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Додаток №2 до Наказу №27 від 01.07.2020р. 

АКЦЕПТ 

оферти у формі Пропозиції укласти електронний Договір добровільного страхування життя за 

програмою страхування «ТАС - Автомобіліст» 

від «01» липня 2020 року 

 
Даний АКЦЕПТ є відповіддю на зроблену АТ «СК «ТАС» (приватне), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30929821 

(надалі за текстом – «Страховик»), Пропозицію укласти електронний Договір добровільного страхування життя за 

програмою страхування «ТАС - Автомобіліст» (оферта) від «01» липня 2020 року, яка розміщена в мережі Інтернет 

на сайті вказаного Страховика за адресою: http://www.taslife.com.ua, про її повне і безумовне прийняття (акцепт), 

на умовах у ній викладених. 

Я, _________П.І.Б. ________________,  

застосовуючи електронний підпис (одноразовий ідентифікатор) на даному електронному документі засвідчую, що 

ознайомився(-лася) з усім текстом вищевказаної Пропозиції (включаючи умови (у тому числі істотні умови) 

Договору страхування життя, що пропонується до укладання, які містяться у Типовій формі Договору, яка є 

невід’ємною частиною вищенаведеної Пропозиції, які наводяться нижче і з якими я погоджуюсь), повністю 

зрозумів(-ла) її зміст, не маю заперечень до її тексту і свідомо застосовував(-ла) електронний підпис (одноразовий 

ідентифікатор) у контексті, передбаченому вищевказаною Пропозицією та приймаю на себе права та обов’язки 

сторони (страхувальника) за Договором страхування життя на умовах, викладених у вищевказаній Пропозиції та 

безпосередньо у Договорі страхування життя, що укладається між мною та Страховиком, а саме: 

 

 
ДОГОВІР ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ  

ЗА ПРОГРАМОЮ СТРАХУВАННЯ «ТАС - Автомобіліст» № ___________ 

 

 

м. Київ          ___________________________20___ р. 
 

 

Цей електронний Договір страхування життя (далі - Договір) укладено відповідно до Закону України «Про страхування» та Правил 

добровільного страхування життя у новій редакції, що затверджена 18 жовтня 2017 року та зареєстрована Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 19 грудня 2017 року, реєстраційний номер 0117337 (далі - Правила).  

Даний Договір одночасно є Підтвердженням вчинення електронного Договору добровільного страхування життя за програмою страхування 

«ТАС - Автомобіліст» № __________ від _____________р. у відповідності до Пропозиції укласти електронний Договір добровільного 

страхування життя за програмою страхування «ТАС - Автомобіліст» від «01» липня 2020 року з боку Страховика, у порядку, визначеному 

Законом України «Про електронну комерцію». 

 
СТОРОНИ ДОГОВОРУ 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ “ТАС”, що діє на підставі ліцензії Держаної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг  АВ № 499974 від 11.01.2010р.,  

Головний офіс:  м. Київ, пр-т Перемоги,65  

Приміщення для відвідування та обслуговування клієнтів - осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення розташоване за 

адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 5, поверх 5, 

приміщення № 6-а 
адреса електронної пошти sktas@taslife.com.ua, надалі «Страховик» 

ПІБ ___________________________________________________,  

адреса електронної пошти ____________________________,  
надалі «Страхувальник» 

 

Страхувальник є Застрахованою особою за цим Договором  

Адреса для листування 

та обслуговування 

Клієнтів: 

01001, м. Київ, вулиця Шота Руставелі, 16, 
поверх 6 

Адреса:  

Контактний  

телефон: 
 044 537 37 40 

Контактний  

телефон: 
 

Банківські  

реквізити: 

UA313052990000026504006800349 в 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», 

ЄДРПОУ 30929821. 

Паспортні дані:  

у особі  РНОКПП:  

що діє  

на підставі 
 Дата народження:  

Страховий агент Страховика:: ТОВ "ПРОБАНКЕР", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41704968 
Страховик і Страхувальник, що іменуються разом "Сторони", уклали цей Договір добровільного страхування життя, далі "Договір", про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.  

1.1 Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з життям, здоров'ям і 

працездатністю Застрахованої особи. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИГОДОНАБУВАЧА. 

2.1. Страхову виплату отримує Страхувальник. При цьому, якщо Страхувальник на момент отримання страхової виплати помер, виплату отримують 

спадкоємці Страхувальника. 

3. СТРАХОВІ ВИПАДКИ. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ.  

3.1. Перелік страхових випадків (ризиків) 
3.2. Страхова сума за 

ризиками 

3.3. Страховий тариф за 

ризиками 

3.4. Страховий внесок 

за ризиками 

3.1.1. 
Втрата життя Застрахованої особи, яка настала під час 
дії Договору страхування (далі – Втрата життя). 

1,00 0,00 0,00 

mailto:sktas@taslife.com.ua


3.1.2. 

Втрата життя Застрахованої особи внаслідок ДТП, яка 

сталася під час дії Договору страхування (далі – Втрата 
життя внаслідок ДТП). 

   

3.1.3. 

Тілесні ушкодження Застрахованої особи внаслідок 

ДТП, що сталися під час дії Договору страхування (далі 

– Травматизм внаслідок ДТП) 

   

3.3.1. Страховий тариф за Договором складає: _____%. 3.5. 
Всі розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України 

- гривня 

3.4.1 
Розмір страхового платежу за Договором складає ______грн. (________)  і має бути внесений  Страхувальником _______________________ на 

поточний рахунок Страховика до «_____» ________________ _____ р. 

4. СТРОК ДІЇ. МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ. 

4.1. 
Договір набирає чинності, наступного за датою внесення  страхового платежу (у повному обсязі) на  поточний рахунок Страховика, але не 

раніш _________________________ і діє до 24:00  ____________________________ року включно. 

4.2. 

Договір страхування діє на території всіх країн світу, окрім зон воєнних конфліктів, в тому числі окрім територій Автономної Республіки Крим, 
міста Севастополь, населених пунктів Луганської та Донецької областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження. 

5. УМОВИ ЗМІНИ  І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВІДМОВУ ВІД ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ 

СПОРІВ. 

5.1. Дія Договору та зобов’язання за ним припиняються у випадку закінчення строку, на який його укладено, за погодженням Сторін, а також у інших випадках, 

передбачених чинним законодавством України: 

5.1.1. При закінченні строку дії Договору страхування – з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем, що визначений як день закінчення його дії; при цьому 
Сторони не звільняються від повного виконання своїх обов’язків за цим Договором; 

5.1.2. У випадку здійснення страхової виплати у повному розмірі за будь-яким із страхових випадків, визначених п.3.1.1. Договору;  

5.1.3. У випадку несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені Договором строки, визначені у розділі 3.4.1. Договору; 
5.1.4. У інших випадках, визначених Договором, Правилами та законодавством України. 

5.2. Дія Договору страхування припиняється за згодою Сторін, а також у наступних випадках: 

5.2.1. При закінченні строку дії Договору страхування – з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем, що визначений як день закінчення його дії; при цьому 
Сторони не звільняються від повного виконання своїх обов’язків за цим Договором; 

5.2.2. При виконанні Страховиком зобов`язань перед Страхувальником у повному обсязі - з дня остаточного розрахунку; 

5.2.3. При несплаті Страхувальником першого страхового внеску, передбаченого Договором страхування, у строк – з дня укладання Договору страхування; 
5.2.4. При несплаті Страхувальником чергового страхового внеску у розмірі та у строки передбачені Договором страхування; 

5.2.5. При прийнятті судового рішення про визнання Договору страхування недійсним, а також у разі його укладення після настання страхового випадку – з 

дня укладання Договору страхування; 
5.2.6. За ініціативою Страхувальника. В цьому випадку здійснюється виплата викупної суми відповідно до умов Договору страхування; 

5.2.7. В інших випадках, передбачених законодавством України 

5.3. Про намір достроково припинити дію Договору страхування Сторона-ініціатор зобов`язана повідомити іншу Сторону не пізніше як за 30 (тридцять) 
календарних днів до передбачуваної дати припинення Договору страхування. 

5.4. Протягом всього строку дії цього Договору викупна сума за ним дорівнює 0 (нулю).    

5.5. Пропозиції Страховика про внесення змін (доповнень) до укладеного Договору страхування в частині істотних умов Договору, здійснюється шляхом 
направлення щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів до дати запланованої зміни істотних умов, повідомлення, у формі що дає можливість встановити 

дату відправлення такого повідомлення, в тому числі на засіб зв'язку Страхувальника, вказаний у Договорі. 

5.6. Про намір внести зміни до умов Договору страхування Сторона-ініціатор повинна повідомити іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних 
днів до передбачуваної дати внесення змін, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. Будь-які зміни умов Договору страхування 

здійснюються за взаємною згодою Страхувальника та Страховика як шляхом підписання Додаткової угоди до Договору страхування, так і шляхом обміну 

листами, документами, підписаними Стороною, яка їх надсилає, а також у інший спосіб та порядок, що не суперечить законодавству України. 
5.7. У разі незгоди однієї із Сторін на внесення змін у Договір страхування, протягом 30 (тридцяти) календарних днів вирішується питання про дію Договору 

страхування на попередніх умовах або про припинення його дії. 

5.8. Договір визнається недійсним на підставі рішення суду, що набуло чинності, у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також, якщо 

договір укладений після страхового випадку. 
5.9. Спори за Договором страхування, що виникають між Страхувальником і Страховиком, розв`язуються шляхом переговорів. При неможливості 

врегулювання спірних питань, справа передається на розгляд у відповідний суд, згідно чинного законодавства України. 

5.10. Страхувальник має право відмовитись від Договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати укладання Договору. У випадку подання 
вимоги Страхувальником про відмову від Договору до закінчення 14-денного терміну від дати укладання Договору, Страхувальнику з урахуванням положень, 

зазначених нижче, повертаються страхові внески, здійснені ним за таким Договором, протягом 10 (десяти) робочих днів на реквізити Страхувальника, вказані 

у його вимозі. Страхувальник зобов’язується відшкодувати Страховику за рахунок суми, що повертається, вартість розрахунково-касового обслуговування, 
оплаченого Страховиком при її зарахуванні та  поверненні. 

У разі відмови Страхувальника від укладеного Договору страхування Договір вважається не укладеним, а Сторони Договору страхування повинні повернути 

одна іншій все отримане за Договором страхування і у Сторін не виникають передбачені даним Договором страхування зобов’язання щодо предмету Договору 
страхування. 

У випадку настання страхового випадку звертатися за телефоном 044 537 37 40. 

 
 

 



6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 

6.1. Страхувальник має право: 
6.1.1. на зміну умов Договору за згодою сторін. Зміни до Договору вносяться 

шляхом укладання Додаткової угоди між Страховиком та Страхувальником, так і 

шляхом обміну листами, документами, підписаними Стороною, яка їх надсилає, 

також у інший спосіб та порядок, що не суперечить законодавству України; 

6.1.2. на отримання дублікату Договору у разі втрати оригіналу; 

6.1.3. За згодою Застрахованої особи призначати одного або кількох фізичних або 

юридичних осіб – Вигодонабувачів, а також змінювати їх на інших осіб до настання 
страхового випадку; 

6.1.4. Достроково припинити дію Договору страхування та отримати викупну суму 

згідно з умовами Договору страхування. 

6.2. Страхувальник зобов`язаний: 
6.2.1. ознайомитись з умовами страхування та Правилами; 

6.2.2. сплачувати страхові внески у розмірі і в строки, що визначені Договором. 

6.3. Страховик має право: 
6.3.1. при несплаті страхового внеску припинити дію Договору; 
6.3.2. перевіряти повідомлену Страхувальником інформацію, а також контролювати 

виконання ним умов Договору страхування, самостійно проводити перевірку 

обставин настання страхових випадків, робити запити про відомості, пов'язані із 

страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, лікувально-

профілактичних закладів охорони здоров’я та інших підприємств, установ і 

організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку; 

6.3.3. відмовити у здійсненні страхової виплати відповідно до умов Розділу 10 

Договору; 
6.3.4. при наявності обґрунтованих сумнівів в підставах для здійснення страхової 

виплати відстрочити її до з’ясування цих підстав, але не більше ніж на 6 місяців. 

6.4. Страховик зобов’язаний: 
6.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами. 

6.4.2 протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 

своєчасного здійснення страхової виплати; 
6.4.3. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику 

та/або спадкоємцям Страхувальника у передбачений Договором строк; 

6.4.4 тримати в таємниці відомості про Страхувальника, його майновий стан, а також 

щодо учасників та умов Договору за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством України.  

6.5. За письмовою заявою Страхувальник має право протягом дії Договору передати 

свої права та обов'язки за Договором іншій особі за умови її письмової згоди, згоди 

Застрахованої особи та Страховика, що оформлюється тристоронньою Додатковою 
угодою до Договору страхування.  

6.6. Страховик має право передати права та обов’язки за Договором іншому 

Страховику, який має відповідну ліцензію на право здійснення страхової діяльності 

у формі добровільного страхування життя, за умови згоди Страхувальника та 

Застрахованої особи, що оформлюється тристоронньою Додатковою угодою до 

Договору страхування. 

6.7. Сторони зобов`язані протягом 30 (тридцяти) календарних днів повідомляти одна 
одну про зміну найменування, адреси, банківських реквізитів, про інші зміни, що 

можуть вплинути на виконання Сторонами обов`язків відповідно до умов Договору 

страхування. 

6.8. Сторони набувають інших прав та обов’язків, що прямо випливають з Договору 

та/або передбачені Правила та чинним законодавством України. 

6.9. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової 

виплати шляхом сплати Вигодонабувачу неустойки (штрафу, пені) за кожен день 

прострочення, виходячи із 3% річних. 
6.10. Порядок прийняття претензії щодо послуг зі страхування життя: вказані 

претензії у письмовій формі з викладенням обставин та підстав, що стали причиною 

подання претензій приймаються Страховиком за місцем його знаходження. 

6.11. Інші послуги, пов'язані зі здійсненням страхування життя за Договором не 

надаються. 

7. ПРОСТРОЧЕННЯ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ. 

7.1. У випадку несплати чергової частини загального страхового платежу 

повністю або частково у строки, встановлені у Договорі, страхове покриття за 

Договором не продовжується на наступний період страхування та припиняє 
свою дію з 00 год. 00 хв. дати, наступної за датою закінчення попереднього 

сплаченого періоду страхування. Страховик звільняється від обов’язку щодо 

здійснення страхової виплати за події, на момент настання яких існувала 
прострочена заборгованість по сплаті чергової частини загального страхового 

платежу за цим Договором. При цьому, у Сторін не виникає будь-яких 

зобов’язань за таким Договором у наступні періоди страхування, за які 
страховий платіж повністю або частково не сплачений у передбачені 

Договором розміри та строки. 

7.2. У разі сплати страхового платежу за період страхування, страхове покриття 
за Договором поновлюється з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем 

надходження страхового платежу на поточний рахунок Страховика, окрім 

випадків, коли страхові платежі за періоди страхування не надходили більше 
ніж протягом 6 (шести) місяців поспіль. 
8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ, 

ВИГОДОНАБУВАЧА) У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

7.1. Дії Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) при настанні 

страхового випадку визначені в розділі 14 Правил. 

9. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ. 
9.1. Для підтвердження настання страхової події Страхувальник (Вигодонабувач) 

надає наступні документи: 

9.1.1. письмова заява на здійснення страхової виплати за встановленою формою; 

9.1.2.документ, що підтверджує особу Вигодонабувача, і його ідентифікаційний 

податковий номер. 

 

9.1.3. довідку, що підтверджує факт, причини та обставини настання дорожньо-

транспортної пригоди, наслідком якої є страховий випадок, видану 

уповноваженим органом МВС; 
9.1.4. у разі настання страхової події по ризику, вказаному в п.3.1.1 – 3.1.2. 

Договору: 

       - свідоцтво про смерть (оригінал або нотаріально завірена копія); 

       - оригінал (нотаріально завірена копія) документа, що підтверджує факт 

настання страхового випадку, акт за формою Н-1, що підтверджує факт настання 

нещасного випадку, який складається відповідно до чинного законодавства; 

       - для Спадкоємця – нотаріально завірене свідоцтво про право на спадок. 
9.1.5. у разі настання страхової події по ризику, вказаному в п.3.1.3. Договору: 

- довідку з лікувально-профілактичної установи, яка містить у собі детальну 

інформацію щодо повного клінічного діагнозу, характер та локалізація, розміри 

та давність виникнення травматичних ушкоджень (листи непрацездатності, 

відповідна довідка медичної установи, амбулаторна карта, виписка з історії 

хвороби). 

9.1.6. у випадку, якщо за фактом настання страхової події порушено кримінальне 

провадження , Страхувальник (Вигодонабувач) на вимогу Страховика надає 
довідку компетентних органів про порушення справи, або копію постанови про 

порушення (припинення) кримінального провадження, вироку суду і т. н. 

9.2. Окрім зазначених в п.9.1. документів, Страховик має право вимагати від 

Страхувальника (Вигодонабувача) надання інших документів про причини і 

обставини страхової події 

10. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ. 

10.1. Страховик зобов'язаний при надходженні заяви на здійснення страхової 

виплати від особи, яка відповідно до Договору страхування має право на 
отримання страхової виплати, в термін не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з 

дня одержання всіх необхідних документів, відповідно до п.9.1. Договору, 

прийняти рішення про виплату або про відмову у страховій виплаті. 

10.2. У випадку, якщо Страховик протягом терміну, визначеного в п. 10.1 

Договору, прийняв рішення про відмову у страховій виплаті, він зобов’язаний 

протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів надіслати особі, яка відповідно до 

Договору страхування має право на отримання страхової виплати, в письмовій 
формі обґрунтовані причини відмови у здійсненні страхової виплати. 

10.3.Страхова виплата здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня 

прийняття відповідного рішення, на підставі страхового акту, який складається 

Страховиком. Страхова виплата здійснюється Застрахованій особі (спадкоємцям 

Застрахованої особи) на рахунок, зазначений у заяві на здійснення страхової 

виплати. Якщо Застрахована особа є неповнолітньою (малолітньою) страхова 

виплата здійснюється її батькам або особі, яка визнана опікуном згідно чинного 

законодавства України. 
10.4. У разі настання страхових випадків Страховик зобов'язується здійснити 

страхові виплати в розмірі: 

10.4.1. У разі настання страхового випадку, вказаного в п.3.1.1 – 3.1.2. Договору, 

виплата складає 100 % страхової суми. 

10.4.2. У разі настання страхового випадку, вказаного в п.3.1.3. Договору, виплата 

здійснюється  у розмірі % (відсотку) від страхової суми, визначеного у ТАБЛИЦІ 

РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ за страховим випадком «Тілесне ушкодження 
Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що стався під час дії Договору 

страхування» (яка є невід’ємною частиною даного Договору і яка оформлена у 

вигляді окремого електронного документа (що передбачено ч. 5 ст. 11 Закону 

України «Про електронну комерцію»), який розміщений на офіційній веб-сторінці 

Страховика за посиланням: https://taslife.com.ua/wp-

content/uploads/2020/07/tablyczya-vyplat-po-travmam_programa_tas-
avtomobilist_oformlennya-hotline-finance.pdf. Сумарний розмір страхових 

виплат за цим страховим ризиком не може перевищувати загального розміру 

страхової суми для цього ризику. 
10.5. При настання страхових випадків, передбачених цим Договором, Страховик 

звільняється від обов’язку здійснити страхову виплату у разі, якщо такий 

страховий випадок настав після закінчення дії Договору та є наслідком обставин 

(чи пов'язаний з ними), які виникли під час дії Договору страхування. 

11. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ 

СТРАХУВАННЯ 

11.1.Не вважається страховим випадком та страхова виплата не здійснюється, 
якщо смерть та інші наслідки нещасного випадку, що сталися із Застрахованою 

особою, прямо чи опосередковано пов'язані з: 

11.1.1. Участю Застрахованої особи у війні або воєнних діях, як оголошених, так 

і неоголошених, у бойових діях, воєнному вторгненні, військових навчаннях, 

громадянській війні, громадських безладах, страйку, повстаннях, революціях, 

терористичних акціях, введенні воєнного правління або захопленні державної 

влади, незалежно від того, чи є Застрахована особа  активним або пасивним 

учасником; 
11.1.2. Виконанням Застрахованою особою своїх професійних обов’язків, 

пов’язаних з високим ризиком для життя та здоров’я: на посаді інкасатора, 

каскадера, рятувальника; підняттям та переміщенням тягарів, перевезенням 

хімічних сполук, вибухових речовин; прийняттям участі в заходах  по 

припиненню масових заворушень, входженням до складу поліцейських та 

військових спеціалізованих підрозділів, наданням охоронних послуг; 

11.1.3. Впливом ядерного вибуху, викиду радіоактивних речовин, впливу 

іонізуючого випромінювання; 
11.1.4. Самогубством або наслідками замаху Застрахованої особи на самогубство, 

а також навмисним заподіянням Страхувальником, Застрахованою особою, 

Вигодонабувачем тілесних ушкоджень Застрахованій особі; 

11.1.5. Різного роду психічними відхиленнями, розладами поведінки, неврозами, 

хімічною залежністю, паралічами, епілептичними нападами та іншими судомами; 

11.1.6. Вживанням алкоголю (наявність в крові алкоголю, що перевищує 0,3 

проміле), будь-яких його замінників, наркотичних, психотропних або  токсичних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів; прийняття ліків чи проведення будь-якого 

лікування без призначення лікарем; 

11.1.7. Керуванням транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного або 

токсичного сп’яніння та/або без передбаченого у Застрахованої особи допуску 
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до керування транспортним засобом відповідної категорії згідно чинного 

законодавства країни, в якій стався страховий випадок та/або передачі керування 

транспортним засобом іншій особі в стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп’яніння та/або яка не мала права на керування транспортним засобом; 

11.1.8 службою, виконанням обов'язків або участю в навчаннях військових сил або 

сил, які забезпечують правопорядок; 

11.1.9. Небезпечного заняття та хобі, участі Застрахованої особи в професійному 

спорті, змаганнях, гонках, спробах встановлення рекорд, чи інших небезпечних 

захопленнях в яких використовуються транспортні моторизовані засоби, 

включаючи: мото- та автоспорт, та ін.  
11.2. Підстави для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат: 

11.2.1. Навмисні дії Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) 

спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на 

дії, пов’язанні з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку та 

вчинені у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, 

життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій зазначених осіб 

встановлюється відповідно до чинного законодавства України; 

11.2.2. Вчинення Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем) 
умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку; 

11.2.3. Подання Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем) 

свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування або про факт 

та обставини настання страхового випадку; 

11.2.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Застрахованою особою, 

Вигодонабувачем) Страховика про настання страхового випадку без поважних на це 

причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин страхового 

випадку і розміру страхової виплати. 

12. СПЕЦІАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СТОРІН ЩОДО 

ОФОРМЛЕННЯ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ 

(ПРАВОЧИНІВ) 

Страхувальник та Страховик домовилися та встановили:  

а) що наступні договори (правочини), що будуть укладені Страхувальником 

виключно із Страховиком (у тому числі щодо цього Договору страхування, інші 

договори страхування) можуть укладатися у письмовій формі або електронній формі 
із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем Страховика або Агента 

або Представника (повіреного). У разі кладення правочинів в електронній формі 

сторони дотримуються положень Цивільного кодексу України, Закону України 

«Про страхування», Закону України «Про електронну комерцію», а також інших 

нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронної 

комерції під час вчинення електронних правочинів.  

б) що договори (правочини) в електронній формі, які будуть укладені 

Страхувальником виключно із Страховиком можуть укладатися (підписуватися) 
шляхом:  

• використання (у порядку встановленому чинним, на момент такого використання, 

законодавством України) електронного підпису, прирівняного чинним, на момент 

використання, законодавством України, до власноручного підпису;  

• використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним 

Законом України «Про електронну комерцію», шляхом застосування 

Страхувальником одноразового пароля, надісланого Страховиком на авторизований 
(аутентифікований) Страховиком номер телефону Страхувальника. При чому, 

зазначений у даному Договорі номер телефону Страхувальника є його 

авторизованим (аутентифікованим) телефонним номером;  

• використання (у порядку та у випадках, визначених чинним законодавством) 

факсимільного відтворення підпису Страховика та відтиску його печатки за 

допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання як аналога 

власноручних підпису та печатки (факсиміле). 

 в) що при виконанні Договору страхування та інших договорів, укладених між 
Страхувальником та Страховиком, допускається підписання документів (у тому 

числі електронних документів), необхідних для такого виконання, шляхом:  

• використання (у порядку встановленому чинним, на момент такого використання, 

законодавством України) електронного підпису, прирівняного чинним, на момент 

використання, законодавством України, до власноручного підпису;  

• використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним 

Законом України «Про електронну комерцію», шляхом застосування 

Страхувальником одноразового пароля, надісланого Страховиком на авторизований 
(аутентифікований) Страховиком номер телефону Страхувальника.  

При чому, зазначений у даному Договорі номер телефону Страхувальника є його 

авторизованим (аутентифікованим) телефонним номером; 

• використання (у порядку та у випадках, визначених чинним законодавством) 
факсимільного відтворення підпису Страховика та відтиску його печатки за 

допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання як аналога 

власноручних підпису та печатки (факсиміле).  

г) що використання (накладення) стороною будь-якого з вищезазначених (в 

пунктах б) та в)) способів підпису договорів/документів, прирівнюється ними (має 

для сторін рівнозначні юридичні наслідки) до оригінального власноручного 

підпису відповідної сторони. 
13. Підписанням даного Договору Страхувальник засвідчує  своє повне і 

безумовне прийняття Пропозиції укласти електронний Договір добровільного 

страхування життя за програмою «ТАС - Автомобіліст» (оферти)  від «01» липня 

2020 року, що розміщена на сайті Страховика www.taslife.com.ua. Страхувальник 

визнає себе стороною вказаного Договору і підтверджую своє приєднання до його 

умов в цілому. Засвідчую, що ознайомився з умовами вказаних Пропозиції 

(оферти), Правил та Договору, повністю зрозумів їх зміст, не маю заперечень до 

тексту документів і свідомо, з власної волі вчинив дії направлені на укладання 
Договору. 

14. ІНШІ УМОВИ 

14.1. Цей Договір укладено і підписано у відповідності до  вимог Закону України 

«Про електронну комерцію», шляхом направлення Страховику  Акцепту про 

прийняття  вищевказаної Пропозиції та застосування електронного підпису 

одноразовим ідентифікатором. 

14.2. Правила розміщені на офіційному сайті Страховика за посиланням 

www.taslife.com.ua.  
14.3. Підписуючи даний Договір, Страхувальник уповноважує будь-якого 

лікаря, зокрема лікаря з яким у них підписано декларацію про надання первинної 

медичної допомоги, а також лікарню, поліклініку або іншу організацію, яка надає 

медичну допомогу, страхову компанію або будь-яку іншу компанію, організацію, 

або будь-яку особу, що володіє інформацією про них, надати необхідну АТ «СК 

«ТАС» (приватне) інформацію, включаючи копії документів із зазначенням 

захворювань або нещасних випадків, пройденого ними лікування, обстеження, 
консультацій або госпіталізації, а також про їх професійне заняття і місце роботи 

або про інші події, які виникли або можуть виникнути протягом строку дії 

Договору страхування 

14.4. Підписуючи даний Договір, я, Страхувальник, підтверджую, що 

інформація, передбачена частиною другою статті 12 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» була 

надана мені Страховиком. Також підтверджую, що надана мені інформація 

забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її 
придбання. 

14.5. Підписуючи даний Договір, Страхувальник погоджуються з умовами, 

викладеними в цьому Договорі, та надає згоду відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» на збирання, збереження, обробку  Страховиком 

своїх персональних даних, в тому числі тих, що стосуються здоров’я, та передачу 

даних третім особам з метою виконання та супроводження Договору страхування 

(додаткового повідомлення про таку передачу не вимагається). Страхувальник  
посвідчує, що отримав повідомлення про обробку та включення своїх 

персональних даних до бази персональних даних клієнтів Страховика з метою 

забезпечення реалізації відносин у сфері послуг із страхування життя, виконання 

та супроводження Договору страхування. Зі своїми правами, як суб’єкта 

персональних даних, відповідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних 

даних» ознайомлений. 

14.6. Підписуючи даний Договір, Страхувальник згоден бути Застрахованою 

особою. 
14.7. Правовідносини сторін за даним Договором регулюються і визначаються 

умовами, які викладено у даному тексті, і які є конкретизованими умовами 

страхування, що визначені (у відповідності та у межах Правил) програмою 

страхування «ТАС - Автомобіліст».  

Інші умови Договору, які не відображено у даному тексті, містяться у Правилах  

14.8. З усіх питань, не врегульованих даним Договором та Правилами, сторони 

керуються чинним законодавством України. 

 

Підпис Страхувальника:   

ПІБ 

 
електронний підпис одноразовим 

ідентифікатором, визначеним 

Законом України «Про електронну комерцію» 

 
 

15. ПІДПИСИ СТОРІН 

СТРАХОВИК 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ТАС” 

в особі Директора Департаменту Клієнтського сервісу Тузиннської Олени Миколаївни 

 

СТРАХУВАЛЬНИК 

ПІБ 
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