
Поліс
добровільного страхування наземних транспортних засобів (КАСКО) Акцепт

№

Підписанням цього Полісу Страхувальник акцептує/приймає пропозицію ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» на укладання договору 
добровільного страхування наземного транспорту (КАСКО) в порядку та на умовах, викладених в Пропозиції 
(Оферті), цьому Полісі, Умовах страхування наземного транспорту (КАСКО) від 28 травня 2021 року (надалі - 
Умови страхування), Правилах добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) від 
01.11.2007 р., зареєстровані Держфінпослуг України 15.11.2007 р. за номером 0672254 зі змінами та 
доповненнями № 1 від 20.03.2008 р., зареєстровані Держфінпослуг України 22.04.2008 р. за номером 0680663, 
змінами та доповненнями № 2 від 03.06.2009 р., зареєстровані Держфінпослуг України 26.06.2009 р. за 
номером 0690442 (надалі - Правила страхування), які розміщені на сайті Страховика за адресою в мережі 
Інтернет insurance.vidi.ua; підтверджує, що з положеннями зазначених документів ознайомлений, 
непорозумінь щодо їх умов не має, висловлює повну та безумовну згоду з умовами зазначених документів. 
Страхувальник підписанням цього Полісу підтверджує своє розуміння того, що Пропозиція (Оферта), цей 
Поліс (Акцепт), Умови страхування є основою правовідносин між Страховиком та Страхувальником і у своїй 
сукупності складають зміст індивідуального договору добровільного страхування наземного транспорту 
(КАСКО) з наступними суттєвими індивідуальними умовами (надалі - Договір):

1. СТРАХОВИК ТОВАРИСТВО 3 ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» (ЄДРПОУ 35429675, адреса: 08131, 
Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, 
вулиця Велика Кільцева, 56, тел/факс: (044) 503 35 55) ліцензія Державної комісії 
з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) АВ № 500238 
від 05.01.2010 р. (безстрокова). Страховий посередник: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
на підставі Договору доручення № 28/05-21 від 28 травня 2021 року.

2. СТРАХУВАЛЬНИК ЄДРПОУ/РНОКПП
Контактна інформація Паспорт: Дата народження:

Адреса телефон, електронна пошта

3. Вигодонабувач Акціонерне товариство комерційний 
банк «ПриватБанк»

Адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. 
Грушевського, буд. ІД

Підстава: Договір застави № від

далі разом - Сторони, кожен окремо -  Сторона, Страхувальника відповідно до Закону України «Про 
страхування», «Правила страхування»,

4. ПРЕДМЕТ 
ДОГОВОРУ

Майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов‘язані з 
володінням, користуванням та розпорядженням наземним транспортним засобом 
(надалі -  ТЗ), що належать йому на правах власності, повного господарського 
відання, оперативного управління або інших законних підставах.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ
5. За цим Договором майном, що страхується, є транспортний засіб (транспортні засоби), надалі -  ТЗ:

№ Марка і 
модель ТЗ

Рік випуску Реєстраційн 
ий номер

Номер 
кузову ТЗ

Тариф,
%

Страхова сума, 
гри

Страховий 
платіж, гри

5.1. У разі продовження Договору на наступний період страхування (періоди зазначені в п. 10 цього Договору) 
розмір страхової суми та страхового платежу щорічно зменшуються на 5% порівняно з розміром відповідно 
страхової суми та страхового платежу за попередній період.

Дійсна вартість ТЗ, грн. Заставна вартість ТЗ, 
грн.:



6. Особи, які мають право керувати ТЗ (в тому числі Страхувальник)

7. Перелік страхових ризиків зазначено в п. 5 Умов страхування.

8. Розмір безумовної франшизи складає за ризиком «Незаконне заволодіння ТЗ» або конструктивного 
знищення ТЗ - 7,0% від страхової суми, по решті ризиків - 0%.

9. Строк дії Договору Строк дії Договору дорівнює 12-ти місяцям з __.__._____ р. по__ .__._____ р.
включно. Страховий платіж, передбачений в п. 5 цього Договору, сплачується 
Страхувальником щомісячно, рівними частинами. Сторони погоджуються, що 
Страхувальник зобов’язаний вносити щомісячні страхові платежі не пізніше 
останнього дня діючого оплаченого місяця. При цьому Договір набуває чинності з 
00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати страхового платежу за 
перший оплачений місяць страхування на поточний рахунок Страховика.

10. Цей Договір продовжується на такий самий період на таких же умовах у разі сплати наступних страхових 
платежів, якщо жодний з учасників Договору не заявить про бажання його припинити.

Періоди страхування Страховий платіж
по

по

по

по

Страхові платежі здійснюються за реквізитами: рахунок иА783052990000026502010100093 в АТ КБ 
«ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 35429675.

12,Територія дії Договору Договір діє на території України, країн СНД та Європи (страхове покриття в будь- 
якому разі не поширюється на події, які мають ознаки страхового випадку, що 
відбулися на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей; 
території АР Крим та території зон військових дій, місцевості, де офіційно 
оголошено надзвичайний стан або загрозу стихійного лиха, шляхів, де 
проводяться спортивні змагання, територій Кабардино-Балкарії, Північної Осетії, 
Інгушетії, Чечні, Дагестану, Абхазії, Південної Осетії, Нагорного Карабаху, 
Таджикистану, зон військових конфліктів і масових заворушень).

З Правилами добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) та Умовами страхування 
ознайомлений.

При укладанні Договору Страховиком та Страхувальником може бути використано факсимільне відтворення 
підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори, а також відтворення відбитка печатки технічними 
друкувальними приладами.
Сторони погоджують наступний зразок відбитку печатки та аналогу власноручного підпису уповноваженої 
особи Страховика та Вигодонабувача, який відображено в розділі Підписи Сторін.

Умови страхування розміщені на сайті Страховика https:// insurance.vidi.ua/. та є невід’ємною частиною цього 
Полісу. Підписанням цього Полісу Страхувальник підтверджує, що з зазначеною в частині другій ст. 12 
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ознайомлений
та згодний, всі тлумачення, терміни та умови страхування є йому зрозумілі.

У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА 
НОМЕРОМ

3700 та/або 044 502 69 50

Підписи Сторін
Страхувальник Вигодонабувач Страховик

відбитку печатки та аналогу 
власноручного підпису

відбитку печатки та аналогу 
власноручного підпису


