв, траншей, дзотiв, лотiв тощо); веденням бою, обстрiлами вiйськових та/або цивiльних
об'ектiв та l{аселення; використанням та застосуванням бойовоТ технiки, технiчних засобiв ведення бойових дiй; озброснням,

ракетними установками, танками, бронетранспортерами, самохiдними артилерiйськими та ракетними установками,
вiйськовими кораблями тощо; застосуванням будь-яких засобiв ведення бойових дiй та зброТ, в тому числi артилерiйських i

реактивних снарядiв, ракет, бойових патронiв/ гранат, MiH, вибухових речовин; пошкодженням майна в районах, на

територiях ведення боiв та вiйськових дiй, вiйськових, в тому числi, антитерористичних операцiй, незалежно вiд факту
офiцiйного визнання чи оголошення вiйни, во€нного чи надзвичайного стану стороною (сторонами) збройного (вiйськового,
воснного) конфлiкту.



2,6. Електронна копiя оригiналу паперового документа (фотокопiя) - вiзуальне подання паперового документа в

електроннiЙ формi, отримане шляхом сканування (фотографування) паперового документа, вiдповiднiсть оригiналу та

правовиЙ стаryс якого засвiдчено квалiфiкованим електронним пiдписом.
2.7. lнформацiйно-телекомунiкацiйна система (надалi - lTC, lnternet) - сукупнiсть iнформацiйних та телекомунiкацiйних

систем, якi у процесi обробки iнформацiТ дiють як едине цiле i використовуються Страховиком для укладання договорiв
страхування вiдповiдно до вимог законодавства, що регулю€ органiзацiйно-правовi засади дiяльностi у сферi електронноТ
комерцii,

2.8. Компетентнi органи - державнi органи та органи мiсцевого самоврядування, пiдпри€мства та органiзацii, якi
вiдповiдно до чинного законодавства мають право проводити розслiдування причин та обставин страхових випадкiв, та

надавати висновки, якi с необхiдними для квалiфiкацiТ заявленоi подiТ як кСтраховий/не страховий випадок)) (органи МВС,

,Щержавноi служби УкраТни з надзвичайних ситуацiй, МО3, житлово-комунальнi пiдприемства, вiдповiднi органи iнших
держав тощо).

2,9. Конструктивнi елементи - частини споруди (6удiвлi), якi забезпечують iT цiлiснiсть та необхiднi технiчнi умови
функцiонування (фундамент, несучi стiни, мiжповерховi перекриття, BiKoHHi та двернi отвори, сходи, конструкцiТ даху,
покрiвля, в'Тзна/вхiдна група).

2.10.Коротке замикання - вплив електроенергii у виглядi короткого замикання, перевантаження електромережi,
спадання напруги, що призвело до втрати (знищення/недоцiльностi подальщого ремонry) 3астрахованого майна.

2.11,Корисryвач застрахованого майна - члени родини Страхувальника/власника Застрахованого майна; особи, що
перебуваютьуквартирiабонатериторiiгосподарствазазазначеноюу п.23аяви(Акцепт)адресою,звiдомаСтрахувальника
(oKpiM випадкiв перебування третьоТ особи з метою грабежу або розбою; орендарi (наймачi) квартири (господарства).

2,t2.Лiмiт вiдповiдальностi - гранична сума, в межах якоi здiйсню€ться виплата страхового вiдшкодування, та яка, за
згодою cTopiH .Щоговору, може встановлюватись по окремому страховому ризикчfвипадку та/або видам додаткових витрат
та послуг.

2.13.МаЙновиЙ iHTepec - iHTepec щодо збереження або збiльшення обсягу, якостi нерухомого та рухомого майна особи
чи близькихiй осiб.

2.t4,Обладнання будiвель - санiтарно-технiчне обладнання, кондицiонери, вентиляцiйне, електричне, водопостачальне,
каналiзацiЙне, опалювальне обладнання, електричнi, газовi та водянi лiчильники, oxopoHHi системи, системи пожежогасiння
тощо.

2.15.ОдноразовиЙ iдентифiкатор - алфавiтно-цифрова послiдовнiсть, що ii отримуе Страхувальник, який прийняв
пропозицiю (Оферту) укласти ,Щоговiр страхування в електроннiй формi шляхом реестрацii в lTC Страховика. Одноразовий
iдентифiкатор може передаватися Страховиком Страхувальнику засобом зв'язку, вказаним пiд час заповнення
Страхувальником заяви про HaMip укласти flоговiр страхування

2,16.СервiсниЙ центр - центр, який займаеться ремонтом та/або вiдновленням виробiв, аналогiчних Застрахованому
майну.

2.17,TpeTi особи по страхуванню цивiльноi вiдповiдальностi - це фiзичнi особи та/або юридичнi особи, майну яких
завдано шкоду внаслiдок пожежi, вибуху, витiкання рiдини з водопровiдних, каналiзацiйних, опалювальних i

протипожежних систем, якi сталися в межах застрахованого майна.
2,18. Франtлиза - частина збиткiв, що не вiдшкодову€ться Страховиком згiдно з ,Щоговором.
2.19.Часова франlltиза * перiод дiТ flоговору, в межах якого будь-якi подii, що настають, не € страховими випадками, не

зважаючи на iншi умови цього,Щоговору.

3, зАгАльнl положЕння. пс,рядOк уклАлЕння договOру
З.1, Текст даного ,Щоговору пiдписуеться Страховиком та скрiплюеться його печаткою. Текст с офертою в розумiннi

частини 2 cTaTTi бЗ8 l-[ивiльного кодексу Украiни.
З.2, Оферта складена s одному примiрнику, оригiнал якоТ зберiгаеться у Страховика, а текст Оферти розмiщений для

вiльного досryпу в мережi lHTepHeT за адресою: https:l/ic-misto.com.ualabout-us/doяovori-oferti. Оферта набирае чинностi з
19 квjтня 2022 року та дiе до дати вiдкликання оферти Страховиком.

З.З. Перед укладенням,Щоговору, Страхувальник самостiйно ознайомлю€ться з умовами ,Щоговору на ве6-сторiнцi
Страховика за адресою: https://ic-misto.com.ualabout-us/doeovori-oferti або у офiсi Страховика (21050, м. Вiнниця, вул,
Хлiбна, буд. 25).

3.4. У вiдповiдностi до статей 207, бЗ4,6З8, 641, 642,981l_|и вiльного кодексу Украiни та статей t!,!z,tЗ 3акону Украiни
<Про електронну комерцiю> даниЙ flоговiр вважа€ться погодженим та укладеним Страхувальником шляхом вчинення ним
дiЙ, що свiдчать про згоду дотримуватися умов ,Д,оговору, в тому числi i без пiдписання письмового примiрника Сторонами.
Р,iями Страхувальника, що свiдчать про згоду дотримуватися умов flоговору та згоду отримувати послуги зi страхування на
Встановлених Страховиком умовах € сплата страхового платежу (Його частини) на поточниЙ рахунок Страховика, а також
вчинеНня Страхувальником хоча б однiсI з насryпних дiй:

- заповнення та пiдписання письмовоi Заяви-приеднання, зразок якоi мiститься в flодатку Ne 1 до,Щоговору;
- проставляння вiдмiтки у вiдповiдному полi на lTC (ве6-саЙтi) Страховика <Я ознаЙомився з УМОВАМИ ,ЩОГОВОРУ та

приймаю ix> та пiдписання Електронного полiсу одноразовим iдентифiкатором,
СтРаХуВальник може прийняти Оферту шляхом вчинення електронного правочину - акцепryвання (прийнятrя) умов

Оферти в електроннiЙ формi шляхом вибору умов страхування та пiдписати iT шляхом використання електронного пiдпису
ОДНОРаЗОВИМ iДеНтифiкатором, визначеним Законом Украiни <Про електронну комерцiю>,

flля Укладення flоговору в електроннiЙ формi, Страхувальник повинен зайти на ве6-сайт Страховика, обрати бажанi
УМОВИ, ЗаЗНаЧити iнформацiю про маЙно, що пiдлягае страхуванню, свiЙ номер мобiльного телефону, адресу електронноi



поlлти, iншу iнформацiю, необхiдну для укладення договору, а також обов'язково ознайомитись з умовами цiеi Оферти,
iнформацiею про фiнансову послугу та пiдтвердити надання згоди на обробку власних персональних даних.

Вiдповiдно до обраних Страхувальником умов страхування та зазначених ним даних формуеться ЕлектронниЙ полiс
(акцепт), Акцепт склада€ться в електроннiй формi за зразком, встановленим Страховиком. ЕлектронниЙ полiс мiстить

унiкальний номер, який вiдповiдае номеру flоговору страхування, електронний пiдпис Страхувальника, даry укладення,
строк дii .Щоговору страхування та iншi iндивiдуальнi умови flоговору страхування. ЕлектронниЙ полiс пiдписаниЙ
Страхувал ьн и ком, € невiд'емною части ною,,Щоговору страхува н ня,

flля пiдписання Електронного полiсу одноразовим iдентифiкатором Страхувальнику надсила€ться такий одноразовий
iдентифiкатор на зазначений Страхувальником номер мобiльного телефону. Перед пiдписанням Електронного полiсу
Страхувальник зобов'язаний перевiрити введенi ним данi, обраний перiод страхування та пiдтвердити Тхню достовiрнiсть.
Р,ля пiдписання Електронного полiсу електронним пiдписом одноразовим iдентифiкатором Страхувальник вводить
отриманиЙ одноразовий iдентифiкатор у вiдповiдному полi веб-сторiнки на веб-саЙтi Страховика в мережi Klnternet> та

пiдтверджус його введення; в результатi цього електронний пiдпис Страхувальника додаеться до полiсу.
Сторони приймають на себе зобов'язання за необхiдностi вiдтворити flоговiр (Електронний полiс) на паперовому Hocii,

На письмову вимогу однiеi Сторони .Д,оговiр виготовля€ться у письмовому виглядi протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменry
отримання TaKoi вимоги та пiдлягае пiдписанню та проставленню печатки (за наявностi), При вiдтвореннi на паперi,Щоговору
Страховиком може бути використано факсимiльне вiдтворення пiдпису особи, уповноваженоi пiдписувати TaKi договори, а

також вiдтворення вiдбитка печатки технiчними друкувальними приладами.
3.5. Виконання Страхувальником зазначених в п. З.4, ,Д,оговору дiй означае приЙняття Страхувальником ycix умов даного

Р,оговору i е укладенням Р,оговору в спосiб, прирiвняний до укладення правочину у письмовiЙ формi.
3,6. Укладення цього flоговору здiйсню€ться в порядку, визначеному п. З.4, ,Д,оговору, шляхом при€днання

Страхувальника,до цього flоговору в цiлому. Укладаючи ,Щоговiр Страхувальник автоматично погоджу€ться з повним та

безумовним прийнятгям положень,Щоговору та Bcix додаткiв, що е невiд'емною частиною Р,оговору,
З.7. Погоджуючись з умовами ,Щоговору, Страхувальник пiдтверджу€ свою правоздатнiсть та дiездатнiсть, включаючи

досягнення 1,8-рiчного BiKy, а також усвiдомлюс вiдповiдальнiсть за зобов'язання, lцо покладаються на нього у результатi
уклада н ня цього,Д,оговору.

З.8. 3аява - при€днання оформлюеться в двох примiрниках з унiкальним номером, якиЙ вiдповiда€ номеру страхового
полiсу (сертифiкаry). Один примiрник 3аяви-приеднання зберiга€ться у Страховика на пiдтвердження укладення Договору,
iнший примiрник залиша€ться у Страхувальника.

3.9. Договiр страхування склада€ться з даноi Оферти (публiчноi частини), акцепry (iндивiдуальноi частини) - 3аяви-

приеднання/Електронного полiсу та додаткiв до акцепту, в т.ч. Перелiку застрахованого майна з фото, що € невiд'€мними
частинами ,Щоговору i не можуть iснувати окремо одна вiд одноi. Акцепт та додатки до акцепту укладаються у двох
примiрниках по одномудля кожноIзi CTopiH.

3.10. Пiдписанням 3аяви-приеднання/Електронного полiсу Страхувальник:
- пiдтверджу€, цlо з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден;
- нада€ згоду та право Страховику, безстроково, вiдповiдно до законодавства отримувати, збирати, обробляти,

ре€струвати, накопичувати, зберiгати, змiнювати, поновлювати, використовувати i поширювати (розповсюджувати,

передавати) iнформацiю, яка, вiдповiдно до вимог законодавства, становить персональнi данi Страхувальника з метою:
виконання вимог законодавства, цього,Д,оговору та iнших договорiв, в тому числi перестрахування, реалiзацiТ прав, наданих
Страховику законодавством або договором, забезпечення реалiзацii податкових вiдносин, вiдносин у сферах

бухгалтерського облiку, аудиту, фiнансових послуг та послуг асистансу, реклами, маркетингових та актуарних дослiджень,
оцiнки якостi cepBicy. Використання i поширення iнформацiТ, tцо становить персональнi данi, здiЙснюеться виключно в

межах, необхiдних для забезпечення виконання Страховиком умов цього ,Щоговору та/або захисry 'ii iHTepeciB;
- нада€ згоду на отримання вiд ПрАТ <СК KMicTo> iнформацiЙних SMS повiдомлень;
- пiдтверджу€, що до укладення цього ,Щоговору йому було доведено до вiдома iнформацiю, передбачену статrею 12

3акону УкраТни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг) вiд 12 липня 2001 року N 2664-

lll (iз змiнами), змiст вказаноi iнформацii йому зрозумiлий. Надана iнформацiя € доступною на ве6-сторiнцi Страховика в

мережi lHTepHe1 а також € повною та достатньою для правильного розумiння cyTi фiнансових послуг, що надаються
Страховиком, фiнансових розрахункiв, оподаткування, механiзмiв захисry фiнансовою установою прав споживачiв, порядку

урегулювання спiрних питань, реквiзитiв органу, який здiйсню€ державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, а також

реквiзитiв органiв з питань захисту прав споживачiв;
- нада€ згоду Страховику на фiксацiю та запис iнформацii, отриманоi вiд Страхувальника, Вигодонабувача (в тому числi

телефонних розмов), tцо були здiйсненi з метою Фiксацii повiдомлень про подiю, lцо ма€ ознаки страхового випадку.
4, гlрtдмЕт дOгOвсру

4.1. Предметом flоговору е майновi iнтереси Власника застрахованого маЙна, lцо не суперечать законодавству
Украiни, пов'язанi з:

4.L,L Володiнням, користуванням i розпорядженням майном вказаним в п. 6.1. flоговору (надалi - кМайно> або
кЗастраховане май но>).

4,t.2 Вiдшкодуванням шкоди завданоi Страхувальником або корисryвачем застрахованого маЙна майну TpeTix осiб
внаслiдок пожежi, вибуху, витiкання рiдини з водопровiдних, каналiзацiйних, опалювальних i протипожежних систем, якi

сталися в межах застрахованого майна.
4.2. КатегорiТ майна, цо пiдлягають страхуванню: конструктивнj елементи, внррitшне оздоблення, домаlлн€ маЙно.
4.3. Не може буги застрахованим згiдно умов ,Щоговору та не може бри застрахованим наступне маЙно:
4,З.1. Особистi речi: одяг, взуття тощо, грошi, цiннi папери, малюнки, рукописи, схеми, документи тощо.



4.З.2. l-]iHHi речi: картини/ твори мистецтва/ книги, бiблiотеки, колекцiТ касет, дискет, CD- i DVD-дискiв, вироби з хутра/ /

ЛИЖiТа iНШИЙ ПеРеНОсниЙ спортивниЙ iHBeHTap i знаряддя, музичнi iнструменти, годинники, ювелiрнi вироби, скульпryри,
колекцi'i, що мають культурну цiннiсть картин/ марок тощо,

4.З.З, Вибуховi речовини.
4.З.4. Зброя, в тому числi мисливська.
4.З.5, ПРимiщення, якi були привласненi власником квартири, але офiцiйно не BpaxoBaнi в загальну площу примiщення

Згiдно з Його технiчним паспортом (частини примiщень загального користування, коридорiв, тамбурiв, теплиць тощо).
4.З.6. БУдь-якиЙ транспорт, самохiднi засоби (снiгоходи, скутери/ човни, мопеди, мiнiтракториl транспортнi засоби та

комплектуючи, складовiдо них, електросамокати, гiроскутери тощо).
4.З.7. БУдь-яка побутова/електронна TexHiKa виробництва СССР, або старше ЗО poKiB.
4.З.8. Об'екти (маЙно), якi можуть належати лише певним учасникам цивiльного обороту або перебування яких у

ЦиВiльнОму оборотi допуска€ться за спецiальним дозволом (об'екти, обмежено оборотоздатнi) у разi вiдсутностi
вiдповiдного дозволу або власник такоi речi не € учасником обороту вiдповiдно до чинного законодавства та об'скти
вилученi з цивiльного обороту.

,, :'i'la,,a,il" ,i"]

5.1. ВИгОдОнабУвачем згiдно !оговору визначено по страховим випадкам, зазначеним в п. 7.1.].. Договору - власника
ЗаСтрахованого маЙна; по страховим випадкам, зазначеним в п. 7.t,2. !,оговору - фiзичну особу та/або юридичну особу
МаЙНУ яКОi бУла заподiяна шкода внаслiдок пожежi, вибуху, витiкання рiдини з водопровiдних, каналiзацiйних,
ОПалЮВаЛЬНих i протипожежних систем, якi сталися в межах житлового примiщення, що знаходиться за адресою,
зазначеною в п.6.1. flоговору, протягом дiiflоговору.

!,, /iji,l'li,",ili,i il,:il::liiill]tl,i,',l:!i::lli] :,,rl']'1lt,]t,,]:.'..:i,,1,,t,,r,, ri.,

6.1. Територiя страхування (мiсце дiТflоговору) - адреса (мiсцезнаходження) застрахованого майна визначено в 3аявi-
при€днання / Електронному полiсi.

6.2. flля страХУВання домашнього маЙна (TexHiKa, меблi) Страхувальник надас Страховику перелiк вiдповiдного майна
з 3азначенням його характеристик та дода€ фото вiдповiдного майна в активному режимi (з увiмкненим iндикатором,
еКРаНОМ тощо), МаЙно, що не вказано в перелiку не вважа€ться застрахованим згiдно умов даного flоговору.

6.з, Щодо 3астрахованого домашнього майна,д,оговiр дiе тiльки на територiт страхування, яка вказана в 3аявi-
ПРИ€ДНаННя/ЕлектронномУ полiсi. При цьому територiею страхування нерухомого маЙна с його фактичне
мiсцезнаходжен ня.

6.4. Щодостраховоговипадкувказаноговп,7,1.2.,Щоговору,страховийзахистрозповсюджу€тьсятiлькинатi подii,коли
пРИЧИНоЮ ix виникнення стали випадки визначенi в п.4.1.2.,Щоговору, що виникли на територiI страхування.

; l ,.', ] 1],]]:,l..:,:i]i,1.,,i 1i1.: ] ].,,],li ! ;iil] |;|,].i]/1i]'

7,1. Страховим випадком за цим flоговором е:

7,1,t. Втрата, 3НИЩеННя (загибель) або пошкодження застрахованого майна внаслiдок страхових ризикiв, зазначених у
п, 7.2. !,оговору.

7.1.2. НаСтання в!дповiдальностi Власника застрахованого майна таlабо Користувача застрахованого майна за
заподiяння Шкоди маЙну третiЙ особi внаслiдок пожежi, вибуху, витiкання рiдини з водопровiдних, каналiзацiйних,
опалюВальних i протипожежних систем/ якi сталися в межах застрахованого маЙна.

7.1.З. flодатковi опцii, що покриваються Договором:
ии.1.з.1. асистанс

ОПИС ПРОГРАМИ КОМУНАЛЬНОГО АСИС ТАНСУ:

ОпцiТ страхування опис

кlлькiсть
звернень

протягом д[f
Договору

Лiмiт
вiдповiдаль
Hofri на 1
випадок,

грн.

Лiмiт
вlдповlдальностi

загальний за
перiод д[i

Договооч. rон,

fliагностика та
органiзацiя ремонту
електронноi та
побутовоТ технiки

У випадку несправностi (перебування у неробочому
cTaHi) електронноi або побутовоi технiки, яка
вказана в Перелiку домашнього майна,
Страховиком органiзовуеться дiагностика та оплата
на базi сервiсного центру, якиЙ заЙмаеться
обслуговування TaKoi технiки з метою подальшого
ремонту, У випадку значноi габаритностi технiки або
ваги бiльше 20 кг Страховик може органiзувати
виклик майстра на домашню адресу або
передбачити транспорryвання в межах Лiмiту
вiдповiдальностi. ВиТзд маЙстра органiзову€ться
Страховиком в робочi днi (понедiлок-п'ятниця) з
09.00 до 18.00 за винятком вихiдних та святкових
днiв.
У випадку, якщо в результатi дiагностики буде
встановлено, цо TexHiKa Gтала несправною не 3
причин настання страхових ризикiв визначених в
п.7.2. Дотовору, Страховик не здiЙснюс оплату

3 500,00 1 500,00



ремонry такот технiки, а також оплату проведенот

дiагностики технiки.

Виклик майстра:
,/ CaHTexHiK.
,/ Електрик.
./ Слюсар.

У випадку настання однiеi з аварiйних сиryацiй,
пов'язаних iз впливом води, короткого замикання,

пошкодження конструктивних елементiв вхiдноi
групи, а саме: забитrя каналiзацii, поломка мийки,
унiтаза, ванни, змiшувача, поломка вхiдного

дверного замка (що потребуе аварiйного вiдкриття),
поломка вимикачiв, розеток, люстр, поломка
карнизiв, вiконних р?м, протiкання труб

централiзованого опалення забезпечуеться виiзд
майстра для усунення. ВиТзд майстра
органiзовуеться Страховиком в денний час з 08.00
до 20.00.
BapTicTb самого ремонту сантехнiчного/електро/
будiвельного обладнання Р,оговором страхування
не покрива€ться. BapTicTb замiни (купiвлi
аналогiчного} обладнання (деталi) може
покриватися Страховиком iз урахуванням
безумовноТ франшизи та лiмiry на BHppituHe
оздоблення 8.1.2. у випадку нiможливостj
проведення ремонry.

2 500,00 1 000,00

Вимушений переiЪд

У випадку настання страхового випадку (залитгя,
пожежа, вибух, стихiйне лихо тощо) iз

застрахованою квартирою (будинком), внаслiдок
чого подальше проживання в даному примiщеннi
неможливе, Страховик органiзуе пошук та оплаry
транспорryвання особистих речей особи (осiб), що
проживали в застрахованому помешканнi до мiсця
тимчасового проживання на територii Украiни. При

цьому Страховик вiдulкодовуе витрати на
транспорryвання речей в межах Лiмiry
вiдшкодчвання.

1 3 500,00 з 500,00

Клiнiнг послуги
(Лiквiдацiя наслiдкiв
страхового випадку)

У випадку настання страховоi подiТ (залиття,

пожежа, вибух, стихiйне лихо тощо) Страховик
забезпечуе органiзацiю та оплату в межах Лiмiry
вiдповiдальностi послуг з прибирання у
застрахованому примiщеннi вiд наслiдкiв подiТ.

1 5 000,00 5 000,00

7.1.З.2. Компенсацiя витрат на вiдновлення документiв, що були знищенi чи втраченi внаслiдок страхового випадку. У
випадку настання страхового випадку (залитгя, пожежа, вибух, стихiйне лихо тощо) та втрати особистих документiв Власника
застрахованого майна або Користувача застрахованого майна, проводиться компенсацiя витрат на вiдновлення документiв
в межах Лiмiту вiдповiдальностi визначеного в п.8.5. flоговору.

7.1.З.З. Вiдшкодування витрат на альтернативне житло. У випадку настання страхового випадку (залитгя, пожежа,
вибух, стихiйне лихо тощо) iз застрахованою квартирою (будинком), внаслiдок чого подальше проживання в даному
примiщеннi неможливе/ Страховик органiзуе пошук та оплату перебування Власника застрахованого маЙна або Користувача
застрахованого майна в готелi (iншому орендованому примiщеннi) по територiIУкраiни. При цьому Страховик вiдшкодовуе
витрати на оренду житла в межах Лiмiту вiдшкодування визначеного в п.8.5. Договору.

7.2. CTpaxoBi ризики за цим Договором;
7.2.1. Вогневi ризики (пожежа, пошкодження димом, вибух, удар блискавки, що викликав пожежу).
7,2.2. Електричнi ризики (коротке замикання).
7.2.3. Стихiйнi лиха (землетрус, зсув, обвал, осип, осiдання, злива, град, дуже сильниЙ снiгопад, дуже сильниЙ мороз,

дуже сильна спека, сильний BiTep, включаючи шквали i смерчi, сильне налипання снiгу, водопiлля, паводь, пiдтоплення
(пiдвищення рiвня lрунтових вод), селi.

7.2.4, Вплив води та/або iнших рiдин внаслiдок поttlкодження водопостачальних, каналiзацiЙних, опалювальних систем
iсистем гlожежогасiння та/або проникнення води таlабо iнших рiдин iз сусiднiх примiщень.

7.2.5. Втрати, знищення або пошкодження застрахованого майна внаслiдок проведення робiт, пов'язаних 3

будiвництвогчr/реконструкцiею в сусiднiх примiщеннях, що не належать Власнику застрахованого майна.
7.2,6. Транспортна lлкода.
7.2.6.1. Падiння лiтальних апаратiв - падiння на Застраховане маЙно пiлотованого лiтального апарату, Його частин,

вантажу/ багажу, iнших предметiв, що ним перевозиться.
7.2,7. Протиправнi дiТтретiх осiб, в тому числi протиправнiдiТ Користувача застрахованого маЙна (хулlганство, крадiжка,

грабiж).
7.2,8. Збитки внаслiдок вiйни, вiйськових (бойових) дiй, збройного конфлiкту.



8.1. 3агальна Страхова сума
в тому числl;

Встановлюеться з розрахунку 20 000 грн, за кожен квадратниЙ метр загальноТ площi
помешкання (застрахованого майна) та вказуеться в 3аявЬпри€днання / Електронному
полiсi

8,1.1. Страхова сума в частинi страхування
конструктив них елементiв

З розрахунку 40 % вiд загальноТ страховоi суми та вказу€ться в 3аявi-
при€днання / Електронному полiсi

8.1.2. Страхова сума в частинi страхування
внррiшнього оздоблення

З розрахунку 35 % вiд загальноi cTpaxoBoi суми та вказу€ться в 3аявi-
при€днання / Електронному полiсi

В.l.З. Страхова сума в частинi страхування

домашнього майна
З розрахунку t5 % вiд загальноi страховоТ суми та вказу€ться в 3аявi-

при€днання / Електронному полiсi
8.1.4. Страхова сума 8 частинi страхування
вiдповiдальностi Страхувальника перед
третiми особами за шкоду заподiяну майну

З розрахунку 10 % вiд загальноi страховоI суми та вказуеться в 3аявi-
при€днання / Електронному полiсi

8.2, Страховий тариф СтраховиЙ тариф становить 0,24 % вiд загальноТ страховоТ суми.

8,З. Страховий платiж
Розмiр страхового платежу визнача€ться Страховиком виходячи з розмiру страховоТ суми та
вказу€ться в 3аявi-приеднання / Електронному полiсi

8.З.1. Строк сплати
страхового платежу

Страховий платiж сплачу€ться на поточний рахунок Страховика
UА52З510050000026505642264850 в АТ <УкрСи66анк> одноразово або частинами. Порядок
сплати страхов9го платежу визначено в 3аявi-присднання / Електронному полiсi.

8.4. ФрАншизА
(безчмовна)

1500100 грн (Одна тисяча п'ятсот гривень 00 копiйок}. Франшиза встановлю€ться за одним та
кожним страховим випадком.

8.5. Лiмiтвiдповiдальностi
8.5.1. По внррiшньому оздобленню Застрахованого маЙна не б|льше 1500 rрн. за м. кв. фактично

пошкодженоТ площi.
8.5.2, По вхiдних та внутрiщнiх дверях та дверних коробках, вiконних рам,
склопакетiв, скла та вiтражiв, звичайних та декоративних дверних та вiконних
ручок, дверних замкiв

у межах Тх дiйсноi BapTocTi маЙна

8.5.3. По обладнанню булiвель у межах Тх дiйсноI BapTocTi майна, за
виключенням франшизи

8.5.4. Компенсацiя виJрат на вiдновлення документiв (п.7.1.3.2. flоговору) з 000,00
8.5.5. Вiдчlкодування витрат на альтернативне житло (п.7.1.3.3. Договопч) 10 000,00
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9.1. Строк дiТ!,оговору становить 1 (один) piK починаючи з дня набрання ним чинностi.
9.2. .ЩОГОВiР набирас чинностi з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати страхового платежу в повному

обсязi або Його першоТчастини (якщоflоговором передбачена сплата платежу частинами) на поточний рахунок Страховика,
ýатою сплати страхового платежу вважа€ться дата надходження коштiв на поточний рахунок Страховика.

9.3. flоговором передбачена Часова франшиза (перiод дiI flоговору, в межах якого будь-якi подiТ, що настають, не €

СТРаХОВИмИ ВИпаДкамИ, Не 3Важаючи на iншi умови цього flоговору) - 15 (п'ятнадцять) календарних днiв з дати набрання
чинностi flоговором згiдно п. 9.2. flоговору.

9.4. У випадку несплати страхового платежу (черговоi частини страхового платежу) в строк, визначений в Заявi-
ПРИ€ДНання / Електронному полiсi, дiя !,оговору призупиня€ться (страховиЙ захист не нада€ться), починаючи з ОО годин ОО

хв. дня, наступного, 3а днем, ви3наченим в Заявi-присднання / Електронному полiсi, як дата сплати вiдповiдноi частини
страхового платежу. Страховик не здiйснюс страхове вiдшкодування по будь-яким випадкам, що трапилися в перiод
страхування, який не був оплачений, а TaKi випадки не вважаються страховими.

9.5, !iя flоговоРу поновлю€ться з 00 год. 00 хв. дня, наступного за днем сплати заборгованоi частини страхового
ПЛаТеЖУ, ПРИ ЦЬОМУ дата закiнчення строку дii!,оговору залиша€ться незмiнною. У випадку поновлення строкудiТflоговору
застосову€ться Часова франшиза - 15 (п'ятнадцять) календарних днiв з дати оплати заборгованоi частини страхового
платежу. Часова франшиза не застосову€ться до випадкiв пов'язаних iз збитками внаслiдок вiйни (оголошенот чи
неоголошеноТ), вiйськових (бойових) дiй, збройного конфлiкry.

9.6. ЯКЩО ЖодНа зi CTopiH не 3аявить письмово про припинення дiТ,Щоговору за З0 (тридцять) календарних днiв до
закiнчення термiну Йогодii,,Д,оговiр автоматично продовжу€ться на кожен наступний календарний piK.
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10.1. Вiдповiдно до умов даного flоговору не вiдшкодовуються збитки:
10.1.1. Внаслiдок впливу водяноi'пари, конденсаry, вiдпрiвання, утворення цвiлi, грибкiв, окислювання, гниття, зносу,

корозii й iнших природних процесiв, що притаманнi Застрахованому майну, пошкодження гризунами, комахами, а також
внаслiдок витiкання рiдини iз вiдкритих систем водяного зрошення.

10.],.2. Внаслiдок обвалу будiвель або Тх частин/ якщо обвал не викликаний страховим випадком.
10.1.З. Внаслiдок дефорМацiй та трiщиН у 3астрахоВаномУ майнi, що виниклИ через пiдмочування (просадку)

фундаментУ, спричинеНу тривалимИ витокамИ з водопровiдних, канаЛiзацiйних систем, тривалим знаходженням рiдин
(води, каналiзацiйних cToKiB тощо) в пiдвальних примiщеннях.

10.1.4, Причиною виникНення якиХ була подiя, яка вiдбулася до почаТку дiI !оговору, а також непрямi збитки,
наприклад, упущена вигода, моральна шкода, банкiвське обслуговування тощо.

10.1.5. Завданi 3астрахованому майну, якщо застраховане майно е об'ектом незавершеного будiвництва або об'ектом,
що будуеться або реконструю€ться на дату настання подii, яка може бути квалiфiкована як страховий випадок.



10.1.6. Завданi застрахованому майну, конструктивнi елементи та iнженернi системи якого знаходяться в аварiЙному
cTaHi згiдно з висновками вiдповiдних органiв, а також майну, що розмiщене всерединi вказаних будiвель.

10.1.7. Що вiдбулися внаслiдок проведення санкцiонованих компетентними органами вибухових робiт.
10.1.8. Що вiдбулися внаслiдок використання, збереження або тимчасового розмiщення в межах зазначеноi в flоговорi

територiТ страхування газового устаткування та iнших вибухонебезпечних предметiв, матерiалiв, речовин (пiротехнlчнi
засоби, вогненебезпечнi речовини, зброя, боеприпаси тощо), якi не е невiд'емною частиною iнженерних комунiкацiй.

10.1.9. Що виникли внаслiдок грубоi необережностi Страхувальника (Вигодонабувача), його близьких родичiв, осiб,

допущених до користування 3астрахованим майном.
10.1.10, Що виникли протягом строку дii ffоговору пiд час використання HepyxoMocTi в комерцiЙних цiлях в якостi

офiсного, виробничого, торговельного, складського примiщення/ сауни/ готелю, майстернi тощо.
10,1.11. 3авданi Застрахованому маЙну, яке належним чином не вiдображене у проектно-дозвiльнiЙ документацiТ на

майно, а також збитки, причиною яких стала добудова та/або переоснащення та/або перепланування та/або
переобладнання Застрахованого майна без належно оформленоТ проектно-дозвiльноТ документацii (oKpiM установки
боЙлерiв, переобладнання балконiв/ встановлення системи (тепла пiдлога>, додавання або замiни радiаторiв опалення).

10.1.12.ЗавданiЗастрахованомумаЙнучерезпроникненняграду,дiiзливичиснiгучерезнезакритi вiкна,дверiабоiншi
отвори, якщо цi отвори не виникли в результатi дii граду, зливи або снiгу, або iнших стихiйнихлихl ризик яких не передбачено
за цим flоговором.

10.1.1З. Внаслiдок використання, збереження або тимчасового розмiщення в межах мiсця страхування газового

устаткування та iнших вибухонебезпечних предметiв, матерiалiв iречовин, що не е невiд'смною частиною iнженерних
комунiкацiй або виробничого процесу мiсця страхування.

10.1.14. Внаслiдок дiI ядерноi енергiТ в будь-якiЙ формi, використання матерiалiв, якi розщеплюються, iонiзуючоi дii'та
радiацiТ.

10.1.15. Внаслiдок дiЙ або бездiяльностi Страхувальника щодо усунення обставин, що пiдвищують ступiнь ризику|
впродовж погодженого зi Страховиком строку, якщо про необхiднiсть усунення таких обставин Страховик письмово
повiдомив Страхувальника при укладеннiflоговору або пiд час його дiТ.

10.1.16. Внаслiдок навмисних дiЙ Страхувальника, спрямованих на настання страхового випадку.
10.1.17. Внаслiдок порушення Страхувальником правил зберiгання та поводження з вибухо- або вогненебезпечними

речовинами, якщо це призвело до виникнення страхового випадку або збiльшення розмiру збитку.
10.1.18. Внаслiдок просiдання rрунту, обвалу, що сталися в результатi земляних робiт або будь-якоi iншоi дiяльностi

людини.
10.1.19. Внаслiдок крадiжки без слiдiв проникнення, крадiжки за змовою зi Страхувальником, зникнення маЙна за

нез'ясованих обставин.
].0.1.20. Внаслiдок пошкодження маЙна тваринами, черв'яками, гризунами або комахами.
10.1.21. Внаслiдок проведення будiвельно-монтажних чи ремонтних робiт на територiТдiТflоговору, якщо мiж збитком

i такими роботами icHye причинний зв'язок.
10.1,22. Внаслiдок дефектiв Застрахованого маЙна, Його пошкоджень або недолiкiв, що iснували до початку строку дii'

,Д,оговору i про якi Страхувальник або його представники знали або повиннi були знати, незалежно вiд того, чи знав про цi

дефекти i недолiки Страховик.

10.1.23. Внаслiдок грубоI необережностi Страхувальника, осiб, що спiльно проживають разом з ним, порушення ними
вимог законiв, постанов/ iнструкцiй та iнших нормативних документiв стосовно збереження/ експлуатацiТ та обслуговування
3астрахованого майна. Груба необережнiсть - ступiнь вини Страхувальника або осiб, що спiльно проживають разом з ним/ у
HacTaHHi збитку, що характеризу€ться наступними ознаками: особа, з вини якоТ вiдбувся збиток, передбачала можливiсть
настання шкiдливих наслiдкiв своТх дiЙ, але легковажно розраховувала на те, що цi наслiдки не настануть.

10,t,24. Внаслiдок нанесення на Застраховане маЙно графiки, малюнкiв, надписiв, iнrших. аналогiчних ушкоджень та

механiчних ушкоджень (подряпини, сколи тощо) при робочому стану маЙна,

10.1.25. Внаслiдок понаднормовоI вологостi всерединi примiщення, будiвлi, споруди / понаднормовоi шумностi
побутовоТ, електронноi технiки.

10.2. Не пiдлягають вiдшкодуванню:
10.2.1. Моральна шкода, упущена вигода, втрата доходу, сплата штрафiв, неустойок, будь-якi iншi непрямi збитки.
10.2.2. Розмiр непрямих платежiв (податкiв), що включаються до paxyHKiB на вiдновлення пошкодженого маЙна за умови

вiдсрносгi документального пiдтвердження факry сплати таких платежiв,
10.2.З, Витрати на проведення тимчасового/ профiлактичного або поточного ремонту 3астрахованого майна, витрати/

пов'язанi з удосконаленням 3астрахованого майна, а також витрати, що перевищують середнi для даноi мiсцевостi цiни,
10.2.4. BapTicтb ремонтних робi,I, якi не пов'язанi з усуненням пошкодженьl що викликанi страховим випадком

(наприклад, BapTicTb ремонтних робiт в зв'язку з втратою застрахованим майном естетичного вигляду, моральним та

фiзичним старiнням Застрахованого майна тощо).
],0.2.5. 3битки завданi рухомому майну, iнженерним мережам/ маЙну, що не пiдляга€ страхуванню згiдно flоговору.
10.З,Збитки завданi flомашньому майну у випадку немо}кливостi предявити Страховику пошкоджене застраховане маЙно у

такому виглядi, щоб можна було iдентифiкувати вирiб (наприклад у випадку пошкодженого чи вiдсрнього серiйного номеру та/або
номеру моделi),Незважаючи на будь-якi умови,Щоговору, страхування за цим,Д,оговором не нада€ться та страхове
вiдшкодування не виплачу€ться Вигодонабувачу за,Д,оговором, якщо цi умови страхування, будь-яка оплата абсl

вiдшкодування у будь-якiй Mipi порушу€ норми або вимоги ООН, норми або законодавство €вропеЙського Союзу,



СПОлУЧенОго Королiвства Великоi Британii та Пiвнiчноi lрландiТ, США, Швейцарii, УкраIни щодо застосування торгових або
економiчних санкцiй.

10.4, Страховик не несе вiдповiдальнiсть
10.4.1.За збитки, завданi протягом 15 календарних днiв з дати набрання чинностi,Щоговором таlабо поновлення строку

дii'flоговору.
10.4.2, За шкоду, завдану маЙну TpeTix осiб, якщо Страхувальник мае майновий iHTepec до пошкодженого майна.
10.4.3. За збитки, пошкодження, вiдповiдальнiсть чи витрати, що виникли внаслiдок або пов'язанi iз використанням

lHTepHeTy, впливом комп'ютерного Bipycy, з неправомiрним втручанням до електронноТ мережi, фактичною або
прогнозованою вiдмовою або несправнiстю будь-якого комп'ютера або електронного приладу, або компонента, або
СИСТеМИ/ абО ПРОгРамного забезпечення чи вбудованоТ програми; а також збитки, що виникли через втрату, пошкодження,
зменшення або змiну функцiональностi чи працездатностi комп'ютерноi'системи, технiки, програмного забезпечення, даних,
iнформацiЙних баз, мiкрочiпiв, iнтегрованих мереж або подiбних пристроiв в комп'ютерному iнекомп'ютерному
YCTaTKYBaHH| 
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11.1. При насrаннi подГj, tцо може буги визнана страховим випадком, Вигодонабувач та/або корисц/вач 3асrрахованого
майна зобов'язаний:

11.1.1. Вжити Bcix можливих заходiв щодо попередження та зменшення розмiру збиткiв, завданих Застрахованому
ма й ну"

11.1.2. НегаЙно, ВИкликати на мiсце подii представникiв компетентних органiв, висновки яких необхiднi для
встановлення факту, причин та обставин настання страхового випадку.

11.1.З. ПРОтягом 48 годин 3 моменry настання подii (або з моменry як йому сгало вiдомо або повинно було сгати вiдомо про
НастаННя подii), яка мае ознаки страхового випадку повiдомити про це Страховика за телефоном О 800 21 11 18 з подальшим
пИСЬмоВиМ пiдтвердженням протягом 3 (трьох) робочих днiв iз з моменry настання подii.

11.1.4. Забезпечити Страховику можливiсть огляду майна для з метою з'ясування причин та розмiрiв збитку.
11.1,5. ПРи отриманнi збиткiв внаслiдок вiйни, вiйськових (6ойових) дiй, збройного конфлiкry заре€струвати подiю на сайтi

https://damaged.in.ua/ у визначеному порядку.
11.1.6. НадатиСтраховикудокументитаiнформацiюзгiдноумовцього,Д,оговору,щонеобхiднiдлявстановленняфакryнасгання

страхового випадку/ визначення причин i розмiру збиткiв.
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12.1. По Стрдхувднню Мдйнд до докчментiв, якi необхiднi Страховикч мя прийнятгя рiшення про виплаry сrрахового
вiдшкодчвання та визначення розмiрч збиткiв, належать:

12.1.1. Письмове повiдомлення про випадок та 3аява на виплаry вiдшкодування за формою, встановленою Страховиком.
12.1.2. Перелiк пошкодженого/знищеного маЙна.
12.1.З. ЩокУменти, виданi компетентними органами, що пiдтверджують настання подii яка може бри квалiфiкована як

СтРахОВиЙ ВИпадок. При цьому Вигодонабувач може скористатися правом не повiдомляти компетентнi органи. Утакому випадку, у
РаЗi Вiдсрностi докУментiв вiд компетентних органiв, якi пiдтверджують настання подii яка може бри квалiфiкована як страховий
випадок, страхове вiдшкодування сплачу€ться Страховиком в розмiрi не бiльше 5 000,00 грн.

12.!.4.Висновок (заключення) Сервiсного центру визначеного Страховиком про те/ що причиною знищення (втрати)
застрахованого !,ома шнього май на стало коротке зами ка н ня.

12.1.5. ffОкумеНтИ, Що пiдтверджують право власносгi (iншого майнового iHTepecy) до пошкодженого/ знищеного майна.
12.1.6. Щокументи, що пiдтверддують особу-одержувача сграхового вiдшкодування.
12.1.7. ЩокУмеНтИ, що пiдтверджують характер та розмiр заподiяних збиткiв (документи, що пiдтверджують вартiсгь

ПошкоджеНого або втраченого маЙна, або BapTicTb аналоry, чеки, квитанцii, акти виконаних робiттощо).
12.1.В. Фото пошкодженого та/або знищеного майна.
12.2. По СТРАХУВдННЮ ВlДПоВlДМlЬНоСТl додатково до докчментiв, зазначених в п. 12.1. Договорч, надаються:
12.2.\, КопiяпретензiiтакопiТдокументiв,щопiдтверджуютьрозмiрзбиткузавданутретiйособi.
12.2.2. Копiя рiшення суду за по3овами TpeTix осiб та на iх користь, згiдно якими виника€ обов'язок Вигодонабувача Власника

ЗаСтРаХоваНого маЙна вiдшкодувати завдану третiЙ особi шкоду, в випадку розгляду справи у судi.
12,З. flОкУменти Надаються Страховику у формi оригiнальних примiрникiв або нотарiально засвiдчених копiй, або простих

копiй за умови надаНня мо}кливоСтi звiрки цiсТ копii з оригiнальним примiрником документа, або Електронноi копiТ оригiналу
паперового документа, Вигодонабувач, надаючи Електроннi копii'паперових документiв Страховику, несе повну вiдповiдальнiсгь за
НаЯВНiСТЬ ОРигiналiв наДаНИх документiв у себе та зобов'язаниЙ надати оригiнали документiв Страховику на його першу вимоry в

строк визначений Страховиком.
12,4, flОКУменти, передбаченi цими,Д,оговором, можугь бри наданi Страховику шляхом ix подання особисто, та/або подання за

ДОпОМОгоЮ засобiв поштоВого 3в'язку, та/або через саЙт Страховика, та/або шляхом направлення на адресу електронноI пошти
Страховика.

12.5. Заява та документи на отримання страховоi виплати можль бри наданi Страховику в TepMiH не пiзнiше 90 календарних
ДНiВ З дати НастаНня подii що може буги квалiфiкована як страховиЙ випадок. У разi надання документiв в TepMiH, бiльший за
зазначений, Страховик ма€ право вiдмовити у здiйсненнi страхового вiдшкодування.

12.6. ЯКЩО ДОКумеНтИ, необхiднi для здiЙснення страхового вiдшкодування, наданi не у повному обсязi та/чи у не належнiй
формi, страхове вiдшкодування не проводиться до уryнення недолiкiв.

12.7.рля прийняття рiшення про виплаry страхового вiдшкодування Страховик ма€ право вимагати надання додаткових
документiв, якщо таке надання мае значення мя визначення наслiдкiв подiТ.



13, умсви здlЙснЕння стрАховOг0 вlдшксдувАн!-lя
13.1. Рirлення про виплаry або вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування приймаеться Страховиком протягом 15

(п'ятнадцяти) робочих днiв пiсля отримання Страховиком Bcix необхiдних належно оформлених документiв, що пiдтверджують факт
насгання сграхового випадки та оформлюеться сграховим актом.

13.2, Якщо випадок визнано сграховим, сграхове вiдшкодування виплачуеrься Страховиком протягом 10 (десяти) робочихднiв
з дня складання брахового акта.

13.З. По страхуванню майна розмiр збитку визнача€ться Страховиком або уповноваженою ним особою шляхом проведення
експертноТоцiнки або складання кошторису. Кожна iз CTopiH ма€ право на проведення незалежноiекспертизи. Незалежна експертиза
проводиться за рахунок Сторони, яка вимагала'iТ проведення.

1З.4. 36итки визначаються:
13,4.1. при знищеннi (загибелi) - в розмiрi дiЙсноi вартосгi Засrрахованого маЙна, визначеноi шляхом експертноТ оцiнки на даry

насгання сграхового випадки за вирахуванням наявних залишкiв, придатних мя подальщого викорисгання. 3агибель 3асграхованого
майна означа€ повне або часгкове зниtцення майна, при якому витрати на вiдновлення дорiвнюють дiйснiй BapToсгi або iT

перебiльшують,
1З.4.2. при пошкодх<еннi - в розмiрi витрат, необхiдних для вiдновлення (ремонry) Засграхованого маЙна. 3асграховане маЙно

вважа€ться пошкодкеним, якщо залишкова вартiсrь 3астрахованого майна разом з витратами на вiдновлення (ремонт) не

переви щують його дiйсноi вартосri,
tЗ.4,2.t, Витрати на вjдновлення мiстять в собi: витрати на матерiали мя ремонry з урахуванням зносу (виключно для

iндивiдуальних житлових одноповерхових будинкiв, прок експлуатацii яких на дату укладення .Щоговору перевишу€ десять poKiB), в

iншому випадку без урахування зносу; витрати на оплаry робiтз ремонry.
tЗ.4.2.2. До витрат на вiдновлення майна не належать: витрати, пов'язанi зi змiнами або полiпшенням 3асrрахованого маЙна;

витрати пов'язанi з тимчасовим ремонтом або вiдновленням; витрати, що перевищують вартiсгь здiйснених або таких, що необхiдно
здiйснити, матерiальних i трудових витрат на момент оцiнки, виходячи з затверджених цiн, норм i розцiнок для даного виду робiт i

витрачених матерiалiв - цiна авторськоТ роботи; витати спрямованi на попередження або зменшення наслiдкiв подiТ.

13.5. При знищеннi або поцlкодженнi майна в результатi збиткiв внасltiдок вiйни, вiйськових (6оЙових) дjЙ, зброЙного
конфлiкry розмiр збиткiв визнача€ться на ocHoBi експертного висновку в лiмiтi сграховоI суми, в залежносгi вiд категорii маЙна за

вирахуванням франшизи та розмiрудопомоги вiйськових адмiнiстрацiй населених пунктiв власникам квартир (будинкiв) Bix вiдбудовi

у разi пошкодкення в результатi проведення бойових дiй, терорисгичних aKTiB, диверсiЙ, нарахованих вiдповiдно до 3акону Украiни
кПро правовий режим во€нного сrану),

13,6. У випадку знищення (втрати) засrрахованого flомаtлньоrо маЙна в результатi короткоrо замикання розмiр сrрахового
вiдшкодування не може перевищувати дiйсноi BapTocTi 3асграхованого маЙна, визначеноi на даry настання випадку.

1З.7. У випадку викрадення flомачrнього майна, а саме: елекrронноi', побровоi) комп'ютерноi технjки або орпехнiки
Страховик вiдшкодовуе збитки в межах Лiмiry вiдшкодування на одиницю такого майна, але не бiльше дiЙсноi BapToпi новоТ такоТ

одиницi.
13.8. Вiдповiдно д умов flоговору зав}кди з урахуванням зносу вiдtлкодовуються збитки за насryпними катеrорiями маЙна:
13.8.1. Консrруктивнi елементи квартири, що розташована у житловому будинку, був побудованиЙ або в ньому проводився

капiтальний ремонт бiльч.tе 50 (п'ятдесяти) poKiB тому (на моментукладення,Д,оговору сграхування);

13,8.2, Внугрiшне оздоблення (ремонт) BiKoM понад 20 poKiB;

1,3.8.3. Рухоме домашн€ майно BiKoM понад 5 poKiB. ,Щля таких цiлеЙ викорисгову€ться ринкова вартiсrь такого маЙна з

вирахуванням зносу;

1З,9. Знос маЙна рахуsгься згiдно експертноi оцiнки, в т. ч. з викорисганням кПравила визначення фiзичного знос житлових

будинкiв> СОУ ЖКГ 75,1!-З50772З4,0015: 2009 та/або iнrдих нормативних aKTiB, якi викорисговуються ддя розрахунку зносy.

1З.10, Сума сграхового вiдшкодування, за одним або декiлькома сграховими випадками не може бри бiльше сграховоi
суми/Лiмiry вiдповiдальнопi, що визначена (ий),Щоговором по вiдповiднiй категорiТ 3асграхованого маЙна, виду допомоги.

1З.11. У випадку встановлення сrраховоi суми за flоговором, яка перевищуе дiЙсну вартiсгь Засграхованого майна на даry
настання сrрахового випадку розмiр сtрахового вiдшкодування, що виплачуsrься при насганнi сграхового випадку, не може
перевищувати дiйсноi (ринковоi) вартосгi 3асграхованого майна, визначеноТ на даry насIання випадку.

13.12. По сrрахуванню вiдповiдальностi розмiр збитку визнача€ться:

!З,t2.t. На пiдставi рiчlення суду, яке набрало законноii сили, в разi звернення до суду, але не бiльше сграховоТ ryми визначеноi

,Д,оговором по вiдповiдному виду сграхува ння.

!З.t2.2. У випадку добровiльного визнання Власником застрахованого маЙна вiдповiдальностi перед третьою особою за

заподiяння lлкоди (за попередньоi письмовоi згоди Страховика задовольнити претензiю) - у розмiрi фактично завданих особi та

документально пiдтверджених збиткiв, але не бiльше сrраховоi суми визначеноi по вiдповiдному виду сграхування.

13.13. Розмiр сrрахового вiдшкодування визначаsться в розмiрi заподiяних внаслiдок сграхового випадку матерiальних збиткiв,

визначених згiдно умов цього,Щоговори за вирахуванням франtшизи, а також сум, отриманих Вигоданабувачем вiд iнших осiб, але не

бiльше сграховоi суми всrановленоi Р,оговором по вiдповiднiй категорii 3астрахованого майна та/або виду сграхування.

1З.14, Якщо на момент випадку майно було засграховане по аналогiчних fiрахових ризиках декiлькома страхоВикамИ, то

сграхове вiдшкодування виплачуеться BciMa страховиками, але не може перевищувати розмiру завданого збитку. Кожен сграховик

здiйснюе виплаry пропорцiйно розмiру сграховоi суми за укладеним iз ним договором.
1З.15. Якщо в перiод дiI цього ,Щоговору cTpaxoBi випадки виникали неодноразово, то наступнi виплати сграхового

вiдшкодування буддь проводитись з розрахунку сграховоi суми без зменщеноi на суму вже проведених виплат.

13.].6. Виплата сграхового вiдшкодування здiйснюеться Вигодонабувачу або, за Його письмовою згодою, будiвельно-ремонтнiЙ

органiзацii тощо,



1з.17. Пiсля виплати страхового вiдшкодування до Страховикаl в межах виплаченоi сyми, переходить право вимоги, яке
Ви годонабувач ма€ до особи, вiдповiдальноi за завданi збитки.

1З.18. СУма податкУ на додану BapTicTb вiдшкодовуеться Страховиком в складi страхового вiдшкодування за умови отримання
Страхови ком документального пiдтвердження факry сплати таких платежiв,
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14,1. Пiдсrавою ддlя вiдмови Страховика у виплатi страхового вiдшкодування е:

14.1.1. Пошкодження та (або) знищення майна, не повlязанi iз страховим випадком,
14.1.2, НаВМИСНi дiТ Вигодонабувача, його представникiв, спрямованi на настання випадку.
14.1.З. Вчинення СтрахуваЛьникоМ (особою, що проживае спiльно зi Страхувальником), Вигодонабувачем/ потерпiлою третьою

особою злочину, що призвiв до сграхового випадку.
14.1.4. ОТРИмання Вигодонабувачем вiдшкодування збиткiв вiд осiб, винних у заподiяннi збиткiв.
14.1.5. НесвО€часне повiдомленНя про настанНя страховогО випадку/ без поважних на це причин, а також несво€часне подання

документiв Страховику.

14,1.6. Подання Вигодонабувачем свiдомо неправдивих вiдомосгей про предмет,д,оговору, про факт настання страхового
випадку (подii що ма€ ознаки страхового випадку).

14.1.7. СамостiЙне вреryлювання вимог TpeTix осiб без письмового погодження з Страховиком.
14.1.В. Отримання Вигодонабувачем повного вiдшкодування збитку вiд TpeTix осiб.
14.1.9. Використання Застрахованого майна з порушенням установлених правил користування житлового будинку, що може

спричинити погiршення стану Застрахованого майна.
14.1.10. Не подання Вигодонабувачем оригiналiв документiв, якщо ранiше Страховику було надано електроннi копiТ оригiналiв

паперових документiв та одержав вiд Страховика вимоry про Iх подання.
14,I.tL, Невиконання чи неналежне виконання Страхувальником, Вигодонабувачем обов'язкiв визначених цимflоговором.
L4.1-.12. lншi випадки, передбаченi законодавстВом УкраТни та Правилами страхування Страховика.
14.2. РiшеннЯ про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування приймаеться Страховиком протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих

днiв з моменry одержання Bcix необхiдних документiв, передбачених цим flоговором та повiдомляеться Страхувальнику та
Вигодонабувачу протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дня прийняття такого рiшення з обГрунryванням причин вiдмови.

14.з. У разi направлення запитiв до компетентних органiв, експертних усганов з метою додаткового з'ясування обставин
страхового випадку, розмiру заподiяного збитку, а також у разi вiдкриття кримiнального провадкення, що стосу€ться страхового
випадку, - затримати виплаry страхового вiдшкодування до отримання вiдповiдних довiдок, висновкiв, aKTiB, iнших форм документiв
або вирiшення справи по cyгi та повiдомити протягом 5 (п'яти) робочих днiв Страхувальника та Вигодонабувача про причини TaKoi'
затримки.
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15.1. Страхувальник ма€ право:
15.1,1. За узгодженням зi Страховиком вносити змiни в,Д,оговiр.

15.1.2. flосгроково припинити дiю !,оговору.
15.1.З. Отримати дублiкатflоговору у випадку Його втрати,
15.1.4. Оскаржити вiдмову Страховика у виплатi страхового вiдшкодування.
15.2. Страхувальник зобов'язаниЙ:
15.2.1. Сплатити сrраховий платiж в строки та в розмiрах, визначених умовами ,Д,оговору.
t5,2,2.Здiйснити фотофiксацiю кожноi позицiТ 3астрахованого flомашнього майна, що визначениЙ в Перелiку застрахованого

домашнього майна та надiслати фото на електронну адресу Страховика info@ic-misto.com,ua або на застосунок vlBER по номеру
+зВ097з46956З не пiзнiше 15 днiв пiсля укладення договору. Фотофiксацiя побровоi/електронноТтехнiки здiйснюеться в активному
режимi (з увiмкненим iндикатором, екраном тощо).

15.2.З. ПрИ укладаннi flоговорУ надатИ СтраховикУ письмовУ iнформацiЮ про Bci вiдомi Страхувальнику обставини, що мають
icToTHe значення для оцiнки страхового ризику.

15.2.4. ознайомити Власника застрахованого майна з умовами страхування та Правилами страхування.
15.2.5. Надати,занеобхiдностi,страховикуiнформацiюiдокументи,необхiднiдляздiйсненняналежноiперевiркинавиконання

вимог Закону Украiни кПро запобiгання та протидiю легалiзацiТ (вiдмиванню)доходiв, одержаних злочинним шляхомt фlнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення).

15.2.6. Виконувати iншi умови Договору,
15.З. Страховик ма€ право:
15.З,1. Перевiряти iнформацiю, надану Страхувальником при укладаннi ,Д,оговору, а також перевiряти виконання

Страхувал ьни ком умов !оговору.
15.З.2. ПрИ укладаннi flоговору оглянуIИ в присугностi Страхувальника майно, що пiдлягас сграхуванню, перевiрити

вiдповiднiстЬ вiдомостей, зазначених у вiдповiдних документах, а також виявити наявнi пошкодження майна (його частин) та занести
результати огляду в !,оговiр,

15.З.З. Вiдмовити у виплатi сграхового вiдшкодування або зменшити його розмiр у випадках, передбаченихflоговором.
вiдстрочити виплаry страхового вiдшкодування у разi, коли: не повнiстю з'ясованi обставини страхового випадку, розмiр збиткiв,
обставини, якi пiдтверджують право особи на одержання вiдшкодування -до з'ясування таких обставин, але не бiльш, нiж на 9Однiв;
по подiт порушено кримiнальне провадження -до винесення остаточного рiшення по даному кримiнальному провадженню.

15.з.4. Вимагати повернення страхового вiдшкодування вiд Вигодонабувача, його частини, у випадку одержання
Вигодонабувачем повноТ (або часгковоТ) компенсацiТ вiд винних у насганнi випадку осiб.

15.з.5. Надiслати письмову вимоry на сплаry повного рiчного страхового платежу Страхувальником пiсля проведення виплати
страховоrо вiдшкодування.



15.4. Страховикзобов'язаний:
15.4.1. ОзнаЙомити Страхувальника з умовами сtрахування та Правилами сграхування.
15.4.2. Протягом двох робочих днiв, як тiльки стане вiдомо про настання сграхового випадку, вжити заходiв щодо оформлення

Bcix необхiдних документiв мя сво€часноТ страхового вiдшкодування.

15,4,3. 3дiйснити виплаry вiдшкодування, або вiдмовити у виплатi, повiдомивши про це Вигодонабувача.

15.4.4. Забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiТ про Страхувальника, Вигодонабувача не розголошувати ii за винятком
випадкiв, передбачених чинним законодавством УкраТни,

15.4.5. При знищеннi або пошкодженнi майна в результатi збиткiв внаслiдок вiйни, вiйськових (бойових) дiй, збройного
конфлiкry здiйснити виплаry страхового вiдшкодування протягом 90 календарних днiв пiсля отримання необхiдних належно
оформлених документiв, що пiдтверджують факт настання сграхового випадку, незалежно вiд одержання Вигодонабувачем
компенсацiТ вiддержави за пошкоджене або знищене майно.

15,4.6. Страховик несе маЙнову вiдповiдальнiсть за несво€часну виплаry страхового вiдшкодування шляхом сплати

Страхувальнику пенi в розмiрi подвiЙно[ облiковоТ сгавки НБУ вiд несплаченого в сtрок сграхового вiдшкодування/ що пiдлягас
виплатi, за кожний день просгрочки.

15.4.7. Вiдшкодувати витрати, понесенi Страхувальником при HacTaHHi страхового випадку щодо запобiгання або зменшення
збиткiв, але не бiльше нiж на 5 000 (П'ять тисяч гривень).

15.5. Власник застрахованого майна та|або корисryвач застрахованого майна зобов'язаний:
15.5.1. Використовувати Засrраховане майно за призначенням, дотримуватись правилl норм, iнсrрукцiЙ з охорони, експлуатацii'

та обслуговування Засграхованого майна.
15.5.2. При насганнi подii що може бри квалiфiкована як сграховиЙ випадок дiяти згiдно з умовами ,Д,оговору.
15.5.З. Надати моrкливiсгь предсгавнику Страховика в будь-який момент провесги огляд пошкодженого та/або втраченого

майна, а також забезпечити учасгь представника Страховика, за його вимогою, в будь-яких комiсiях, створюваних мя встановлення
причин i визначення розмiру збитку.

15.5.4. Сповiстити Страховика про випад:и одержання 
1{омпенсацi[, 

протягом З лнi1 пiсля одержання компенсацlI.

16.1. .цiя ,Д,оговору страхування no"nrn"aroa, .. ,rooJo .rоо'", 
" 

.u*o* у puui, 
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16.1.1. закiнчення TepMiHy дiТ цього flоговору.
\6.1.2, Виконання Страховиком зобов'язань за ,Д,оговором страхування у повному обсязi,
16.1.3. Прийняття судового рiшення про визнання Р,оговору страхування недiЙсним.
16.1.4. Лiквiдацii Страховика в порядку, установленому чинним законодавством.
16.1.5. В iнших випадках, передбачених законодавством УкраТни.

16.2. Щоговiр страхування може бути достроково припинено за вимогою однiеТ з CTopiH. Про HaMip достроково
припинити дiю ,Д,оговору будь-яка Сторона зобов'язана повiдомити iншу не пiзнiш як за 10 днiв до дати припинення дii
,Д,оговору.

16.3.У разi дострокового припинення дii flоговору за вимогою Страхувальника Страховик поверта€ Йому cTpaxoBi

платежi за перiод, що залишився до закiнчення дiТ flоговору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених в розмiрi З0% вiд суми страхового платежу, та фактичних виплат страхового вiдшкодування, що були здiЙсненi за

цим flоговором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов,Щоговору, то останнiЙ поверта€

страхувальнику сплаченi ним cTpaxoBi платежi повнiстю,
16.4. При достроковому припиненнi дiТ ,Д,оговору за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повнiстю

сплаченi ним cTpaxoBi платежi. Якщо вимога Страховика обумовлена порушенням умов страхування Страхувальником, то

Страховик поверта€ Страхувальнику cTpaxoBi платежi за перiод, що залишився до закiнчення строку дiТ flоговору, з

вирахуванням нормативних витрат на ведення справи/ визначених в розмiрi З0% вiд суми страхового платежу, та фактичних
виплат страхового вiдшкодування, що були здiйсненi за цим ,Д,оговором.

16.5.Сторони погодили, що змiни i доповнення до цього flоговору здiЙснюються Страховиком в односторонньому
порядку шляхом укладання додатковоТ угоди чи викладення ,Д,оговору в новiй редакцiI та набувають чинностi з моменту
оприлюднення таких змiн на офiцiйному сайтi Страховика (https://ic-misto.com.ua/about-us/dogovori-oferti). Страховик
зобов'язаний надiслати копiю такоТ додатково'i угоди до,Щоговору (новоТ редакцii flоговору) на електронну пош,ту/ адресу
проживання Страхувальника, або повiдомити про наявнiсть змiн у sms-повiдомленнi на номер телефону, зазначениЙ в Заявi-

при€днання (Електронному полiсi).
16.6.У випадку необхiдностi внесення змiн до flоговору Страховик не пiзнiше нiж за 10 (десять) календарних днiв до

запропонованоТ дати внесення таких змiн вносить пропозицiю на змiну умов flоговору iз зазначенням дати такоI змiни
шляхом розмiщення вiдповiдного повiдомлення на офiцiйному сайтi Страховика в мережi lHTepHeT за адресою: https://ic-
misto.com.ua/about-us/dogovori-oferti. В разi, якщо Страхувальник протягом 10 (десяти) календарних днiв письмово не

звернувся до Страховика за вирiшенням розбiжностей стосовно змiни умов flоговору, вважаеться, що пропо3ицiя Страховика
вiдносно змiни умов flоговору прийнята Страхувальником вiдповiдно до частини 3 cTaTTi 205 t_{ивiльного кодексу УкраIни,

Страхувальник приймае на себе обов'язок самостiйно вiдстежувати наявнiсть пропозицiЙ Страховика на змiну умов flоговору
на офiцiйному сайтi Страховика. Сторони погодили, що незгода Страхувальника з пропозицiсю Страховика на змiну Умов
!,оговору е розбiжнiстю, яка на пiдставi частини 2 cTaTTi 649 l-[ивiльного кодексу Украiни пiдлягас вирiшенню У суДоВогО

порядку.
16.7.Змiни до iндивiдуально'l частини flоговору, а саме до 3аяви-присднання/Електронного полiса вносяться 3а 3годою

CTopiH шляхом укладення додатковоТ угоди або переукладення flоговору.
16.8.У випадку отримання звернення по страховому випадку та проведення страховоТ виплати Страхувальник втрача€

право на дострокове припинення дiТ,Д,оговору (один piK),
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!7,LY разi ВИникнення у будь-якоi iз CTopiH форс-мажорних обставин, дiя Договору призупиняеться до моменту
припинення дii таких обставин.

1_7,2. Форс-маЖорними обставинами вважаються: рiзке погiршення екологiчноТ ситуацiТ (радiоактивне чи хiмiчне
забруднення); народнi хвилювання/ страЙки; конфiскацiя, нацiоналiзацiя та iншi подiбнi заходи полiтичного характеру/ що
здiЙснюються за ро3порядженням влади; прийняття нормативно-правових aKTiB, якi унеможливлюють виконання умов
,Щоговору.

\7.З. Настання форс-мажорних обставин пiдтверджуються вiдповiдним висновком (документом) торгiвельно-
промисловоТ палати Украi'ни або уповноваженого державного органу.
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18.1.За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторону несуть вiдповiдальнiсть, передбачену
чинним законодавством Украiни.

18.2.Спори, що Випливають iз умов flоговору або в зв'язку з ним вирiшуються Сторонами шляхом переговорiв, а у
ВИпаДкУ Недосягнення згоди вирiшуються в судовому порядку у вiдповiдностi до чинного законодавства УкраIни.

1В.З.Сторони зобов'язуються дотримуватися конфiденцiйностi у вiдношеннi будь-якоI iнформацii, в тому числi що с
комерцiЙною та€мницею CTopiH flоговору.

18.4,СтраховИк не несе вiдповiдальностi за неналежне виконання або невиконання своiх обов'язкiв за цим Щоговором,
В ТОМУ ЧиСлi Щодо зДiЙсНення страховоТ виплатиt якщо виконання таких обов'язкiв Страховиком, в тому числi здiйснення такоТ
cTpaxoBo'i Виплати призведе до порушення Страховиком торгових чи економiчних санкцiЙ, заборон або обмежень,
ЗаПРОВадЖенИХ ре3оЛюцiями Органiв ООН або чинним законодавством €вропеЙського Союзу.
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19.1. !,оговiр скЛада€ться з !,оговору та Додаткiв до нього, якi с невiд'емною частиною цього flоговору:
,Д,одаток Nq1 - Заява-при€днання. !,одаток Ne2 - ЕлектронниЙ полiс.
19.2. У виРiшеннi Bcix питань, не врегульованих ,Л,оговором, сторони керуються Правилами Страхування, чинним

законодавством УкраТни.
19.З. ВiДПОВiДНО дО ст. сТ. 6, 2О7, 627 l_{ивiльного кодексу УкраТни, при укладаннi договору страхування Страховиком

МОЖе бУТИ ВИКОРИСтаНо факсимiльне вiдтворення пiдпису особи, уповноваженоТ пiдписувати TaKi договори, а також
вiдтворення вiдбитка печатки технiчними друкувальними приладами.

19.4.3ра ol оиL i вiдби

19.5. ПРИ Укладеннi договорiв страхування зi Страхувальниками вiдповiдно до умов цього flоговору
використовуватимуться вiдтворення пiдпису уповноваженот особи Страховика за допомогою засобiв механiчного або
iншого копiюВаНня та вiдтворення вiдбитку печатки. 3разки вiдповiдного аналогу пiдпису уповноваженоi особи Страховика i

печатки наведенi в п. 19.4, !,оговору.
19.6. Страхувальник шляхом приедну€ться до цього flоговору нада€ згоду на використання при вчиненнi правочинiв

вiдтворення пiдписУ уповноваженоТ особи Страховика за допомогою засобiв механiчного або iншого копiювання,
вiдтворення вiдбитку печатки технiчними друкувальними приладами, а також пiдтверджуе, що зi зразками вiдповiдного
аналогу пiдпису уповноваженоI особи та печатки Страховика ознайомлений i повнiстю погоджу€ться з таким способом
пiдписання правочинiв.
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ПРИВАТНЕ АКЦlОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кСТРАХОВА КОМПАН|Я к MlCToll
21050, м. Вiнниця, вул. Хлiбна, буд, 25
(04з2) 50в-108
Рахунок N9 UА52З5 100500000265056 42264850 в АТ KYKpf цýýз ц ц11,

мФо з51005, €дрпоу зз295475

,4. 5разки аналогlв власнорччного п женоl осоOи страховика i вiдоиток печатки наведено нижче
П.l.Б., посада уповноваженоТ особи ФЕДИНА Юлiя Володимирiвна - виконавчиЙ директор

3разок пiдпису уповноваженоТ особи
Страховика

3разок печатки Страховика ffi
iК-мiiЪо},ДSW

СТРАХОВИК
Наз ва

Адреса

Юлiя ФЕflИНА [ х,

G
Z



Додаток Ns1 до ДоговорY
добровiльного страхування маЙна та

страхування цивiльноi вiдповiдальностi перед третiми особами
власника (корисryвача) майна (приеднання) оферта N9 404/000211 вiд 19.04,22

зАявА-IIри€днАння (стрАховI,Й полlс) }lъ 404/0002 1 1/

ДО ДОГОВОРУ ДОБРОВIЛЪНОГО СТРАХУВАННЯ МДЙНА ТА CTPAXYBAHHrI ЦИВIЛЪНОi
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПЕРЕД ТРЕТIМИ ОС ОБАМИ ВЛАСНИКА (КОРИСТУВАЧА) МАЙНА

(при€днАння)
Оферта 404/000211 вiд 19 квiтня 2022 року

СТРАХОВИК: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (СТРАХОВА КОМПАНIЯ (MICTO)
(21050, м. Вiнницяl вул. )Lriбна, буд.25, тел. (0432) 508-108)

служБА пIдтримки 0 800_211-118
БarrKiBcblti |lеквiзитлt: UA523510050000026505642264850 в АТ <УrtрСrtббашк>, N{ФО 351005, €ДРПОУ 33295475

м. Вiнниця дата заповнення

Страхувальнlrк (П.I.Б. )

Вiдношенrrя до NIайна Е Bj-lacнe П орендоване П логовilэ про бе:зогшt}тне користування (позl,tчlttl)

Щата народ)Itення ]
МобiльнрIй телефон +38 t @

Адреса СтрахувальнI{ка -. ft..
якtцо адреса Страхчвл;tьника збiгасrься за а.хDесою застраховажЕli* l&{,lтKil (-))

Адреса Застрахованого
майIна у Вiннrruькiйr пticbKiir
TepltTopi альнi йl гроь,rадi

-7
B!]IlIUq l пl)оьчlоь) ' .,,Hiiv,Ko]]i,, l ,,,,р,, 1,1oпli, !

ЗАГАЛЬНА СТРАХОВА
СУМА (грн), в т,ч. на:

WaIli lrизиIlи:

.ffiЖ;Жi:'"Цквiйни.вiliськових(богrових)лiй,
конструKTtlBHi елeп.reHTtl 4(}9/о вiд зitга.,tьноi ст1lахово#ffi

'' 
грн

внутlэiшнс оздоблення З 5 9utl вiд загапыtо Т cTpaxgffi ул,rиf

- 

грв

доI{ашне майно 15% вiд зага-rьtтоi cTpa@oi сул,lи а" грн

страхуваннJI
вiдповiдальностi

10% вiд затальноi cTpaxoBoi.yJ
грн

Страховliй платiilt на piK, грн ь_ Рц;аховий плдffiа штiсячь, грн

L rilltr.. '{ ctl.;IaL.-.

П Одноразово протягоNI 15 днiв з дати уклаlfrя
договору через банкiвський переказ (Приват 24 то[
.,iжr#"#;rл?жi,тr;i,коо 

с}ft]о го \
7ЩЭо в строк до 20 числа кожЕого tчtiсяця дii договору

arдно (сахунку про надання житлово-комуна,iIьних послуг та

lFrших послуг) (единий рахунок, pay.vtt.ua).

&
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зобr)в'я,]анr:я","-"""", 

;:---;-""::;:---,
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L{я Заява-приелrання с н

}а{овною згодою прийнятгябез
(iтlrахl,вальuttti шл

- liадас ]Iоду та пl)а]]0 Стltаiовику, iдltо до ЗакоrIодавстI]а: o1plt),lyl}aTl,1. збlлllати, оброб.лят1.1. peccтpyBаl1-1, tIaKoIl1.IчyBaTI.I. збеl;itаr,и.

зl,tiнttlвllти, поноl],IIювати, IJикорис tt (рсlзповсttrд;к\,ва,ги, псрсJ0I}аr,lл) iнфор:"tачilо, яка. вiдпОвi'lнО _l() l}иIlог Зlкс,ltttl,1авства

сlillI0I]ить ttcpcotta,,tыti лаtri Сlрrrхра,,tыtлtка;
ttepctltta.llbrti rlarri CrpaxyBa.,lbHltKa, здiilснкlсL

таку iнфорrlачitо дtr баз llepcoнat:ыпlx лаIlих. 13lлltоlrlrстtrння i llоширеrrня irr(loprtaltiT. що c,гatlolJrtIb

'лrочrtсl в rlexcax, нсобхiдltltх д,iш забсзttечення виконанtш CTpaxoBltKort y\Iol} llьогQ jkrroBctp"v таlабо
зaýIlc I,y 1l 1lll cl)cclB;

- пi.lтве1l,tжус, цо йоlчlу бч-цо.цсlведсttо :fo illdloprtattiltl, rtерелбачеrlу стilтtеIо 12 Закоlrу YKllaittll Kl'lpcr (liHaHcoBi t{ос]r)ти та дq)rкавIIе pel'yjпol}illttIя

ittшtTго KoпittlBaItttlt. вiдтвtlllеttrrя вiдбиrriу печа,t,ки Texlli,ttlIllttt ,]p}rl\}i Ba-,lLHlI\lIl пl)lл.{ало\.tя.
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Додаток

д0 зАяви-при€днАння N9 404/

ПЕРЕЛlК ЗАСТРАХОВАНОГО ДОМАШНЬОГО МАЙНА

вiд

Найменування категорii майна
(телевiзор, диван, шафа тощо)

Назва (марка, модель тощо) OpieHToBHa BapTicTb, грн.

3дiйснено фотофiксацiю майна П так. Кiлькiсть фото

Страхувальник зобов'язу€ться здiйснити фотофiксацiю кожноТ позицiТ май
електронну адресу: info@ic-misto,com.ua або на застосунок VlBER по
пiсля укладення договору. Фотофi ксацiя побутовоi/електронноi
(активному режимi}.

пlдписи cToPlH

СТРАХОВИК

яткА клl

Ваше майно та вiдповiдальнiсть перед

- Вогневих ризикiв (пожежа, пошкодження

шт.

- Стихiйноголиха (землетрус,
спека/ сильний BiTep, включаючи шква.
вод), селi.

- Впливу води та/або
пожежогасiнн я та f або проникнення

- Втрати, зн
будiвн и цтвом/реконст

- Транспортноi
Протип
3битки

TpeTix

Bl

надiслати на

95 63 нёТiзнiше 15 днiв
мкненому iндикаторi

киl що викликав пожежу, витоку газу)

ливаl град/ дуже сильний снiгопад, дуже сильний мороз, дуже сильна
ня снiгу, водопiлля, паводь, пiдтоплення (пiдвищення рiвня грунтових

водопостачальних, каналiзацiйних, опалювальних систем i систем
х примiщень.

ння застрахованого майна внаслiдок проведення робiт, пов'язаних
майна,х, що не належать Власнику застрахованого

дii Корисryвача застрахованого маЙна (хулiганство, крадiжка, грабiж).

)дiй, збройного конфлiкту (падlння лiтальних апаратiв {уламкiв).

нlз
l поц

рiди

Короткого з впливу у виглядi короткого замикання, перевантаження мережi, спадання напруги, цо
призвело до втрати (зницення) маина.

,Щодаткове покриття - органiза елекrронноiта побуговоiтехнiки, виклик майстра (електрик, caHTexHiK, слюсар),
вимушений переiЪд, оренда житла, документiв, клiнiнговi послуги.

При насганнi подii негаЙно, викликати на мiсце подiТ представникiв компетентних органiв, висновки яких необхiднi для
встановлення факту, причин та обставин настання страхового випадку.

Протягом l}8 годин з моменry насгання подii (або з моменry як Йому сгало вiдомо або повинно було сгати вiдомо про настання подii), яка

мае ознаки страхового випадку повiдомити про це Страховика за телефоном 0 800 21 11 18 з подальlлим письмовим пiдтвердженням
протягом 3 (трьох) робочих днiв iз з моменry насгання подГt'.

ЗабезпечитиСтраховикуможливiстьогляду майнадлязметоюз'ясуванняпричинтарозмiрiвзбитку.
При отриманнi збиткlв внаслiдок вiйни, вiЙськових (6оЙових) дiй, збройного конфлiкry заре€струвати подiю на сайтi https://damaged,in.ua/

або застосунку ,ЩlЯ у визначеному порядку.
РiШеННя Про ВИплаry або вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування приймасгься Страховиком протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днiв

пiсля отримаНня СтраховикОм Bcix необхiДних належнО оформлениХ документiв, що пiдтвердЖують факТ настання страхового випадку, та
оформл юеться страховим актом,

ПРИ знищеннi або пошкодженнi маЙна в результатi збиткiв внаслiдок вiйни, вiйськових (6ойових) дiй, збройного конфлiкry здiйснити
ВИПЛаry стРаХового вiдшкодування протягом 90 календарнихднiв пiсля отримання необхiдних належно оформленихдокументiв, що
пiдтверддують факг настання страхового випадку, незалежно вiд одержання Вигодонабувачем компенсацГi вiддержави за пошкоджене або
знищене майно.
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ДодатохN9lдlДсr,lвсFудlброOiльиlfсLiр.lкузэilнпtrlаlis.r l.rcriliXYs.ulHл
цлвiльно;siдпоsiдально{iiперелiретiмисссdа.аи sласпииа(норисrув;чr)iltrйн.r

(приЁдання),ОФерта N9404/000211 siд 19,04,22

0 800 2L LL L8
Служба пiдтримки

дзвiнки зi сгацiонаряих та мобiльних телефонiв

безкоштовнi в межах Украiни

Ng

flaTa укладання

ЕлЕ ктронн иЙ пол lc доьровlльного стрАхувАн ня мАЙ нА тА стрАхувАн ня
цив|льноТ вlдповlдА/Iьностl пЕрЕд трЕтlми осоБАми влАсникА {користувАчА) мАЙнА

оФЕртА N9404/000211 вiд 19 квiтня 2022 року
Мiсце страхування м, Вiнниця

1. стрАховик ПРИВАТНЕ АКЦlОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кСТРАХОВА КОМПАНlЯ кМIСТОu, в особi
2. сrрАхувмьник лt
,Qата вароджевн Ким i коли виданий: tПаспорт: серiя, номер
рнокпп Тsлефон Адрвса ел. ти

Мреса :-r.

3, вигодонАБувАч

З.1, По випадкам, зазначеним в

п. 7,1. Полiсу

З.2, По випадкам, зазначеним а

л,7,2, Полiсу

4.1.ПредметомДоrовору емайновl lнтересистрахувальника,lлонесупер.r.rо..1;Хjjjlilffjff:'ý' ., t v'

1 il lijiflхl}Т;;lТJ#::}.Нiъli:il:НН,Ir1,ЖЁН:;j"Нffirжffi.;;iliý'ш;illil";::i}Нfilifi"пr,"цr;""х, опалювальних l протипожежних

fulхТffiтlfrН4fr**нжцр,*}tжЧъ;:, ж'М flTi:T:"xiJ:1#; i:,#i' т,Ён;
маин ии

перед третiлlи особами (Kpiм цивiльноi вiдповiдальностi власникiв назе[lноrо
(включаючи siдповiдальнiсть леревiзника), вiдповiдальностi власникiв водного т

12,06, 14, ре€страцiйний Na1514278 (надалi

7. стрАховим випАдком визнАчА€ться:
7,1, Втрата, знишення {загибель) або пошкодження заорахованого маЙна
7.2. Настання вiдпоsiдальностi Страхувальника за заподiяння шкоди
протипонежних систем, якi сталися в межах 3аст

ть перевiзника), вiдповiдально€тi власникiв поsiтряного транспорту
Нова редакцiяD, заре€стро8аних Нацкомфiнпослугть перевiзника).

8 цюго Договору,
витiкання рiдини з sодопроsiдних, каналiзацiЙних, опалю8альних i

плАтlж

жi, вибуху,

' 'o9|I9l9j:-_?a!lY:, стрАховА сумА. с тАриФ, ст

].0. Франшиза (безумовна): 1 5ОО,OО rрн. Франшиза sстаноsлю€ться за однимта кожним страховим випадком.
1],, Страховик не несе вiдповiдальностi за збитки, завданi протяrом 15 (п'ятнадцяти) календарних днis з дати лочатку дii Полiсу, oкpiм збиткiв 9наслiдок вiйни, вiйсьнових

{6ойових) дiй, збройноrо нонФлjкту,

8.1. Вогневl ризики (пожежа, пошкодження
8,2, СтихiЙнi лиха {землетрус, зсув, обвал,

цк8али i спlерчi, сильне налипання снiгY,
дуже сильнии мороз, дуже сильна спека, сильнии 8lтep, вмючаючи

8.З, Вплив води та/або iнших рiдин
8оди та/або iнших рiдин iз сусiднiх примiщень.

тачальних, каý;riзацiйних, опалювальвих систем i систем пожежогасiння та/або проникнення

8.4. Втрати, знищення або пошкодже,Jнл застра вяаслiдок проведення робiт, пов'язаних з будiвництвом/реконструкцi€ю в сусiднiх примiщеннях, що

, в тому числi по видам страху8ання /катеrорiям майна:

Страхо8а сума на

домашне rлайно, грв,

Страховйй тариф

{рiчsий), вт.ч. по л,

8,1,-В,2,; п,8.з,-8.7., %

Страхова счма оо
страхчванню

9lдловiдальностl. грн.

зАгАльний стрмовий плАтlж зА договором, rрн.

П однораэово аротягом 15 днiв з П щомiсячво (до 20 числа кожного мiсяця дiiдоговорч згiдно РахункV
нальних послчг та iнших послуг рау,чп

].2. лiмiт Bi, Страховика по внцрi оздобленню Зас не бiльше 1 5о0 r за м, кв.

i,1. Доrоslр вабирае чинностi з 00 rод,00 хв. дати початкудiiДого8ору/ яка sкаэана а п, 13 Полiсу, але не paнime дня, наступного ]а днем надходження страхоsого платежу (Його

частинлt) в повному обсязi, на розрахунковий рахунок Страховйха, та дiе до 24-00 годиsи дня, вказавого п. 1З Полiсу як дата закiнчення дi'iДоговору.
Дого8iр страхування смада€ться з Оферти та даного Акцепту,

ДаниЙ Дого8iр складено в електроннiЙ формi rа пiдписано електронним пlдлисом шляхоN] направлення Страховикоfol одноразоsого iдентиФiкатора Страхувальнику та в8едення

Страхуsальником такого iдентифiкатора в програмнi комплекси Страховика,

бри використано факсимiльае вiдтворення пiдпису уповноsаженоi особи, а також вiдтворення вiдбитка печатки технiчними друкувальнимй приладами,
1З,2, Неsiд €мною частиsою с Перелiк застраховавого домашвього маЙна

цивlльнА вlдповlдАльнlсть пЕрЕд трЕт|ми
осоБАми

Flа7а та 118 й9WWЖf,о та Правил добровiльного страхування вiдповiдальностi



,Qодаток
до Полiсу N9 вlд

ПЕРЕЛl К ЗАСТРАХОВАНОГО ДОМАШ НЬОГО МАЙНА

Страхувальник зобов'язу€ться здiйснити фотофiксацiю кожноТ Перелiку та надiслати на
електронну адресу: info@ic-misto.com.ua або на за 346 95 63 не пiзнiше 15 днiв
пiсля укладен ня доrовору. Фотофi ксацiя побутовоi/
(активному рех<имi}.

при BBiMKHeHoмy iндикаторi

пlдписи cтoPlH

СТРАХОВИК

клl€нту

Ваше майно та вiдповiдал при HacTaHHi:

- Вогневих ризикiв (пожежа, димом, вибУх, удар блискавки, що викликав пожежу, витоку газу).
* Стихiйноrо лиха (з ип, осiдання, злива, град, дуже сильний снiгопад, дуже сильний мороз, дуже сильна

спека, сильний BiTep,

вод), селi.
налипання снiгу, водопiлля, паводь/ пiдтоплення (пiдвицення рiвня lрунтових

- Впливу води ня водопостачальних, канал|зацiЙних, опалювальних систем i систем
пожежогасiння та/або iнших рiдин iз сусiднiх примiщень.

застрахованого майна внаслiдок проведення робiт, пов'язаних з
х, що не належать Власнику застрахованого майна

- Транспортноi шкоди,

- Протиправних дiй TpeTix числi протиправнiдii Корисryвача застрахованого майна (хулlганство, крадiжка, грабiж).

- 36итки внаслiдок вiЙни, вiЙськових (6ойових} дiй, збройного конфлiкту {падiння лiтальних апаратiв (уламкiв).
* Короткого 3амикання - впливу енергii у виглядi короткого замикання, перевантаження мережi, спадання напруги, цо

призвело до втрати (знищення) 3астрахованого майна.
Додаткове покриття - органiзацiя дiагностики електронноi та побровоi технiки, виклик майсrра (електрик, caHTexHiK, слюсар),

вимушений переiзд, оренда житла, вiдновлення документiв, клiнiнговi послуги.
При HacTaHHi подii негаЙно, викликати на мiсце подiТ представникiв компетентних органiв, висновки яких необхiднi для

встановлення факту, причин та обставин настання страхового випадку.
Протягом 48 годин 3 моменry насгання подil (або з моменry як Йому стало вiдомо або повинно було сгати вiдомо про настання подii), яка

Мае ознакИ страхового випадку повiдомиги про це Страховика за телефон"* 0 800 21 11 18 з подальшим письмовим пiдтвердженням
протягом 3 (трьох) робочих днiв iз з момеrrry насання под[f.

Забезпечити Страховику можливiсть огляду маЙна мя з метою з'яryвання причин та розмiрiв збитку.
При отриманнi збиткiв внаслiдок вiЙни, вiЙськових (бойових) дiЙ, зброЙного конфлiкry заре€струвати подiю на сайтi https://damaged.in.ua/

або застосунку ДlЯ у визначеному порядку.
Рiшення про ВИплаry або вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування приЙмаеться Страховиком протягом 15 {п'ятнадцяц) робочих днiв

пiсля отримання Страховиком Bcix необхiдних налех{но оформлених документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку/ та

оформлюеться сграховим аlсгом.

При знищеннi або пошкодженнi маЙна в результатi збиткiв внаслiдок вiйни, вiйськових (бойових) дiй, збройного конфлiкry здiйснити
виплаry страхового вiдшкодування протягом 90 календарних днiв пiсля отримання необхiдних належно оформлених документiв, що
пiдтверд2кують факг насгання страхового випадку, незалежно вiдодержання Вигодонабувачем компенсацiТвiддержави за пошкоджене або
знищене майно.

N9
Найменування категорii
маЙна (телевiзор, диван,

шаФа тощо}
Назва {марка, модель тощо} OpieHToBHa BapTicтb, грн.
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Здiйснено фотофiксацiю майна Е так. Кiлькiсть фото

або

- Втрати, знищення
будiвництвом/реконструкцiею в сусiднiх



додАтковА угодА }tb 1
до договору доБровIльного стрАхувАнIIя мАй[IА тА стрдхувдння Iц,IвIльноI
ВIДПОВЦАЛЬНОСТI ПЕРЕД ТРЕТIМИ ОСОБАМИ ВЛАСНИКА (КОРИСТУВДЧД) МДЙНД

(при€днАннЕ
ОФЕРТА NЬ404/000211 ВIД 19.04.2022 року

м. Вiпниця 11 травня 2022 року

IIРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (СТРАХОВА КОМПАНtЯ (MICTO> (надалi _
ПрАТ кСК <MicTo>> або Страховик), в особi виконавчого директора Федини Юлii Волод"*"рiu"", що
дiе на пiдставi Щовiрепостi вiд 19.04.2021 л!0110/202L,, керуючись Законом УкраIни <Про страхування),
ст. бЗ4 Щивiльного кодексу УкраТни, пропонуе фiзичпим особам, якi отримують cTpaxoBi послугпшляхом
приеднаннЯ до договоРУ лобровiльного страхУвання майна та страхування цивiльноТ вiдповiдальностi перед
третiми особами власника (корисryвача) майна (приеднаня). Оферта Ns404/000211 вiд 19,04.2022 року
(надалi - .Щоговiр або ,Щоговiр приеднання) укласти дану додаткову угОДу до дiючого !оговору про
наступне:

1. Викласти пункт 8.1..Щоговору в наступнiй редакцii:
K8.1, Загальна страхова сума встановлюеться з розрахунку 20 000 грн. за кожен квадратний метр загальноТ
площi помешкання (застрахованого майна) та вказуеться в Заявi-при€днання / Електро"rоrу полiсi.
Загальна страхова сума при cTpaxyBaнHi виключно ризику 7.2,8. Збптки внаслiдок вiЙни, вiйськових
(бойових) дiй, збройного конфлiкту встановлюеться з розрахунку 5 000 грн. за коя(он квадратний метр
загальноТ площi помешкання (застрахованого майна) та вкtвуеться в Заявi-присднанпя / Електронному
полiсЬ>.

2. Викласти пункт 8.2.. Щоговору в цаступнiй редакцiТ:
<8.2, СтраховиЙ тариф становить 0,24 О/о вiд загальноI страховоТ суми. Страховий тариф при

cTpaxyBaнHi виключно ризику 7.2,8, Збптки внаслiдок вiйни, вiйськових (бойових) дiй, збройного
конфлiкту становить 0 rl2Yo>>.

3. .Щодаткова угода е невiд'емною частиною .ЩоговорУ приеднання, який укJIадено з
урахуванням вимог статей бзз,6з4,64|,642 L{ивiльного кодексУ УкраТни на невизначений строк шляхом
приеднаннЯ споживача послугИ до умоВ.ЩоговорУ приеднання та набувае чинностi з 21 травня 2022 року.4. Сторони домовились, що Bci iншi умови ,Щоговору приеднання зtlлишаються дiючими i не
змiнюються,

5. Змiни визначенi в .щодатковiй угодi, з моменту набрання нею чинностi, поширюються на
Bcix осiб, що присднаJlися До,.Щоговору, у тому числi на тих, що приедналися до Щоговору ранiше дати
набрання чинностi змiн до Щоговору.

б. пIдII4с стрАховикА

СТРАХОВИК
ПрАТ кСК KMicTo>
Украiна, 21050, м. Вiнниця, вул. Хлiбна, 25
l BAN ; UAS235 10050000026505642264850
в АТ <УкрСиббанк>, МФО 351005
€дрпоу зз295475
Тел,/факс (0432) 50S-108

Y^_ зз295475 l9'-ф
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