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ПУБЛIЧНА ОФЕРТА ЩОДО УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ
ДОБРОВIЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ,Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ COVID_19

оФЕртА N9о19/опliпе

м. Киiв "27"лuлня 2О21 р.

ЗАГАЛЬНI УМОВИ

72,L [.|я публiчна оферта (далi - Оферта) е офiцiйною
пропозицiею Страховика невизначеному колу дi€здатних
фiзичних осiб укласти зi Страховиком ,Щоговiр добровiльного
страхування здоров'я ,на випадок хвороби COVID-19 в
електроннiй формi (далi -,Щоговiр).
t2,2. Оферта € стандартною формою в розумiннi статгi бЗ4
L{ивiльного кодексу Украiни, яку може акцептувати iнша
особа шляхом при€днання до неТ.
12.З. Умови цiеТ Оферти поширюються на flоговори,
укладенi з дня, наступного за датою il прийняття, по дату,
яку зазнача€ Страховик в назвi гiперпосилання на Оферту на
веб-сайтi Страховика в мережi IHTepHeT (www.bbs.ua/oferta)
як кiнцеву дату, або по поточну дату, якщо кiнцева дата не
зазначена, незалежно вiд cTpoKiB дii таких ,Щоговорiв.
12.4. Страхувальником € дi€здатна фiзична особа, яка
при€дналася до цiеI Оферти вiдповiдно до положень статей
бЗ4, 642 l-|ивiльного кодексу УкраТни та уклада€ з
страховиком договiр шляхом акцептування цiет оферти.
12.5. ,Щоговiр уклада€ться вiдповiдно до Правил
добровiльного страхування здоров'я на випадок хвороби (код
- 019) вiд 29.04.2009 р, (Лiцензiя cepiT АВ N9547191 вiд
24.11.2010 р.) (далi - Правила)
|2.6. Пiдписання Страхувальником ч.1 Договору або
акцептування умов цiет оферти в електроннiй формi та
сплата страхового платежу вважа€ться безумовним
прийняттям (акцептом) умов Оферти.
|2.7. flаний договiр, укладений в електроннiй формi,
склада€ться з двох невiд'смних частин:
t2,7,\. частина 1 Акцепт до публiчноi оферти щодо
укладення добровiльного страхування здоров'я но випо.щок
хвороби COVID-19, що уклада€ться в електронному виглядi;
L2.7,2, частина 2 Публiчна Оферта щодо укладення
електронного договору добровiльного страхування здоров'я
на випадок хвороби COVID-19.
12.8. Сторони дiйшли згоди щодо можливосгi використання
Страховиком факсимiльного вiдтворення пiдпису та печатки
Страховика за допомогою засобiв механiчного чи iншого
копiювання, електронного цифровоrо пiдпису 'Qи iншого
аналоry власноручного пiдпису.
12.В.1. У такому випадку Страхувальник пiдтверджу€, що до
моменту укладення ,Щоговору, BiH ознайомлений зi зразками
пiдписiв уповноважених осiб i печатки Страховика.
12.В.2. 3разок факсим пiдпису та печатки
Страховика:
Голова Правлiння

Красноруцький П.В,

ýý
12.9. Страхувальник приймае Оферту шляхом заповнення
форми Акцепту (акцептуе умови цiеТ Оферти) в електроннiй
формi з використанням електронного пiдпису одноразовим

iдентифiкатором вiдповiдно до 3акону УкраТни "Про
електронну комерцiю". Акцепт склада€ться у електроннiй
формi згiдно зi встановленим Страховиком зразком.
12.9.1. flля укладення ,Щоговору Страхувальник (обирае
умови страхування, нада€ iнформацiю про себе, свiй номер
мобiльного телефону та адресу електронноТ пошти в Mepe>r<i

"iпtегпеt", а також iншу iнформацiю, необхiдну для укладення
,Щоговору). Перед укладенням,Щоговору Страхувальник
зобов'язаний ознайомитися з умовами Оферти, Правил,
iнформацiсю про фiнансову послугу та пiдтвердити надання
згоди на обробку власних персональних даних. Здiйснення
Bcix вищевказаних дiй € заявою Страхувальника Страховику
про його HaMip укласти .Щоговiр.
|2,9.2, В Акцептi зазначаються умови страхування, данi
Страхувальника, iншi умови, Акцепт пiдписуеться
Страхувальником електронним пiдписом - одноразовим
iдентифiкатором вiдповiдно до положень Закону УкраТни "Про
електронну комерцiю".
12.9.З. Акцептуванням умов цiеi Оферти Страхувальник
нада€ згоду на отримання вiд Страховика коротких
iнформацiйних повiдомлень (SMS, ViЬег тощо).
Одноразовий iдентифiкатор надсила€ться Страхувальнику
електронним чином у формi короткого iнформацiйного
повiдомлення на зазначений Страхувальником номер
мобiльного телефону. flля пiдписання Акцепту електронним
пiдписом одноразовим iдентифiкатором, одноразовий
iдентифiкатор вводиться у спецiальному програмному
забезпеченнi, в якому здiйснюеться укладення .Щоговору; в
результатi цього електронний пiдпис Страхувальника
одноразовим iдентифiкатором дода€ться до Акцепту, i Договiр
з цього моменту вважа€ться укладеним.
12.9.4. Пiсля пiдписання Акцепту Страхувальник
зобов'язаниЙ оплатити страховий платiж одним iз
запропонованих Страховиком, при прийманнi
Страхувальником Акцепту, способiв.
12.9.4,1. Пiсля сплати страхового платежу, на вказану
Страхувальником адресу електронноi пошти надсила€ться
пiдписаний одноразовим iдентифiкатором примiрник Акцепту
та копiя цiеТ Оферти в електроннiй формi, якi пiд,,-верджують
укладення ,Щоговору.
1,2.9,4,2, Пiдписаний Страхувальником Акцепт засвlдчус
право Страхувальника вимагати вiд Страховика виконання
обов'язкiв за .Щоговором.
12.9.4.з. дкцепт мiстить унiкальний номер, який с номером
flоговору, електронний пiдпис Страхувальника, дату
укладення i строк дiТ Договору, та iншi умови !оговору.
12.9,5. !оговiр набувае чинностi з дати початку дii
,Qоговору, яка вказана в Акцептi, але не ранiше дня сплати
Страхувальником страхового платежу в обсязi, визначеному
в Акцептi, на розрахунковий рахунок Страховика, та дi€ до
24:i години дня/ вказаного в Акцептi як дата закiнчення
строку дii flоговору.
У випадку ненадходження або надходження не в повному
обсязi на розрахунковий рахунок Страховика страхового
платежу в cyмi вказанiй в Акцептi, Договiр вважа€ться таким,
що не набув чинностi,
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12.9.6. Електронний flоговiр складено в електроннiй формi,
вiдповiдно до cTaTTi 16 Закону УкраТни "Про страхування",
статей З, |1,, L2 Закону Украiни "Про електронну ксмерцiю",
що вiдповiдно до законодавства Украiни за правовими
наслiдками прирiвнюеться до письмовоТ форми,

cTopiHKa 2 з 5

РОЗДIЛ I. УМОВИ СТРАХУВАННЯ

12.1О. На вимоry однiе'i iз cTopiн, Сторони зобов'язанi
вiдтворити !оговiр на паперовому HociT протягом 5 (п'яти)

робочих днiв з дня пред'явлення такоi письмовоТ вимоги.

Частина 2 Договору

1З. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
1З,1. Предметом Договору е майновi iнтереси, що не
суперечать закону i пов'язанi з життям, здоров'ям та
п рацездатнiсгю ЗастрахованоТ особи.
1З.2. Вигодонабувачем Застрахованоi особи е: у разi fi
cMepTi - спадко€мець(цi) за законом, заповiтом або
спадковим договором; у разi втрати нею дiездатносгi
опiкун; у разi розладу здоров'я - Застрахована особа (опiкун
- до досягнення нею повнолiтгя).

14. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕЛIК СТРАХОВИХ РИЗИКIВ ТА
СТРАХОВИХ ВИПАДКIВ
14.1. СтраховиЙ ризик - певна подiя. на випадок яко'i
проводиться страхування i яка ма€ ознаки ймовiрностi та
випадковостi настання.
14.1.1. За цим flоговором застрахованим € ризик
лабораторного пiдтвердження iнфiкування ЗастрахованоТ
особи BipycoM COVID-19 (KopoHaBipyc) або будь-яким новим
штамом Bipycy COVID.
14.2. СтраховиЙ випадок - подiя, передбачена Договором,
яка вiдбулася i з настанням якоТ виника€ обов'язок
Страховика здiйснити страхову виплату Застрахованiй особi
( Ви голонабувачу).
L4,2,1,. За цим flоговором застрахованими е TaKi випадки,
що сталися внаслiдок настання страхового ризику:
|4.2.I.|. тимчасова втрата працездатностi 3астрахованоТ
особи, яка потребуе лiкування в амбулаторно-полlклiнiчних
умовах;
|4.2.|.2. тимчасова втрата працездатностi Застрахованоi
особи, яка потребуе стацiонарного лiкування;
L4.2.t.З. встановлення I, II групи iнвалiдносгi 3асграхованiй
особi (стiйка втрата працездатностi);
t4.2.\.4. смерть ЗасграхованоТ особи;
14.2.|.5. примусове перебування Застрахованоi особи в

обсерваторiТ (якщо цей випадок прямо передбачений ч.1
,Щоговору).

15. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗI СТРАХОВИХ ВИПАДКIВ ТЛ
ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
15.1. Страховими випадками не вважаються:
15.1.1. якщо Застрахована особа захворiла таlабо у
ЗастрахованоТ особи було дtагностовано хворобу COVID-19 до
набуття чинностi цим ,Щоговором, або пiсля закiнчення його
строку дii, що пiдтверджено документами медичних установ.
15.1.2. виявлення захворювання на COVID19, що мало мiсце
поза територiею дiТ цього Договору.
15.1.З. випадки, якi не передбаченi в п,I4.2 цього flоговору.
15.1.4. невиконання Застрахованою особою
рекомендацiй/призначень лiкаря та приписiв медичного
персоналу, недотримання нормативно-правових aKTiB, чинних
в системi охорони здоров'я УкраТни, що призвели до настання
випадкiв визначених в п,14.2.1 Договору;
15,1.5. настання у 3acTpaxoBaHoi особи несприятливих
наслiдкiв дiагностичних, лiкувальних i профiлактичних
заходiв, що здiйснювались з приводу настання страхового
випадку;
15.1.6, якщо у 3асграхованоТ особи вiдсутне пiдтвердження
дiагнозу COVID-19 або iншим новим штамом Bipycy COVID;
15.1.7. настання страхового випадку у Застрахованоi особи,
яка виступае лiкарем чи персоналом медичного закладу
любоТ форми власностi та направленостi;
15.2, Не вiдноситься до страхового випадку подiя, що
вiдбулася внаслiдок або пiд час:
15.2.1, вживання Засграхованою особою алкоголю,
наркотичних, токсичних речовин, прекурсорiв, а також
отру€ння сурогатами алкоголю та перебування на момент
настання нещасного випадку у cTaHi алкогольного,
наркотичного, токсичного сп'янiння ;

15.2,2. самогубства, замаху на самоryбсгво
Страхувальника/Застрахованоi' особи, за винятком випадкiв,
коли вона була доведена до такого стану протиправними
дiями TpeTix осiб. При цьому вказанi дiТ ЗасграхованоТ особи
визнаються такими тiльки на пiдставi документiв
компетентних органiв, що доводять вчинене;
15.2.З. навмисного наражання 3астрахованою особою себе
невиправданому ризику;
t5,2.4. участi Страхувальника/ ЗасграхованоТ особи у вiйнi
(оголошенiй або неоголошенiй), вiйськових дiях, повстаннях,
заколотах, бунтах, революцiях, страйках, порушеннях
громадського порядку, у будь-якому терористичному aKTi,
вiйськовому переворотi або у спробi узурпацii влади. при
вчиненнl заколоту;
15.2,5. навмисного завдання
Страхувальником/Засграхованою особою собi тiлесних
пошкоджень в тому числi пiд впливом дiй TpeTix oci6;
15.2.6. здiйснення Застрахованою особою протиправних дiй,
факт яких зафiксовано у порядку, встановленому
за конода вством УкраТн и ;

15,2,7 . недотри ман ня протиепiдемiлогiчного режиму ;

15.2.В. вчинення спадко€мцем ( Вигодонабувачем)
навмисного злочину, що призвiв до загибелi або cмepTi
Застрахованоi особи.
15.З. Страховик звiльня€ться вiд обов'язку здiйснити
страхову виплату за цим !оговором по вiдношенню до тих
подiй, що мають ознаки страхового випадку/ якi сталися пiд
час або в результатi дiТ непереборних сил i якi мають
виключний, неминучий, непередбачуваний характер:
стихiйних лих (землетрусу, виверження вулкану. повенi,
урагану, зсуву /рунту, сходження селевих потокiв чи снiгових
лавин тощо).
15.4. Сторони звiльняються вiд виконання зобов'язань по

Договору при HacTaHHi форс-мажорних обставин на строк дii
таких обставин - ядерного вибуху, впливу iонiзуючого
випромiнювання та радiоактивного забруднення,
громадянськоI вiйни, aKTiB узурпацiТ влади, масових
громадянських заворушень, страйкiв, заколотiв, aKTiB
тероризму/ вiйськових дiй тощо.

16. строк дIt договору
16.1. Зобов'язання Страховика за цим flоговором
починаються не ранiше нiж через 14 (чотирнадцять)
календарних днiв пiсля сплати страхового платежу
Страхувальником на поточний рахунок Страховика,
16.1.1. У разi, якщо Застрахованою особою за !оговором е

нерезидент, що в'tжджае на територiю УкраIни, зобов'язання
Страховика за цим flоговором починаються з дати та часу/
вказаного в Договорi як початок строку дii Договору, але не

ранiше сплати страхового платежу Страхувальником на
поточний рахунок Страховика
16.2, В разi несплати Страхувальником страхового платежу
у встановленi flоговором строки, цей Договiр вважа€ться
достроково припиненим з 00 годин дати, наступноТ за
кiнцевою датою сплати страхового платежу.

17. прАвА тА оБов,язки cToPIH.

17.1. Страхувальник ].ra€ право:
17.1.1. У разi настання страхового випадку на отримання
страховот виплати, вiдповiдно до умов !оговору.
L7.1.2. На укладання Договору на користь третьоТ особи (за
iT згодою), яка може набувати прав i обов'язкiв
Страхувальника у вiдповiдностi з цим flоговором.
I7.|.З, На змiну умов flоговору за згодою CTopiH згiдно з
Правилами. При цьому уклада€ться додаткова угода до
Договору.
L7,1.4. На дострокове припинення flоговору згiдно з

умовами !оговору.
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17.1.5, На отримання дублiкату ,Щоговору у випадку його
втрати (за письмовоi вимоги Страхувальника).

17.2. Страхувальник зобов'язаний:
t7.2.!, При укладаннi Договору повiдомити Страховику
достовiрну iнформачiю, що ма€ значення для .Jуiзн?ч€ння
ступеня ризику.
|7,2,2, Сплатити страхову премiю або i1 чергову частину
(платiж) у строки передбаченi цим !оговором.
t7.2.З. Протягом 2 (двох) робочих днiв письмово повiдомити
Страховика про настання страхового випадку.
|7.2.4. При укладаннi flоговору письмово повiдомити
Страховика про iншi дiючi договори страхування. укладенt
щодо предмету,Щоговору.
1,7.2.5. Вживати Bcix необхiдних заходiв щодо запобiгання i

зменшення збиткiв при HacTaHHi страхового випадку.

17,3. Страховик 1.1а€ право:
17.З.1. У разi необхiдностi робити запити про вiдомостi, що
пов'язанi iз сrраховим випадком, до правоохоронних органiв,
медичних закладiв та iнших установ i органiзацiй, що
володiють iнформацi€ю про обставини страхового випадку, а

також самостiйно з'ясовувати причини та обставини
страхового випадку.
17.з,2, Змiнювати умови страхування за згодою
СтрахувальНика (Застраховано'i особи), а також вимагати вiд
Страхувальника сплати додаткового платежу при збiльшеннi

ризику у разi внесення змiн у дiючий Договiр.
17.з.з. Вiдмовити у страховiй виплатi у випадках,
передбачених !оговором, Правилами та/або чинним
законодавством УкраТни, невиконанням Страхувальником
(Застрахованою особою) своТх обов'язкiв за Договором.
|7.з.4. При наявностi cyMHiBiB в пiдставах для здiйснення
cTpaxoBoi виплати вiдстрочити прийняття рiшення щодо
страховоТ виплати до отримання пiдтвердження цих пiдстав
на строк, що не може перевищувати З (трьох) мiсяцiв.
17.З.5. Замовляти проведення незалежних експертиз та

дослiджень щодо з'ясування причин та обставин подii', що мае
ознаки страхового випадку.

17.4. Страховик зобов'язаниЙ:
L7.4.|. Ознайомити Страхувальника (Застраховану особу) з

умовами Договору та Правилами.
L7.4.2, При HacTaHHi страхового випадку здiйснити страхову
виплату згiдно з умовами Правил та Договору.
17.4,З. Протягом 2 (двох) робочих днiв, як тiльки стане
вiдомо про настання випадку, що ма€ ознаки страхового,
вжити заходiв щодо оформлення Bcix необхiдних документiв
для сво€часноТ страховоI виплати Страхувальнику
(3асrрахованiй особi) або Вигодонабувачу (спадкоемцю).
|7.4.4. Зберiгати конфiденцiйнiсrь одержано'i вiд
Страхувальника iнформацiI щодо CTopiH та умов Договору за
винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством
Украiни.
17,5. Сторони зобов'язанi сво€часно повiдомляти одна одну
про змiну адреси, банкiвських реквiзитiв, про iншi змiни, що
можуть вплинути на виконання Сторонами обов'язкiв згiдно з
Договором.
|7.6. Сторони зобов'язуються дотримуватися
конфiденцiйностi стосовно будь-якоТ iнформацiТ, що е

комерцiйною та€мницею.
t7.7. За невиконання або неналежне виконання прийнятих
зобов'язань за flоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть
згiдно з чинним законодавством УкраТни.

1s. дIi стрАхувАльникА/3АстрАховАноt осоьи
ПРИ HACTAHHI ПОДIi, ЯКА МОЖЕ БУТИ ВИЗНАНА
СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ
18.1. При HacTaHHi подi'i, що ма€ ознаки страхового випадку
Страхувальник (3астрахована особа) зобов'язаний:
18.1.1. Протягом 2 (двох) робочих днiв no"iдoYy]1_-l?o 21. умови здIЙснЕння стрдховоi виплдти
подiю, що ма€ ознакИ страховогО вигlадку, 
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документiв, передбачених цим Договором (п,19),
21.2. В строк 15 (п'ятнадцяти) робочих днiв з дня
одержання Bcix документiв, необхiдних для страхово[
виплати, вiдповiдно до п.19 Договору, Страховик приймае

19. пЕрЕлIк докумЕнтIв, lцо пIдтвЕрджують
НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМIР ЗБИТКУ
19.1. Страховик здiйснюе виплату страхового вiдшкодування
на пiдставi таких документiв, якi надаються Страхувальником
(Застрахованою особою, Вигодонабувачем):
19.1.1. письмовоТ заяви про настання страхового випадку та
на страхову виплату;
19.1.2. цього,Щоговору (власний примiрник);
19.1.з, документiв, що посвiдчують особу одержувача
страховоТ виплати (паспорт, iдентифiкацiйний код);
19.1.4. при встановленнi iнвалiдностi або лiкуваннi в

амбулаторного-полiклiнiчних/сrацiонарних умовах :

19.1.4.1, результатiв лабораторних дослiджень: позитивний
ПЦР-тест на KopoHaBipycHy хворобу COVID-19 сертифiковано'[
лабораторiТ;
Lg.|.4.2. документiв з закладiв охорони здоров'я, а саме:
довiдки щодо амбулаторного (стачiонарного) лiкування;
медичного висновку iз вказаними прiзвищем пацiента, точним

дiагнозом, датою звернення за медичною допомогою,
тривалiстю лiкування, що пiдписанi вiдповiдальною особою та

завiренr печаткою медичного закладу; листка
непрацездатностi з медичного закладу з вiдповiдним
штампом;
19.1.4.з. довiдки МСЕК про встановлення групи lнвалlдностl;
19.1.5. у разa cr.repTi:
19,1,5.1. довiдки про причину cмepтi та свiдоцтво про

смерть;
19.1.5.2. копiю свiдоцтва про право на спадщину завlрену в

нотарiальному порядку;
19.1.6. у випадку обсервацii:
19.1.6.1. документ, що пiдтверджу€ примусове перебування
в обсерваторiI ЗастрахованоТ особи, пов'язане з iнфiкуванням
Bipycoм COVID-19;
t9.1,.7. iнших документiв, на запит Страховика.
Lg,2. Вищезазначенi документи надаються Страховику у

формi оригiнальних примiрникiв; нотарiально засвiдчених
копiй; копiй, завiрених органом, який видав вiдповiдний

документ; або у формi простих копiй, за умови надання
Страховику можливостi звiрення Тх з оригiнальними
примiрниками документiв.

2о. порядок розрАхунку cTPAxoBot виплАти
20,1. Розмiр страховоТ виплати залежить вiд характеру
страхового випадку:
20.1.1. У разi тимчасовот втрати працездатностl з

лiкуванняlС в амбулатОрно-полiклiнiчниХ умоваХ - 0,ЗОlо

cтpaXoBoi суми за кожен день непрацездатностi/лiкування,
але не бiльше 10о/о Страховот суми (за одним страховим
випадком).
20.L2. У разi тимчасовоi втрати працездатностl зl
стацiонарниrс лiкування l.t :

20.L.2,|. строкоМ не бiльше 10 (десяти) днiВ - 0,ЗОlо

страховоТ суми за кожен день непрацездатностi/лiкування,
але не бiльше 10Оlо CTPdXoBoi суми (за одним страховим
випадком);
2о.|.2.2. строком 11-20 дiб - 10о/о страховоI суми (за одним
страховим випадком);
2о.L.2,з. строком 21-ЗО дiб - 2о о/о cTpaxoBoi суми (за одним
страховим випадком);
2o.L.2.4, строком бiльше З0 дiб - З0 о/о страховоТ суми (за

одним страховим випадком).
20.1.з. У разi встановлення iнвалiдностi (стiйкоi втрати

п ра цездатностi ) :

20.1,З.1. I групи - 100О/о cTpaxoBoi суми;
2О.|.З.2. II групи - 75О/о страховоi суми.
2О.!.4. У разi cMepTi -100О/о страховоТ суми.
20.1.5. У разi обсервацii - 10О/о стрёховоТ суми у випадку
примусового перебування Застрахованоi особи в

обсерваlорiТ, пов'язаного з iнфiкуванням BipycoM COVID-19
(пiдтвердженим лабораторно).
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рiшення про виплату або про вiдмову у страховiй виплатi та
склада€ страховий акт.
21.З. Страхова виплата здiйснюеться в строк 15
(п'ятнадцяти) робочих днiв з дня прийнятгя рiшення про
виплату на пiдgгавi страхового акту, шляхом перерахування
на рахунок Страхувальника/ЗасграхованоТ особи
( Ви годонабувача/спадкосмця),
2|.4. Про вiдмову у виплатi Страховик повiдомля€
Страхувальника, Застраховану особу (Вигодонабувача) в
письмовiй формi з обiрунтуванням причин вiдмови в строк
15 (п'ятнадцяти) робочих днiв з дня прийнятгя такого
рiшення.

22. ПРИЧИНИ ВIДМОВИ УСТРАХОВIЙ ВИПЛАТI
22.t, Пiдставою лля вiдмови Страховика у здiйсненнi
сграховоТ виплати €:
22.L.L, навмиснi дii Страхувальника або Засграхованоi
особи, спрямованi на настання страхового випадку;
22.L.2. вчинення Страхувальником або Засграхованою
особою умисного злочину, що призвiв до страхового випадку;
22,LЗ. несво€часне повiдомлення Страхувальником
(Засграхованою особою, Вигодонабувачем) про настання
страхового випадку без поважних на це причин або
створення Страховику перешкод у визначеннi обставин,
характеру та розмiру збиткiв;
22.1.3.1. пiд поваr(ни1.1и причина].tи розумiються
обставини, за яких Страхувальнику не було вiдомо та/або
Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) не мiг
повiдомити про настання страхового випадку у сгрок,
передбачений Договором. Наявнiсть таких обставин повинна
бути документал ьно пiдтверджена ;

22.L.4, ненадання Страхувальником, Застрахованою особою
або його спадко€мцями Bcix документiв, необхiдних для
прийняття рiшення щодо страховоТ виплаl,и, передбачених
цим,Щоговором;
22,:-5. подання Страхувальником, Застрахованою особою
свiдомо неправдивих вiдомосгей щодо предмету страхування
або про факт настання страхового випадку та його наслiдки;
22,t,6. невиконання обов'язкiв Страхувальником
(3асграхованою особою, Вигодонабувачем), викJlадених в
цьому Договорi;
22,\.7, настання обсгавин, передбачених п.15 ,Qоговору.
22.t.8, iншi випадки, передбаченi чинним законодавством
УкраТни.

2З. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ЗМIНИ УМОВ
договору
2З.1. fliя flоговору припиня€ться та втрача€ чиннiсть за
згодою CTopiH, а також:
2З.1.1. При закiнченнi сгроку дii Договору.
2З.|.2. При виконаннi Страховиком своТх зобов'язань за
flоговором у повному обсязi - з дня остаточноrо розрахунку
мiж Сторонами,Щоговору.
2З.l.З. При несплатi Страхувальником страхового платежу
або його черговоТ частини у встановленi Договором сгроки. В

разi такоi несплати цей flоговiр вважа€ться достроково
припиненим з 00 годин дати, що йде за датою сплати
чергового страхового платежу, передбаченоi,Щоговором. При
цьому Сторони дiйшли згоди, що у разi такого припинення
Договору, Страховик не зобов'язаний нагадувати
Страхувальнику про строки сплати страхових платежiв;
2З,Т,4, У випадку лiквiдацiТ Страхувальника - юридичноТ
особи або cMepTi Страхувальника - фiзичноТ особи чи втрати
ним дiездатносгi.
2З.1.5. При лiквiдацiТ Страховика у порядку, встановленому
чинним законодавством УкраТни.
2З.1,6. У випадку ухвалення судового рiшення про визнання
,Щоговору недiйсним.
2З.!.7, При достроковому припиненнi !оговору за вимогою
хоча б однiеТ зi CTopiH - з дня, наступного за днем, що
вказаний в письмовому повiдомленнi про факт припинення
дii. про HaMip досгроково припинити дiю Договору Сторони
зобов'язанi письмово повiдомити одна одну не пiзнiше, як за
З0 календарних днiв до дати припинення дiТ Договору.
2З.1.8. В iнших випадках, передбачених чинним
законодавством УкраТни.
2З.2. Дiю flоговору може бути достроково припинено за
вимогою Страхувальника або Страховика, згiдно з умовами
цього ,Щоговору.

2З,З, У разi дострокового припинення дii Договору за
вимогою Страхувальника Страховик поверта€ йому сграховi
платежi за перiод, що залишився до закiнчення дi[ flоговору,
з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в

розмiрi 50 О/о, визнdчених при розрахунку страхового тарифу,
фактичних страхових виплат, що були здiйсненi за
Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена
порушенням Страховиком умов ,Щоговору, то осганнiй
поверта€ Страхувальнику сплаченi ним сrраховi платежi
повнiсгю.
2З.4. При досrроковому припиненнi дiТ flоговору за вимогою
Страховика Страхувальнику повертаються повнiстю сплаченi
ним cTpaxoвi платежi. Якщо вимога Страховика зумовлена
невиконанням Страхувальником умов .Щоговору, то Страховик
поверта€ Страхувальнику cTpaxoBi платежi за перiод, що
залишився до закiнчення дii Договору, з вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи в розмiрi 50 О/о,

визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних
страхових виплат, що були здiйсненi за Договором.
2З.5. Сторони дiйwли згоди, що недопуска€ться повернення
грошових коштiв готiвкою, якщо cTpaxoBi платежi було
здiйснено в безготiвковiй формi за умови дострокового
припинення ,Щоговору.
2З,6. Змiна умов Договору проводиться за згодою
Страхувальника i Страховика на пiдсrавi заяви однi€Т з CTopiH
протягом З (трьох) робочих днiв з моменту одержання заяви
другою Стороною та оформлю€ться додатковою угодою, що
сгае невiд'емною частиною Договору з моменту пiдписання
Сторонами. Якщо Сторони не досягли згоди про внесення
змiн i доповнень до Договору протягом цього строку.
Сторона, що вимага€ внесення таких змiн, ма€ право в
односторонньому порядку достроково припинити дiю
Договору. Такий Договiр достроково припиня€ свою дiю на
ЗО (тридцятий) день з дати письмового повiдомлення будь-
якоТ iз CTopiH про реалiзацiю iншою Стороною Договору свого
права на дострокове припинення дii Договору.

24. порядок вирIшЕння спорIв.
вIдповIдАл bHIcTb cToPIH.
24.t. Спори, що виникають у зв'язку з виконанням умов
Договору страхування, вирiшуються Сторонами шляхом
переговорiв.
24.2, У разi недосягнення згоди шляхом переговорiв, спори
вирiшуються вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.
24,з. За невиконання або виконання не належним чином
прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть
вiдповiдальнiсгь вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни,
24.4. При порушеннi сrрокiв сграховоi виплати Страховик на
письмову вимогу Страхувальника (Вигодонабувача) сплачу€
пеню у розмiрi подвiйноТ облiковоТ ставки Нацiонального
банку УкраТни вiд суми простроченого платежу за кожний
день прострочення. ,Що розрахунку береться облiкова ставка
НБУ на перший день такого прострочення.

25. IHшI умови
25.1. Iншi вiдносини, пов'язанi з умовами страхування за
цим flоговором та не врегульованi ним, регламентуються
чинним законодавством УкраТни.
25.2. Пiдписанням цього ,Щоговору, вiдповiдно до Закону
УкраIни "Про захист персональних даних" вiд 01,06.2010 р.
N92297-VI, Страхувальник - фiзична особа нада€
безвiдкличну згоду щодо обробки його персональних даних
та персональних даних Вигодонабувача Страховиком з метою
здiйснення страховоТ дiяльносгi, пов'язаноТ з нею фiнансово-
господарськоТ дiяльностi та ведення внутрiшнiх баз даних
Страховика. Дана обробка може також здiйснюватися будь-
якими третiми особами, яким Страховик надав таке право
згiдно з чинним законодавством Украiни. Страхувальник
посвiдчуе, що ознайомлений(а) зi своiми правами як су6'екта
персональних даних, вiдповiдно до Закону УкраТни "Про
захист персональних даних" вiд 01.06.2010 р. N92297-VI, а
також повiдомлений про те, що з моменту укладення цього
Договору персональнi данi Страхувальника та
Вигодонабувача, зазначенi у ньому, будуть включенi до бази
персональних даних Страховика.
25.3. СвоТм пiдписом Страхувальник пiдтверджуе факт
отримання вiд Страховика до моменту укладення цього
.Щоговору iнформацiТ вiдповiдно до ч.2 ст. 12 Закону УкраТни
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"про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкlв
фiнансових послуг" вiд 12.07.2001 p.N92664-III (iз змiнами i

доповненнями) у повному обсязi. Страхувальник
пiдтверджу€, що надана йому iнформацiя, забезпечила
правильне розумiння cyтi Tako'i фiнансовоi послуги без
нав'язування ii придбання.
25.4. Страховик € резидентом УкраТни та платником податку
на прибуток вiдповiдно до ст.141 роздiлу III Податкового
кодексу Укратни. Страховик не € платником податку на

додану Bapтicтb вiдповiдно до п,196.1.З ст.196 Податкового
кодексу УкраТни.
25.5, 3ахист прав споживачiв здiйснюеться вiдповiдно до
законодавства про захист прав споживачiв та законодавства

СТРАХОВИК

компАнIя "БрокБIзнЕс"

cтopiнKa 5 з 5

, З тел//факс (О44) 246-67-22
едрпоу 2оз44в7t

265о2зо21590 в ГУоК АТ "ощадбанк",

/Голова Правлiння КрасноруцькиЙ П.В./

у сферi ринкiв фiнансових послуг. Реквiзити регулюючих
органiв:
25.5.1. Орган, що здiйснюе державне регулювання
Нацiональний банк УкраТни. Мiсцезнаходження:
вул.Iнститутська, 9, м.КиТв, 01601.Тел.: 0 в00 505 240,
E-mail : пЬu@Ьапk.qоч.uа, www.bank.oov.ua.
25.5.2, Орган з питань захисту прав споживачiв - Державна
служба УкраТни з питань безпечностi хаочовиХ продчктiв та

захисту споживачiв. Мiсцезнаходження: 01001, м.КиТв,

вул. Б.Грiнченка, 1. Тел.: (044) 279-t2-7O,
E-mail : ou@dpss.oov.ua, www.dDss.qov.ua,

Частина 2 Договору


