УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АСКА»
Поштова адреса: Україна, 03186,
м. Київ, вул. Антонова, 5
Тел.: (044) 520-22-00(31)
E-mail: aska_info@aska.com.ua

UKRAINIAN JOINT-STOCK
INSURANCE COMPANY
«ASKA»
Postal address: Ukraine, 03186,
Kiev, Antonova str., 5
Tel.:+38 (044) 520-22-00(31)
E-mail: aska_info@aska.com.ua

Щ

СТРАХОВИЙ с е р т и ф ік а т
ДО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ
№3388609 від 11.05.2017р.
Страховик: ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА»

1

Страхувальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"МАКАУДИТСЕРВІС"
УМОВИ СТРАХУВАННЯ: 1 100 000,00 (Один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок)
Страхові випадки: Страховим випадком за цим Договором страхування є виникнення цивільної
відповідальності страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну Третім особам при наданні
професійних послуг Страхувальником, внаслідок ненавмисної професійної помилки, при
•виконанні Страхувальником своїх професійних обов’язків.

Термін дії Договору страхування: з 02.06.2017р. по 01.06.2018р.

Директор регіональної дирекції
ПрАТ «УАСК «АСКА»
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ДОГОВІР СТД №
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ
м.Київ

11.05.2017р.

ПАТ "Українська акціонерна страхова компанія АСКА", надалі Страховик, в особі Директор регіональної дирекції
Войшніс Олеся Романівна, що діє на підставі доручення 549/17 від 28.12.2016р., з одного боку, і ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКАУДИТСЕРВІС", надалі Страхувальник, в особі Директора Замай
Олега Олеговича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є майновий інтерес Страхувальника, пов'язаний з відповідальністю за збиток,
заподіяний третім особам при здійсненні Страхувальником професійної діяльності аудитора відповідно до чинного
законодавства України: закону "Про аудиторську діяльність" та іншим нормативним актам.
1.2. Цей Договір укладається на підставі Правил страхування цивільної відповідальності 3000.2, затверджених
Страховиком.
1.3. Вигодонабувачами за цим Договором є особи, що мають право на одержання страхового відшкодування за
законом.
2. УМОВИ СТРАХУВАННЯ
2.1. Страховий випадок - передбачена договором страхування подія, що відбулася і з настанням якої виникає
обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.
Страховим випадком (подією) за цим Договором визнається факт виникнення відповідальності Страхувальника
відшкодувати збитки третьої особи (третіх осіб), заподіяні в ході його професійної діяльності в результаті помилок,
недоглядів, недбалості або некомпетентності Страхувальника (далі - «професійної помилки»).
Подія за цим Договором може бути визнана страховою тільки у випадках наявності причинно-наслідкового зв'язку
між професійною помилкою Страхувальника та збитком, заподіяним третій особі.
Вважається, що страхова подія за цим Договором настала, якщо претензія, заявлена Страхувальнику третіми особами,
не викликає сумнівів у своїй обгрунтованості ні в Страхувальника, ні в Страховика, про що складається відповідний
двосторонній акт, або якщо зі спірних питань відповідальності Страхувальника відповідним судом винесені рішення або
вирок, що зобов'язують Страхувальника відшкодувати заподіяний третій особі збиток, за умови закінчення процедури
оскарження такого рішення (вироку), або після закінчення термінів на оскарження.
2.2. За цим Договором страхуванням покриваються вимоги про відшкодування збитків, претензія щодо яких заявлена
(позов щодо яких пред'явлений) у період дії цього Договору і за підставами, що виникли в період дії цього Договору.
2.3. У рамках цього Договору сторонами погоджено, що підставою для виникнення відповідальності Страхувальника
може бути тільки письмовий документ, виданий ним як результат здійснених аудиторських послуг у встановленому
порядку.
2.4. У рамках цього Договору поняття «претензія» розуміється як будь-яка письмова вимога третіх осіб про
відшкодування збитку, заподіяного в ході здійснення Страхувальником його професійної діяльності, яка оформлена з
дотриманням передбаченого законодавством порядку, що вперше надійшла на адресу Страхувальника.
2.5. Цей Договір укладений на умовах покриття страхуванням:
2.5.1. Збитку, заподіяного третім особам у зв'язку з:
• необхідністю проведення повторного аудиту - в розмірі вартості такого аудиту;
• необхідністю проведення повторної експертизи або одержання повторної консультації - в розмірі вартості такої
експертизи (консультації);
• покладанням держорганами на третю особу фінансових санкцій - в розмірі суми таких санкцій.
2.5.2. Збитку, пов'язаного з необхідними та доцільними витратами Страхувальника на попереднє з'ясування обставин
настання страхового випадку, ступеня винності Страхувальника, а також на досудовий захист Страхувальника на етапі
пред'явлення і врегулювання претензій, здійсненими з відома та за згодою зі Страховиком.
2.5.3. Збитку, пов'язаного з витратами Страхувальника на ведення справ у судових органах щодо страхових випадків,
якщо передача справи в суд здійснювалася з відома і за згодою зі Страховиком, або якщо передачі справи в суд було
неможливо уникнути.
2.5.4. Збитку, пов'язаного з необхідними і доцільними витратами Страхувальника на зменшення розміру збитків.
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2.6. Ліміт відповідальності за один страховий випадок за цим Договором визначений в розмірі: п'ятдесят відсотків від
страхової суми.
2.7. Ліміт відповідальності за збиток, пов'язаний з подіями, зазначеними в пп. 2.5.2. - 2.5.4 цього Договору, складає
10% від ліміту відповідальності, встановленого в п.2.6 цього Договору.
2.8. Загальна страхова сума за цим Договором визначена в розмірі 1 100 000,00 (Один мільйон сто тисяч гривень 00
копійок)
2.9. Цим Договором встановлюється безумовна франшиза на кожен страховий випадок у розмірі: 5% від загальної
страхової суми.
2.10. Страховий тариф за цим Договором встановлений в розмірі 0,200% від загальної страхової суми.
2.11. Страхова премія за цим Договором визначена в розмірі 2 200,00 (Дві тисячі двісті гривень 00 копійок)
2.12. У випадку, якщо цей Договір не буде продовжений або якщо його дія буде достроково припинена, Страховик
приймає на себе відповідальність за всіма безперечними цивільно - правовими претензіями або судовими рішеннями,
пред'явленими/винесеними протягом 365 днів з моменту припинення дії цього Договору, відповідно до яких
Страхувальник зобов'язаний відшкодувати третій особі матеріальний збиток, заподіяний в результаті ненавмисної
помилки, недбалості, недогляду, допущених Страхувальником протягом дії цього Договору за умови, що Страхувальник
сплатить Страховику додаткову премію в розмірі 75% премії, розмір якої визначений у п. 2.11 цього Договору.
2.13. Відповідно до цього Договору не покриваються збитки:
2.13.1. Пов'язані з відшкодуванням морального збитку.
2.13.2. Пов'язані з вимогами, що випливають з гарантійних і аналогічних їм зобов'язань або договорів гарантії.
2.13.3. Пов'язані з вимогами про відшкодування шкоди понад обсягів і сум відшкодування, передбачених цим
Договором.
2.13.4. Пов'язані з вимогами про відшкодування шкоди, заподіяного нерезидентам України або за межами України.
2.13.5. Пов'язані з вимогами або позовами про захист честі і достоїнства, так само як і інші подібні вимоги про
відшкодування шкоди, заподіяної поширенням інформації, що не відповідає дійсності та спричиняє збиток репутації
громадян, організацій або інших осіб, включаючи невірну інформацію про якість товарів або послуг.
2.13.6. Пов'язані з вимогами співробітників Страхувальника про відшкодування їм шкоди, заподіяної
Страхувальником при виконанні співробітниками обов'язків, передбачених трудовими договорами.
2.13.7. Пов'язані з вимогами про відшкодування шкоди в зв'язку з ушкодженням, знищенням або псуванням предметів,
які Страхувальник взяв під оренду, прокат, лізинг або в заставу, або прийняв на збереження за договором або як
додаткову послугу.
2.13.8. Пов'язані з вимогами, викликаними заподіянням Страхувальником збитку третім особам, якщо такий збиток
безпосередньо пов'язаний із впливом на предмети, що піддаються впливу з боку Страхувальника або працюючих у нього
осіб у рамках його професійної діяльності.
2.13.9. Пов'язані з вимогами або позовами будь-яких осіб, що навмисне заподіяли шкоду. До навмисного заподіяння
шкоди дорівнюються також дії або бездіяльність, при яких можливе заподіяння збитку очікується з досить великою
імовірністю і свідомо допускається особою, відповідальною за такі дії. Сюдц ж включається навмисне повне або часткове
ненадання інформації, необхідної для аудиторського висновку.
2.13.10. Пов'язані з вимогами осіб, яким доручена ліквідація юридичної особи, до ліквідованої юридичної особи.
2.13.11. Пов'язані з вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної в зв'язку з війною або воєнними діями, поза
залежністю від того, оголошена війна або ні, громадянською війною, повстанням, заколотом, народними хвилюваннями,
діями збройних формувань або терористів.
2.13.12. Пов'язані з вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної збитком, що трапився внаслідок неусунення
Страхувальником протягом погодженого зі Страховиком терміну обставин, що помітно підвищують ступінь ризику, на
необхідність усунення яких Страховик письмово вказував Страхувальнику.
2.13.13. Пов'язані з навмисними діями або грубою необережністю Страхувальника (співробітників Страхувальника),
незалежно від того, з'явилося це прямою або непрямою причиною виникнення збитків чи ні.
У рамках цього Договору під грубою необережністю вважаються такі дії або бездіяльність Страхувальника
(співробітників Страхувальника), негативні наслідки яких у виді претензій (позовів) третіх осіб вони могли і повинні
були передбачати, щоб уникнути або запобігти їхнє настання.
2.13.14. Пов'язані з пред'явленням претензій третіх осіб за первинні залишки при виконанні попередніх аудиторських
робіт.
2.13.15. Пов'язані з помилками і недоглядами, допущеними при попередніх перевірках, якщо вони здійснювалися
іншим аудитором, ніж Страхувальник.
2.13.16. Пов'язані зі збитками, що виникли в результаті невиконання третьою особою рекомендацій Страхувальника в
зв'язку зі здійсненням останнім своєї професійної діяльності.
2.14.
У відповідності зі ст. 25 Закону України «Про аудиторську діяльність», розмір майнової відповідальності
аудиторів не може перевищувати фактично заподіяних замовнику збитків з їхньої вини.

2.15. Цей Договір діє на території України.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Страхувальник має право:
3.1.1. Ознайомитися з умовами страхування.
3.1.3. Ініціювати внесення змін в умови цього Договору.
3.1.4. Ініціювати дострокове припинення дії цього Договору.
3.1.5. Звертатися до Страховика з проханням про перерахування суми страхового відшкодування безпосередньо на
рахунок особи, якій були заподіяні збитки.
3.2. Страхувальник зобов'язаний:
3.2.1. При укладенні та протягом дії цього Договору за вимогою Страховика надавати останньому інформацію, що
підтверджує обгрунтованість заявленої страхової суми і дає можливість проводити оцінку страхового ризику.
3.2.2. У термін до 02.06.2017р. перерахувати на рахунок Страховика страхову премію, розмір якої визначений у п.2.11
цього Договору.
3.2.3. При укладенні цього Договору, а також у період його дії (до настання страхового випадку) повідомляти Страховика
про всі діючі або договори страхування, що укладаються, у відношенні ризиків, аналогічних застрахованим за цим
Договором.
3.2.4. Протягом 24 годин (не вважаючи вихідних і святкових днів) з моменту одержання від третьої особи претензії
письмово повідомити про це Страховика і за його вимогою надати всі документи, необхідні для розгляду питання про
обґрунтованість претензії.
3.2.5. Вирішити питання про обґрунтованість пред'явленої претензії і повідомити про це Страховика в термін не більш
20 днів з моменту одержання претензії для узгодження цього питання і прийняття спільно зі Страховиком рішення про
задоволення або відмовлення в задоволенні претензії.
У випадку задоволення претензії, Сторонами складається відповідний двосторонній акт.
3.2.6. При зміні ступеня ризиків, прийнятих на страхування за цим Договором (істотна зміна переліку наданих послуг і
їхнього змісту, зміна організаційно-правової форми Страхувальника, істотна зміна в клієнтському портфелі і т. ін.), у
п'ятиденний термін у письмовому виді сповістити про це Страховика. При цьому Страховик має право ініціювати внесення
змін у цей Договір. У випадку відмовлення Страхувальника прийняти такі зміни, при настанні страхового випадку Страховик
має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадку, якщо настання страхового випадку було прямо або
побічно пов'язане зі зміною ступеня страхового ризику, у зв'язку з якою Страхувальник відмовився внести зміни в цей
Договір, або не повідомив Страховика про таку зміну.
3.2.7. Повернути Страховику раніше виплачене страхове відшкодування (або відповідну його частину), якщо протягом
передбачених законодавством термінів надання позову буде виявлена така обставина, що цілком або частково позбавляє
Страхувальника права на страхове відшкодування.
3.3. При настанні події, у зв'язку з якою Страхувальнику може бути пред'явлена претензія, що підпадає під дію
цього Договору, Страхувальник (його представник, співробітник) зобов'язаний:
3.3.1. Негайно вжити всіх можливих заходів, у тому числі рекомендованих Страховиком, для ліквідації та обмеження
наслідків страхової події, запобігання та/або зменшення збитку, діяти так, ніби відповідальність Страхувальника не була
застрахована.
3.3.2. Негайно, протягом одного робочого дня, як тільки стане відомо про настання події, яка може спричинити
настання страхового випадку (одержання Страхувальником претензії, позову), письмово сповістити про це Страховику з
указівкою причин та обставин події, описом дій, початих Страхувальником (його співробітниками) при настанні
страхової події і вказівкою документа(-ів), на підставі якого(-их) Страхувальнику була пред'явлена претензія (позов).
3.3.3. Без письмової згоди Страховика не приймати на себе будь-які прямі або непрямі зобов'язання щодо
відшкодування збитків, не визнавати цілком або частково свою відповідальність за заподіяний збиток.
3.3.4. Узгоджувати з представником Страховика витрати на розслідування причин і обставин настання страхової події,
а також витрати на захист інтересів Страхувальника в судових органах.
3.3.5. Надавати Страховику необхідну допомогу для реалізації їм своїх прав, визначених у п. 3.4.2 цього Договору,
видавати останньому письмові підтвердження його повноважень, а також улагоджувати інші формальності, що
перешкоджають участі Страховика в розслідуванні і врегулюванні заявлених збитків.
3.3.6. Надати Страховику всі документи, необхідні для здійснення останнім права регресної вимоги до осіб,
відповідальних за нанесений збиток.
3.4. Страховик має право:
3.4.1. Перевіряти повідомлену Страхувальником інформацію, а також виконання їм вимог і умов цього Договору.
3.4.2. При настанні страхової події від імені Страхувальника брати участь у розслідуванні обставин настання
страхової події та врегулюванні збитків, заявлених для відшкодування, а також здійснювати наступні дії:

3.4.2.1. Проводити власне розслідування причин і обставин настання страхової події з залученням експертів, від свого
імені або від імені Страхувальника звертатися або надсилати запити у відповідні компетентні органи, державні і
муніципальні служби про надання документів та інформації, що підтверджує факт, причини та обставини настання
страхового випадку.
3.4.2.2. Від імені Страхувальника починати переговори з третіми особами та укладати з ними угоди щодо узгодження
розміру збитку, що наступив, і умов його відшкодування.
3.4.2.3. Брати участь у судових процесах на стороні Страхувальника як третьої особи без самостійної вимоги.
3.4.3. Відстрочити виплату страхового відшкодування:
3.4.3.1. При необхідності проведення додаткової перевірки обставин настання страхової події.
3.4.3.2. До закінчення розслідування, якщо компетентними органами порушена кримінальна справа проти
Страхувальника (його представників) та/або ведеться розслідування обставин, що призвели до виникнення збитку.
3.4.4. Зменшити суму виплачуваного страхового відшкодування або відмовитися від його виплати, якщо
Страхувальник за злим наміром або грубою необережністю не здійснив усіх можливих заходів щодо запобігання або
зменшенню збитку, у зв'язку з чим зросла сума збитків, заподіяних третім особам і заявлених ними до відшкодування.
3.4.5. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством
України.
3.5. Страховик зобов'язаний:
3.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування.
3.5.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхової події або про подію, що має ознаки
страхової події, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового
відшкодування.
3.5.3. Здійснити виплату страхового відшкодування в порядку і терміни, передбачені цим Договором.
3.5.4. Не розголошувати інформацію про Страхувальника і його майновий стан, що стала йому відома при укладенні або в
зв'язку з дією цього Договору, за винятком випадків, передбачених законодавством.
4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір набуває чинності з 02.06.2017р., та діє до 01.06.2018р., при надходженні страхової премії в розмірі,
зазначеному в п. 3.2.2 цього Договору на рахунок Страховика з урахуванням умов цього Договору, але не раніше 00
годин дня, наступного зц днем надходження страхової премії в розмірі, зазначеному в п. 3.2.2 цього Договору на рахунок
Страховика.
5. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
5.1. Розмір страхового відшкодування визначається Страховиком, виходячи із суми заподіяного в результаті настання
страхового випадку матеріального збитку третій особі, з врахуванням умов цього Договору, шляхом переговорів зі
Страхувальником і стороною, якій були завдані збитки, або за рішенням суду, за вирахуванням франшизи, передбаченої
цим Договором.
5.2. Страхувальник не вправі самостійно, без узгодження зі Страховиком, намагатися врегулювати претензії, що
виникають, або звертатися до суду з цього приводу. У випадку, якщо Страхувальник здійснює зазначені дії, Страховик
має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.
5.3. Загальна сума страхового відшкодування за всіма заявленими збитками, викликаними тим самим страховим
випадком, не може перевищувати ліміту відповідальності, зазначеного в п. 2.6 цього Договору.
5.4. Загальна сума виплат за цим Договором не може перевищувати загальної страхової суми, зазначеної в п. 2.8
цього Договору.
5.5. Якщо страхова премія за цим Договором сплачується в розстрочку, то виплата страхового відшкодування
здійснюється після одержання Страховиком повної суми страхової премії, що належить до сплати за весь строк дії цього
Договору.
6. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
6.1. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування безготівково протягом 15 робочих днів після оформлення
і підписання Страхового акта.
6.2. Страховий акт оформлюється Страховиком на підставі письмової Заяви Страхувальника і документів, що
підтверджують факт настання страхового випадку, його причини й обставини, а також розмір заподіяного збитку. Термін
складання Страхового акта - один робочий день після одержання всіх необхідних документів.
6.3. Виплата страхового відшкодування здійснюється шляхом перерахування на рахунок третьої особи, якій були
завдані збитки, або, у випадку компенсації збитку Страхувальником (з відома Страховика) - на рахунок Страхувальника,
при наданні документів, що підтверджують суму, перераховану Страхувальником як відшкодування збитку.

6.4.
Перелік документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, його причини й обставини, а також
розмір заподіяного збитку, залежить від обставин події. Основними документами для виплати страхового відшкодування
є:
• заява Страхувальника про одержання претензії з переліком обставин;
• договір на надання аудиторських послуг Страхувальником третій особі;
• письмовий документ, наданий Страхувальником за фактом надання аудиторської послуги третій особі
(аудиторський висновок; експертний висновок (акт), довідка і т.ін.);
• претензія третьої особи;
• акт Страхувальника про задоволення претензії (у випадку досудового врегулювання претензії1);
• рішення (вирок) суду за фактом визнання відповідальності Страхувальника (у випадку судового розгляду);
• постанови апеляційної і касаційної інстанцій (у випадку, якщо рішення (вирок) було оскаржено);
• додаткові документи, розгляд яких, на думку Страховика, має значення для розслідування обставин страхової події та
визначення розміру страхового відшкодування.
, 6.5. У випадку, якщо наданих документів недостатньо для підтвердження факту настання страхового випадку,
визначення причин і обставин його настання, а також розміру заподіяного збитку, Страховик письмово повідомляє
Страхувальника про необхідність додаткового розслідування обставин страхового випадку або одержання додаткових
експертних висновків про розмір заподіяного збитку, або інших документів та/або інформації, необхідної для здійснення
виплати страхового відшкодування. Термін складання Страхового акта при цьому продовжується до моменту одержання
такої інформації.
6.6. Страховик несе відповідальність за прострочення у виплаті страхового відшкодування шляхом сплати неустойки
(штрафу, пені) в розмірі 0.01 % від суми страхового відшкодування за кожний день прострочення.
6.7. Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику виплачене останнім страхове відшкодування (або його
відповідну частину), якщо протягом передбачених законодавством України термінів давнини позову будуть виявлені такі
обставини, за якими за законом або відповідно до цього Договору таке відшкодування не повинне бути виплачене.
6.8. Виплата страхового відшкодування не здійснюється, якщо Страхувальник (хто-небудь з ного
представників):
6.8.1. Не виконав зобов'язань, передбачених цим Договором, і це сприяло настанню страхового випадку, збільшенню
заподіяного збитку або вплинуло на можливість проведення об'єктивного розслідування події.
6.8'.2. Надав Страховику свідомо недостовірні документи або інформацію, що впливають на оцінку ризику при
укладанні цього Договору і на об'єктивність встановлення причин і обставин настання випадку, який призвів до збитку;
навмисне ввів Страховика або його представників в оману при визначенні причин та/або розміру збитку.
6.8.3. Навмисне здійснив або допустив дії (бездіяльність), які призвели до виникнення збитку.
6.8.4. Одержав відшкодування в розмірі належної йому суми страхового відшкодування від. особи (осіб) (від імені
особи (осіб)), відповідальної (відповідальних) за заподіяння збитку.
6.8.5. Протягом шести календарних місяців з моменту одержання відповідного запиту Страховика не надав оригінали
або нотаріально завірені копії документів, зазначених у запиті.
6.8.6. Відмовився внести зміни в цей Договір, пов'язані зі зміною ступеня застрахованих ризиків, якщо настання
страхового випадку прямо або побічно пов'язано з такою зміною ступеня ризику, або не повідомив Страховика про таку
зміну.
6.8.7. Перешкоджав Страховику (його представнику) у здійсненні його повноважень щодо розслідування і
врегулювання заявлених збитків.
6.8.8. Відмовився або не вжив необхідних заходів для здійснення Страховиком прав вимоги до відповідальних за збиток
осіб, або здійснення цих прав виявилося неможливим за його провиною.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Зміна умов цього Договору здійснюється за взаємною згодою сторін на підставі письмової заяви однієї зі сторін
протягом п'яти днів з моменту одержання заяви іншою стороною й оформляється у виді письмових Додаткових угод, що
підписуються обома сторонами. Додаткова угода, з моменту її підписання, є невід'ємною частиною цього Договору.
7.2. Якщо яка-небудь зі сторін не згодна на внесення змін у цей Договір, у той же термін (див. п. 7.1) вирішується питання
про дію цього Договору на колишніх умовах або про припинення його дії.
7.3. З моменту одержання заяви однієї зі сторін до моменту ухвалення рішення, що випливає з пп. 7.1 і 7.2, цей Договір
продовжує діяти на колишніх умовах.
7.4. Дія цього Договору припиняється:
- після закінчення терміну дії цього Договору;
- при виконанні Страховиком зобов'язань за цим Договором у повному обсязі;

- при несплаті Страхувальником страхової премії або чергової її частини в обговорені цим Договором терміни та в
обговореному розмірі;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.
7.5. Цей Договір може бути припинений за ініціативою однієї зі сторін. Про намір достроково припинити дію цього
Договору сторони зобов'язані сповіщати одна одну не менш, ніж за ЗО днів до передбачуваної дати припинення.
7.6. У випадку дострокового припинення дії цього Договору сплачені страхові внески повертаються Страхувальнику
цілком, якщо:
7.6.1. Страховик порушив умови цього Договору.
7.6.2. Цей Договір припинено з ініціативи Страховика не внаслідок порушення Страхувальником умов цього
Договору.
7.7. У випадках дострокового припинення цього Договору з причин, не обговорених у п. 7.6 цього Договору,
Страхувальнику повертається частина сплачених страхових внесків за неминулий термін дії цього Договору, з
урахуванням порядку оплати страхової премії, передбаченого п.3.2.2 цього Договору, за вирахуванням здійснених за цим
Договором виплат і накладних витрат Страховика на ведення справи в розмірі 15% від суми сплачених страхових
внесків.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. До Страховика, що сплатив страхове відшкодування, переходить, у розмірі виплаченого відшкодування, право вимоги,
яке Страхувальник має до сторони, фактично відповідальної за заподіяний збиток (крім співробітників Страхувальника).
8.2. Якщо збиток, заподіяний Страхувальнику, відшкодований третіми особами (від імені особи, відповідальної за
заподіяння збитку), Страховик має право вимагати від Страхувальника повернення раніше виплаченого страхового
відшкодування.
8.3. Сторони негайно зобов'язані сповіщати одна одну про всі зміни у своїй діяльності, що можуть вплинути на
дотримання умов цього Договору, в тому числі про зміну юридичних адрес і банківських реквізитів.
8.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору відповідно до
умов цього Договору, Правил страхування, зазначених у п.1.2 цього Договору, та діючого законодавства України.
8.5. Суперечки за цим Договором розглядаються безпосередньо сторонами шляхом переговорів або, у випадку
недосягнення згоди в ході переговорів, - у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.
8.6.
' Умови, не обговорені цим Договором, регламентуються Правилами страхування, зазначеними в п. 1.2 цього
Договору, та чинним законодавством України. Підписанням цього Договору Страхувальник підтверджує, що з
Правилами страхування, зазначеними в п. 1.2 цього Договору, та умовами цього Договору він ознайомлений і згодний, а
також дає згоду на передачу персональних відомостей третім особам з метою врегулювання збитку.
8.7. Цей Договір укладений українською мовою в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному
для кожної зі сторін.
9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Страховик: ПАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА»
р/р 26501620000448 у ПАО “ПрокредітБанк” м. Київ
МФО 320984
Код ЄДРПОУ 13490997
КВЕД - 66.03.0, КОПФГ - 230, Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія АОІ № 378402
Страхувальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКАУДИТСЕРВІС"
ЄДРПОУ 21994619
р/р 26007959969553 у ПАТ "ПУМБ" м. Київ
МФО 335537

