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ПУБЛІЧНА ОФЕРТА  
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ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ЗА ПРОГРАМОЮ "ЗАБІЯКА" 

 
 

ОФЕРТА №001-050/ОП 

 

м. Київ                                                                                                                     «    06   »   травня 2022 р. 

 
10. УМОВИ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

 
10.1. Ця публічна оферта (далі – Оферта) є офіційною пропозицією Страховика невизначеному колу 
дієздатних фізичних осіб укласти з Страховиком договір добровільного страхування від нещасних випадків за 
програмою "Забіяка" (далі – Договір). 
10.2. Оферта є стандартною формою в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, яку може 
акцептувати інша особа шляхом приєднання до неї. 
10.3 Страхувальником за Договором є дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Публічної оферти 
відповідно до положень статей 634, 642 Цивільного кодексу України, та укладає з Страховиком Договір 
шляхом акцептування цієї Публічної оферти та Індивідуальної частини оферти (разом надалі – Оферта). 
10.4. Даний Договір складається з Електронного договору добровільного страхування від нещасних випадків 
за програмою "Забіяка"  (Індивідуальної частини оферти) та Публічної оферти щодо укладання електронного 
Договору добровільного страхування від нещасних випадків за програмою "Забіяка" та укладається в 
електронній формі відповідно до «Правил добровільного страхування від нещасних випадків» затверджених 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за номером 
4516/13-8 від 06.07.2018 року(надалі – «Правил»),  Ліцензія АВ №547191 від 24.10.2010 р., Закону України 
«Про страхування», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про електронні 
документи та електронний документообіг», Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг», 
10.5. Для укладення Договору Страхувальник (обирає умови страхування, надає інформацію про себе, 
свій номер мобільного телефону та адресу електронної пошти в мережі "internet", а також іншу 
інформацію, необхідну для укладення Договору). Перед укладенням Договору Страхувальник 
зобов’язаний ознайомитися з умовами Оферти, Правил, інформацією про фінансову послугу та 
підтвердити надання згоди на обробку власних персональних даних. Здійснення всіх вищевказаних дій є 
заявою Страхувальника Страховику про його намір укласти Договір. Підписання Страхувальником 
Електронного договору добровільного страхування від нещасних випадків за програмою "Забіяка"  
(Індивідуальної частини оферти), у спосіб визначений в Індивідуальній частині оферти, а саме шляхом 
використання одноразового ідентифікатора (введення паролю Страхувальником, отриманого на засіб 
мобільного зв’язку), та сплата страхового платежу вважається безумовним прийняттям (акцептом) умов 
Оферти. 
10.5.1. Одноразовий ідентифікатор надсилається Страхувальнику електронним чином у формі короткого 
інформаційного повідомлення на зазначений Страхувальником номер мобільного телефону. Для 
підписання Електронного договору добровільного страхування від нещасних випадків за програмою 
"Забіяка" (Індивідуальної частини оферти) електронним підписом одноразовим ідентифікатором, 
одноразовий ідентифікатор вводиться у спеціальному програмному забезпеченні, в якому здійснюється 
укладення Договору; в результаті цього електронний підпис Страхувальника одноразовим 
ідентифікатором додається до Електронного договору добровільного страхування від нещасних випадків за 
програмою "Забіяка" (Індивідуальної частини оферти). 
10.6. Дана версія Оферти введена в дію 06.05.2022  року та діє до скасування або введення в дію нової версії 
Оферти. 
 
 
 



 

10.7. Договір направляється Страхувальнику на його електронну адресу по електронній пошті. Сторони 
домовилися, що відправка Договору по електронній пошті на адресу електронної пошти Страхувальника є 
належним врученням Договору Страхувальнику.  
10.8. На письмову вимогу однієї із сторін Договору (Страхувальника або Страховика, разом надалі – 
Сторони) Сторони зобов’язані відтворити Договір на паперовому носії протягом п’яти робочих днів з дня 
пред’явлення такої письмової вимоги іншій стороні Договору. 
10.9 Сторони дійшли згоди щодо можливості використання Страховиком факсимільного відтворення 
підпису та печатки Страховика за допомогою засобів механічного чи іншого копіювання, електронного 
цифрового підпису чи іншого аналогу власноручного підпису.  
10.9.1. У такому випадку Страхувальник підтверджує, що до моменту укладення Договору, він 
ознайомлений зі зразками підписів уповноважених осіб і печатки Страховика. 
10.9.1.1. Зразок факсимільного підпису та печатки Страховика: 

 
 
 
 
 
 

                                               Голова Правління 

                                              / Петро КРАСНОРУЦЬКИЙ/             
                                                                          

 
11.ЗАГАЛЬНІ УМОВИ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 
11.1.Страховик на підставі діючої редакції Закону України  «Про страхування» та Правил страхування,  
приймає на страхування особу (осіб), що зазначені у даному Договорі. 
11.2. Застрахована особа – дієздатна фізична особа (особи), на користь якої, за її згодою, укладено Договір 
страхування. 
11.3. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов`язані з життям, 
здоров’ям та працездатністю Страхувальника  та/або Застрахованих осіб, зазначених в п.3 Договору. 
11.4. Для цілей цього Договору обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, 
і настання яких, є збільшенням ступеня ризику вважається: 
- зміна інформації, що зазначалася Страхувальником при укладанні Договору; 
- отримання Застрахованою особою, під час дії Договору, первинної групи інвалідності, що не пов'язана із 
даним Договором;   
11.5. У разі настання обставин, що мають значення для оцінки ступеня страхового ризику і настання, яких є 
збільшенням ступеня ризику (далі - збільшення ступеня страхового ризику) Страхувальник, зобов'язаний 
повідомити Страховика в строк визначений в цьому Договорі. 

12. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 
 

12.1. Страховий  випадок – подія, передбачена Договором, яка відбулася і з настанням якої виникає 
обов’язок Страховика здійснити страхову виплату Страхувальнику/Застрахованій особі (Вигодонабувачу) за 
застрахованими ризиками.   
12.2. Страховий  ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності 
та випадковості настання, зазначені в п. 6.1.- 6.3. Договору. 
12.3. В рамках цього Договору під нещасним  випадком слід вважати раптову, випадкову, короткочасну 
подію, незалежну від волі Застрахованої особи, що фактично відбулась із Застрахованою особою, і внаслідок 
такої події настав розлад здоров'я та/або смерть. 
Перелік (види) нещасних випадків: 

- травматичне пошкодження тіла або його частин, в тому числі рани, переломи кісток, вивихи, 
ампутації, забої, контузії, та інше;  

- випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або 
побутовими), недоброякісними харчовими продуктами, ліками; 

- ураження електричним струмом; 
- відмороження, опіки (термічні або хімічні); 
- розриви (поранення) органів або їх вилучення внаслідок невірних (помилкових) медичних 

маніпуляцій). 
 

13. Виключення із страхових випадків і обмеження страхування 



 

 
13.1. Не відноситься до страхового випадку подія, що відбулась внаслідок: 
13.1.1. дій Страхувальника (Застрахованої особи), який знаходився в стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп`яніння; 
13.1.2. самогубства або замаху на самогубство Страхувальника (Застрахованої особи); 
13.1.3. навмисного спричинення Страхувальником (Застрахованою особою) собі тілесних пошкоджень в 
тому числі під впливом дій третіх осіб. 
13.2. Страховик не несе відповідальності якщо страховий випадок стався: 
13.2.1. під час надзвичайного, особливого чи військового стану, оголошеного органами влади в Україні або 
на окремих її територіях; 
13.2.2. під час громадських заворушень, революції, заколоту, повстання, страйку, путчу, локауту, 
терористичного акту або антитерористичної операції, будь-якого роду військових дій; 
13.2.3. у випадку впливу ядерної енергії – іонізуючого випромінення; 
13.2.4. поза часом дії страхового захисту, що зазначений в п. 5.2 Договору. 
13.3. Страховик не несе відповідальності у разі несприятливих наслідків діагностичних, лікувальних і 
профілактичних заходів, що здійснювались з приводу настання страхового випадку. 
13.4. При визнанні Страхувальника (Застрахованої особи) в судовому порядку безвісті відсутнім (зниклим) 
страхова сума не виплачується. 

 
14. Права та обов`язки Сторін.  

 
14.1. Страхувальник має право: 
14.1.1. У разі настання страхового випадку і зазначених прав Вигодонабувача на отримання страхової 
виплати відповідно до умов Договору. 
14.1.2. На укладання Договору на користь третьої особи (за її згодою), яка може набувати прав і обов`язків 
Страхувальника у відповідності з цим Договором. 
14.1.3. На зміну умов Договору за згодою Сторін згідно з Правилами страхування. При цьому укладається 
додаткова угода до Договору. 
14.1.4. На дострокове припинення Договору згідно з умовами Договору. 
14.1.5. На письмову вимогу, отримання дублікату Договору у випадку його втрати. 
14.2. Страхувальник зобов'язаний: 
14.2.1. При укладенні Договору, повідомити Страховику достовірну інформацію, що має значення для 
визначення ступеня страхового ризику, при збільшенні ступеня страхового ризику повідомити його 
протягом п'яти робочих днів з моменту збільшення ступеня страхового ризику. 
14.2.2. Сплатити страховий платіж у строки передбачені цим Договором, а також додатковий страховий 
платіж, у разі збільшення ступеня страхового ризику. 
14.2.3. Протягом 2 (двох) робочих днів, з моменту настання події, що має ознаки страхового випадку 
письмово повідомити Страховика  та надати документи, що визначені розділом 17 Договору. 
14.2.4. При укладенні Договору, письмово повідомити Страховика про інші діючі договори страхування, 
укладені щодо предмету Договору. 
14.2.5. Вживати  всі  необхідні заходи щодо запобігання і зменшення  збитків при настанні страхового 
випадку. 
14.3. Страховик має право: 
14.3.1. У разі необхідності робити запити про відомості, що пов`язані із страховим випадком, до 
правоохоронних органів, медичних закладів та інших установ і організацій, що володіють інформацією про 
обставини страхового випадку, а також самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку. 
14.3.2. Змінювати умови страхування за згодою Страхувальника (Застрахованої особи), а також вимагати від 
Страхувальника сплати додаткового платежу при збільшенні ступеня страхового ризику. 
14.3.3. Відмовити у страховій виплаті  у випадках, передбачених Договором, Правилами страхування та/або 
чинним законодавством України, невиконанням Страхувальником (Застрахованою особою) своїх обов’язків 
за Договором.  
14.3.4. При наявності сумнівів в підставах для здійснення страхової виплати відстрочити її до отримання 
підтвердження цих підстав на строк, що не може перевищувати 3 (трьох) місяців. 
14.3.5. Замовляти проведення незалежних експертиз та досліджень щодо з’ясування причин та обставин 
події, що має ознаки страхового випадку. 
14.4. Страховик зобов`язаний: 
14.4.1. Ознайомити Страхувальника (Застраховану особу) з умовами та Правилами страхування. 
14.4.2. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату згідно з умовами Правил страхування 
та Договору. 



 

14.4.3. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання випадку, що має ознаки 
страхового, вжити  заходів  щодо  оформлення  всіх  необхідних  документів  для  своєчасної  страхової  
виплати. 
14.4.4. Зберігати конфіденційність одержаної від Страхувальника  інформації щодо Сторін та умов Договору 
за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.  
14.5. Сторони зобов`язані своєчасно повідомляти одна одну про зміну адреси, банківських реквізитів, 
передбачувану зміну власності (для юридичних осіб), про інші зміни, що можуть вплинути на виконання 
Сторонами обов`язків згідно з Договором. 
14.6.Сторони зобов'язуються дотримуватись конфіденційності стосовно будь-якої інформації,  що є 
комерційною таємницею. 
 

15. Строк дії Договору 
 
15.1. Договір набирає чинності з дати початку дії Договору, що зазначена в п. 5.3 Договору, але не раніше 
дня наступного за днем сплати Страхувальником на поточний рахунок Страховика, що зазначений в 
Договорі, страхового платежу в строк передбачений умовами Договору та діє до 24 год. 00 хв. дня, вказаного 
в частині 1 Договору, як дата закінчення строку дії Договору. 
 

16. Порядок та розмір страхової виплати 
 
16.1. Страховик здійснює страхову виплату в залежності від характеру випадку, а саме: 
16.1.1. у разі Травми / тимчасової втрати працездатності Застрахованою особою внаслідок нещасного 
випадку виплачується: 
16.1.1.1. страхова виплата згідно з Таблицею «Страхові виплати в разі травми або ушкоджень внутрішніх 
органів та частин тіла» (Додаток 1до Оферти), але не більше 50% страхової суми за кожним страховим 
випадком. 
16.1.2. у разі встановлення групи інвалідності Застрахованій особі внаслідок нещасного випадку, 
виплачується: 
I   група – 100% страхової суми; 
II  група – 75% страхової суми; 
III група – 50% страхової суми. 
16.1.3. у разі загибелі або смерті Страхувальника (Застрахованої особи) внаслідок нещасного випадку 
Вигодонабувачу виплачується - 100% страхової суми. 
16.2. Страховик зобов’язаний при надходженні письмової заяви від Страхувальника(Застрахованої особи), 
Вигодонабувача  (спадкоємця Застрахованої особи) про страхову виплату в строк не більше 15 (п’ятнадцяти) 
робочих днів з дня одержання останнього із документів визначених розділом 17 Договору, необхідних для 
страхової виплати, прийняти рішення про виплату чи відмову у страховій виплаті. 
16.3. У випадку прийняття рішення про виплату страхової виплати, Страховик складає Страховий акт. 
Страхова виплата здійснюється  в строк не більше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня прийняття рішення 
про виплату на підставі страхового акту та виплачується поштовим переказом або перераховується на 
банківський рахунок, вказаний Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем) у заяві про 
страхову виплату. 
 

17. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків 
 

17.1. При встановленні  інвалідності або травмі Страхувальник (Застрахована особа) надає: 
17.1.1. письмову заяву про настання страхового випадку та страхову виплату; 
17.1.2. оригінал або завірену копію Договору; 
17.1.3. документи з закладів охорони здоров’я, а саме: лікарняний лист, довідку про непрацездатність (у 
випадку непрацездатності), довідку щодо амбулаторного (стаціонарного) лікування; медичний висновок 
(травмпункт); 
17.1.4. документи, що посвідчують особу одержувача страхової виплати (паспорт, ідентифікаційний код); 
17.1.5. довідки компетентних органів (відповідно до події, що сталася); 
17.1.6. довідки МСЕК про встановлення інвалідності; 
17.1.7. інші документи, за вимогою Страховика. 
17.2. Вигодонабувач, визначений у п. 4 Договору надає:  
17.2.1. письмову заяву на страхову виплату; 
17.2.2. копію Індивідуальної частини цього Договору; 
17.2.3. довідку про причину смерті та свідоцтво про смерть; 
17.2.4. акт про нещасний випадок відповідного зразка; 
17.2.5. довідки компетентних органів (відповідно до події, що сталася); 



 

17.2.6. свідоцтво про право на спадщину завірене в нотаріальному порядку (для спадкоємця); 
17.2.7. документ, що посвідчує особу, одержувача страхової виплати (паспорт, ідентифікаційний код); 
17.2.8.  інші документи, за вимогою Страховика. 
17.3. Вищезазначені документи Страхувальник та/або Застрахована особа, Вигодонабувач 
(спадкоємець) подає Страховику в строки: 
17.3.1.  при пораненні, травмі, іншому розладі здоров‘я внаслідок нещасного випадку - не більше, ніж 7 
(семи) робочих днів з дня закінчення лікування; 
17.3.2. у разі смерті – не більше ніж 15 (п‘ятнадцяти) робочих днів з дня настання смерті;  
17.3.3. у випадку встановлення інвалідності - 3 (трьох) місяців з дня встановлення інвалідності. 
17.4. Якщо для отримання страхової  виплати необхідні документи, отримання яких в даний строк не є 
можливим (рішення  суду, свідоцтво про право на спадщину і т. ін.), Страхувальник (Застрахована особа) або 
Вигодонабувач (спадкоємець Застрахованої особи) зобов’язаний їх надати протягом 2 (двох) робочих днів з 
дня отримання від відповідних органів. 

 

18. Причини відмови у страховій виплаті 
 
18.1. Підставою для відмови  Страховика у здійсненні  страхових виплат є: 
18.1.1. навмисні дії Страхувальника, Застрахованої особи або Вигодонабувача, спрямовані на настання 
страхового випадку;  
18.1.2. вчинення Страхувальником, Застрахованою особою або Вигодонабувачем, умисного злочину, що 
призвів до страхового випадку;  
18.1.3. несвоєчасне  повідомлення  Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем) про 
настання страхового випадку  без  поважних  на  це  причин  або створення Страховику перешкод у 
визначенні обставин,  характеру та розміру збитків;  
18.1.3.1. під поважними причинами розуміються обставини, за яких Страхувальнику не було відомо та/або 
Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) не міг повідомити про настання страхового випадку у 
строк, передбачений Договором. Наявність таких обставин повинна бути документально підтверджена; 
18.1.4. невиконання обов’язків Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем), викладених в 
Договорі та Правилах страхування; 
18.1.5. Застрахована особа (особи) або його спадкоємці не надали для сплати страхової виплати всіх 
необхідних для виплати документів; 
18.1.6. Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) надав свідомо неправдиві відомості про випадок 
та його наслідки;  
18.1.7. страховий випадок відбувся із Страхувальником (Застрахованою особою) у стані алкогольного, 
токсичного або наркотичного сп’яніння; 
18.1.8. Страхувальником (Застрахованою особою), Вигодонабувачем (спадкоємцем) отримано у повному 
обсязі відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні, або здійснена страхова виплата за іншим 
договором страхування стосовно одного і того ж випадку; 
18.1.9. інші випадки, передбачені чинним законодавством України. 
18.2. Рішення про відмову у страховій виплаті приймається Страховиком у строк 15 (п’ятнадцяти) робочих 
днів після отримання всіх належним чином оформлених документів за випадком та повідомляється 
Страхувальник в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови в строк не більше 15 (п’ятнадцяти) 
робочих днів з дня прийняття такого рішення. 
18.3. Відмову Страховика у здійсненні страхової виплати може бути оскаржено Страхувальником у 
судовому порядку. 
18.4. Негативний фінансовий стан Страховика не є підставою для відмови у страховій виплаті або (її частин) 
Страхувальнику. 

 
 

19. Порядок припинення та зміни умов Договору 
 

19.1. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також: 
19.1.1. При закінченні строку дії Договору. 
19.1.2. При виконанні Страховиком своїх зобов`язань за Договором у повному обсязі – з дня остаточного 
розрахунку між Сторонами Договору. 
19.1.3. При несплаті Страхувальником страхового платежу у встановлені Договором строки. 
19.1.4. У випадку ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи 
чи втрати ним дієздатності. 
19.1.5. При ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
19.1.6. У випадку ухвалення судового рішення про визнання Договору недійсним. 



 

19.1.7. При достроковому припиненні Договору за вимогою хоча б однієї із Сторін – з дня, наступного за 
днем, що вказаний в письмовому повідомленні про факт припинення дії. Про намір достроково припинити 
дію Договору Сторони зобов`язані письмово повідомити одна одну не пізніше, як за 30 календарних днів до 
дати припинення дії Договору. 
19.1.8. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
19.2. Дію Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, згідно з  
умовами цього Договору.  
19.3. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому 
страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на 
ведення справи в розмірі  30 %, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових 
виплат, що були здійснені за Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням 
Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 
19.4. При достроковому припиненні дії Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються 
повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням 
Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що 
залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі       
30 %, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за 
Договором. 
19.5. Сторони дійшли згоди, що не допускається повернення грошових коштів готівкою, якщо страхові 
платежі було здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення Договору. 
19.6.Зміна умов Договору проводиться за згодою Страхувальника і Страховика на підставі заяви однієї з 
Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання заяви другою Стороною та оформлюється 
додатковою угодою, що стає невід’ємною частиною Договору з моменту підписання Сторонами. Якщо 
Сторони не досягли згоди про внесення змін і доповнень до Договору протягом цього строку, Сторона, що 
вимагає внесення таких змін, має право в односторонньому порядку достроково припинити дію Договору. 
Такий Договір достроково припиняє свою дію на 30 (тридцятий) день з дати письмового повідомлення будь-
якої із Сторін про реалізацію іншою Стороною Договору свого права на дострокове припинення дії 
Договору. 
 

20. Вирішення суперечок. Відповідальність Сторін. 
 

20.1. Суперечки, що виникають за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку 
недосягнення згоди - у судовому порядку згідно чинного в Україні законодавства. 
20.2. За невиконання або виконання не належним чином прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть 
відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 
20.3. При порушенні строків страхової виплати Страховик на письмову вимогу Страхувальника 
(Вигодонабувача) сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми 
простроченого платежу за кожний день прострочення. До розрахунку береться облікова ставка НБУ на 
перший день такого прострочення. 
 

21. Інші умови. 
 
21.1.Інші відносини, пов`язані з умовами страхування за цим Договором та не врегульовані ним, 
регламентуються чинним законодавством України. 
21.2. Прийняття (акцепт) умов цієї Оферти, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 
від 01.06.2010 року № 2297-VI, Страхувальник – фізична особа надає безвідкличну згоду щодо обробки його 
персональних даних та персональних даних Вигодонабувача Страховиком з метою здійснення страхової 
діяльності, пов’язаної з нею фінансово-господарської діяльності та ведення внутрішніх баз даних 
Страховика. Дана обробка може також здійснюватись будь-якими третіми особами, яким Страховик надав 
таке право згідно з чинним законодавством України. Страхувальник посвідчує, що ознайомлений(а) зі 
своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, а також повідомлений про те, що з моменту укладення цього 
Договору персональні дані Страхувальника та Вигодонабувача, зазначені у ньому, будуть включені до бази 
персональних даних Страховика. 
21.3. Своїм підписом Страхувальник підтверджує факт отримання від Страховика до моменту укладення 
цього Договору інформації відповідно до ч. 2 ст. 12  Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III (із змінами і доповненнями) у 
повному обсязі. Страхувальник підтверджує, що надана йому інформація, забезпечила правильне розуміння 
суті такої фінансової послуги без нав'язування її придбання. 



 

21.4. Страховик є резидентом України та платником податку на прибуток  відповідно до ст. 141 розділу ІІІ 
Податкового кодексу України. Страховик не є платником податку на додану вартість відповідно до. п. 
196.1.3 ст. 196 Податкового кодексу України. 
21.5. Приймаючи (акцептуючи) умови цієї  Оферти Страхувальник підтверджує право Страховика вимагати 
від Страхувальника та обов’язок Страхувальника надати Страховику інформацію та/або документи, 
необхідні для виконання Страховиком вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення». 

21.6. Цей Електронний Договір складено українською мовою в електронній формі, відповідно до 

Закону України "Про страхування", Закону України "Про електронну комерцію", Закону України «Про 

електронні документи та електронний документообіг», що відповідно до законодавства України за 

правовими наслідками прирівнюється до письмової форми. 
21.7. Не обумовлені цим Договором умови регламентуються Правилами та чинним законодавством 
України. 
 
      СТРАХОВИК. 

      Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» 
      м. Київ, 04050, вул. Білоруська,3 
      тел/факс (044) 246-67-22 
      E-mail: info@bbs.com.ua 
      IBAN Р/р UA533004650000000265023021590  
      в ГУОК АТ «Ощадбанк», 
      Код  ЄДРПОУ 20344871; 
 
 
     ________________ / Петро КРАСНОРУЦЬКИЙ/ 
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Додаток №1 до ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ  

щодо укладення електронного Договору  

добровільного страхування від нещасних випадків  

за програмою "Забіяка" 

 
   

 Таблиця «Страхові виплати в разі травми  
 або ушкоджень внутрішніх органів та частин тіла» 
   

 Перелік травм і ушкоджень внутрішніх органів і частин тіла 

Розмір 

страхових 

виплат, 

відсоток 

страхової 

суми 

 1. Черепно-мозкові травми 
 1.1. Струс головного мозку 5 
 1.2. Забій головного мозку 10 
 1.3. Розмозження речовини головного мозку 50 
 1.4. Переломи кісток черепу: )( 
 а) склепіння 15 
 б) основи 25 

 в) перелом, вивих кісток, хрящу носа, передньої стінки лобної, гайморової пазухи, 

решітчастої кістки 
5 

 1.5. Внутрішньочерепні травматичні гематоми (епідуральні і субдуральні) 25 

 1.6. Черепно-мозкова травма із гемо-, пара- або тетраплегією, афазією, 

декортикацією, порушенням функцій тазових органів 
100 

 2. Травми спинного мозку і хребта 
 2.1. Струс спинного мозку 5 
 2.1. Забій спинного мозку 10 
 2.3. Стиснення, гематомелія, поліомієліт  30 
 2.4. Повне переривання 100 
 2.5. Часткове переривання 50 

 2.6. Перелом хребта з повним ушкодженням поперечнику спинного мозку 100 

 2.7. Перелом хребта із частковим ушкодженням поперечнику спинного мозку 50 

 2.8. Перелом тіл хребців і задніх елементів без ушкодження спинного мозку, але з 

порушенням функції хребта 
30 

 2.9. Забій хребта, перелом відростків хребців 5 
 3. Травми органів зору 

 3.1. Проникаюче поранення очного яблука, опіки ІІ – ІІІ ступеню, гемофтальм 10 

 3.2. Непроникливе порання очного яблука, гіфема 5 
 3.3. Видалення внаслідок травми очного яблука, сліпого ока 10 

 3.4. Ушкодження одного ока або обох очей, що спричинило повну втрату зору 100 

 3.5. Ушкодження ока, що спричинило зниження зору: )( 
 а) до 50% 10 
 б) на 50% і більше 30 
 3.6. Ушкодження ока, що спричинило повну втрату зору на це око 35 
 3.7. Перелом орбіти 10 



 

 4. Травми органів слуху 
 4.1. Втрата вушної раковини від 1/3 до 2/3 включно 30 

 4.2. Розрив барабанної перетинки, що настав внаслідок травми і не призвів  до 

зниження слуху 
5 

 4.3. Ушкодження одного вуха, що спричинило зниження слуху: )( 
 а) розмова пошепки на відстані до 1 м 10 
 б) повна глухота – розмовна мова 0 25 
 4.4. Повна втрата слуху на одне або обидва вуха 100 
 5. Травми грудної клітини і органів дихання 
 5.1. Перелом грудини 5 
 5.2. Перелом одного ребра 3 

 5.3. Ушкодження легенів, підшкірна емфізема, гемоторакс, пневмоторакс, сторонній 

предмет у грудній порожнині 
20 

 5.4. Пошкодження легенів, що призвело: )( 
 а) видалення долі, частини легені 30 
 б) видалення одної легені 50 
 5.5. Проникливе поранення грудної клітини: )( 
 а) з пошкодженням органів грудної порожнини 15 
 б) без пошкодження органів грудної порожнини 10 

 5.6. Ушкодження гортані, трахеї, стравоходу, язика, щитовидного хрящу, перелом 

під’язикової кістки, опік верхніх дихальних шляхів: 
)( 

 а) що не спричинило порушень функцій 10 
 б) що спричинило осиплість голоса, або його втрату 30 
 6. Травми серцево-судинної системи 

 6.1. Ушкодження серця, його оболонок і великих магістральних судин без серцево-

судинної недостатності 
25 

 6.2. Ушкодження серця, його оболонок і великих магістральних судин, що 

спричинило  серцево-судинну  недостатність 
)( 

 а) І ступеню 30 
 б) ІІ - ІІІ ступеню 40 

 6.3. Ушкодження великих периферійних судин, що  спричинило порушення 

кровообігу, на рівні: 
)( 

 а) плеча, стегна 10 
 б) передпліччя, гомілки 5 

 6.4. Ушкодження великих периферичних судин, що не спричинило судинної 

недостатності 
5 

 7. Травми органів травлення 

 7.1. Перелом верхньої щелепи, кістки вилиці або нижньої щелепи, вивих щелепи 10 

 7.2. Ушкодження щелепи, що спричинило: )( 
 а) відсутність частини щелепи (за винятком альвеолярного відростку) 40 
 б) відсутність щелепи 60 

 7.3. Ушкодження язика, порожнини рота (поранення, опік, відморожування), що 

спричинило виникнення рубців 
5 

 7.4. Ушкодження язику, що спричинило відсутність: )( 
 а) кінчика язика 10 
 б) язика на рівні дістальної третини 15 
 в) язика на рівні середньої третини 30 
 г) язика на рівні кореню 40 
 7.5. Втрата зубів в кількості: )( 
 а) 2 – 3  5 



 

 б) 4 – 6    15 
 в) 7 – 9  20 
 г) 10 та більше 25 

 7.6. Ушкодження (поранення, розрив, опік) глотки, стравоходу, шлунку, 

кишківника, що не спричинило структурних порушень 
5 

 7.7. Ушкодження (поранення, розрив, опік) глотки, стравоходу, шлунку, 

кишківника, що спричинило: 
)( 

 а) непрохідність стравоходу  60 
 б) звуження стравоходу (стеноз) 40 
 7.8.Ушкодження печінки внаслідок травми: )( 

 а) підкапсульний розрив печінки, що не потребує оперативного втручання 5 

 б) печінкова недостатність 25 
 7.9. Ушкодження печінки, жовчного міхура, що викликало: )( 
 а) ушивання розривів печінки або видалення жовчного міхура 15 
 б) ушивання розривів печінки та видалення жовчного міхура 20 
 в) видалення частини печінки 25 
 г) видалення частини печінки та жовчного міхура 35 
 7.10. Ушкодження селезінки, що викликало: )( 
 а) підкапсульний розрив селезінки, що не потребував оперативного втручання 5 
 б) видалення селезінки 30 

 7.11. Ушкодження шлунку, підшлункової залози, брижі кишківника, що призвело 

до: 
)( 

 а) резекції шлунку, кишківника, підшлункової залози 30 
 б) видалення шлунку 60 
 8. Травми сечової системи 
 8.1. Ушкодження нирки, що призвело до: )( 

 а) Забою нирки, підкапсульного розриву нирки, що не потребує оперативного 

втручання 
10 

 б) видалення частини нирки 30 
 в) видалення нирки 60 

 8.2. Ушкодження органів сечовидільної системи (нирки, сечоводу, сечового міхура, 

сечовидільної протоки), що викликало: 
)( 

 а) гостру ниркову недостатність 5 
 б) синдром тривалого здавлювання (краш-синдром) 25 
 в) непрохідність сечоводу, уретри, сечостатеві нориці 40 
 7.3. Ушкодження статевої системи, що призвело до: )( 
 а) видалення одного яєчника, маткової труби, яєчка 15 
 б) видалення обох яєчників, обох маткових труб, яєчок, частини статевого члену 50 
 в) втрату матки: )( 
 -          до 40 років 50 
 -          від 40 до 50 років 30 

 -          старше 50 років 15 

 9. Травми верхніх кінцівок 

 9.1. Перелом лопатки, ключиці, повний або частковий розрив акроміально-

ключичного, грудинно-ключичного з’єднання 
)( 

 а) перелом, вивих однієї кістки, розрив одного з’єднання 7 

 б) перелом двох кісток, подвійний перелом однієї кістки, розрив двох зчленувань 

або перелом та розрив одного з’єднання, перелом-вивих ключиці 
10 

 в) розрив двох зчленувань та перелом однієї кістки, перелом двох кісток та розрив 15 



 

одного з’єднання 

 9.2. Ушкодження ділянки плечового суглобу (суглобна впадина лопатки, голівка 

плечової кістки, анатомічна, хірургічна шийка, бугорки, суглобна сумка) 
)( 

 а) розрив сухожилля, капсули суглобів, відриви кісткових фрагментів, в тому числі 

великого бугорку, перелом суглобної впадини лопатки, вивих плеча 
7 

 б) перелом двох кісток, перелом лопатки та вивих плеча 10 

 в) перелом плеча (голівка, анатомічна, хірургічна шийка) перелом-вивих плеча 10 

 9.3. Травматична ампутація верхньої кінцівки: )( 
 а) з лопаткою, ключицею або їх частиною 80 
 б) плеча на будь-якому рівні 70 
 в) єдиної кінцівки на будь-якому рівні 100 
 9.4. перелом плечової кістки )( 
 а) на будь-якому рівні (верхня, середня, нижня третина) 15 
 б) подвійний перелом 20 
 9.5. Ушкодження ділянки ліктьового суглобу: )( 

 а) відриви кісткових фрагментів, в тому числі надмищелків плечової кістки, вивих 

кістки 
5 

 б) перелом променевої та ліктьової кістки, вивих передпліччя  10 
 в) перелом плечової кістки    15 
 г) перелом плечової кістки з променевою та ліктьовою кістками 20 

 9.6. Перелом кісток передпліччя на будь-якому рівні, за винятком ділянки суглобів 

(верхня, середня та нижня третина): 
)( 

 а) перелом, вивих однієї кістки 5 
 б) перелом двох кісток, подвійний перелом однієї кістки 10 
 9.7.Травматична ампутація передпліччя на будь-якому рівні 40 
 9.8. Травматична ампутація єдиної кінцівка на рівні передпліччя 100 
 9.9. Ушкодження ділянки променево-зап’ястного суглобу: )( 

 а) відрив шиповидного відростка(ків), відрив кісткового фрагменту(ів), вивих 

голівки ліктьової кістки 
5 

 б) перелом двох кісток передпліччя 15 
 в) перилунарний вивих кисті 15 
 9.10. Перелом або вивих кісток зап’ястка, п’ясних кісток однієї кисті: )( 
 а) однієї кістки (крім човноподібної) 5 
 б) двох або більше кісток (крім човноподібної) 10 
 в) човноподібної кістки 10 
 г) вивих, перелом – вивих кисті. 15 
 9.11. Втрата кисті або всіх пальців однієї руки 30 
 9.12. Втрата всіх пальців обох рук 100 
 9.13. Втрата кистів обох рук або однієї кисті 100 
 9.14. Травматичне ушкодження першого пальця: )( 
 а) ушкодження сухожилля(ок) розгинача 5 
 б) відрив нігтьової пластинки 3 
 в) перелом, вивих, ушкодження сухожилля(ок) згинача 5 
 г) ампутація на рівні нігтьової фаланги 10 
 д) ампутація на рівні основної фаланги 15 
 є) ампутація пальцю з п’ясною кісткою або її частиною 25 
 9.15. Травматичне ушкодження другого – п’ятого пальців:  )( 
 а) відрив нігтьової фаланги 5 
 б) відрив нігтьової пластинки 3 
 в) ушкодження сухожилля(ок) розгинача 5 



 

 г) перелом, вивих, ушкодження сухожилля(ок) сгинателя 7 
 д) ампутація на рівні нігтьової фаланги втрата фаланги 8 
 є) втрата двох фаланг, ампутація на рівні середньої фаланги 10 
 ж) втрата пальцю з п’ясною кісткою або її частиною 15 
 10. Травми тазу 
 10.1. Перелом однієї кістки 10 

 10.2. Перелом двох кісток або розрив одного з’єднання, подвійний перелом однієї 

кістки  
15 

 10.3. Перелом трьох або більше кісток, розрив двох або трьох зчленувань 20 
 11. Травми тазостегнового суглобу 
 11.1. Відрив кісткового фрагменту(ів) 5 
 11.2. Ізольований відрив рожну(ів) 10 
 11.3. Вивих стегна 15 
 11.4. Перелом голівки, шийки, проксимального метафизу стегна 20 
 12. Травми стегна 
 12.1. Перелом стегна )( 

 а) на будь-якому рівні, за винятком ділянки суглобів (верхня, середня, нижня 

третина) 
25 

 б) подвійний перелом стегна 30 
 12.2. Травматична ампутація кінцівки на  рівні стегна )( 
 а) однієї кінцівки 60 
 б) єдиної кінцівки  100 
 12.3. Розтягнення зв’язок або розриви м’язів стегна 3 
 13. Травми колінного суглобу 
 13.1. Ушкодження ділянки колінного суглобу: )( 

 а) відрив кісткового фрагменту(ів), перелом надмищелка(ів), перелом голівки 

малогомілкової кістки, ушкодження меніску 
5 

 б) переломи наколіннику, міжмищелкового підйому, мищелков, проксимального 

метафазу великогомілкової кістки 
10 

 в) перелом проксимального метафазу великогомілкової кістки з голівкою 

малогомілкової 
15 

 г) перелом мищелків стегна, вивих гомілки 20 
 д) перелом дистального метафазу стегна 25 

 є) перелом дистального метафазу, мищелків стегна з проксимальними відділами 

однієї або обох гомілкових кісток  
30 

 13.2.1. Розриви, пошкодження меніску(менісків) 7 

 13.2.2. Розриви передньої або задньої хрестоподібної зв’язки, повний розрив 

бокових зв’язок 
15 

 14. Травми гомілки (за винятком ділянки суглобів) 
 14.1. Переломи малогомілкової, відриви кісткових фрагментів 5 
 14.2. Переломи великогомілкової, подвійний перелом малогомілкової 10 
 14.3. Переломи обох кісток, подвійний перелом великоберцової 15 
 14.4. Травматична ампутація гомілки: )( 
 а) на будь-якому рівні 60 
 б) єдиної кінцівки на будь-якому рівні 100 

 14.5. Розтягнення сухожилок або м'язів з порушенням функції, розриви м’язів 

гомілки 
5 

 14.5.Пошкодження, розриви ахіллова сухожилка 10 
 15. Травми гомілковостопного суглобу 
 15.1. Переломи: )( 



 

 а) однієї кісточки, ізольований розрив міжгомілкового синдесмозу 5 
 б) двох кісточок або однієї кісточки з краєм великогомілкової кістки 10 
 в) обох кісточок з краєм великогомілкової кістки 15 
 15.2. Вивихи, розтягнення зв’язок 5 
 16. Травми стопи 
 16.1. Перелом, вивих однієї кістки (за винятком п’яточної та таранної) 5 
 16.2. Перелом, вивих таранної кістки, вивих двох кісток 10 

 
16.3. Перелом, вивих п’яточної кістки, вивих трьох та більше кісток, підтаранний 

вивих стопи, вивих в поперечному суглобі стопи (Шопара) або передплюсневому 

(плюсневому) суглобі (Лисфранка) 

15 

 16.4. Ампутація на рівні плюсне-фалангових суглобів (нема всіх пальців стопи) 10 

 16.5. Ампутація на рівні плюсневих кісток або передплюсни 30 
 16.6. Ампутація на рівні таранної, п’яточної кістки (втрата стопи) 50 
 17. Травми пальців стопи 
 17.1. Перелом, вивих фаланги, пошкодження сухожилля(ок): )( 
 а) одного пальцю 5 
 б) двох, трьох пальців 7 
 в) чотирьох, п’яти пальців 10 
 17.2. Травматична ампутація першого пальця стопи: )( 
 а) на рівні нігтьової фаланги або між фалангового суглобу 5 
 б) на рівні основної фаланги або плюсне-фалангового суглобу 10 
 17.3. Травматична ампутація другого – п’ятого пальців стопи: )( 
 а) одного, двох пальців на рівні нігтьових або середніх фаланг 5 
 б) одного, двох пальців на рівні основних фаланг або плюсне-фалангових суглобів 10 
 в) трьох, чотирьох пальців на рівні нігтьових або середніх фаланг 15 

 б) трьох, чотирьох пальців на рівні основних фаланг або плюсне фалангових 

суглобів 
20 

 18. Травматичний, геморагічний, анафілактичний шок, що розвинувся у зв’язку з 

травмою 
15 

 19. Відмороження 
 19.1. Загальне охолодження організму (шок): )( 
 а) на повітрі 5 
 б) на воді 10 
 19.2. Відмороження: )( 
 а) І ступеню 5 
 б) ІІ ступеню 10 
 в) ІІІ ступеню 15 
 г) IV ступеню 20 
 19.3. Ускладнення при ІІІ - IV ступенях відмороження: )( 
 19.3.1. Місцевого характеру  )( 
 а) інфекція (анаеробна, гнилісна, гнійна) 5 
 б) ішемія кінцівки (васкуліт, зміни чутливості, парези) 10 
 19.3.2. Зального характеру: )( 
 а) пневмонія 10 
 б) сепсис 20 
 в) емболія 10 
 г) гострий міоглобінурійнийнефроз 10 
 19.3.3. Відторгнення органів (ніс, вушні раковини, статевий член): )( 
 а) часткове: )( 



 

 -          вушної раковини  15 
 -          від 1/3 до 2/3 носу 30 
 -          статевого члену 30 
 б) повне: )( 
 -          вуха 30 
 -          носу 40 
 -          статевого члену 50 
 19.4. Лікування: )( 
 а) консервативне 5 
 б) оперативне 10 
 20. Опіки 

 20.1. Поверхневі ушкодження (І, ІІ, ІІІ, ІІІА ступеню) до 12 % поверхні тіла 5 

 20.2. Глибокі ушкодження (ІІІБ, IV ступеню) на площі до 6 % поверхні тіла  5 

 20.3. Ушкодження органів дихання: )( 
 а) без порушення функцій 5 
 б) з порушенням функцій 25 

 20.4. Ушкодження площею від 13% до 20% поверхні тіла, в тому числі глибокі (ІІІБ, 

IV ступеню) до 10% поверхні тіла 
10 

 20.5. Ушкодження площею від 21% до 59% поверхні тіла, в тому числі глибокі (ІІІБ, 

IV ступеню) до 40% поверхні тіла 
25 

 20.6. Ушкодження площею від 60% та більше поверхні тіла, в тому числі глибокі 

(ІІІБ, IV ступеню) від 40% поверхні тіла та більше 
45 

 20.7. Опікова хвороба 10 
 20.8. Ускладнення опікової хвороби 15 
 20.9. Лікування: )( 
 а) консервативне 5 
 б) оперативне 20 
 21. Рани * 
 21.1. Різані 5 
 21.2. Колоті 7 
 21.3. Рублені 10 
 21.4. Від укусу 10 
 21.5. Рвані 10 
 21.6. Від забою 10 
 21.7. Розтрощені 20 

 *Примітка: Одержані внаслідок травми рани поверхнею до 1 см2 та глибиною до підшкірної 

клітковини не є страховим випадком. 
 22. Вогнепальні поранення 
 22.1. Кульові: )( 
 а) дотикові 5 
 б) сліпі 10 
 в) наскрізь 10 
 22.2. Уламкові: )( 
 а) дотикові 5 
 б) сліпі 10 
 в) наскрізь 10 
 22.3. Дробом: )( 
 а) дотикові 5 
 б) сліпі 10 



 

 в) наскрізь 10 
 22.4. Скальпування: )( 
 а) різних тканин тіла  5 
 б) голови 15 
 22.5. Оперативне лікування: )( 
 а) первинна та повторна хірургічна обробка 5 
 б) закриття дефекту рани 10 

 23. Отруєння, з розвитком кишково-шлункових розладів, порушень системи крові, або 

розладів нервової системи 
 23.1. Харчовими продуктами  5 
 23.1. Не харчовими продуктами 7 

 
 

          СТРАХОВИК 

      Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» 
      м. Київ, 04050, вул. Білоруська,3 
      тел/факс (044) 246-67-22 
      E-mail: info@bbs.com.ua 
      IBAN Р/р UA533004650000000265023021590  
      в ГУОК АТ «Ощадбанк», 
      Код  ЄДРПОУ 20344871; 
 
 
     ________________ / Петро  КРАСНОРУЦЬКИЙ/ 
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