
Номер договору страхування: А О2 6 5 9 6 1
ПРИВАТНЕ АКЦIOНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», 03062, м. Ки'IВ, пр. Перемоги. 65
Контакт-центр: 0-800-500-195, е-гпай: tаs@tаs-iпsurапсе.сот.uа, WWW.taS-lПsuгапсе.сот.uа

1. Назва
документа

4. Вигодонабувач

ДОГОВIP
добровiльного страхування вiдповiдальностi аудиторських фiрм (аудиторiв)

(далi - огов]

2. Страховик

мiсце укладання: м. Броварн дата укладання: «31» сiчня 2012 р.
ПРИВАТНЕ AКЦJOНEPНE ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА Гl'УПА «ТА С», в особi керуючого продажами КРД
Драгана Олексiя Анатошйовича, що шс на пiдставi Доыреносп 11-12/229 вщ «16» трудня 2011 р., вiдповiдно до
"Правил добровiльного страхування вiдnовiдальноcтi перед трепми особами (iншо!, нiж передбачена пунктами
12-14 статтi 6 Закону УкраiНи"П о ахування")" (зi змiнами та Доповненнями) (дат по тексту - Правила).
Адреса: м. Киш, пр. Перемоги, 65
м. Бровари, вул. Гагартна, 21, офiс 1 тел/факс: (04594) 46374
Центр обелуговування Клпнпв АТ «СГ «ТА С» (приватне): тел/факс О 800 500 19 50

СтрахувальникЗ. ТОВ «1ОВМ - А ДИ1», В особi ди екто а К зуба Михайла Вiталiйовича, що ше на пiдставi Стат ту.
Адреса фактична: м. Киi'в, вул. Бажана, 34/24, тел.! факс: (044) 5745028.
Адреса юридична: м. Бровари, вул. Черняхгвського, 23-б, кв. 171.

далi по тексту - Сто они, али цей договi а ання (далi по текст - Договi на пiдставi заяви С ах альника п о наступне:

5. Предмет
договору
страхування

6. Перелис
страхових
випадктв

I

l'

4.1. Субекти господарськог дiяльиостi - фiзичнi та/або юридичн' особи (дат по тексту - тpeтi особи), якi в пергод
дii' цього Договору будуть укладати зi Страхувальником в письмовтй формi договори иа надання
аудиторських послуг щодо власног госпоцарськог дiяльностi чи будуть виступатизамовниками на проведення
а ди та виконання iнших а дито ських послуг щодо дiяльностi iнших с б'скпв господа ськог дiяльностi.

5.1. Предметом договору страхування с мзйновi гитереси Страхувальника, що не суперечатъ законодавству Украгни,
пов'язанi з вiдшкодуванням Страхувальником эапошяног ним шкоди майновим пггереса тpeтix осiб внаслiдок
здiйснення Страхувальником своег профестйног дiяльноcтi в перюд, зазначений в П.6.2--цього Договору.

5.2. Пiд професiйною шяльнютю Страхувальник розум.етъся надання Страхувальником в перiод, зазначений в П.6.2
цього Договору, аудиторських послуг (далi по тексту - професiйна дiяльнiсть (професiйнi послуги)
Страхувальника), а саме:

5.2.1. перевтрка ртчног фтнансовог звпноеп, включаючи ошнку кредитного та iнвестицiйного портфелю, систем
внугртшнього контролю, щентифткашю оизикiв,.леревiрку внутрнпньобанкгвських операцiй, ошнку принцигцв
бухгалтерського облiку та [нших нanpямкiв В рамках перевiрки ртчног фiнансовоi' звггностй Аудиторська
перевтрка зшйсиюетъся Страхувальником :s метою висловлення ДУМКИстосовно того, чи вщповшас фiнансова '
звiтнiсть особи, щодо яког здiй'"СЩОeIЪСЯпе еырка, в ycix суттсвих аспектах Нашонавьним стандартам
бухгалтерського облiку та чинному законодавству Украши.

5.3. За uим оговором застрахована цившьнб-правова вiдповiдальнiсть Сrрахувальника за шкоду, заподiяну майновим
гнтересам трепх осiб е дiями тих остб, якi перебувають у трудсвих вшиосинах зi Страхувальником та/або
залучаються Страхувальником (для виконання свотх професгйнйх послуг) на пiдставi цившьно-правових договорiв.

5.4. Типова форма договору а надання Страхувальником аудиторських послуг додаетъся до цього Договору i с
невш'смною части ною цього Договору. _

6.1. Страховим випадком за цим Договором е:

6.1.1. Визнання судом цившьно-рравовот ешповщальносп Страхувальника за шкоду, заподiяну з вини
С:грахувальника трепм особам внаслщок здгйснення Страхувальником свосг професгйно) дiяльноcтi в перiод,
зазначений в п. .2 цього Договору.

6.1.2. Вйзнання самим Страхувальником (пiсля обов 'язкового письмового погодження зi Страховиком та отримання
письмовот згоди Страховика на таке визнання) будь-яко; скарги, листа, заяви, претензп, позовног заяви або
гншого письмового повшомлення (далi по тексту - претенэп або позови) третьог особи щодо цившьно-правовог
вiдnовiдальноcтi Страхувальника за ШКОДУ,запошяну з вини Страхувальника трепй особi внаслiдок здiйснення
Страхувальником свосг професгйнот дiяльноcтi в перiод, зазначений в П.6.2 цього Договору.

Якщо Страховик не визнас пред'явленi Страхувальнику грепми особами претеязи або позови, страхов им
випадком залишаеться визнання судом цивпьно-правовог вшповшальносп Страхувальника за шкоду, заподiяну
трепй особi внаслшок зшйснеиня Страхувальником свосг професгйно; дiяльностi (п. 6.1.1. цього Договору).

6.2. Дiя цього Договору поширюсться на тi претензй та/або позови тpeтix осiб, що висуваються до Страхувальника в
пергод дil цього Договору та пов'язанi з професiйною шяльнютю Страхувальника, яка здтйснювапася ним в
настуnний пеоюд:

з"01" лютого 2012 року до "31" сiчия 2013 року.
6.3. ЯКЩО до эапнчення дii' цього Договору Страховик та Страхувальник домовляться про укладання аналогiчного

договору страхування на такий же строк, як i С1роК дii' ЦЬОГОДо: овору, та про умови, на яких буде укладатись такий
договiр страхування, Страховик эобов'язуетъся передбач.ИТИ ), умовах такого договору страхування, ЩО таким
договором будугъ покриватися i тi претенэп та/або позови 1эепх осiб, якi стосуються професгйног дiялыюcтi
Страхувапъника, здтйснюваног ним з дати псча rкy перюду, зазиаченого в п. 6.2. цього Договору (за умови, що цей
Договiр дiяв безперервно, а наступний договп; страхування плтне дiяти 3 дати, наступног за датою закiнчення дil
ЦЬОГОДоговору). . о А J

6.4. Страховик та Страхувальник домовились, Щ(' ЯКЩОВ пергод дil ЦЬОГОДоговору сганугься . 'й,\якi t!~ ,'у*
Страхувальника можутъ прнзвесги до виникнення в майбугньо: • .' вiдповiдальноcтi Страхуваль ка, застрахова '0" r 'I+-
цИМДоговором, Страхувальник мае право в перюд дii' цього Договору письмово заявити С '/0В"!,КУпро таю поди.' е.
Якщо пiсля заюнчення дii' цього Договору вiдповiднi заявлен: Страховику подй пр e~ до виникнення I
вiдnовiдальноcтi Страхувалъника, застраховано! за цим Договором, Страховик зобов'яз w1 ~пл'!ТитИ. атрахЬве
вiдШКОДУВанняна умовах цього Договору. О .~ \ n

7.1. Страхова сума: 1000000,00 грн. (опии мшьйвн гривень 00 К,, 1.). ~ ~'.. • ~ 1

7.2. Фраишиза 500 грн. (безумов на), 110 кожному лраховому випацк--, <:/ У-й J /.1
r А. '.,4



8.

Умови виплати
страхового
вiдшкодування

8.1. Страховий тариф становить 0,39% вiд страхе во . суми.

9.1. Страхова премiя становИ1Ъ:3900,00 ГР'" (ТР,1 Тiсячi дев'ятсот 11жвень 00 коп.). I
9.2. Термтн сплати страховог премп: до "31" сгчнч ~()12 року.

9.

Страховий
тариф
Страхова премiя
та термтн 'ii
сплати

10. Строк дй
Договору

10.1. Дата початку дй Договору: "01:' лютого 2012 року.
10.2. Дата закiнчення дii' Договору: "31" сiчня 2013 року.
10.3. Договiр в будь-якому випадку не набирас чиниосп ранiше 00 год. 00 хв. (за Китаським часом) дати, наступног за

датою сплати Страхувальником в повному обсязi страховог премй або й першог частини, якщо сплата страховог
премй частинами персдбачена Договором.

11. Порядок змiни i
припинення дii'
Договору

11.1. Змiни та доповнення до Договору вносяться за этодою Страховика та Страхувальника (далi - Сторони) в иисьмовгй
формi шляхом укладання Сторонами договерш про внесения змтн та доповнень до Договору.

11.2. Дiя Договору припинясться та втрачае чиннють за згодою Сторзн, а також у разi:
11.2.1. закiнчення строку дii' Договору;
11.2.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязi;
11.2.3. несплати Страхувальником черговог частини страховог премй у встановленi Договором термiни або сплати в

неповному обсязi (якщо Договором передбачена сппата страховог премй частинами). В такому випадку,
незважаючи на iншi умови Договору, дiя Договору припиняегься та втрачас чиннтстъ через 10 (десять)
календарних днгв, починаючи з дати, до яког Страхувальник зобов'язаний був сппатити чертову части ну
страховог премп, при умов! якщо протягом цього строку Страхувальник не сплатив прострочену чергову
часгину страховог премй у ПОВНОМУ обсязi.

11.2.4. птквшацл Страхувальника - юридичног особи або смерп Страхувальника - фтзичног особи чи втрати ним
шездатносп, за ВИНЯТКОМ випадктв, передбачених стаггями 22, 23 i 24 Закону Украгни «Про страхування»;

11.2.5. лiквiдацiI Страховика у порядку, встановпеному эаконодавством Укратни;
11.2.6. прийняття судового ртшення про визнання Договору нешйсним,

11.3. Дiю Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. Про намтр
достроково припинити дiю Договору будь-яка Сторона зобов'язана письмово пuвiдомити iншу не пiзнiш як за 30
(тридцятъ) календарних днгв до дати дострокового припинення дiI Договору:

11.3.1. у разi дострокового припинення дij Договору за вимогою Страхувальника, Страховик повертас йому страхову
премтю за перiод, що залитився до закгнчення дй Договору, з вiдрахуванням нормативних витрат Страховика
на ведення справи та фактичних виппат страхового вщшкодування, то були здiйсненi за Договором. Якщо
вимога Страхувальника обумовпена порушенням Страховиком умов Договору, то останнiй повертае
Страхувальнику сппачену ним страхову премiю повнтстю.

11.3.2. У разi дострокового припинення дiI Договору за вимогою Страховика, Страхувальнику повертаеться повнгстю
оплачена ним страхова премтя. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов
Договору, то Страховик повертае йому сграхову премiюза перiод, що залиши.вся до зактнчення дiI Договору,
з вшрахуванням нормативних витрат Страховика на ведения справ и та фактичних виплат страхового
вiдшкодування, що були здiйсненi за До: овором,

11.4. Сторони можугь дiйти згоди щодо дострокового припинення дj! Договору на iнших умов ах, нiж передбачен: n.II.3.
Договору, про шо в письмовтй формi укпадають договiр про дострокове припинення дiYДоговору.

11.5. Якщо Договором передбачена оплата страховог премп часгинами, то у випадку несплати Страхувальником
черговог частини страховог премп у встановлен! Договором термгни або сплати в неповному обсязг, Страховик
звшьняеться вiд зобов'язань сплатити страхове вiдшкодуванпя по страхов их випадках, що сталися в перiод: з 00
год. 00 хв. (за Китвським часом) дати, до яког Страхувальник зобов'язаний був сплатити чергову частину
страхово! премп, до 00 год. 00 хв. (за Кигвським часом) дати, наступног за датою оплати Страхувальником
простроченог чертово: частини страховог преи ii'у повному обсязi.

12.

,~?!f;rt(){;It}a iЫШИ за супровю договору:

12.1. При виникненн] обставив, шо можуть пптягнуги за собою наствиня страхового випацку, Страхувальник
зобов'язаний вчннити настувш дi'i:

12.1.1. письмово повщомити про це Страховика протягом 48 годин (не враховуючи вихщних та святкових днгв) 3
моменту отримания такого повшомпения, претенэп чи позову;

12.1.2. вжити всгх необхшних та можливих заходiв щодо запобiгання та зменшення розмiру шкоди, запошяног трепм
особам, а також для зменшення розмiру претензiй або позовiв, якi пред'явленi або можугь бути пред'явленi
Страхувальнику;

12.1.3. забезпечити на вимогу Страховика участь представник-в Страховика у встановлен: причин, обставин та
наслiдкiв наствиня поди, яка спричинила чи може спричинити виникнення вiдповiдалыюстi Страхувальника;

12.1.4. здiйснювати будь-який обмiн [нформацню чи сгплкування з постражлапими особами викпючно в письмовгй
формг,

12.2. Документи, якi пщтверджують наетання страхового випадку та розмтр збиткiв:
12.2.1. копiя цього Договору;
12.2.2. письмова заява про виллату страхового вшшкодування;
12.2.3. копiя рццення суду, яке набуло чиниосп i яким визнано цившьно-правову вiдповiдальнiсть Страхувальника за

шкоду, заподiяну третiй особi внаслщок здiйснення Страхувальником свосг професгйно] дiяльностi, визначено
розмiр запошяног шкоди та покладено на Страхувальника обов'язок вiдшкодувати заподiяну шкоду (далi по
тексту - судове рiшення);

12.2.4. копiя позову, який був пред'явлений Страхувальнику третьою особою, та копп встх докуменпв, що
долавались до позову;

12.2.5. когпю договору про надання аудиторських послуг, щодо яких Страхувальнику преД'ЯЕЛЯЮТЬСЯпретензй або
позови; копiю аудиторського висновку (звiту), що був наданий Страхувальником в рамках договору на
проведення аудиту, укпаденого мiж Страхувальником та третьою особою; когпю акту прийому-здач:
ауднторського висновку чи акту про надвиня аудиторських послуг;

12.2.6. копи локуменпв, на пiдставi яких було винесено судов е рпцення та якi вщносяться до судового процесу;
12.2.7. копи докуменпв, якi пщтверджують розмiр шкоди, запошяноттрепй особi;
12.2.8. копй докуменпв, якi пщтверджують право Страхувальника здтйсиювати свою професiйну дiяльнiсть

вiдповiдно до вимог чинного законодаяства Украгни;
12.2.9. копй вокуменпв, якi посвщчують, шо фiзична особа, яка здiйснювала проведения аудиту (його частини)

третьот особи знаходилась у грудсвих або цившьно-правових вщносинах зi Страхувальником на момент
виконання таких шй;

12.2.10. коппо акту службового розслiдування, проведеного С рахувальником, про факт, обставини та наслiдки
л.; .л, -=:з::::ап:.:.о~д~iянНяtilКОДИтрeтiй особi, з обов'язковим об.-руFГ::··;анням вза€мозв'язку мiж наиесеними трeтiй особi

ГР;/..' ( ) 2
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13.

Права i
обов'язки
стортн,
вiдповiдальнiсть
за невиконання
або неналежне
виконання умов
Договору

збитками та професiйною шяльшстю Страхувалъника;
12.2.11. документи, якi вiдловiдно до вимог чинного законодавства Укратни ДОЗВОЛЯЮТЬiдентифiкувати особу

одержувача страхового вщшкодування.
Зазначенн] докумеяти подаються ',~трахувалЬJlИКОМ протягом 30 (тридцяти) робочих днiв з моменту настання
страхового випадку.
Страхувальник мае право на подовження термгну подач] докуменив у випадку особливо складних обставин за
згодою iз Страховиком.

12.3. Строк прийняття рицення про внплату страхового вшшкодування чи вiдмову у внплатi страхового
вiдшкодування:

12.3.1. Страховик протягом 7 (семи) робочих днiв пiсля отримання вiд Страхувальника докуменпв, передбачених п.
12.2. цього Договору, приймас рiшення про виплату чи вiдмову У виплатi страхового вiдшкодування шляхом
складання страхового акту та повщомляе про рiшення Страхувальника. Повщомлення про вщмову у виплатi
страхового вщшкодування повинно мiстити обгрунтування причин вiдмови. Повiдомлення про виплату
страхового вiдшкодування повинно мгстити розрахунокстрахового вiдшкодування.

12.3.2. Страховик мае право письмово запроснти у Страхувальника додатковi документи, якщо наданих
Страхувальником докуменпв недостатньо для прийняття рiшення. Якщо Страхувальник не мае можливоcтi
надати додатковi документи, BiH зобов'язаний письмово повщомити про це Страховика з обгрунтування I

причини. У виладну запиту додаткових докуменпв строк прийняття Страховиком рiшення про виплату чи
вшмову у виплатi страхового вiдшкодування продовжуеться на 7 (стм) робочих днiв з дати отримания
Страховиком останнього з докуменпв, що додатково запитувались, або з дати отримания письмового
повшомпення Страхувальника про неможливiсть надання додаткових докуменпв.

12.3.3. Якщо протягом строку, встановленого в пунктах 12.3.1. та 12.3.2. Договору, до суду касашйног [нсганцп буде
подано касацiйну скаргу, Страховик припиняс розгляд отриманих документiв з дня подання касашйног
скарги та вшновлюс розгляд 3 дня отримания вiд Страхувальника судового ргшення суду касашйног [нстанцп.
Страховик приймас рппення про виплату чи вiдмову у виплат' страхового вшшкодування протягом 7 (семи)
робочих днiв з дати отримания Страховиком судового рiшення суду касашйног iнстанцi!.

12.4. Строк та порядок виплати страхового вiдшкодування:
12.4.1. Страховик виппачус страхове вiдшкодування протягом 5 (п'яги) робочих днiв з дати складання страхового

акту про виплату страхового вiдшкодування.
12.4.2. Виплата страхового вщшкодування зшйснюсться Вигодонабувачу. Виплата страхового вiдшкодування може

бути здiйснена Страхувальнику, якщо Страхувальник вiдповiдно до судового ргшення, самоспйно
вшшкодував заподiяну ним шкоду та надав Страховику документи, якi пiдтверджуютъ розмiр та факт
зшйсиення такого вiдшкодування.

12.5. Порядок визначення розмiру страхового вщшкодування:

12.5.1. у випадку надання Страховиком письмовот згоди на визнання Страхувальником (без звернення до суду)
пред'явпених йому претензтй або позовiв, розмтр шкодя. яка заподiяна Страхувальником третiй особi та яка
напежитъ до вщшкодування Страховиком, визначаеться в розмiрi документально пiдтверджених збитктв,
понесених третьою особою внаслщок надання Страхувальником свотх професiйних послуг.

12.5.2. У випадку визнання судом цившьно-правовог вiдnовiдалъностi Страхувальника за шкоду, заподiяну з вини
Страхувальника трепй особi, розмiр страхового вшшкодування визначасгься на пiдставi вщповшного
ртшення суду про покладення на Страхувальника обов'язку вiдшкодувати запошяну трепй особi шкоду.

12.5.3. 1з загапьного розмiру ШКОди,я.ка належитъ до вшшкодування Страховиком (з урахуванням встановлено) цим
Договором страховог суми) завжди вираховуеться франшиза, встановлена цим Договором.

12.5.4. Запошяна трeтiй особi шкода, розмэр яко! не перевищус розмiру франшизи, встановленог в цьому Договор],
не гпдпягае вiдшкодуванню Страховиком.

12.5.5. Пiсля виплати страхового вшшкодування розмiр страховот суми зменшуеться на розмiр виппаченого
страхового вшшкодування.

12.6. Валюта виплати страхового вщшкодування:
12.6.1. Виплата страхового вшшкодування зшйснюегься в нашональнтй валютi Украгни . гривнi.

Причини
вiдмови У
виплатi
страхового
вiдшкодування

13.1. Пiдставою для вщмови Страховика у виплатi страхового вiдшкодування с:
13.1.1. навмиснi дii Страхувальника або Вигоцонабувача, спряыованi на настання страхового виnадку. Зазначена

норма не поширюсться на дi'i, пов'язанi з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку В стан:
необхшног оборони (без перевищення гi меж) або захнету майна, жиггя, здоров'я, чесп, гiдноcтi та шловот
репутацй (квалiфiкацiя дiй Страхувальника або Витодонабувача встановлюсться вiдповiдно до чинного
законодавства Украгни);

13.].2. вчинення Страхувальником - фтзичною особою або Вигодонабувачем . фвичною особою умисного злочину,
ШОпризвiв до страхового випадку;

13.1.3. подання СТРахувалъником свщомо неправдивих вщомостей про об'скт страхування або про факт настання
страхового випадку;

13.].4. несвосчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або
створення Страховиков: перешкод у визначенн! обставин, характеру та розмiру збигкгв;

13.1.5. невиконання або ненапежне виконання дiй, якi Страхувальник згiдно з Договором зобов'язаний вчинити при
настанн: страхового виnадку.

14. 14.1. Страхувальник мае право:

14.1.1. iнiцiювати внесения змiн до Договору або достроково припин:ити його дiю у порядку, передбаченому
Договором;

14.1.2. запучити за свiй рахунок аваргйного комюара для розслщування обетавин страхового випадку;
14.1.3. оскаржити в судовому порядку ргшення Страховика про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування.

14.2. Страховик мас право:

14.2.1. iнiцiювати внесения змiн до Договору або достроковс припиниги його дiю у порядку, передбаченому
Договором;

14.2.2. залучили за свiй рахунок аварiйного комтсара для розслщування обстави.н страхового випадку;

14.2.3. робити, у разi необхiдностi, запити про вiдомоcтi, пов'язанi зi страхов им випадком, до правоохоронних
органтв, банкiв, медичних закладiв та iнших пшприсмств, установ i органiзацiй, що володiютъ гнформашсю
про обставини страхового випадку, а також самоспйно з'ясовувати причини i обставини страхового випадку;

14.2.4. вшмовити у виплатi страхового вшшкодування на пiдставах, передбачених Договором;
14.2.5. приймати участь у судовому процесз у я КОС1; третьог особ", (на сторон: Страхувальника),
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збитками та професiйною шяльшстю Страхувалъника;
12.2.11. документи, якi вiдловiдно до вимог чинного законодавства Укратни ДОЗВОЛЯЮТЬiдентифiкувати особу

одержувача страхового вщшкодування.
Зазначенн] докумеяти подаються ',~трахувалЬJlИКОМ протягом 30 (тридцяти) робочих днiв з моменту настання
страхового випадку.
Страхувальник мае право на подовження термгну подач] докуменив у випадку особливо складних обставин за
згодою iз Страховиком.

12.3. Строк прийняття рицення про внплату страхового вшшкодування чи вiдмову у внплатi страхового
вiдшкодування:

12.3.1. Страховик протягом 7 (семи) робочих днiв пiсля отримання вiд Страхувальника докуменпв, передбачених п.
12.2. цього Договору, приймас рiшення про виплату чи вiдмову У виплатi страхового вiдшкодування шляхом
складання страхового акту та повщомляе про рiшення Страхувальника. Повщомлення про вщмову у виплатi
страхового вщшкодування повинно мiстити обгрунтування причин вiдмови. Повiдомлення про виплату
страхового вiдшкодування повинно мгстити розрахунокстрахового вiдшкодування.

12.3.2. Страховик мае право письмово запроснти у Страхувальника додатковi документи, якщо наданих
Страхувальником докуменпв недостатньо для прийняття рiшення. Якщо Страхувальник не мае можливоcтi
надати додатковi документи, BiH зобов'язаний письмово повщомити про це Страховика з обгрунтування I

причини. У виладну запиту додаткових докуменпв строк прийняття Страховиком рiшення про виплату чи
вшмову у виплатi страхового вiдшкодування продовжуеться на 7 (стм) робочих днiв з дати отримания
Страховиком останнього з докуменпв, що додатково запитувались, або з дати отримания письмового
повшомпення Страхувальника про неможливiсть надання додаткових докуменпв.

12.3.3. Якщо протягом строку, встановленого в пунктах 12.3.1. та 12.3.2. Договору, до суду касашйног [нсганцп буде
подано касацiйну скаргу, Страховик припиняс розгляд отриманих документiв з дня подання касашйног
скарги та вшновлюс розгляд 3 дня отримания вiд Страхувальника судового ргшення суду касашйног [нстанцп.
Страховик приймас рппення про виплату чи вiдмову у виплат' страхового вшшкодування протягом 7 (семи)
робочих днiв з дати отримания Страховиком судового рiшення суду касашйног iнстанцi!.

12.4. Строк та порядок виплати страхового вiдшкодування:
12.4.1. Страховик виппачус страхове вiдшкодування протягом 5 (п'яги) робочих днiв з дати складання страхового

акту про виплату страхового вiдшкодування.
12.4.2. Виплата страхового вщшкодування зшйснюсться Вигодонабувачу. Виплата страхового вiдшкодування може

бути здiйснена Страхувальнику, якщо Страхувальник вiдповiдно до судового ргшення, самоспйно
вшшкодував заподiяну ним шкоду та надав Страховику документи, якi пiдтверджуютъ розмiр та факт
зшйсиення такого вiдшкодування.

12.5. Порядок визначення розмiру страхового вщшкодування:

12.5.1. у випадку надання Страховиком письмовот згоди на визнання Страхувальником (без звернення до суду)
пред'явпених йому претензтй або позовiв, розмтр шкодя. яка заподiяна Страхувальником третiй особi та яка
напежитъ до вщшкодування Страховиком, визначаеться в розмiрi документально пiдтверджених збитктв,
понесених третьою особою внаслщок надання Страхувальником свотх професiйних послуг.

12.5.2. У випадку визнання судом цившьно-правовог вiдnовiдалъностi Страхувальника за шкоду, заподiяну з вини
Страхувальника трепй особi, розмiр страхового вшшкодування визначасгься на пiдставi вщповшного
ртшення суду про покладення на Страхувальника обов'язку вiдшкодувати запошяну трепй особi шкоду.

12.5.3. 1з загапьного розмiру ШКОди,я.ка належитъ до вшшкодування Страховиком (з урахуванням встановлено) цим
Договором страховог суми) завжди вираховуеться франшиза, встановлена цим Договором.

12.5.4. Запошяна трeтiй особi шкода, розмэр яко! не перевищус розмiру франшизи, встановленог в цьому Договор],
не гпдпягае вiдшкодуванню Страховиком.

12.5.5. Пiсля виплати страхового вшшкодування розмiр страховот суми зменшуеться на розмiр виппаченого
страхового вшшкодування.

12.6. Валюта виплати страхового вщшкодування:
12.6.1. Виплата страхового вшшкодування зшйснюегься в нашональнтй валютi Украгни . гривнi.

Причини
вiдмови У
виплатi
страхового
вiдшкодування

13.1. Пiдставою для вщмови Страховика у виплатi страхового вiдшкодування с:
13.1.1. навмиснi дii Страхувальника або Вигоцонабувача, спряыованi на настання страхового виnадку. Зазначена

норма не поширюсться на дi'i, пов'язанi з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку В стан:
необхшног оборони (без перевищення гi меж) або захнету майна, жиггя, здоров'я, чесп, гiдноcтi та шловот
репутацй (квалiфiкацiя дiй Страхувальника або Витодонабувача встановлюсться вiдповiдно до чинного
законодавства Украгни);

13.].2. вчинення Страхувальником - фтзичною особою або Вигодонабувачем . фвичною особою умисного злочину,
ШОпризвiв до страхового випадку;

13.1.3. подання СТРахувалъником свщомо неправдивих вщомостей про об'скт страхування або про факт настання
страхового випадку;

13.].4. несвосчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або
створення Страховиков: перешкод у визначенн! обставин, характеру та розмiру збигкгв;

13.1.5. невиконання або ненапежне виконання дiй, якi Страхувальник згiдно з Договором зобов'язаний вчинити при
настанн: страхового виnадку.

14. 14.1. Страхувальник мае право:

14.1.1. iнiцiювати внесения змiн до Договору або достроково припин:ити його дiю у порядку, передбаченому
Договором;

14.1.2. запучити за свiй рахунок аваргйного комюара для розслщування обетавин страхового випадку;
14.1.3. оскаржити в судовому порядку ргшення Страховика про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування.

14.2. Страховик мас право:

14.2.1. iнiцiювати внесения змiн до Договору або достроковс припиниги його дiю у порядку, передбаченому
Договором;

14.2.2. залучили за свiй рахунок аварiйного комтсара для розслщування обстави.н страхового випадку;

14.2.3. робити, у разi необхiдностi, запити про вiдомоcтi, пов'язанi зi страхов им випадком, до правоохоронних
органтв, банкiв, медичних закладiв та iнших пшприсмств, установ i органiзацiй, що володiютъ гнформашсю
про обставини страхового випадку, а також самоспйно з'ясовувати причини i обставини страхового випадку;

14.2.4. вшмовити у виплатi страхового вшшкодування на пiдставах, передбачених Договором;
14.2.5. приймати участь у судовому процесз у я КОС1; третьог особ", (на сторон: Страхувальника),

Вгдповлдальний за супротд договору: _ .. _. о Тел..' (~ _ э
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14.3. Страхувальник зобов'язаний:
14.3.1. сплачувати страхову премiю свосчасно та в ПОВНОМУ обсязi вiдnовiдно до умов Договору;
14.3.2. надати Страховику в письмовiй формi iнформaцiю про буль-як: змiни, що мають iстотне значення для оцiнки '

страхового ризику (тстотне значения мають змгни iнформацil, наведено! в заявi-анкeтi на страхування,
додатках до нег, цьому Договорi та змiна БУДЬ-ЯК01тншог тнформацп, що надавалась Страхувальником
Страховику у письмовiй формт);

14.3.3. повiдом.ити Страховика в письмовiй формi про iншi дiючi (або тi, шо одночасно укпадаютъся чи будуть
укладатись в перiод дi1 цього Договору) договори страхування шодо об'скту страхування за цим Договором;

14.3.4. надати Страховику вс! документи, якi мають вщношення до пред'явлення позову;
14.3.5. дотримуватись та викснуваги вимоги чинного законодавства Укратни, що регулюс професiйну дiяльнiсть

Страхувальника.
14.3.6. вживатн встх необхщних та можливих заходiв щодо запоблання та зменшення розмiру шкоди, запошяног

трепм особам;
14.3.7. здiйснити на письмову вимогу Страховика вс] необхiдиi зпдно чинного законодавства Украгни дi1 для

забезпечення учасп представникiв Страховика у судовому процесi, пов'язаному з захистом цившьно-право)
вiдповiдальноcтi Страхувальника, в якоcтi третъог особи (на сторон: Страхувальника).

14.4. Страховик зобов'язаний:
14.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правипами;

14.4.2. вжитн заходiв щодо оформления встх необхiдних докумснпв, протягом двох робочих днiв, ЯК тiльки стане
вщомо про настання страхового випадку, для своечасног виплати страхового вшшкодування згiдно з
Договором;

14.4.3. виплатитн, у разi настання страхового випадку, страхове вщшкодування згiдно з умевами Договору;
14.4.5. ознайомити, на письмову вимогу Страхувальника, аварiйного комгсара, залученого Страхувальником. з устма

обставинами страхового випадку та надатн йому вс! необхiднi матерiальнi докази та документа, якi е в
розпоряджепнi Страховика та вщносяться до страхового випадку;

14.4.6. тримаги в таемниш вiдомоcтi про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадкiв, передбачених
законодавством Украгни;

14.4.7. вiдшкодувати судовi витратн, понесенi Страхувальником на повне або часткове проведення майновик
претензгй або позовiв тpeтix осiб, а також на участь Страхувальника у судовому процесi як вiдnовiдача, якщо
Страховик вiдмовився вщ свого права представпяти iнтереси Страхувальника у судових та арбiтражних
органах (надав письмову згоду Страхувальнику на ведения судових справ).

14.5. Перехiд прав та обов'язкiв Страхувальника до [нших осiб:
14.5.1. Права та обов'язки Страхувальника по Договору можугь переходити до iнших остб .лише за письмовою

згодою Страховика, або у виладках передбачених статтями 22, 23, 24 Закону Укратни «Про страхування».
14.5.2. При настаннт страхового виладку Вигодонабувач мае право, зi свое. iнiцiативи, здгйснюваги дi1, якi

зобовязаний або мае право здiйснювати при настанн: страхового випадку Страхувальник. При цьому,
эшйснення таких дiй Вигодонабувачем буде мати так] ж правов] наслiдки, якби таю Дй зшйснювалися
Страхувальником.

14.5.3. Сторони зобов'язанi протягом 10 (десяти) календарних днiв письмово повтдомпяти одна одну про змгну адрес
та баикiвських реквiзитiв, зазначених в Договорт.

14.5.4. Страховик несе майнону вiдповiдальнiсть за несвоечасну виплату страхового вiдшкодування шляхом сплати
Страхувальнику пен! у розмiрi 0,1% вiд суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не
бiльше полыйнот обшковог ставки Нашовального Банку Украгни, яка дiяла в перюд, за який нарахсвана пеня.

15.1. За цим Договором не вшшколовуеться моральна шкода, завдана Страхувальником трепм особам.

15.2. За цим Договором не застрахована вiдповiдальнiсть Страхувальника за будь яку шкоду заподiяну внаслiдок:
15.2.1. ядерного вибуху, впливу paдiaцi1 або рашоактивного забруднення;
15.2.2. вiйськових шй, вiйськових заходiв та Ix наслiдкiв, терористичних акпв, дiI мтн, бомб, iнших знарядь вiйни,

громадянсько) вгйни, масових безпорядкiв та страйкiв, незаконних акпв полiтич.них органiзацiй i осiб, дiй та
розпоряджень вiйськовоI або цившьног впади;

15.2.3. зшйснення професiйноI дiяльноcтi без наявноcтi чинних докуменпв (сертифiкати, свщоцтва, лщензй гн.), якi
дозволяють та регулюють професiйну дiяльнiсть Страхувапьника, якщо наявнгсть таких передбачена
законодавством Украгни;

15.2.4. дiй Страхувальника, за як! вiдnовiдно до чинного законодавства Укратни передбачена кримтнальна
вiдповiдальнiсть;

15.2.5. розголошення Страхувальником конфiденцiйноI iнформацiI, яка стала вщома Страхувальнику пiд час
виконання профестйно) шяльносп;

15.2.6. шй або бездiяльностi Страхувальника (осiб, що знаходягься з ним уродинних ЧИ трудових вщносинах),
здiйсненi в cтaнi алкогольного, наркотичного або токсичного сп'янгння;

15.2.7. навмисного неповiдомлення Страхувальником власникгв та/або уповноважених ними осiб та/або замовникiв
аудиторських послуг Страхувальника про виявленi пiд час проведения аудиту недолiки ведения фгнансового
облiку та звiтноcтi. Навмиснiсть дiй Страхувальника (остб, що знахоляться з НИМ у трудов их вiдносинах)
повинна бути доведена в судовому порядку;

15.2.8. навмисного невиконання (недотримання, порушення) Страхувальником (особами, що знаходятъся з ним у
трудових вшносинах) вимог законодавства Укра1НИ, Нашональних нормативiв аудиту (мтжнародних
стандарпв аудиту та етичних норм), Кодексу профестйно) етики аудигорiв Укра1НИ, а також iнших
нормативно-правових акпв, якi регупюютъ питания надання аудиторських послуг. Навмиснiсть дiй
Страхувальника (осiб, шо знаходяться з ним у трудсвих вiдносинах) повинна бути доведена в судовому
порядку.

15.3. За цим Договором не вшшкодовустъся шкода, якщо судом було вирiшено, що недолiки або негативн! наслiдки
майбутнього надання професгйних послуг Страхувальника були вiдомi Страхувальнику до початку 1Хнадання.

15.4. За цим Договором не вiдшкодовуються будь-як: штрафи, пенi та iншi фiнансовi та адмiнiстративнi сан кш],
пред'явленi Страхувальнику.
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16. Порядок
внрiшення
спорзв та iншi
умови

16.1. Нормативнi витрати Страховика на ведення справи становлять 40%.

16.2. Взасмовшносини Стортн, у виnадках, не передбачених Договором, регулюються Правилами та чинним
законодавством Украiни. У виnадках розходження умов Договору з вiдnовiдними умовами Правил, Сторони
керуються умевами Договору.

16.3. Спори, nов'язанi з Договором, вирiшуються В порядку, передбаченому чинним законодавством Украiни.

16.4. Договiр укладений в 2 (двох) екземnлярах по одному екземnляру для кожног iз Стортн.

16.5. Додатки до Договору с його складоною i невш'емною частиною.

16.6. Страхувальник з умевами страхування та Правилами ознайомпений.

16.7. Зауваження та nобажання щодо якостi обслуговування приймаютъся за телефоном Центру обслуговування
клгенпв АТ «СГ «ТАе» (приватне) О800 5001950.

16.7. Додатками до Договору с:

17. БАНЮВСЬЮ РЕКВIЗИТИ ТА щдциси CTOPIН
Страховик:
АТ «СГ «ТАС» (приватне)
м. Китв, пр. Перемоги, 65
М. Бровари, вул .. Гагарiиа, 21, оф.l

Страхувальник:
ТОВ «ЮВМ - Аудит»
М. Киiв, вул. Бажана, 34/24
М. Бровари, вул. Черняивського, 23-б,кв.171.

п/р 26507414
в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Кигв
МФО 300335, едепсу 30115243

иКРД
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