Затверджено та введено в дію з «30» серпня 2018 року наказом Генерального директора ПрАТ «СТ «Гарантія»
№ 40 від 20.08.2018 р.

Публічний договір (оферта) ПрАТ «СТ «Гарантія»
про порядок укладання договорів страхування
Публічний договір (оферта) ПрАТ «СТ «Гарантія» про порядок укладання договорів страхування
(далі – «Оферта» або «Публічний договір») є адресованою необмеженому колу клієнтів пропозицією ПрАТ
«СТ «Гарантія» укласти договори страхування, звернувшись до Страховика в порядку, передбаченим цим
Публічним договором.
1. Основні терміни та загальні умови
1.1. СТРАХОВИК - Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство «Гарантія».
1.2. СТРАХУВАЛЬНИК - дієздатні фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності та юридичні
особи усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання незалежно від виду діяльності,
які уклали із Страховиком Договір страхування.
1.3. СТОРОНИ – сторонами цього публічного договору є Страховик та Клієнти - дієздатні фізичні
особи, суб’єкти підприємницької діяльності та юридичні особи усіх форм власності та організаційноправових форм господарювання незалежно від виду діяльності, які уклали із Страховиком Договір
страхування.
1.4. ВИГОДОНАБУВАЧ - фізичні та/або юридичні особи, майновим інтересам яких була заподіяна
шкода у результаті настання страхового випадку.
1.5. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату
(страхове відшкодування) на умовах, визначених у Договорі страхування, а Страхувальник зобов’язується
сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору страхування.
1.6. Цей Договір є публічним договором (відповідно до ст. 633 ЦК України), умови якого
встановлюються однаковими для усіх осіб.
1.7. В рамках Публічного договору терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України
«Про страхування», Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, Правилами
страхування ПрАТ «СТ «Гарантія» та договорами страхування.
2. Предмет Публічного договору (Порядок укладання договорів страхування).
2.1. Договори страхування укладаються відповідно Закону України «Про страхування», та Правил
страхування ПрАТ «СТ «Гарантія».
2.2. З Правилами страхування Клієнт ознайомлюється під час укладення договору страхування.
2.3. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України договір страхування укладається шляхом
надання пропозиції однією стороною укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою
стороною.
2.4. Сторони погоджуються, що будь-яка Сторона Публічного договору може ініціювати укладання
договорів страхування будь-яким нижчевказаних способів, та укладання договорів страхування може
відбуватися шляхом:
 обміну листами, заявами, договорами на паперових чи електронних носіях (шляхом поштового
переказу, передачі електронним чи іншим технічним засобом зв’язку (зокрема, через Інтернет);
 укладання єдиного документа з підписами та печатками (в разі наявності) сторін.
Сторони погоджуються, що ці договори будуть вважатися такими, що укладені у письмовій формі із
врахуванням вимог порядку укладання договорів страхування, визначених Законом України «Про
страхування» та Правилами страхування.
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Сторони погоджуються, що кінцевим підтвердженням волевиявлення ПрАТ «СТ «Гарантія» щодо
укладання договору страхування є надісланий Клієнту у вищевказаний спосіб договір страхування з
підписом представника ПрАТ «СТ «Гарантія».
Сторони погоджуються, що кінцевим підтвердженням волевиявлення Клієнта щодо укладання
договору страхування є сплата на рахунок ПрАТ «СТ «Гарантія» страхового платежу із обов’язковим
зазначенням страхового платежу ПІП/назви страхувальника, серія та номер договору страхування.
2.5. Сторони погоджуються, що умови договору страхування можуть міститись в заявах, листах, інших
носіях інформації, якими сторони обмінюються при укладанні договору страхування. Умови договору
страхування містяться також у Правилах страхування, які доступні для ознайомлення. В разі наявності
розбіжностей перевагу має договір страхування, належним чином підписаний та засвідчений ПрАТ «СТ
«Гарантія».
2.6. Сторони погоджуються, що обов’язковою умовою набрання чинності договором страхування є
сплата 100% страхового платежу (його першої частини, якщо договором страхування передбачена сплата
страхового платежу частинами). Договір страхування набуває чинності з 00 годин 0 хвилин дня, наступного
за днем сплати страхового платежу на поточний рахунок ПрАТ «СТ «Гарантія», якщо інше не передбачено
договором страхування.
3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Права та обов'язки Сторін визначені Законом України «Про страхування», Цивільним кодексом
України, іншими нормативно-правовими актами, Правилами страхування ПрАТ «СТ «Гарантія» та
договорами страхування.
4. Вартість страхових послуг та порядок розрахунків
4.1. Порядок сплати страхового платежу встановлюється договором страхування.
5. Відповідальність Сторін.
5.1. Відповідальність Сторін визначається Законом України «Про страхування», Цивільним кодексом
України, іншими нормативно-правовими актами, Правилами страхування ПрАТ «СТ «Гарантія» та
договорами страхування.
6. Строк дії Публічного договору, порядок приєднання до нього, переукладення,
зміна умов та розірвання
6.1. Даний Публічний договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту отримання ПрАТ
«СТ «Гарантія» підписаного (достатньо один раз) Клієнтом з ПрАТ «СТ «Гарантія» будь-якого договору
страхування, де зазначено про приєднання до цього Публічного договору.
6.2. Даний Публічний договір укладається на невизначений строк.
6.3. ПрАТ «СТ «Гарантія» має право у будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до
Публічного договору, змінюючи умови договору та сповіщати про це Клієнта офіційним опублікуванням
тексту таких змін на офіційному сайті ПрАТ «СТ «Гарантія» з дати набрання чинності таких змін. Момент
здійснення опублікування на офіційному сайті ПрАТ «СТ «Гарантія» вважається моментом ознайомлення
Клієнта з текстом таких змін.
6.4. Дія цього Публічного договору достроково припиняється за обопільною згодою сторін або за
волевиявленням однієї із сторін.
7. Порядок вирішення спорів
7.1. У випадку виникнення спорів та розбіжностей з питань, що становлять предмет цього Публічного
договору або у зв’язку з ним, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
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8. Інші умови договору
8.1. Клієнт, який приєднався до цього Публічного договору, надає згоду на збір, обробку та
використання на необмежений строк своїх персональних даних та підтверджують, що він повідомлений про
володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, а також їх права,
передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб,
яким передаються їх персональні дані.
8.2. Особа, що приєдналась до цього Публічного договору, посвідчує, що отримала повідомлення про
включення інформації до бази персональних даних з метою та в обсязі, передбаченим чинним
законодавством України та Положенням про захист персональних даних та підтверджує, що з правами,
наданими ст. 8. Законом України «Про захист персональних даних» та Положенням про захист
персональних даних ознайомлена і про місцезнаходження бази персональних даних повідомлена.
8.3. Клієнт підтверджує, що отримав письмову згоду Вигодонабувача та/або Застрахованих осіб (по
особистому страхуванню) в разі наявності Вигодонабувача іншого, ніж Страхувальник, щодо обробки його
персональних даних ПрАТ «СТ «Гарантія» та повідомив останнього про обсяг та мету, з якою будуть
оброблятись його персональні дані, осіб, яким передаються його персональні дані та права, визначені ст.
8. Законом України «Про захист персональних даних».
8.4. Клієнт підтверджує, що до укладання Договору страхування йому було доведено до відома
інформацію, передбачену статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг».
9. Реквізити Страховика:
Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство «Гарантія»
01601, м. Київ, Печерський узвіз, 3
тел. (044) 581-67-70, 581-67-72, 581-67-73,
Код ЕДРПО: 14229456
Генеральний директор О.М. Ногач
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