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Щентр cepBicHoi пiдтримки клiентiв (цiлодобово): 0-В00-601-701, 0-В00-50З-707 - безкоштовно по yKpaiHi
зi стацiонарних телефонiв,456 - з мобiльних телефонiв (згiдно з тарифами операторiв)

ДОГОВIР СТД Ns 3524lз5

договIр
добровiльного страхування цивiльно-правовоi вiдповiдальпостi суб'€кта аудиторськоi дiяльностi перед третiми

0собамI{
м, Киiв <17> вересня 2021 р.

ПрАТ "YKpaiHcbKa акцiонерна с,грахова компанiя АскА", I]адалi Страховик , в особi Головного фахiвця вiддiлу продаж
ЛукiноЙ BiKTopii Валерiiвни, що дiе rla пiдставi Щовiреностi Ns 729116 вiд 10.09.2021 р., з одного боку, Ti .уб'.*,
аудиторськоi дiяльностi (далi _ Страхувальник) ТОВАриство з оБмE)I(Eною вIдповIДАльнIстю (РсМ
YKPAIHA,) код €!РПОу 21500646, адреса 0з151, м. Киiв, вул, Нижньоюркiвська, буд.47,' Виписка з Сдиного
державtIогО ресстра юридичниХ осiб, фiзичНих осiб- пiдприсмцiв та громадськиi формувань, Щата державноi реестрацii:
22.02.|994 р., Номер запису: 1 07I 120 0000 0041з7, ,Щата запису: 2В,11.2005 р. Керiвник - Ь"р"urо"rч Тетяна
Олександрiвна, з iншого боку (далi - сторони), вiдповiдно до 3aKoHiB ).краiни <Про страхування>, ,,ПроЪудит фiнансовоi
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> (далi - Закон), Правил добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами (iншоi, нiж цивiльна вiдповiдальнiсть власникiв наземного транспорry вiдповiдальнiсть власникiв повiтряного
транспорту, вiдповiдальНiсть власниКiв водногО транспортУ (включаючИ вiдповiдальНiсть перевiзника)) (нова редакцiя)МЗ000.З ВiД 11.09.2012 РОКУ та лiцензii cepii АГ Ns569961 вiд 26.04,2011 року, виданоi !ержфiнпослуг Йраiни, уклали
цей договiр страхування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi суб'скта аудиторськоI дiяльностi перед третiми особами
(далi - Щоговiр) про нил{ченаведене.

1. визнАчЕння TEPMIHIB
1.1. У цьому Щоговорi термiни вживаються в такому значеннi:
вимога - претензiя таlабо позов Tpeтboi особи до Страхувальника про вiдшкодування збиткiв, завданих

Страхуваль ником третiй особi;
збитки - реальнi збитки, цо виникли внаслiдок неправомiрноi дii або бездiяльностi Страхувальника при нцаннi

послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi, у тому числi пiдпри€мствам, що становлять суспiльний iHTepec;
TpeTi особи - замовниКи аудиторських послуЦ iншi юридичнi особи або фiзичноi особи, яким заподiяно збитки

неправомiрними дiями або бездiяльнiстю Страхувальника внаслiдок надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоiзвiтностi, у тому числi пiдприсмствам, що становлять суспiльний iHTepec.
|.2, Iншi поняггя, що вжиВаються в цьомУ .Щоговорi, застосовуюТься у значеннях, цо визначенi Законами

украiни "про страхування", "про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" i вiдповiдають поняттям,
визначеним законодавством.

З, СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ТДРИО, СТРАХОВИЙ ПЛДТIЖ
3,1. Страхова сума становить 50 000 000,00( п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 коп.) грн.з,2. Лiмiт вiдповiдальностi за кожним страховим випадком становить 5 000 000 00 ( п'ять мiльйонiв

гривень 00 коп.) грн.
3.з. Страховий тариф становить 0,О34Уо вiдсоткiв вiд cTpaxoBoi суми.
з.4. СтраховиЙ платiЖ встановленИй в розмiрi 17 000,00 ( сiмнадцять тисяч гривень 00 коп.) грн3.5. Строк внесення страхового платежу до <25> вересня 2021 року включно.
з.6. Франшиза (.tастина збиткiв, що не вiдшкодову€ться СтрахоЪикЬм) ;

П не передбачена

4. ПЕРЕЛIК СТРАХОВИХ ВИПАДКIВ. ВИКЛЮЧЕННЯ IЗ СТРАХОВИХ ВИПДДКIВ4.1, Страховим випадком е факт заподiяння збиткiв третiй особi неправомiрними дiями або
страхувальника, з його вини, внаслiдок надання послуг з обов'язковоrо uуд"iу фiнансовоi звiтностi,
пIдприсмствам, що становлять суспiльний iHTepec.

4,2, Наявнiсть вини Страхувальника у заподiяннi збиткiв третiй особi пiдтверджусться рiшенням суду, щонабралО законноi сили чи визНаеться Страхувальником за письмовою згодою Страховика.
4.з, !о страхових випадкiв не вiдносяться i страхове вiдшкодування не виплачуеться у випцку, якщо збитки

прямо або опосередковано спричиненi:

2, прЕдмЕтдоговору
2,1,. Предметом !оговору с майновi iнтереси, якi не

вiдшкодувати збитки, заподiянi третiЙ особi у разi наданнi
числi пiдприсмствам, цо становлять суспiльний iHTepec.

суперечать закону i пов'язанi з обов'язком Страхувальника
послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi, у тому

бездiяльнiстю
у тому числl

Н - YHi версальний
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4.з.1. вiйною, вторгненцям, ворожими актами або вiйськовими дiями чи операцiями (незалежно вiд того
ОГОЛОШеНО ВiЙнУ чи Hi), бУдь-якими вiЙськовими маневрами, навчанFIями або iншими вiйськовими заходами таlабо ix
наслiдкам;

4.з,2. громадянською вiйною, вiйськовим або народним повстанням та/або заколотом, реВОлюцiею, блокцою,
захопленняМ (узурпацiеЮ) влади, введенняМ вiйськовогО стану, абО нцзвичайного стану, або стану облоги, або будь-якою
подiею або причиною, результатом якоi стало оголошення вiйськового стану, надзвичайного стану, стану облоги або
стану вiйни;

4.з.3. незаконними дiями або бездiяльнiстю державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування;
4.З,4. впливом ядерноi енергii у будь-якiй формi, iонiзуючоi радiацii;
4.3.5. радiоактивним, хiмiчним, бiологiчним або токсичним забрудненням або зараженням;
4.3.6. терористичнимактом;
4.з,7, будь-якиМ страйком, бунтоМ чи масовиМи (громадськими) заворушеннями, або будь-якою дiею чи

дiяльнiстю, що може призвести до бунту, страйку чи масових (громадських) заворушень;
4.3.8. кiбератаками та ix прямими чи опосередкованими наслiдками;
4.3.9. навмиснимИ дiями (вклЮчаючИ умисел, злочиннУ самовпевненiсть, злочинну недбалiсть) TpeTboi особи;
4.3.10. вчиненням третьою особою )rмисного злочину, що призвiв до страхового випадку;
4.3.11. наданням Страхувальником завiдомо неправдивого звiту, тобто звiry складеного без фактичного

проведення обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi, у тому числi пiдпри€мств, цо становлять суспiльний iHTepec, або
звiту, цо суперечить змiсту отриманих у ходi провЕIення обов'язкового аудиry фiнансовоi звiтностi, у юму числi
пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec;

4.3.|2. нцанням Страхувальником послуц якi BiH не мав права надавати вiдповiдно до законодавства;
4.3.13. наданням Страхувальником послуг iнших, нiж передбаченi Щоговором.4.4. За цим .Щоговором не с збитками та вiдшкодуванню не пIдлягають:
4,4.1. упущена, втрачена вигода, додатковi витрати, ц{о можутЬ бути понесенi третiми особами;
4,4.2. збитки, заявленi на пiдставi договорiв в частинi, де Страхувальник 

"есе 
Ъiдповiдальнiсть iншу нiж та, цо

передбачена законом;
4.4,3. збитки, пов'язанi з порушенням авторських прав, прав на вiдкриття, винахiд або промисловий зразок, або

аналогiчних iM прав, включаючи недозволене використання заресстрованих торгових, фiрмових або товарних знакiв,
символiв або найменувань;

4.4.4. будь-якi збитки, якi пов'язанi з вiдповiдальнiстю, яка не належить до предмету цього договору,4.5. Страховик не несе зобов'язань за цим ,щоговором, в тому числi цодо здiйснення "rпrй страховоговиш якщо виконання зазначених зобов'язань Страховиком призведе до порушеннястра санкцiй, заборон або обмежень, встаноыIених законодавством.
i !оговору будь-якiй cTopoHi стане вiдомо про iснування вищезазначених санкцiй,

заборон або обмежень, кожна iз cTopiH мас право достроково припинити дiю .ЩоговЪру шляхом письмового повiдомлення
лро це iншоi сторони за З0 днiв до дати дострокового rIрипинення дii flоговору.

5. строк тА тЕриторIя дIi договору5.1. I-1ей договiр уклцаеться на строк один piK та набирае чинностi з 00 годин 00 хвилин за киiвським часом26
вересня 2021 року, але не ранiше дати надходження страхового платежу на банкiвський рахунок Страховика у tIовному
розмiрi та дiс по 24 rодини 00 хвилин за киiвським часом 25 вересня 202i року.5.2. flоговiр дiс на територii Украiни, за виключенням:

5.2.1. тимчасово окупованоi територii Украiни;
5.2.2. територii населених пунктiв, на територii яких органи державноi влади Украiни тимчасово не здiйснюють

cBoi повноваженнЯ та територii населениХ пунктiв, що розтаIлОванi на лiнii зiткнення. Перелiк таких населених пунктiв
визначасться на даry настання подii, яка може бути визнана страховим випадком, вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни;

5,2,3, територii, на яких на дату настання подii, яка може бути визнана страховим випадком, проводилась
антитерористична операцiя або операцiя Об'сднаних сил, територii проведення оголошеноi вiйни. Межi TaKoi територii
визначаються на дату настання подii, яка може бути визнана страховим випадком, вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни та (або) на пiдставi докуплентiв компетентних органiв державноi влади Украiни;

5,2,4, територii, на яких на дату настання подii, яка може бути визнан" crpu*o"", випадком, проводились BoeHHi
дii будь-якого характеру (неза.rrежно вiд того, чи був оголоrцениЙ стан вiйни), збройнi конфлЙи. Межi TaKoi територii
визначаються на дату настання подii, яка може бути визнана страховим випадком, на пiдставi док5rментiв компетентних
органiв державноi влади Украiни.

6. порядок внЕсЕння змIн у договIр стрАхувАння I припинЕння дIi договору6,1, Сторони не можуть вiдступати вiд змiсту типового договору, але за згодою cTopiH можуть вносити змiни,
цо конкретизують його умови, Iцляхом укладання додаткового договору, який с невiд'емною частиною цього договору.6.2. .Щiя цьогО ЩоговорУ припиняетьСя за згодоЮ CTopiH, а також у разi:6.2.1. закiнченнЯ строкУ дii цьогО,Щоговору.

6.2.2. виконання Страховиком зобов'язань за циМ Щоювором у повному обсязi.
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6.2.3. несплати Страхувальником страхових платежiв в обговоренi цим,Щоговором строки та в обговореному
розмiрi. При цьому письмова вимога Страховиком не направля€ться,

6,2.4. лiквiдацii Страховика в установленому законодавством порядку,
6.2.5. набрання законноi сили судовим рiшенням про визнання цього договору недiйсним,
6.3. Щей Щоговiр може бути припинений за iнiцiативою однiеi зi CTopiH. Про HaMip достроково припинити дiю

цього Щоговору Сторони зобов'язанi сповiщати одна одну не менш, нiж за 30 днiв до передбачуваноi дати припинення.
6.4. У разi дострокового припиЕення на вимогу Страхувальника дii цього ,Щоговору Страховик повертае йому

частину страхового платежу за перiод, що 3алицився до закiнчення дii цього доювору, з вiдрахуванням нормативних
витрат на ведення справи (у розмiрi 25 % вiд страхового платежу) та фактичних сум страхового вiдшкодування, якi були
виплаченi за дим договором. Якцо вимога Страхувальника щодо дострокового припинення дii цього Щоговору пов'язана
з порушеннЯм СтраховиКом умоВ цього договору, страховик поверта€ Страхувальнику сплаченийнимстраховий платiж уповному обсязi.

6.5. У разi дострокового припинення на вимогу Страховика дii цього Щоговору Страr<увальнику повертаються
сплаченi ним у повному обсязi cTpaxoBi платежi. Якщо вимога страховика з)д{овлена невиконанням Сiрахувальником
умов цього договору, Страховик повертас Страхувальнику cTpaxoBi платежi за перiод, що залишився до закiнчення дii
цього договору, з вiдрахуванням нормативних витрат на ведення справи (у розмiрi 25 Yо вiд страхового платежу) та
фактичних сум страхового вiдшкодування, якi були виплаченi за цим.щоговором.

7. ДIi СТРАХУВАЛЬНИКА IIРИ HACTAHHI СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
7,1. При HacTaHHi подii, яка мае ознаки страхового випадку Страхувальник (його представниь

спiвробiтник) зобов'язаний:
7.1,L. не пiзнiше, нiж протягом 2 робочих днiв (за винятком вихiдних i святкових днiв) з моменту, коли BiH

дiзнавсЯ або повинен був дiзнатися про настання TaKoi подii, письмово повiдомити про це Страховика;
7.1.2. надати Страховику або його представникам можливiсть проведення розслiдування з факry причин,

обставин та наслiдкiв настання Страхового випадку i розмiру спричиненого збrr*у.
7.1.з. вжити заходи щодо запобiгання та зменшення розмiру збиткiв, усунення причин, що можуть призвести до

додаткових збиткiв або ix збiльшення;
7,1,4, нцати Bci вiдомостi та документи, що необхiднi Страховику для встановлення (пiдтвердження) фактунастання страхового випадку, встановлення його причин та оцiнки заподiяного збитку, включаючи вiдомостi, що скомерцiйною таемницею.
7.1.5. не виплачувати вiдшкодування, не визнавати частково або цiлком вимоги, а також не приймати на себе

яких-небудь лрямих чи непрямих зобов'язань iз задоволення таких вимог без письмовоi згоди Страховикi.
7.2. У випцку, якщо у Страхувальника icHyc можливiсть та пiдстави для вiдмови у зuдо"оп."нi майнових

претензiЙ або зменшеннi розмiру таких претензiй, BiH повинен вжити Bcix необхiдних заходiв дп" "Цrо", у задоволеннi
таких претензiй або зменшення П розмiру та повiдомити про це Страховика.

8. пЕрЕлIк докумЕнтIв, нЕоБхIдних для виtшАти стрАхового вIдшкодувдння
8.1, flля виплати страхового вiдшкодування Страхувальник повинен надати Страховику TaKi док5rменти:8.1.1. Заяву на виплату страхового вiдшкодування;
8.1,2. Претензiю TpeTix осiб про вiдшкодування збиткiв та iншi документи, цо надiйшли вiд заявникiв претензii

(TpeTix осiб);
8.1.з. В разi врегулювання спору в судовому порядку рiшення суду, цо набрало законноi сили, про стягнення зi

СтрахувальНика вiдшкоДуваннЯ заподiяноi шкоди (збиткiв), копiю матерiалiв судовоi справи та копii документiв, якi
подавались Страхувальником до суду i на пiдставi яких було винесено таке рiшення або рiшенп" u" y*"ina суду, щонабрала законноi сили, про закриття провадження у справi у зв'"зку з укладенням сторонами мировоi угоди;8,1,4. В разi досудового врегулювання претензii, акт (документ) про вре.улюuur"я претензii, пiдписаний
Страхувальником та третьою особою;

в,1,5. У випадку письмовоi згоди Страховика на самостiйне проведення Страхувальником врегулювання
претензiй або позовiв, копii розрахункових док5rп,тентiв, цо засвiдчують сплаry Страхувальником будь-я*r* 

""nnu, 
,u

пред'явленИми вимогамИ щодо вiдшкодування збиткiв;
8.1.6. Копiя виповiдного договору про надання аудиторських послуц укладеного мiж Страхувальником та

замовником послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi;
8,1.7, Iншi додатковi документи, необхiднi в кожному конкретному випадку для пiдтвердження настання

страхового випадку, встановлення йою причин, розрахунку розмiру збиiку на"письмову обrрунтовану вимогу
Страховика.

8.2. Щокрlенти нцаються Страхувальником у формi завiрених належним чином копiй.

9. ПОРЯДОК ТА УМОВИ 3ДIЙСНЕННЯ ВИIUIАТИ СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВДННЯ9,1, Розрахунок i виплата страхового вiдшкодування здiйснюеться згiдно'i уrо""r, Щоговору на пiдставi
письмовоi заяви Страхувальника, документiв, зазначених в роздiлi 8 цього flоговору та страхового акту.9.2. Розмiрстрахового вiдшкодування визначаеться:

9,2,1, На пiдставi рiшеннЯ суду, щО набралО законноi сили, lrрО стягнеttня зi Страхувальника вiдч.tкодування
заподiяноi шкоди (збиткiв) та з урахуванням положень .Щоговору;

доlз.з
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9.2.2. За погоДженням зi Страховиком на пiдставi вiдповiдних документiв, визнаtIених роздiлом 8 цьою,Щоговору.
9.З. В будь-якому випадку Страховик сплачу€ страхове вiдшкодування в межах cTpaxoBoi суми та з

вирахуванням встановленоi.Щоговором франшизи. У разi виплати страховогQ вiдшкодування страхова cylvla ЗМеНПIУеТЬСЯ
на розмiр виплаченою вiдшкодування. Страхова сума вважаеться зменшеною з дати настання страхового випадку.

9.4. ВiДШКОдуванню пiдлягають тiльки збитки, цо мають докуIчIентальне пiдтвердження,
9.5. Страхове вiдшкодування виплачу€ться третiй особi. Страхувальник може отримати страхове вiдшкодування

пiсля надання ним документiв, що пiдтверджують оплаry претензiй (позовiв) TpeTix осiб (у випадку письмовоi згоди
Страховика на проведення таких виплат).

9.6. Строк прийняття рiшення про виплату або вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування складае 15
(п'ятнадцятЬ) робочиХ днiв з днЯ наданнЯ СтрахувальНиком Страховику останнього з необхiдних докутчrентiв, зазначених
в Роздiлi В цього Щоговору,

9.7, Рiшення про виплату або вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування оформлrоеться страховим актом.
9.в. У разi прийняття рiшення про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування Страховик повiдомляе про це

Страхувальника у письмовому виглядi з обrрунтуванням причин вiдмови.
9.9. Виплата Страхового вiдшкодування здiйснюсться протягом 10 робочих днiв з дати оформлення страхового

акту.
9.10. Якцо пiсля виплатИ страхового вiдшкодування виявиться обставина, цо позбавляе права Страхувальника

або TpeTboi особи на одержання страхового вiдшкодування за договором, то останнiЙ зобов'язаний no".p"yr" Страховику
одержану суму страхового вiдшкодування.

10. ПIДСТАВИ ДJIЯВIДМОВИУСТРАХОВОМУВIДЦIКОДУВАННI
10.1. Пiдставами для вiдмови Страховика у здiйсненнi виплати Страхового вiдшкодування е:
10.1.1. навмиснi дii Страхувальника або TpeTboi особи спрямованi на настання Страхового випцку. Зазначена

норма не поширюсться на дii, пов'язанi з виконанням такими особами громадянського чи службового обов'язку, в cTaHi
необхiдноi оборони (без перевищення Ii меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiловоi репутацii.
Квалiфiкацiя цих дiй встановлюеться вiдповiдно до законодавства.

L0.1.2.несвосчасне повiдомлення Страхувальником про настання подii, яка призвела до збиткiв i може бути
визнана страховим випадком, без поважних на це причин, або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин,
характеру та розмiру збитку.

10.1.3.подаНня СтрахувальникоМ свiдомо неправдивих вiдомостеЙ про предмет !оговору (як при укладаннi
,Щоговору, так i пiд час його дii) або про факт настання Страхового випадку (включаючи, але не обм.*уючись
здiйсненням Страхувальникоп,t пiдлогу, обману чи шахрайства при визначеннi причин та розмiру збитку у результатi
настання страхового випадку).

10.1.4.отримання третiми особами, повного вiдшкодування збиткiв вiд iнших осiб.
10.1.5.визнання Страхувальником вимог TpeTix осiб без попередньоi письмовоi згоди Страховика,
10.1.6.iнrцi випцки, передбаченi законом.

11. прАвА тА оБов,язки cToPIH
11.1. Страцувальник ма€ право:
11.1.1.Iнiцiювати внесення змiн в умови цього flоговору;
L1,,1.2. достроково припинити дii цього Договору;
11,1.3. у разi вiдмови Страховика у виплатi страхового вiдшкодування вимагати вiд нього письмового

обrрунryвання причин TaKoi вiдмови;
11.1.4. оскаржити вiдмову Страховика у виплатi страхового вiдшкодування в судовому порядку,
1|.2, Страryвальникзобов'язаний;
11.2.1. При уклценнi та протягом дii цього flоговору за вимоюю Страховика нцавати останньому iнформацiю,

що пiдтверДжус обrрунТованiстЬ заявленоi cTpaxoBoi суми i дае можливiсть проводИти оцiнку страхового рйrr*у,11.2,2. Сплачувати cTpaxoBi платежi в строки та в розмiрi, передбаченi !оговором.
11.2.3. При укладаннi цього flоговору, а також у перiод його дii (до настання страхового випадку) повiдомляти

Страховика про Bci чиннi або договори страхування, цо укладаються, у вiдношеннi ризикiв, аналогiчник iu.rpu*o"u""11a
за цим Щоговором,

11.2.4,вживати заходiв щодо запобiгання та зменцення збиткiв, завданих внаслiдок настання страховою випадку.
11.2.5.У разi настаttня подii, яка мае ознаки страхового випадку, повiдомити Страховика Ti дiяти в порядку,

передбаченому Роздiлом 7 цього flоговору,
11.2.6..Щля отримання страхового вiдшкодування надати Страховику док)rменти, необхiднi для з'ясування розмiрузбитку, причин настання страхового випадку тощо, якi зазначенi в роздiлi В ц"о.ъ договору.
11.3. Страховик ма€ право:
11.3.1. Щостроково припинити дiю цього !оговору.
11.3.2.Вiдмовити у виплатi страхового вiдшкодування у випадках, передбачених цим flоювором i чинним

законодавством Украiни.
11.З.3.Надсилати запити у компетентнi органи цодо надання ними вiдповiдних документiв та iнформацii, цопiдтверджують розмiр збиткiв, причин настання страхового випадку тощо,
l1,4. Страховик зобов'язаний:

доlз.з
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11.4.1. Ознайомити Страхувальника з )лчIовами та Правилами страхування.
11.4.2. Протягом двох робочих днiв, як тИьки стане вiдом9 tlpo настання страхового випцку подii або про подiю,

ЦО Мае ОЗнаки страхового випадку, вжити заходiв щодо оформлення Bcix необхiдних документiв дя своечасноi виплати
страхового вiдшкодування.

11.4.3. Здiйснити виплату страхового вiдшкодування в порядку i строки, передбаченi цим Щоговором.
11,4,4. Не розголошувати iнформацiю про Страхувальника i його майновий стан, цо стала йому вiдома при

укладеннi або в зв'язку з дiею цього Щоговору, за винятком випцкiв, передбачених законодавством.
11.5. Сторони негайно зобов'язанi сповiцати одна одну про Bci змiни у своiй дiяльностi, що можуть вплинути на

дотримання умов цього .Щоговору, в тому числi про змiну юридичних адрес i банкiвських реквiзитiв.

12. вIдповIдАльнIсть cToPIH тА порядок розв,язАння спорIв
l2,1. За невиконання або виконання неналежним чином прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть

вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства,
l2,2, Страховик несе майнову вiдповiдальнiсть за

сплати неустойки (штрафу, пенi) в розмiрi 0,01О% рiчних
кожний день прострочення, але не бiльше нiж у розмiрi
вiдповiдний перiод.

12.3. Спори, що виникають мiж сторонами, розв'язуються шляхом проведення переговорiв, у разi недосягнення
згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

L2,4, У випадках не передбачених )rп4овами цього Щоговору, сторони керуються законодавством.
12.5. Пiдписанням цього .щоговору Страхувальник пiдтверджуе, Що з Правилами страхування, зазначеними в

цьому flогОворi та розмiщеними на сайтi уАск АсКА http://www.aska.com.ua. та Jrмовами цього Щоговору BiH
ознайомлений i згодний.

12.6. Пiдписуючи цей Щоговiр, Страхувальник пiдтверджуе, що до укладаЕня flоговору йому була надана
страховиком iнформацiя, передбачена ч.2 cTaTTi 12 Закону Украiни <про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiВ фiнансовиХ послуг)), СтрахувальНик засвiдчуС, цо зазначена iнформацiя е досryпною в мiiцях обiлуговування
страхувальНикiв СтрахоВика, та/абО на веб-сторiнцi Страховика в мережi IHTepHeT, а також € повною та достатньою для
правильного розумiння cyTi фiнансових послуц цо нцаються Страховиком.

l2.7. I_{ей Щоговiр укладено украiнською мовою в двох примiрниках, цо
одному для кожноi iз CTopiH,

несвосчасне здiйснення страхового вiдшкодування шляхом
вiд розмiру простроченоi супли страхового вiдшкодування за
подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни за

мають однакову юридичну силу, по

1з. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ I БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Страхtlвик: ПрАТ <YKpaiHcbKa акцiонерна страхова компанiя АскА,)
69005, Запорiзька область, м. Запорiжжя, вул. Перемоги, 97-А
п/р 2650101004484З у АТ "Прокредит Банк'' м. Киева
МФО З20984 код СЩРПОУ 19490997
КВЕД - 66.0З.0, КОПФГ - 2З0, Свiдоцтво про державну ресстрацiю:
Серiя АО1 N, 37В402
E-mail: www.aska.com.ua

Страryвальник: ТОВАРиство з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю (рсм укрдiнд,,
п/р UА843006l4000002600З500111 449 у
ПАТ "Кредi Агрiголь Банк" м. Киева
МФО З00614 код С!РПОУ 21500646
квЕд - 69.20, копФг -
Свiдоцтво про державну ресстрацiю;
Щата державноi реестрацii: 22.02. 1994
flатазапису: 28. 11,2005
Номер запису: | 07I |20 0000 0041З7
Юридична адреса: 04080, м. Киiв, вул. Нижньоюркiвська, буд.47
Фактична адреса: 0з151, м. Киiв, вул. Щонецька, буд. З7119

ПIДПИСИ CTOPIH
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