
АКЦЕПТ 
Пропозиції укласти електронний Договір добровільного страхування життя  

за програмою страхування «ОнЛАЙФ»  

від «____» _________ 2022 року 
 

м. Київ ___.___.2022 р. 

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

Пропозицію укласти електронний Договір добровільного страхування життя за програмою страхування «ОнЛАЙФ» (оферта) від «____» 
__ 2021 року (надалі – «Пропозиція»), 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.  
Даний Акцепт (включаючи Медичну Декларацію) є електронним повідомленням (документом) відповідно до Закону України «Про 

електронну комерцію» 
 
Я, _________П.І.Б. ________________,  
застосовуючи електронний підпис (одноразовий ідентифікатор) на даному електронному документі засвідчую, що ознайомився(-лася) з 

усім текстом вищевказаної Пропозиції (включаючи загальні умови договору страхування життя за програмою страхування «ОнЛАЙФ», 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, внаслідок чого між мною та вказаним 

Страховиком, у відповідності до Правил добровільного страхування життя зі змінами Страховика у редакції, що зареєстровані рішенням 

Національного Банку України №21/176-пк від 22.01.2021 року, та Закону України «Про електронну комерцію», укладено електронний 

Договір страхування життя на умовах, запропонованих у вищевказаній Пропозиції та викладених нижче, а саме: 

ДОГОВІР ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ СТРАХУВАННЯ  
«ОнЛАЙФ» № _________ 

(Індивідуальна частина Договору) 

 
м. Київ                                                                                                                від «____»_______20__р. 

1. Страховик 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ТАС» 

Місцезнаходження 

Страховика 
м. Київ, 03117, пр-т Перемоги, буд. 65. 

Адреса для листування та 

обслуговування Клієнтів та 

телефон: 

01001, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 16, 6 поверх  

(044) 537-37-40  

Реквізити для сплати 

платежу: 
UA313052990000026504006800349 в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 30929821 

2. Страхувальник   

(є Застрахованою особою) 

П.І.Б.  

Адреса:  

Дата народження:  

РНОКПП  

Паспортні дані  

3. Вигодонабувачі 

За страховими ризиками , визначеними п.7.1.3. та п. 7.1.4. даного Акцепту, отримувачем виплати (вигодонабувачем) 

є Застрахована особа.  

За страховим ризиком, визначеним в п. 7.1.1. та 7.1.2. даного Акцепту отримувачами виплати є спадкоємці 

Страхувальника. 

4. Строк дії Договору 

Цей Договір добровільного страхування життя (надалі за текстом – «Договір») укладається строком на 

1 рік.  

При цьому. строк, на який укладено Договір продовжується ще на один рік, якщо жодна із Сторін не 

заявить про свій намір припинити Договір і письмово не повідомить іншу Сторону за 1 (один) місяць до 

закінчення строку дії Договору. 

 

Територія дії Договору – – на території всіх країн світу, за виключенням зон воєнних конфліктів, території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, а також населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (Донецька 

область, Луганська область) та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (Донецька область, Луганська область) відповідно до Розпорядження 

КМУ № 1085-р від 07.11.2014 року .  

5. Період очікування вступу в 

дію страхового покриття 

Період очікування страхового покриття за страховим випадком, визначеним п.7.1.2 Договору, встановлюється в 

календарних днях для кожного захворювання та міститься у Додатку №1 до Пропозиції. Захворювання, що виникли в 

період очікування не будуть підставою для отримання будь-яких виплат по Договору протягом терміну його дії. 

Період очікування страхового покриття за страховим випадком, визначеним п.7.1.3. Договору, становить 3 (три) 

календарних дні. 

6. Пакет страхування  

7. Перелік страхових випадків 

(ризиків): 
8. Страхова сума, грн.  9. Страховий тариф 10. Страховий платіж, грн. 

7.1.1. Втрата життя    

7.1.2. Втрата життя внаслідок 

НВ 
   

7.1.3. Настання захворювання    

7.1.4. Травматизм    



10.1. Розмір страхового платежу, грн.  

Протягом одного року Застрахована особа має можливість скористатись сервісом “Лікар онлайн” через підключення до  системи телемедицини 
«ПЛАТФОРМА», який надає партнер Страховика ТОВ «Лікар Онлайн», що передбачає необмежену кількість он-лайн консультацій терапевта та 5 (п’ять) 

консультацій спеціалістів вузького профілю стосовно стану свого здоров’я. Умови та порядок надання сервісу розміщено на сайті : 
https://likaronline.com.ua. 

11.Періодичність сплати 

внеску 
щомісячно 

12. Строк сплати страхового 
внеску 

12.1.Строк сплати першого 

платежу 
___.___.20__ (+ 30 днів від дати укладення) 

12.2.Строк сплати чергового 

платежу  Щомісячно до ___ числа починаючи з другого місяця дії договору  

13. Порядок сплати 

страхового внеску 

Страховий платіж сплачується Страхувальником відповідно до періодичності, вказаної у п. 0 Договору, у національній 

валюті України, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок Страховика у строк згідно п. 122 даного 

Акцепту. 

 

14.1. Предметом цього Договору є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованої 

особи. 

14.2. Всі інші істотні умови Договору, викладені в Пропозиції, які є невід’ємною частиною Договору. Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про 

електронну комерцію» Пропозиція оформлена окремим електронним документом, та розміщена на офіційній веб-сторінці Страховика за посиланням: 

__________________________________________________________________________________ 

14.3. Договір складається з Пропозиції та цього Акцепта. Даний Акцепт укладається в електронній формі та підписується з боку Страхувальника 

електронним підписом одноразовим ідентифікатором (який надсилається  Страховиком у вигляді електронного повідомлення на засіб мобільного зв’язку 

Страхувальника) шляхом його введення Страхувальником у відповідне діалогове вікно в інформаційно-телекомунікаційній системі Страховика  та натискання 

відповідної кнопки. 

 

14.4. При настанні страхового випадку, Застрахована особа (спадкоємці Страхувальника) особисто або через представників, протягом 5 (п’яти) робочих днів, 

як тільки стане відомо про його настання, у будь-який зручний для Страхувальника/Застрахованої особи (спадкоємців Страхувальника) спосіб повинна 

повідомити про це Страховику наступну інформацію: номер Договору; прізвище та ім’я Застрахованої особи; детальний опис обставин випадку; контактний 

телефон. У термін не більше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, Застрахована особа (спадкоємці 

Страхувальника) або їх представник зобов’язані надати Страховику усі необхідні документи, перелік яких визначений в Розділі 14 Пропозиції. 

14.5. Шляхом укладення Договору (приймаючи Пропозицію шляхом підписання даного Акцепту) Страхувальник/Застрахована особа підтверджує та визнає, 

що: до укладення Договору його було повідомлено про усю інформацію, передбачену ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання фінансових послуг»; зазначена інформація є доступною на офіційному сайті Страховика www.taslife.com.ua є правильною та достатньою для 

правильного розуміння суті фінансової послуги, що надається Страховиком. Вся інформація та всі умови Договору страхування та Правил страхування йому 

зрозумілі. 

14.6. Уся вищезазначена інформація та Договір страхування не містять двозначних формулювань та/або незрозумілих Страхувальнику/Застрахованій особі 

визначень; укладення Договору страхування не нав’язане йому іншою особою; Договір страхування не укладається Страхувальником під впливом помилки, 

тяжких обставин, примусу, насильства; Страхувальник має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору страхування.  

14.7. Шляхом укладення Договору страхування за Пропозицією, Страхувальник/Застрахована особа погоджується з умовами, викладеними в Пропозиції , 

Правилах страхування, та надають 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 їх третім особам, також надають свою згоду на передачу таких персональних даних 

іншим суб’єктам відносин, з метою виконання та супроводження Договору страхування (додаткового повідомлення про таку передачу не вимагається). 

Страхувальник/Застрахована особа 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, в тому 

числі - про покладені на Страховика зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей виконання обов’язків Страховика, передбачених Законом 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення».. Зі своїми правами, як суб’єкта персональних даних Страхувальник та Застрахована особа, відповідно ст. 8 Закону 

України «Про захист персональних даних» ознайомлені. 

14.8. 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 
 

МЕДИЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ. 

Підписуючи даний Акцепт, я підтверджую і гарантую, що: за останні 12 місяців Застрахована особа не звертався (-лася) за медичною допомогою, обстеженням 

чи консультацією у зв’язку із одним і тим самим захворюванням більш ніж один раз (за виключенням профоглядів); за останні 12 місяців до укладання Договору 

Застрахована особа не мала захворювань ендокринної системи; хвороб крові, кровотворних органів, системи кровообігу; хвороб нервової системи  (в т. ч. 

пухлина головного мозку, пухлина спинного мозку та хребетного стовпа, уражень нервової системи при злоякісних новоутвореннях, смерть мозку, травма 

хребетного стовпа та спинного мозку, гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт), енцефаліт гострий некротичний); хвороб органів дихання; хвороб 

органів травлення; хвороб сечостатевої системи; хвороб шкіри та підшкірної клітковини; психічних хвороб, хвороб кістково м’язової системи, не має злоякісних 

новоутворень та не є хворою на СНІД або пов'язані зі СНІДом хвороби, а також не знаходиться на обліку в наркологічних, туберкульозних, психоневрологічних, 

шкірно-венерологічних диспансерах, центрах профілактики та боротьби зі СНІДом; на даний момент Застрахованій особі не присвоєна І або ІІ групи 

інвалідності, а також не існує передумов для отримання групи інвалідності;  

 

Я, Страхувальник, підтверджую і гарантую, що вся інформація, надана в цьому Акцепті є правдивою, достовірною та вичерпною, і я розумію, що ця інформація 

може мати вирішальне значення при укладанні Договору страхування. Неповна і неправдива інформація може привести до не укладання або припинення дії 

Договору страхування. У разі, якщо з будь-якої причини виявиться, що дані зазначені в Медичній декларації не відповідають дійсним, то при настанні страхового 

випадку, Страховиком буде відмовлено у страховій виплаті. 

ПІДПИС  СТРАХУВАЛЬНИКА 

З  умовами Пропозиції  та Правил ознайомлений(-на) та згодний(-на)  

 

_______________________ 

 

ПІБ 

 

                                      

Підписано шляхом використання електронного підпису одноразовим 

ідентифікатором 

 

УВАГА! Якщо в даний час Ви проходите обстеження з приводу симптомів, які можуть бути проявом якого-небудь з вищевказаних захворювань або станів, 

або очікуєте результатів діагностики, будь ласка, візьміть до уваги, що Вам слід дочекатися отримання результатів, перед тим, як підписувати даний 

Акцепт. 

https://likaronline.com.ua/

