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Ily6.nivnuft aoronip-o$epra TAB CK <A;rrSa-fapaHr>> trIoAo AO|OBOPy AOEPOBIJIbHOIO
c TpAXyBAHHfl ULIBTJIbHOI BrA[ OBTAAJTbHO C TI B JIAC HpIKIB HA3EMHO| O

TPAHCIIOPTy (dOAATKOBA ABTOIIIIBIJIKA>

l. ,{aua rry6liuna otfepra (saaani - O$epra) e o$iuifiuoro npono3l,Iqiero roeapucrBa 3 AoAarKoBoIo

siAnosiAamnicrro Crpaxona xoMnanis <AnlSa-fapau'n>, (Ho,q e[Pnoy - 32382598, saAali - CrpaxonuK), Iqo

aApecy€rbcr HeBr.r3HaLreHoMy KoJry cnoxusaqin - AiesAarHlrx <fisrzunrx oci6 (.qali - Klienru), yxlacrra is

Crpaxonuxou AO|OBIP IOEPOBInbHO|O CTPAXyBAHHTI II4BInbHOi gtAflOgIAAJIbHOCTI

BJIACHI4KIB HA3EMHO|O TPAHCTIOPTy (AOAATKOBA ABTOIII,IBIJIKA), cepix l2-[L{B (naaa;ri -
floronip crpaxynaunr).

2. Ifeia fiororip yKrraAaerbcs rvrix Crpaxonuxoru i K.nienroNa siAnosiAHo Ao JliqeHsii AB N299024 sil
09.11.2006 poKy Ha sAificHeHHr go6porilrHoro crpaxyBaHHq uueirlHoi silnosi.qalrsocri eracHllxie

Ha3eMHofo rpaHcnopry, sHAaHoI ,{epxarHoro rouiciero 3 peryJI}oBaHHr puurie $iuauconnx nocJryf Yxpaihr.r ra
flpaeun ao6poeilsHoro crpaxyBaHng uHeirsHoT sianosiaa,'rruocri nracHuKie Ha3eMHoro rpaHcnopry Ns 12 eia

26.09.2006 porcy:i sr\aiualar.r ra AonoBHeHHrMH, i: gorpavaHHtM BHMot'3axoHis VrpaIHu "flpo crpaxyBaHHfi",

"llpo elerrponui gorynrerrru Ta eJreKTpoHHr4fi 4oxyveHroo6if", "flpo elenrpousufi ura$ponufi niAnuc> 'ra "flpo
eJreKTpom{y xonaepuiro".

3. CrpaxyraHHs gAifiutoerbc.rr y siAnosiAHocri 4o yvron AOfOBOPy .{OEPOBIJIbHOfO CTPAXyBAHHT
r-uarnbHoi srAloerAAnbHocTr BJTACHT4KIB HA3EMHO|O TPAHCIIOPTy (AOAATKOBA
ABTOI-U,IBIJIKA), cepia 12-[p, trcwit e HeeiA'eN{Ho}o rlacrl,IHoro qiei O$epru (.{oaarox Ne 1).

4. fiaua OQepra e rpono3r{qiero yxlacrlr ,{oronip crpaxyBaHHr B eneKrpoHnifi $opui. Kriesr ltoxe
npHeAHarr{cs Ao nei rrrJr{xoM 3anoBHeHHr ra uiAuucanHr eJleKTponnoi ga.f,srll npo yKIIaAeHruI AofoBopy
crpixyBaril{r (aa-rri - 3arnxa) B HacrynHoMy nopflAKy: Knienr rroBuHeH gafttu na WEB cropiHry Ctpaxoruxa o

rvrepexi "Internet" 3a aApecoro: https://alfagarant.com a6o srepnl"rr.rcr n o$ic Crpaxonuxa, o6paru 6axaui yMoBH

cTpaxyBaHHs, 3rBHaqHrr.r iusoprr,raqirc npo ce6e ra npeAMer AoroBopy cTpaxyBaHHq, Heo6xiAHi 4lr yx-na4euHr

AofoBopy, a raKo)K o6og'g3xoso osuafiol4r,rrucb 3 yMoBaMra uiei OSeprr,r, indopMaqielo rrpo QiHaucony nocrryry
ra niarrepatffv laaAartts. 3roAr,r ua o6po6xy BJracHlrx [epcoHirJlbHl.rx AaHI,rx. 3anosHeHa s raxufi cloci6
iutloprr,rauix, 3a3HaqeHa Br{rqe, npupinuroeruc{ Ao nl,IcbMosoi gagnl4 Ha crpaxyBaHH.[.

5. Y nianosranocri Ao crarefi 207,633,979,98I I-\uniruuoro KoAeKcy Vrcpaihu ra crarefi ll,12, 13 3axouy
YrpaihN <<flpo enerrpoHuy KoMepqiro>, 6e:yuoBHlrM npufiurrrru (axuerrronr) yuor gauoi OSeprra K-nieurorvr

BBzDKaerbcc 3anoBHeHHs 3arnxu, niAnucaHHq AofoBopy lrrJrtxoM BI,IKopHcraHHt eJIeKTpoHHofo ni4nncy
o.{Hopa3oBHrvr iAenrnSir<aropoM (oeegeuur [apoJTro, orpr.{MaHoro Krienrou gaco6oNa 38'tr3Ky, BKa3aHuM niA qac

3anoBHeHHc 3arnxu), a raKox cnJrara crpaxoBoro nJrare)Ky (nper',riT) B noBHoMy o6cssi Ha noroqHrrfi paxyHox
Crpaxooura. BuroualrH.f, 3zBHaqeHr,rx Aifi osHaqae nprafiHrrm KrieHrou ycix ynron qiei O$epru i e yxra4euHrvr

,{ororopy c'rpixyBaHH.fl B eJreKTpoHuifi Qoprrai, sra eiAuosiAHo Ao nyHKTy 12 crarri 11 3arcony Vrpai'm.r <[Ipo
enercrpoHHy xouepuiro> npupinuroerbcs Ao nucrnaonoi $opun. .{oronip crpaxyBaHHfl (noiric) $opuyemcr n

eneKrpoHHouy rumr4i Ha niAcrasi Aaurx, HaAaHrdx Krieurou y 3aroui. flicns s4ificueuu.a aKrrenry ra
Ha6pauur AoroBopoM crpaxyBaHrur ganoHuoi culu Krieur ua6yeae crarycy CrpaxyaanrHuKa ra orpHMy€
nosiAor',rreHH.rr rpo ni4rnep4xeHHs yKJIaAeHHs AonoBopy crpaxyBauur (n ererrpouuifi Qopui) ra sqificHeuu.r
orrrrarr4 Ha eJreKTpoHlry norury a6o saci6 uo6imnoro an'.a3xy (:a na6oporr,r KnieHra), er€3aHi upn aanonHeHui
3axeru. flonic ni4nucyerrc.n ynoBHoBiDKeHr,rM npeAcraBHr4KoM Crpaxonnxa, crpiumoeuca leqarKoro i
HanpaBJuerrcx Krieury Ha 3a3Haqeuy aApecy rro eneKTponnifi nouri. Cropourl AoMoBrrJrHcb, rJIo BqHHeHHJT

TaKKx lifi e uarexHr,rM Bp1^reHHrrr,t ,{oronopy crpaxyBaH}rJr Krienry.

6. .{oroaip crpaxyBaHHq Bcrynae B cnny siAnosiAuo Ao yMoB AO|OBOPy IOEPOBIJIbHOfO
CTPAXyBAFIHT UI,TBIJIbHOi etnnOetAAJIbHOCTr BJTACHI4KTB HA3EMHOfO TPAHCIIOPTy
(AOAATKOBA ABTOIII{BIJIKA), cepir l2-[p, xxi e HesiA'eNrFro]o qacrHHo]o uiei O$eprr,r ([oaaror Ns 1).

CropoHr.r [oroprq/rorbc.rr, rJIo Aaro[o orrJrarr,r BBaxaerbcs HaAXoA)r(eHHr rpouoBprx xorurie Ha paxyHoK
Crpaxonuxa.

7. tlpu yxna.{euui ,{orooopy crpaxyBaHHr CrpaxonHKoM Mo)Ke 6y'rr.r nraxopucraHo Qancurr,tinrue niqrnopeHHr
ni4nncy oco6u, ynoBHoBoxesoi niAmlcyBarn raxi goroaopu, a raKo)K aigreopeHu.s giA6ra'rrca neqarKu



TexHiqHr,rMH ApyKyBaJIbHHMI4 IIpHJIaAaMI,I y siAnoeiAHocri Ao yrvros ,{ororopy npo [optAoK IIlAlHcaHHt

npano.ruuin, posuirqeulrx Ha https://alfagarant.com, Ao qKoro Ctpaxyralrnur nplleAr{yerbcs IrIJItxoM

niAnucauns,{oronopy crpaxyBaHHs.

[oronip crpaxyBaHHJr BBzDKaerbcr niAnncanuu ynoBHoBOKeHLIM npeAcraBHuKoM Crpaxonuxa luJltxoM

npocTrlBJreHr" niarrr.y Ta reqarKr.r B ereKrpoHuift soprr,ri (cropoHu Ha niAcrasi c'r. 6, cr. 205, cr' 627

L{inirnHoro KoAeKcy VrcpaiHra ra crareft ll,12 3axony YxpaiHr.r <flpo elexrpoHHy KoMepuiro>> AoIvtosl4rlHcb, Ir{o

,rpr npne4HanHi Knienror'r 49 yMoB qieT oQeprn ra yrcrla.ueuHi AO|OBOPy AOEPOBIJIbHOfO

crpaiygemu II{BIJrbHOI erA[ogrAAJrbHOCTr BJTACHUKIB HA3EMHO|O TPAHCIIOPTy

qOAATKOBA ABTOI_U4BIJIKA), cepir l2-.{Lp, B erreKrpouHifi $oprr,ri crpaxonux Mo)Ke BLIKopHcroByBarH

$axcrElairnne aigrnopeuur nignacy oco6u, ynoBHoBaKenoi uiAnucyBaru raxi AorosopH, a raKo)I( nigrnopeHHa

"ia6"r*u 
nerrarK[ crpaxonuxa e siAnoeiAHr,rrvr ix naHeceHHqM rexsiqsuult ApyKyBaJIbHI'rMId npI4naAaMI'I lrIJItxoM

aBroMarr4qHoro $oplayBaHHr is o6riKosoi cucreun i rirur<l.r B eJreKrpoHHifi Qopmi). '{oronip 
crpaxyBaHHs

BB€DKaeTbcr niguucaHnu Kliemorvr [IJtflXoM BHKophcTaHHt eneKTpoHHofo ni.qnncy oAHopa3oBI4M

iaerryu$iraroporvr (nre4eHHf, napoJuo, Hagiclauoro CrpaxoBIaKoM K.nieury saco6olu 3B'f3Ky, BKa3aHHM niA qac

3a[oBHeHruI 3amxu).

g. Cropouu upufir'ralorr sa ce6e go6os'sgaHnr sa 6y.ur-.nnoi suHr,rKnoi neo6xirulocti siAtsopurr'r ,{oronip

crpaxyBaHgfl Ha nareposnft Hocifi. Ha nucrMoey BrdMory o.quiei s CropiH ,{oronip cr*paxyBaHHq BuforoBrterbcq

y nqcbMoBory ""rn"ai 
nporsroM 5 (n'rrra) po6ovnx 4Hin : MoMeHTy orpHMaHHt raxoi suN{oru ra niAlsrae

niAugcaHnro ra npocraBnir*ro [eqarKr4 (sa naxaHocri) noxHoro r CropiH. V nunagry tKIrIo oAHa si Cropin

siAr\,rosr.f,etlcr ni4nucynaru ,{oronip crpaxynanul, ranufi cnip nepeqaeTbct Ha po3IJItA cyAy'

9. Aara,qac, roprAor i $axr HarpaBJreHrur ra orpr{MaHTIJI oAHopa3oBofo iaerrru$ixaropy (naponro) K;rieurorrl,

BBeAeHlu{ fioro s nporpalaui KoMruleKcr{, HaAcr4JraHruI [oronopy crpaxyBaHrul ra AoAarxis Ao Hbofo, a raKox{

nosiAo*,rreHHt no enerrpoHuifi uoruri ra gAificsenHs onJrarl4, o6rr,rin eJIeKTpoHHHtvtH noeiAolvllegsstvtlt tvtix

Cropouaun, eiAoN,rocri npo Qaxr BHforoBneHHr ,{oronopy crpaxyBaHHs B nucrN{oeifi $oprr'ri $ir<cyroTbcr e

erexrpouHift 6asi CrPaxoeuxa.

10. Klierrr, ni4nucylouu.{orooip crpaxyBaHHfl, HaAae Crpaxonnrcy Aogeir ua o6po6rcy scix ceoix repcoHtulbHHx

AaH[x s qirsx noB'.f,3aHfix 3 Br{KoHaHHJru CropoHaMI4 yMoB AaHoro ,{oronopy 6eg o6rraexeHHr reprvriny

s6epiranH.r i o6po6xu, a raKo)K ans qirefi gAificHeuHq 3a'.a3Hy ig Knienronr Ant HaAaHHx iH$oprtlallii npo

Br4KoHaHHir ,{oronopy, Nrfl opraHisauii noluroBl{x po3cunoK, po3cl{JroK SMS-nosiloMJIeHb i posculotc

eneKrpoHHoro noruroro Ha aApecy Klierna, AJIfl HaAaHHr Klieury iHSopnaauii npo BHKoHauur 
'{oronoPY, 

Arq

nrpa4u"i iuQopvauifimax i pe*urrrr, nosiAoN,{reHb trpo trocJlyru CrpaxonuHa, a raKox nocJryru isulrx
cy6'exrin .oCnoauptogaHHrr, B iHrurx qirqx, qxi He cynepeqarb 3aKoHoAaBcrny Vxpaiun. Klierlr ni,qrsepAxye

ruo fioro nosiAoMneHo npo croi upana, noB'{3aHi s s6epirauu.arra i o6po6xorc fioro nepcoHaJlbHKx AaHHX'

Br{3HarreHrlD( qrrHHHM 3aKOHOAaBCTSONT, rlui o6po6rur AaHr{x i oci6' rKr'rM nepeAarorbcs fioro uepcoualrHi gani.

ll. y nctouy inruouy, rrlo He BHKiraAeHo i He nperynboBaHe yMoBaMI{ Aasoi O$epru, Cropoul't Kepylorbcq

yMoBaMH Ilpionq 4o6pooilruoro crpaxyBanns qprsiruHoT siAnoeiAaltsocri sracHl'Ixie Ha3eMHoro rpaHcrlopry

lln tZ uiq ZA.Og.ZOOA porcy ri srnriHal,rr,r ra AonoBHeHHsMl.t, rrci porr,,riqeni Ha cafiri https://alfagarant.com.

12. flauafly6ni.rHa Orfepra Arc yuraAeHHr AoroBopy aie Ao MoMeHTy siAKrIaxaHHt O$epla Crpaxonuron'r. Bci
guinu.qo aanoi lly6riuuoi Otfepru gAificruororrcq rur-flxoM rry6nixauii nonoi pelaxqii lly6niunoi oSepru rala6o
guis Ao 1ly6ni.rubi O$epru na Cafi-ri (https://alfagarant.com) i posrr.rirqeuts Ha Caftri (https:i/alfagarant.com/)

sianosiaHoro nosiAor"rreHrlr rrpo 3arrpoBaAxeHHs unx :rvriH. [oroBopu crpaxyBaHHt, nci 6ynn yuaAeui Ha

niacrasi lly6nivHoi oQepru ao na6pauHs qnHsocri BHeceHHX :tntiH, oaluutarorbcq 6es sN,{iH ra Aircrs Ha yMoBax,

.arci 6yrra Airo.{}rNrr,r Ha MoMeHT yKrraAeHHt .{oronopy crpaxyBaHHa. llpu sHeceHHi sN,IiH Ao qiei fly6niqHoi

o<fepiu, Cr:paxonux posrr,riufye nosiAor\areHrur npo raxi gr,tiul,t na Cafiri (https://alfagarant.com) He MeHIue six ga

10 (Aecrm) KaJreHIapHr{x .qHis Ao Bcryny sr\aiH s cnrry. llpr.r ubo}ry Crpaxonur rapaHTye ra nigr:nep4xye, u1o

poeuiqeHa na Cafi'ri 3a aApecon (https://alfagarant.com) IroroqHa pe4axqir reKcry fly6ni'ruoi oQepru e

lificsolo.
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Додаток № 1 до Публічного договору-оферти ТДВ СК «Альфа-Гарант» щодо добровільного 

страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту «Додаткова автоцивілка» №12-ДЦВ 

 

 

Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 

«ДОДАТКОВА АВТОЦИВІЛКА» 

№ 12-ДЦВ/___-_____-_________ (надалі – Договір) 
 

м. Київ                                                            „____” _____________ 20___ р. 
Цей Договір укладається на підставі Ліцензії АВ № 299024 від 09.11.2006 року на здійснення добровільного страхування цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Правил добровільного страхування  цивільної 

відповідальності власників наземного транспорту № 12 від 26.09.2006 року (далі по тексту Договору – Правила), із дотриманням вимог Законів України “Про 

страхування”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис» та “Про електронну комерцію”, Публічного 

договору-оферти ТДВ СК «Альфа-Гарант» щодо добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту «ДОДАТКОВА 

АВТОЦИВІЛКА», серія 12-ДЦВ, введений в дію 04.05.2020р., який розміщений на сайті за адресою: http://alfagarant.com (надалі - публічний договір - оферта) і 

не діє без діючого Договору Обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: 

 серія  номер  (далі по тексту Договору – ПОЛІС) 

1.Cтраховик 

 

Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія „Альфа-Гарант”, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, код 

ЄДРПОУ 32382598, тел./факс: (044) 591-63-22; тел. 0-800-50-17-10 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні) 

2.Cтрахувальник 
( ПІБ, дата 

народження, або 

назва; адреса) 
 

 
Дата 

народження: 
 

Адреса:  ІПН/ЄДРПОУ:  

який є Страхувальником за ПОЛІСОМ, 

Cтраховик з однієї Сторони, Cтрахувальник з другої Сторони, разом  надалі – Сторони, уклали цей Договір про наступне: 

3. Предмет 

страхування 

Майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням  шкоди, заподіяної Страхувальником або іншою особою, 

допущеною до керування на законних підставах, майну третіх осіб під час експлуатації забезпеченого наземного транспорту, зазначеного 

в п. 5 цього Договору (надалі – ЗТЗ). 

4. Страховий 

випадок 

Подія, внаслідок якої заподіяна шкода майну потерпілих третіх осіб під час дорожньо-транспортної пригоди (в тексті цього Договору – 
ДТП), яка сталась за участю ЗТЗ, і внаслідок якої настає цивільна відповідальність особи, відповідальність якої застрахована за цим 
Договором, за умови, що шкода, заподіяна майну, перевищила ліміт відповідальності за обов’язковим страхуванням цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів (в тексті цього Договору – ОСЦПВВНТЗ), який діє на дату укладання цього 
Договору відповідно до чинного законодавства України, щодо окремого страхового випадку, за шкоду, заподіяну майну. 
Особи, відповідальність яких застрахована за цим Договором – будь-які особи, які експлуатують ЗТЗ на законних підставах (в тексті 

цього Договору – особи, допущені до керування ЗТЗ). 

5. ЗТЗ 
Тип транспортного засобу, марка, модель, рік випуску, державний реєстраційний номер, номер кузова (шасі), місце реєстрації, об’єм 

двигуна та інша інформація відповідають пунктам 7 та 8 ПОЛІСУ. 

6.  Страхова сума, 

страховий тариф, 

франшиза 

6.1. Страхова сума (ліміт відповідальності), грн. 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 коп.) грн. 

6.2. Страховий тариф, %  6.3. Франшиза (безумовна), %, грн.: згідно зазначеного в  п.5 Полісу. 

7. Страховий 

платіж, строк 

його сплати, 

строк дії 

Договору, місце 

дії Договору 

7.1. Страховий платіж за Договором, грн.:  

7.2. Строк сплати страхового платежу: протягом одного робочого дня з дати підписання цього Договору. 

7.3. Строк дії Договору (з урахуванням умов п. 7.3.1.): Дата початку  Дата закінчення згідно з п.3 ПОЛІСУ 

7.3.1. Договір набирає чинності з 00.00 годин дня наступного за датою сплати страхового платежу в повному обсязі в касу або на рахунок Страховика, але не раніше 

дати початку строку дії Договору, за який сплачено страховий платіж, та діє до 24.00 годин дати закінчення строку дії Договору.   

7.4. Місце дії Договору: Україна (Дія Договору не розповсюджується на територію зон військових  конфліктів, зон проведення антитерористичних операцій, зон, що 
знаходяться під санкціями ООН, місцевостей, де офіційно оголошено надзвичайний стан або загрозу стихійного лиха,  тимчасово окупованих територій України, у розумінні та 
визначенні наведеному в Законі  ВР України від 15.04.2014 за  № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», 
районах проведення бойових дій, районах обмеженого та забороненого доступу, створених за рішенням Командувача Об'єднаних сил, згідно чинного законодавства України, та 
безпосередньо в районі проведення операції об'єднаних сил.). 

8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

8.1. У разі настання передбаченої Договором події, яка призвела до заподіяння шкоди майну 
потерпілих третіх осіб і може бути визнана страховим випадком, Страхувальник зобов’язаний: 
8.1.1. Терміново повідомити про ДТП відповідні органи Міністерства внутрішніх справ України. 
8.1.2. Надати невідкладну допомогу потерпілим третім особам та вжити всіх заходів щодо зменшення 
розміру збитку, заподіяного страховим випадком. 
8.1.3.  Негайно (безпосередньо з місця події), але не пізніше 24 годин з моменту настання події, що 
може бути визнана страховим випадком, або з моменту, коли про таку подію стало відомо, 
Страхувальник (його уповноважена особа) зобов’язаний повідомити Страховика за цілодобовим 
телефоном 0-800-50-17-10 (дзвінки  зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні), та не 
пізніше 3 (трьох) робочих днів підтвердити це повідомлення в письмовій формі. Невиконання цієї 
вимоги може бути зумовлено лише поважними причинами, які Страхувальник повинен 
документально довести. 
8.1.4. Проінформувати всіх учасників ДТП про себе, своє місцезнаходження, назву та 
місцезнаходження Страховика, відомості про відповідні договори страхування, а також отримати 
аналогічну інформацію від усіх учасників ДТП. 
8.1.5. Надати Страховику або його представникам можливість проводити розслідування обставин і 
причин події, яка може бути визнана страховим випадком, та встановити розмір збитку, брати участь у 
заходах щодо зменшення збитку, а також надати всю інформацію, яка має відношення до цієї події. 
8.1.6. Зберігати ЗТЗ або пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося після ДТП, до 
моменту їх огляду експертом, що призначений Страховиком, а також повідомити про таку необхідність 
інших учасників ДТП щодо їх транспортних засобів. 
8.1.7. Повідомити Страховику всю інформацію, яка має відношення до даного страхового випадку, 
вжити всіх можливих заходів для отримання і передачі Страховику всіх необхідних документів для 
визначення розміру заподіяної шкоди та обставин настання страхового випадку.  
8.1.8. Не виплачувати відшкодування, не визнавати частково або цілком вимоги, які пред'являються 
йому в зв’язку зі страховим випадком, а також не приймати на себе будь-яких прямих або непрямих 
обов'язків з урегулювання таких вимог без письмової згоди Страховика. 

9. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО 
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ. 

9.1. Для отримання страхового відшкодування особа, яка має право на відшкодування, подає 
Страховику: 
9.1.1. заява про виплату страхового відшкодування; 
91.2. оригінал або копію ПОЛІСУ, цього Договору; 
9.1.3. довідку про ДТП; 
9.1.4. документи відповідних організацій, що підтверджують витрати на ремонт або відновлення 
пошкодженого майна, якщо вони були здійснені за згодою Страховика або розрахунок вартості робіт, 
що видаються організаціями, які проводять ремонт пошкодженого майна; 
9.1.5. рішення суду або висновок незалежного експерта, що містить розміри сум, які підлягають 
відшкодуванню в зв'язку з настанням страхового випадку та які включаються в обсяг відповідальності 
Страховика за договором страхування; 
9.1.6. оригінали оформлених документів, що підтверджують здійснені Страхувальником витрати щодо 
зменшення розміру шкоди; 
9.1.7. інші документи або відомості на запит Страховика, враховуючи особливості конкретного 
страхового випадку, що необхідні для з'ясування обставин та причин страхового випадку, визначення 
розміру шкоди; 
9.2. Документи, які подаються для отримання страхового відшкодування, повинні бути достовірні, 
подані в обсязі, якого вимагає Страховик, оформлені та засвідчені належним чином. 

10. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 
10.1. Зміни до Договору оформляються окремими додатковими угодами, які підписуються Сторонами. 
Договір разом з будь-якими Додатками до нього чи прикладеними до нього документами, буде читатися як 
один документ. 
10.2. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі: 
10.2.1. закінчення терміну дії цього Договору; 
10.2.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
10.2.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки; 
10.2.4. прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним; 
10.2.5. з ініціативи Страхувальника згідно з умовами Правил та чинного законодавства України; 
10.2.5. з ініціативи Страховика згідно з умовами Правил та чинного законодавства України; 
10.2.6.  Страховиком за ПОЛІСОМ є не ТДВ СК «Альфа-Гарант». 
10.2.7. ЗТЗ використовується в якості таксі, надано в оренду / прокат. 
10.2.8. в інших випадках, передбачених Правилами та чинним законодавством України. 
10.3. Про намір достроково припинити цей Договір будь-яка Сторона повинна повідомити іншу Сторону не 
пізніше ніж за 30 календарних днів до дати припинення. У цьому разі Страхувальнику  повертаються 
страхові платежі в розмірах, встановлених ст. 28 Закону України „Про страхування”. Розмір нормативу 
витрат на ведення справи відповідно до Правил. 

11. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
11.1. Страхувальник має право: 
11.1.1. на зміну умов Договору;  
11.1.2. у випадку втрати Договору у період його дії звернутися до Страховика з письмовою заявою на видачу 
його дубліката; 
11.1.3. оскаржити в порядку, передбаченому законом, відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування 
або розмір виплаченого страхового відшкодування; 
11.1.4. на проведення незалежної експертизи (розслідування) за власний рахунок в разі незгоди з висновком 
експертизи, комісії з розслідування страхового випадку; 
11.1.5. у разі настання страхового випадку на отримання страхового відшкодування згідно з умовами цього 
Договору. 
11.2. Страхувальник зобов'язаний: 
11.2.1. при укладанні Договору надати Страховику всю необхідну достовірну інформацію, яка має суттєве 
значення для оцінки страхового ризику та укладання Договору;  
11.2.2. повідомляти Страховика про всі інші чинні договори страхування, або ті, що укладаються щодо цього 
предмета договору страхування; 
11.2.3. вчасно сплачувати страхові платежі в розмірі і порядку, що обумовлені Договором; 
11.2.4. при зміні ступеня ризику або інших істотних обставин щодо предмету договору страхування, при 
виявленні будь-яких обставин, що призвели чи можуть призвести до настання страхового випадку, протягом 3 
(трьох) робочих днів письмово сповістити про них Страховика (зміною ступеня ризику вважається факти/події 
стосовно Страхувальника та ЗТЗ, що мають вплив на характер володіння, користування або розпорядження 
ЗТЗ); 
11.2.5. вживати всі можливі заходи та дії з метою запобігання та зменшення розміру шкоди, завданої внаслідок 
настання події, що може бути визнана страховим випадком; 
11.2.6. при настанні страхового випадку діяти згідно з розділом 8 Договору;  
11.2.7. після настання страхового випадку у світлий час доби надати Страховику ЗТЗ для огляду. Відмова 
надати Страховику ТЗ для огляду позбавляє Страхувальника права на виплату Страховиком страхового 
відшкодування потерпілим третім особам;  
11.2.8. дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах зі Страховиком, не допускати передачі інформації, 
що є комерційною таємницею, стороннім особам. 

http://alfagarant.com/


11.3. Страховик має право: 
11.3.1. у випадку підвищення ступеня ризику запропонувати Страхувальнику внести зміни в Договір, 
включаючи сплату додаткового страхового платежу або припинити дію Договору після відмови 
Страхувальника внести зміни на умовах, передбачених Правилами; 
11.3.2. робити запити у компетентні органи для надання ними відповідних документів та інформації, що 
підтверджують факт і причину настання страхового випадку; 
11.3.3. запитувати у Страхувальника будь-яку інформацію, документи, які відносяться до страхового 
випадку; за власним розсудом призначати або наймати від імені Страхувальника експертів, адвокатів та 
інших осіб для ведення справи; представляти інтереси Страхувальника з метою врегулювання вимог, 
висунутих третіми особами; брати участь у розгляді справ від імені Страхувальника та за його дорученням у 
судових органах, органах внутрішніх справ, тощо;  
11.3.4. ініціювати внесення змін до умов цього Договору; достроково припинити дію цього Договору відповідно до 
Правил та чинного законодавства України; відмовити у страховій виплаті з причин, визначених цим Договором та 
Правилами. 

11.4. Страховик зобов'язаний:  
11.4.1. ознайомити Страхувальника з цими Умовами та Правилами; 
11.4.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити 
заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування; 
11.4.3. при настанні страхового випадку здійснити огляд наданого для огляду пошкодженого майна 
потерпілих третіх осіб та скласти акт огляду; 
11.4.4. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов, 
передбачених Договором;  
11.4.5.  відшкодувати розумні та доцільні витрати, понесені при настанні страхового випадку щодо 
запобігання або зменшення збитків щодо предмету страхування, навіть якщо відповідні заходи 
виявилися невдалими. Вказані витрати мають бути підтверджені Страхувальником документально; 
11.4.6. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, 
встановлених законом. 

11.5. Відповідальність Сторін: 
11.5.1. Страховик несе відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом 
сплати пені в розмірі 0,01% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 
подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня. 

12. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ  

12.1. До страхових випадків не відносяться і страхове відшкодування не виплачується, якщо шкода, завдана 
потерпілим третім особам, пов'язана з подією, що:  
12.1.1. мала місце до початку дії Договору чи після його закінчення;  
12.1.2. відбулася поза вказаним місцем дії Договору; 
12.1.3. спричинена навмисними діями, наміром або грубою необережністю Страхувальника/особами, 
допущеними до керування ЗТЗ;  
12.1.4. викликана обставинами, про які Страхувальник знав або повинен був знати, але не вжив усіх 
залежних від нього заходів для запобігання страхового випадку. 
12.2. Страховик не відшкодовує шкоду, заподіяну: 
12.2.1. при експлуатації ЗТЗ, за спричинення якої не виникає цивільної відповідальності відповідно до 
чинного законодавства України; 
12.2.2. ЗТЗ, який спричинив ДТП, та майну в ньому;  
12.2.3. у разі використання ЗТЗ під час навчальної поїздки чи для участі в офіційних змаганнях. 
12.2.4. у разі використання ЗТЗ в якості таксі (При цьому однієї з наведених нижче ознак достатньо для 
визначення того, що ТЗ використовується в якості таксі: фото фіксація наявності зовнішніх ознак таксі 
(шашечки, наліпки, телефони диспетчерської служби), або наявності приладів, які можуть бути використані 
при використанні ЗТЗ в якості таксі (наявність в салоні або багажнику ЗТЗ радіостанції або шашечок), або 
слідів від встановлення приладів, які можуть бути використані при використанні ЗТЗ в якості таксі 
(радіостанції в салоні ЗТЗ або шашечок на даху, багажнику), чи показання свідків та/або пасажирів, що 
свідчать про характер використання ЗТЗ в якості таксі, чи наявність будь-яких документальних підтверджень, 
що ЗТЗ використовується в якості таксі (для отримання доходу від перевезення пасажирів).), надання в оренду 
/ прокат. 
12.3. Відшкодуванню не підлягає шкода:  
12.3.1. яка прямо чи опосередковано викликана або настанню якої  сприяли іонізуюча радіація; викликане 
довільним ядерним паливом радіоактивне отруєння; радіоактивна, токсична, вибухова або інша небезпечна 
властивість довільної ядерної сполуки або  її ядерного компонента;  
12.3.2. пов'язана із втратою товарного вигляду транспортного засобу;  
12.3.3. заподіяна пошкодженням або знищенням внаслідок ДТП антикварних речей, виробів з коштовних 
металів, коштовного та напівкоштовного каміння, біжутерії, предметів релігійного культу, картин, 
рукописів, грошових знаків, цінних паперів, документів, філателістичних, нумізматичних та інших колекцій 
тощо; 
12.3.4. заподіяна в результаті ДТП, якщо вона відбулась внаслідок масових заворушень і групових порушень 
громадського порядку, військових конфліктів, терористичних актів, стихійного лиха, вибуху боєприпасів, 
пожежі транспортного засобу, не пов'язаної з цією пригодою. 
12.4. Договором  не покривається відповідальність Страхувальника/особи, допущеної до керування ЗТЗ за 
шкоду, заподіяну третім особам, що виникла внаслідок ДТП: 
12.4.1. якщо Страхувальник/особа, допущена до керування ЗТЗ керував ЗТЗ у стані сп'яніння під впливом 
алкоголю, наркотичних, токсичних речовин або лікарських препаратів, що викликають седативний 
ефект,або без права керування транспортним засобом відповідної категорії;  
12.4.2 якщо Страхувальник/особа,  допущена до керування ЗТЗ після ДТП самовільно залишив місце 
пригоди чи ухилився від проведення в установленому порядку перевірки щодо стану алкогольного 
сп’яніння, наркотичних чи інших одурманюючих речовин, або вжив ці речовини після ДТП до 
відповідної перевірки;  
12.4.3. якщо ДТП визнана в установленому порядку наслідком невідповідності технічного стану та/або 
обладнання ЗТЗ існуючим вимогам Правил дорожнього руху; 
12.4.4. якщо Страхувальник не надав Страховику пошкоджений внаслідок страхового випадку ЗТЗ для 
огляду у світлий час доби або якщо ЗТЗ було відремонтовано до проведення Страховиком його огляду;  
12.4.5. якщо потерпіла третя особа не надала Страховику пошкоджений внаслідок страхового випадку 
транспортний засіб для огляду у світлий час доби або якщо зазначений транспортний засіб було 
відремонтовано до проведення Страховиком його огляду. 
12.5. Не підлягають відшкодуванню:  штраф, пеня та інші види стягнень; витрати з відшкодування 
моральної шкоди; шкода, завдана навколишньому природному середовищу. 
12.6. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є: 
12.6.1. навмисні дії Страхувальника/осіб, допущених до керування ЗТЗ, спрямовані на настання страхового 
випадку; 
12.6.2. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це 
причин або створення Страховикові перешкод з боку Страхувальника у з’ясуванні обставин настання 
страхового випадку, у визначенні характеру та розміру збитків; 
12.6.3. невиконання Страхувальником та/або потерпілою третьою особою будь-якого із зобов’язань, 
обумовлених цим Договором; 
12.6.4. інші випадки, передбачені законом. 

13. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
13.1. Обов’язковою умовою для здійснення страхового відшкодування за цим Договором є перевищення  
розміру матеріального збитку над сумою страхового відшкодування, яке сплачується за ПОЛІСОМ, за 
шкоду, заподіяну майну.  
 (Пояснення: Страховик сплачує лише різницю між лімітом страхового відшкодуванням за договором 
ОСЦПВВНТЗ та матеріальним збитком, але в межах ліміту відповідальності.). 
13.2. Протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів і відомостей про 
обставини настання страхового випадку відповідно до Розділу 9 Договору Страховик приймає рішення про 
виплату страхового відшкодування та складає відповідний страховий акт або приймає рішення про відмову 
у  виплаті страхового відшкодування. 
13.3. У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування виплата здійснюється впродовж 15 
(п’ятнадцяти) робочих днів з дня складання страхового акту. 
13.4. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик впродовж 5 
(п’яти) робочих днів з дня прийняття такого рішення повідомляє про це Страхувальника (потерпілу третю 
особу) в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови. Відмову Страховика у виплаті страхового 
відшкодування може бути оскаржено Страхувальником у судовому порядку. 
13.5. У випадку виникнення спорів між сторонами щодо причин і розміру шкоди кожна із сторін має право 

вимагати залучення незалежного експерта для проведення експертизи, яка проводиться за рахунок сторони, 
що вимагає проведення такої експертизи.  
13.6. Страховик має право здійснювати виплату страхового відшкодування безпосередньо потерпілій третій 
особі або погодженим з ними підприємствам, установам та організаціям, що надають послуги з ремонту 
пошкодженого майна, лікування потерпілих третіх осіб та інші послуги, пов'язані з відшкодуванням шкоди. 
Страховик здійснює компенсацію витрат Страхувальника/осіб, відповідальність яких застрахована за цим 
Договором, у разі, коли такі витрати здійснюються за письмової згоди Страховика. Якщо 
Страхувальник/особи, відповідальність яких застрахована за цим Договором, здійснили такі витрати без 
попереднього погодження зі Страховиком, Страховик має право відмовити у компенсації таких витрат або 
зменшити їх розмір з урахуванням вимог законодавства України про порядок відшкодування такої шкоди.  
13.7.  Страховик сплачує страхове відшкодування в межах страхової суми (ліміту відповідальності), вказаної 
у п.6.1. цього Договору, за умови, що шкода, заподіяна майну, перевищила ліміт відповідальності за 
ОСЦПВВНТЗ, який діє на дату укладання цього Договору відповідно до чинного законодавства України, 
щодо окремого страхового випадку за шкоду, заподіяну майну, з вирахуванням встановленої цим 
Договором франшизи. 
При цьому, Страховиком відшкодовуються тільки ті витрати, які перевищують страхове відшкодування, що 
сплачується за Полісом, за шкоду, завдану майну. 
13.8. При настанні страхового випадку Страховик відшкодовує: 
13.9. У разі пошкодження транспортного засобу - витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом 
транспортного засобу з урахуванням зносу, за вирахуванням: а) ліміту відповідальності за ОСЦПВВНТЗ, 
який діє на дату укладання цього Договору відповідно до чинного законодавства України, щодо окремого 
страхового випадку, за шкоду, заподіяну майну, б) податку на додану вартість. 
Розрахунок суми страхового відшкодування може передбачати розмір компенсації послуг з відновлення 
(ремонту) майна, якому завдано збитків, з урахуванням податку на додану вартість і у разі надання 
документів, в яких буде засвідчено сплату ПДВ при оплаті відновлювального ремонту транспортного 
засобу, суму страхового відшкодування за цим Договором може бути переглянуто та додано до неї 
розмір компенсації послуг з відновлення (ремонту) майна, якому завдано збитків, з урахуванням податку 
на додану вартість.  
В будь-якому разі розмір страхового відшкодування не може перевищити розмір страхової суми (ліміту 
відповідальності), вказаної у п. 6.1. цього Договору, з урахуванням умов Договору. 
13.10. У разі фізичного знищення транспортного засобу – його власнику різницю між вартістю 
транспортного засобу до та після ДТП, за вирахуванням ліміту відповідальності за ОСЦПВВНТЗ, який діє 
на дату укладання цього Договору відповідно до чинного законодавства України, щодо окремого 
страхового випадку, за шкоду, заподіяну майну. 
Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно 
необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з експертизою, 
проведеною відповідно до законодавства, витрати на ремонт транспортного засобу перевищують вартість 
транспортного засобу до ДТП. 
В будь-якому разі розмір страхового відшкодування не може перевищити розміру страхової суми (ліміту 
відповідальності), вказаної у п. 6.1. цього Договору, з урахуванням умов Договору. 
13.11.  У разі заподіяння шкоди дорозі, дорожнім спорудам та іншим матеріальним цінностям – шкоду, яка 
визначається як різниця між вартістю відповідного предмета до та після ДТП за вирахуванням ліміту 
відповідальності за ОСЦПВВНТЗ, який діє на дату укладання цього Договору відповідно до чинного 
законодавства України, щодо окремого страхового випадку, за шкоду, заподіяну майну. 
В будь-якому разі розмір страхового відшкодування не може перевищити розміру страхової суми (ліміту 
відповідальності), вказаної у п. 6.1. цього Договору, з урахуванням умов Договору. 
13.12. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку: 
13.12.1. Якщо у Страховика виникли сумніви відносно достовірності наданих відомостей та документів. 
Строк прийняття рішення про визнання випадку страховим продовжується на період збирання Страховиком 
необхідних підтверджуючих документів від організацій, підприємств та установ, які володіють необхідною 
інформацією, але цей строк не може перевищувати 90 календарних днів з дня отримання всіх необхідних 
документів і відомостей про обставини настання страхового випадку. 
13.12.2. Якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини, причини та розмір 
спричиненої шкоди. В цьому випадку Страховик має право призначити розслідування або дослідження, яке 
виконує незалежний фахівець (експерт), який має відповідно до чинного законодавства України належні 
повноваження, з метою встановлення обставин, причин та розміру заподіяної шкоди.  
13.13. Відшкодуванню підлягають тільки прямі збитки, нанесені майновим інтересам потерпілої третьої 
особи внаслідок настання страхового випадку і не включаються будь-які побічні збитки або витрати, 
наприклад втрачена вигода, витрати на оренду  і т. ін. 
13.12. У разі, якщо за заподіяння неподільної шкоди взаємопов’язаними, сукупними діями є декілька осіб, 
розмір страхового відшкодування за кожну з таких осіб визначається шляхом поділу розміру заподіяної 
шкоди на кількість таких осіб. 
13.14. У разі виплати страхового відшкодування страхова сума (ліміт відповідальності), вказана у п. 6.1. 
цього Договору, зменшується на розмір виплаченого відшкодування. Страхова сума (ліміт відповідальності) 
вважається зменшеною з дати настання страхового випадку. За умови сплати додаткового платежу 
Страхувальник має право відновити (змінити) страхову суму (ліміт відповідальності). 
13.15. Якщо Договір щодо цього предмету договору страхування укладений з кількома страховиками, то 
страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати розміру заподіяної 
шкоди за вирахуванням ліміту відповідальності за ОСЦПВВНТЗ, який діє на дату укладання цього 
Договору відповідно до чинного законодавства України, щодо окремого страхового випадку, за шкоду, 
заподіяну майну. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційну розміру страхової суми за 
укладеним ним договором страхування. 
13.16. Потерпіла третя особа зобов'язана повернути протягом 30 (тридцяти) календарних днів Страховику 
отримане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом 3 (трьох) років з дати 
настання страхового випадку виявиться така обставина, що за законом або за Договором повністю або 
частково позбавляє третю особу права на страхове відшкодування. 
13.17. Після сплати страхового відшкодування Страховик має право подати регресний позов до 
підприємства, установи, організації, що відповідають за стан дороги, якщо заподіяна у результаті ДТП 
шкода виникла з їх вини. 

14. ІНШІ УМОВИ 
14.1. У разі припинення дії  ПОЛІСА цей Договір автоматично припиняє свою дію без підписання Сторонами 
додаткових письмових погоджень. При цьому Страховик не повертає залишок страхового платежу.  
14.2.  У разі видачі дублікату або переоформлення договору ОСЦПВВНТЗ в контексті цього Договору під 
ПОЛІСОМ буде розумітись новий договір ОСЦПВВНТЗ - переоформлений або дублікат. 
14.3. Взаємовідносини, що не врегульовані цим Договором, регулюються Правилами та чинним 
законодавством України. Спори, що виникають між Страхувальником та Страховиком вирішуються 
шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, подальше вирішення спорів здійснюється в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України. При виникненні розбіжностей між нормами 
Договору та Правил діють норми цього Договору. 
14.4. Підписанням цього Договору Страхувальник як фізична особа: 
14.4.1. Надає згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджує, що отримав від Страховика 
письмове повідомлення про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних» №2297-
VI від 01.06.2010р. 
14.4.2. Підтверджує, що він не є національним, іноземним публічним діячем та діячем, що виконує 
політичні функції в міжнародних організаціях, їх близькою особою або пов'язаною з ними особою.  
14.5. Страхувальник підтверджує, що ТДВ СК "Альфа-Гарант" до укладення цього Договору надала 
йому в повному обсязі інформацію, передбачену статтею 12 Закону України "Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» шляхом відкритого доступу до веб-сайту за 
посиланням alfagarant.com. 
14.5.1. Споживачі фінансових послуг можуть подавати звернення (скарги) за адресою: 01133, Україна, м. 
Київ, бул. Лесі Українки, 26, а також в електронному вигляді на електронну скриньку 
skarga@alfagarant.com з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством України для 
відповідних звернень. 
14.6. При укладанні договору страхування Страховиком може бути використано факсимільне 
відтворення підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори, а також відтворення  відбитка 
печатки технічними друкувальними приладами у відповідності до умов публічного договору - оферти до 
якого Страхувальник приєднується шляхом підписання договору страхування. 
14.7. Договір укладений в електронній формі, яка відповідно до п. 12, ст.11 Закону України "Про 
електронну комерцію" прирівнюється до письмової форми. Сторони приймають на себе зобов’язання за 
будь-якої необхідності, що можливо виникне, відтворити Договір страхування на паперовий носій. 

СТРАХУВАЛЬНИК 
З Правилами, змінами до них та умовами страхування ознайомлений і погоджуюсь з ними 
Для юридичних осіб: належність до неприбуткової або благодійної організації (вказати так чи ні) _____________ 
 
 
 

_____________________________________                               ____________________________________ 

(підпис)                                                                  (П. І. Б.) 

СТРАХОВИК  
ТДВ СК «Альфа-Гарант» 
 
 
 
 
Директор зі страхування ____________________ Марченко Н.В. 

 

mailto:skarga@alfagarant.com

