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Зовнішній канал 1055 
Внутрішній канал 38411
КодОУП 10

ДОГОВІР № 352.994216374.3003
добровільного страхування професійної відповідальності

ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна», далі іменоване «Страховик»,
в особі Головного фахівця з продажів РО 3003 в п. Піонтківської Оксани Анатоліївни

__________________м. Києві__________________ _____________________________________
який діє на підставі __________________ Довіреності № 3545 від 04.04.2019 року_________________
відповідно до Закону України «Про страхування», Правил ПрАТ СК «ПЗУ Україна» № 230 4/9-1 від 09.12.2008р 
«Добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) разом з додатками до них, надалі - Правила 
страхування, Ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серія АВ №500104 від 
15.12.2009 року строком дії - безстроково,
та на підставі Заяви ТОВ «ФІНТЕХ АССИСТ» ,_________________________________________________
далі іменоване, як «Страхувальник»:
в особі Директора п. Фоменка Костянтина

_______  Володимировича
який діє на підставі ______________________ Статуту _ " _____
що знаходиться за адресою: ___________ 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114_____ _____
код ЄДРПОУ 43638248
Індивідуальний номер платника 
податку

надалі іменовані, як «Сторони» і кожний окремо далі іменуються, як «Сторона», уклали цей Договір 
добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, надалі - «Договір», «Договір страхування», 
на умовах, які визначені цим Договором, а саме:

1. Предмет Договору страхування: майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані 
з обов’язками останнього в порядку, встановленому діючим цивільним 
законодавством України, відшкодувати Третім особам шкоду, що була 
заподіяна та заявлена до відшкодування протягом дії цього Договору 
страхування, як результат та в межах професійної діяльності 
(обов’язків) Страхувальника і/або вповноваженої ним особи, внаслідок 
будь-якого недбалого вчинку, помилки чи упущення, які було здійснено 
протягом строку дії цього Договору страхування та в межах території, 
визначеної цим Договором.

2. Територія страхування: Україна, за виключенням АР Крим, територій Донецької та Луганської 
обл., тимчасово окупованих території та зон збройних конфліктів, 
військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), району, де 
стався терористичний акт та/або проводиться антитерористична 
операція.

3. Професійна діяльність 
Страхувальника:

Діяльність, яка відноситься до професійної діяльності Страхувальника 
на основі чинного законодавства, внутрішніх норм, правил і стандартів, 
є: професійна відповідальність бухгалтерської фірми

4. Страхові випадки: 4 1 Відповідно до Правил страхування та згідно з умовами цього 
Договооу страхування відшкодуванню підлягає пряма шкода, яка була 
завдана Страхувальником третім особам протягом дії цього Договору.

a"ПЗУУкраіна 
ентифікаційні 
код 202Ші;

4.1.1. Страховим випадком визнається факт набуття чинності рішення 
(вироку) суду або письмової згоди Страхувальника та Страховика 
щодо задоволення пред'явлених, відповідно до існуючих норм, та на 
основі діючого цивільного законодавства України до Страхувальника 
Третіми особами вимог щодо відшкодування заподіяної їм шкодИх 
внаслідок виконання ним робіт (послуг) в межах своєї Професійної 
діяльності, зазначеної у пункті 3 цього Договору.
5.1.2. Також підлягають відшкодуванню усі поточні витрати, які було 
попередньо погоджено у ПИСЬМІ 
врегулювання будь-якого позову. О/ 
для врегулювання позову hihep 
відповідальності Страховика), вказг

дуванню усі поточні витрати, які иуло 
/ювій формі із Страховиком, з метою 
/.Однак якщо сума видатків необхідна

хову суму (ліміт
___________ _______ /Цього Договору, тоді

відповідальність Страховика за цими видатками відшкодовується у
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такій самій пропорції, як страхова сума (ліміт відповідальності 
Страховика) відноситься до загальної суми, що має бути сплачена для 
врегулювання.

5. Строк дії Договору страхування:

6. Ліміт відповідальності 
(страхова сума) за однією подією:

з 00 годин 00 хвилин за Київським часом «11» жовтня 2021 року 
до 24 годин 00 хвилин за Київським часом «10» жовтня 2022 року.

за кожним випадком нанесення шкоди життю/здоров’ю/майну Третім 
особам:

7. Загальний ліміт 
відповідальності

(страхова сума за Договором):

250000:00 Гривень
(гривень 00 копійок)

Зобов'язання Страховика по всіх випадках за період дії цього 
Договору нанесення шкоди Тертім особам є обмеженим агрегатним 
лімітом страхових відшкодувань, що становить:

250000.00 Гривень
(гривень 00 копійок)

8. Франшиза:

9. Страховий тариф:

10. Страхова премія:

Безумовна по кожному та будь-якому 
випадку:

За вказаний період страхування є узгодженим

Згідно тарифу складає:

12500.00 Гривень

%

11250.00 Гривень
(Одинадцять тисяч двісті п’ятдесят гривень 00 копійок)

та підлягає до сплати згідно наступного графіку:

Внесок Розмір суми, грн Складає частку страхової премії,
1 2812,50 гривень ДІ 00 коп. 25
2 2812,50 гривень 00 коп. 25
3 2812.50 гривень 00 II коп 25
4 2812,50 гривень ІІІ 00 коп. 25

до 00 годин 00 хвилин за Київським часом
11 жовтня 20 21

ilift:.. і: січня 20 22
11 КВІТНЯ 20 22
11 липня 20 22

11. Виключення зі страхових випадків та обмеження страхування:
11.1. за умовами цього Договору страхування не відшкодовуються будь-яка шкода чи збиток, прямо або 
опосередковано викликаних або, що виникли із-за І в результаті настання будь-якої із наступних подій, а саме:
11.1.1. війни, військового вторгнення, дії іноземних ворогів, військові або схожі/подібні дії (незалежно від того, 
була об'явлена війна чи ні), громадянської війни;
11.1.2. постійного чи тимчасового позбавлення власності в результаті конфіскації, примусового вилучення чи
реквізиції будь-якими законними органами влади;
11.1.3. будь-які наслідки війни, вторгнення, дії іноземних ворогів, військових дій (незалежно від того, була 
оголошена війна чи ні), громадянської війни, тероризму, спротиву, революції, бунту або військової влади або 
узурпації влади заколоту, страйку, масових безладів, військового чи народного повстання, військового 
положення чи облоги, чи будь-яких подій та/або причин, що обумовлюють об'явлення чи уведення військового 
чи облогового положення;
11.1.4. терористичних актів, що здійснені особою чи особами, які діють від імені чи в зв’язку із будь-якою 
організацією.
11.2. В рамках цих виключень під «тероризмом» слід розуміти прояв насильства в політичних цілях, 
включаючи будь-який прояв насильства з ціллю залякування суспільства або будь-якої його частини.
11.3. За цим Договором страхування не покриваються:
11.3.1. гарантії на продукти та зняття їх із продажу пошкодження цілісності продуктів, дефектну конструкцію та 
десятирічну відповідальність;
11.3.2. фідуціарна відповідальність директорів та управляючих;
11.3.3. ретроактивне покриття по збиткам, що виникли до дати початку дії Договору страхування;
11.3.4. взаємна відповідальність, крім Договорів страхування підрядника від усіх ризиків та страхування
монтажних робіт від усіх ризиків;
11.3.5. відповідальність за дискредитацію та/або наклеп та/або порушення авторських прав^
11.3.6. відповідальність^ виникає за стан, прямо чи опосередковано виклйк^ї^и^^и пов'язаний із 

м людини типу III (HTLV III) чи вірусом, асоційова4йм"із лімфаденопатією (LAy
v дромом набут

лімфотропним Т-. ковум вір
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Імунодефіциту/чи'б^дь-яким ІНШИМ ....- А-.
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