
«МОЛОДЯТА»
(довгострокова спеціальна умова)

Організатор: АТ «СК «ТАС» (приватне) (далі – СК «ТАС»)
Термін дії спеціальної умови: з 01.01.2021 по 31.12.2021 включно (далі – Період дії 
спеціальної умови).
Категорія Учасників: 
Учасниками за цією спеціальною умовою є усі, хто одружився у 2020 році (надалі – 
Учасники), та які придбали (стали Страхувальниками) накопичувальний Договір 
страхування життя програмою «ТАС-Лайф» в період дії спеціальної умови. 
Спеціальна умова розповсюджується на Договори, що відповідають наступним умовам:
Строк внесення страхових платежів – від 10 років.
Валюта страхування – гривня, долар США, євро.
Страховий внесок – не менше 5 000 грн./рік або в еквіваленті у валюті (долар США, євро), на 
момент його здійснення. 
Для підтвердження факту одруження у 2020 році, до пакету документів обов’язково має бути 
додане свідоцтво про одруження, у якому зазначена дата реєстрації шлюбу у 2020 році.
Договір Учасника повинен бути оформлений до 01.02.2022 року включно, а внесок 
оплачений у повному обсязі в Період дії спеціальної умови.
Призовий фонд: 
Призом є брендований подарунок, визначений СК «ТАС».
Порядок отримання Призу:
Приз отримують усі Учасники, які відповідають вимогам п.3 цих Умов.
Приз передається Учаснику разом із Полісом/Договором страхування життя, що відповідає 
вимогам п.4.
Інформаційні ресурси:
Інформування щодо введення спеціальних умов здійснюється шляхом їх розміщення на 
корпоративному інтернет-сайті СК «ТАС», сторінках в соціальних мережах та в закритому 
доступі у «Кабінеті Агента».
Інші умови:
СК «ТАС» не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками.
СК «ТАС» не несе відповідальності за роботу пошти, будь-які поштові помилки, затримку 
грошових відправлень тощо, а також за роботу операторів зв’язку.
У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких 
спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення 
приймає СК «ТАС». Рішення СК «ТАС» є остаточними та оскарженню не підлягають.
За даною спеціальною умовою застосовуються знижки за програмою лояльності 
«ТАС-Карта». Подарунок по даній спеціальній умові видається завжди, не залежно від інших 
акційних пропозицій  та інших спеціальних умов від СК «ТАС». 
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