
 
 

Затверджено 
та введено в дію з «21» листопада 2021 року 

наказом Генерального директора ПрАТ СК «Теком» 
№ 47/1 від «10» листопада 2021 року   

 
Додаткова угода № 1 до Публічного договору (оферти) ПрАТ СК «Теком» щодо укладання 
Договору обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може 

бути заподіяна третім особам (надалі  - Додаткова угода) 
 
1. Цією Додатковою угодою Приватне акціонерне товариства страхова компанія «Теком» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 25050281, далі – Страховик/ПрАТ СК «Теком») вносить 
зміни до Публічного договору (оферти) щодо укладання Договору обов'язкового страхування 
відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (надалі - Оферта), 
а саме: 
 
1.1.Викладає п. 22 Оферти у наступній редакції: 
 
«Власники собак, породи яких зазначені у Переліку небезпечних порід собак, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року № 1164, який є невід’ємною 
частиною цієї Оферти (Додаток  № 1) до або під час реєстрації, перереєстрації повинні в 
установленому порядку укласти Договір страхування за формою згідно з Додатком № 2 до Оферти. 
У разі відсутності Договору страхування реєстрація, перереєстрація собак не проводиться»; 
 
1.2. Викладає Додаток №1 до Оферти в наступній редакції: 
 
«                                                                            ПЕРЕЛІК 

небезпечних порід собак 
 
Аіді (вівчарка атласька) 
Айну (собака айнський, хоккайдо) 
Акбаш 
Акіта-іну 
Акіта американський (собака великий японський) 
Бандог американський 
Бергамаско (вівчарка бергамська) 
Брохольмер датський 
Був'є арденський 
Був'є фланерський 
Бульдог алапаський чистокровний (отто) 
Бульдог американський 
Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін) 
Бульмастиф 
Бультер'єр англійський 
Бультер'єр англійський стафордширський 
Бурбуль південноафриканський 
Вівчар картський (вівчарка картська) 
Вівчарка голландська 
Вівчарка грецька 
Вівчарка ештрельська (португальська горна) 
Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький) 
Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський) 
Вівчарка східноєвропейська 
Вівчарка французька (Босерон) 
Вовкодав ірландський 
Гампр 
Доберман 
Дог аргентинський (аргентинський мастиф) 
Дог канарський 



 
 

Кангал 
Кане-корсо 
Као де кастро лаборейро 
Као де сера де астрела (португальський пастуший собака) 
Марема (вівчарка маремо-абруцька) 
Мастиф англійський 
Мастиф бельгійський 
Мастиф піренейський 
Мастиф тибетський 
Московська сторожова 
Перо де преса канаріо (собака канарський) 
Піт-бультер'єр американський 
Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий) 
Ріджбек родезійський 
Ріджбек тайський 
Ротвейлер 
Собака вовчий італійський 
Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд) 
Собака вовчий чеський 
Тер'єр американський стафордширський 
Тоза-іну (собака японський бійцівський) 
Метиси всіх зазначених порід 
 
 
 
СТРАХОВИК 
 
ПрАТ СК "Теком"  
Генеральний директор                                             Стась Е.П. 
______________________________________________________________________ 
підпис уповноваженої особи Страховика та відбиток печатки Страховика 
 
                                                                                                                                           ». 
  



 
 

1.2.Викладає Додаток № 2 до Оферти в наступній редакції: 
 
«                                                                                                                                                             Додаток №2 

до Публічного договору  (оферти) ПрАТ СК «Теком» 
щодо укладання Договору обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, 

яка може бути заподіяна третім особам 
від 06 вересня 2021 року 

(в редакції Додаткової угоди № 1, введеної в дію 21.11.2021 року) 
 

 ДОГОВІР №       - О/В/вс Місце укладання: Одеса 

О
ф

ер
та

 О
ВВ

С
 

ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ВЛАСНИКІВ СОБАК ЗА ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА 
ТРЕТІМ ОСОБАМ 

Дата укладання:       р. 
Внутрішній канал: ------ 
Зовнішній канал: ------ 

 
Даний Договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (далі – Договір) укладено відповідно до 
Закону України «Про страхування», «Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім 
особам», затверджених Постановою КМУ від 09.07.2002 р. N 944 (далі – Порядок і правила) та ліцензії на обов'язкове страхування відповідальності власників собак (за 
переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам від 11.04.2018 року (видана Нацкомфінпослуг згідно 
Розпорядження № 511 від 11.04.2018 року) строк дії з 11.04.2018 року. безстроковий. 
 

СТРАХОВИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ» (ПрАТ СК «ТЕКОМ») 
в особі Генерального директора Стась Едуарда Павловича 

який(а) діє на підставі Статуту 
Адреса: Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 44 

ЄДРПОУ: 25050281 Тел./факс, e-mail: (0-800) 751-941 / +38 (048) 798-28-50; office@tig.com.ua 
Поточний рахунок: UA813282090000026501310093801 в Акціонерному банку «Південний», м. Одеса 

СТРАХУВАЛЬНИК:  
Адреса:  

РНОКПП(ІПН):  Тел., e-mail:  Дата народження:  
Паспорт:  

СТРАХОВИК та СТРАХУВАЛЬНИК, що надалі іменуються разом як «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1.  Страховик страхує цивільну відповідальність Страхувальника - власника Собаки, зазначеного у пункті 1.1.1 Договору за шкоду, 
яка може бути заподіяна третім особам, згідно з Порядком і правилами із дотримання вимог Закону України «Про страхування», Закону 
України «Про електронну комерцію», Публічного договору (оферти) ПрАТ СК «Теком» щодо укладання договору обов’язкового 
страхування відповідальності власників собак, яка може бути заподіяна третім особам від 06.09.2021 року, які розміщені на сайті 
Страховика https://tig.com.ua. (надалі - Оферта). 

1.1.1. Собака: 

Порода:  (Повне найменування породи Собаки)  
Кличка:  (Повна кличка Собаки)  Масть:       
Дата народження:       Стать:       Клеймо/чіп:       
Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину:  (серія, номер та дата видачі)  

1.2. Предмет договору: 
Предметом обов'язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з 
відшкодуванням Страхувальником шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, працездатності та/або майну третіх 
осіб внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії Собаки.  

1.3. Страхові ризики: 
Страховими ризиками, внаслідок яких настає цивільно-правова відповідальність Страхувальника, є 
смерть, інвалідність чи втрата працездатності фізичної особи, тимчасовий розлад здоров'я у дитини, а 
також пошкодження (знищення) майна Третьої особи. 

1.4. Страховий 
випадок: 

Подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність Страхувальника щодо відшкодування 
ним шкоди, заподіяної Третій особі та/або її майну внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії 
Собаки. Сукупність претензій та позовів, пред'явлених Третіми особами щодо відшкодування шкоди, 
спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком. 

1.5. Страхова сума: 

1.5.1. За шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та 
працездатності потерпілої фізичної особи 11 000,00 (Одинадцять тисяч грн., 00 коп.) гривень 

1.5.2. За шкоду, заподіяну майну третіх осіб 30 000,00 (Тридцять тисяч грн., 00 коп.) гривень 

1.6. Франшиза (частка збитків, яка 
не відшкодовується Страховиком): 

становить 3 (три) неоподатковуваних мінімуми 
доходів громадян на страховий випадок: 51,00 (П’ятдесят одна грн., 00 коп.) гривна 

1.7. Страховий тариф: 1 (один) неоподатковуваний мінімум доходів громадян терміном на 1 (один) рік 
1.8. Страховий платіж:  
1.8.1. Страховий платіж у розмірі, зазначеному у пункті 1.8 цього Договору повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок 
Страховика у день укладання цього Договору 
1.9. Місце дії Договору: Україна 
1.9.1. Дія Договору не розповсюджується на територію Автономної республіки Крим, м. Севастополь і території населених пунктів, на 
території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження та території населених пунктів, що 
розташовані на лінії зіткнення. Перелік таких населених пунктів визначається на дату настання події, яка може бути визнана страховим 
випадком, відповідно до законодавства України. 
1.10. Строк дії Договору: ___ рік (роки) з 00 год. 00 хв. __.__.____ р. до 24 год. 00 хв. __.__.____ р. 
1.10.1. Цей Договір укладено на строк, визначений у пункті 1.10 Договору, та набуває чинності з дня надходження страхового платежу, 
в розмірі визначеному у п. 1.8 Договору, але не раніше часу і дати визначеної у пункті 1.10 Договору як час і дата початку строку його 
дії, та діє до часу і дати, визначеної у пункті 1.10 Договору, як час і дата закінчення строку його дії. 
1.11. Особливі умови:  

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Страхувальник зобов'язується: 
2.1.1. сплатити страховий платіж у термін, передбачений п. 1.8.1 цього Договору;  

2.1.2. при укладанні цього Договору надати інформацію Страховикові про всі 
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і 
надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; 
2.1.3. повідомляти Страховика про всі інші діючі договори страхування щодо 
Предмета договору;  



 
 

2.1.4. утримувати собак відповідно до зооветеринарних вимог;  
2.1.5. надавати представнику Страховика можливість огляду утримання Собаки до 
укладення цього Договору, у період його дії та після настання страхового випадку;  
2.1.6. вживати заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 
настання страхового випадку;  
2.1.7. письмово повідомляти у триденний термін Страховика про настання 
страхового випадку;  
2.1.8. подавати письмову заяву на виплату страхового відшкодування протягом 
трьох робочих днів з дня визначення розміру збитку;  
2.1.9. надавати Страховику документи, що підтверджують настання страхового 
випадку та розмір збитку (довідку органу (підрозділу) Національної поліції, 
травмпункту, служби ветеринарної медицини, органу пожежного нагляду тощо). 
2.2. Страховик зобов'язується:  
2.2.1. ознайомити Страхувальника з Порядком і правилами;  
2.2.2. вживати заходів для оформлення протягом двох робочих днів після 
настання страхового випадку необхідних документів для своєчасної виплати 
страхового відшкодування;  
2.2.3. здійснити виплату страхового відшкодування у випадках, передбачених 
Порядком і правилами;  
2.2.4. тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за 
винятком випадків, передбачених законодавством. 
2.3. Страхувальник має право: 
2.3.1. отримувати страхове відшкодування згідно з цим Договором та Порядком і 
правилами; 
2.3.2. отримувати дублікат Договору у разі його втрати; 
2.3.3. обирати Страховика; 
2.3.4. оскаржувати відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в 
судовому порядку; 
2.3.5. на відмову від Договору у відповідності до умов останнього. 
2.4. Страховик має право: 
2.4.1. перевіряти достовірність відомостей про Предмет договору, поданих 
Страхувальником;  
2.4.2. з'ясовувати самостійно та із залученням експертів причини та обставини 
страхового випадку, розмір збитків та інші обставини, які впливають на визначення 
підстав для страхового відшкодування та його розмір;  
2.4.3. збільшувати страховий платіж у 2 (два) рази, якщо за попередній період 
були зафіксовані страхові випадки;  
2.4.4. відмовляти у виплаті страхового відшкодування у разі невиконання 
Страхувальником умов цього Договору та Порядку і правил, повідомляти про це 
рішення Страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. 
2.5. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна одній про зміну 
місцезнаходження, банківських реквізитів, інші зміни, що можуть вплинути на 
виконання обов'язків згідно з цим Договором. 

3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
3.1. Відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна третій особі внаслідок 
агресивної та/або непередбачуваної дії Собаки, якщо має місце причинний зв'язок 
між цією дією Собаки і заподіяною нею шкодою. 
3.2. Треті особи є Вигодонабувачами за цим Договором. 
3.3. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник подає Страховику 
такі документи: 
3.3.1. заяву про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням 
страхового випадку;  
3.3.2. примірник цього Договору;  
3.3.3. акт про розслідування страхового випадку (в разі проведення 
розслідування); 
3.3.4. витяг з рішення суду про стягнення із Страхувальника збитків у розмірі 
заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді); 
3.3.5. документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;  
3.3.6. копію листка непрацездатності потерпілої фізичної особи чи довідки 
медичного закладу про тимчасовий розлад здоров'я у дитини, засвідчену в 
установленому порядку; 
3.3.7. копію рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення 
інвалідності потерпілій фізичній особі, засвідчену в установленому порядку;  
3.3.8. копію свідоцтва про смерть потерпілої фізичної особи, засвідчену в 
установленому порядку; 
3.3.9. у разі загибелі або смерті потерпілої фізичної особи внаслідок настання 
страхового випадку її спадкоємці повинні подати документ про правонаступність; 
3.3.10. інші документи на обґрунтований запит Страховика.  
3.4. На підставі отриманих документів Страховик або уповноважена ним особа у 
триденний термін складає страховий акт у формі, що визначається Страховиком, 
який є підставою для виплати страхового відшкодування. 
3.5. Прямий збиток, що відшкодовується Страховиком, визначається у розмірі 
загального збитку, який зафіксований у страховому акті, що складається 
Страховиком або уповноваженою ним особою. 
3.6. Розмір страхового відшкодування обчислюється шляхом множення прямого 
збитку на відсоток страхового покриття і віднімання від цього добутку франшизи. 
3.7. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати страхові суми, 
визначені пунктом 1.5 Договору, в межах яких Страховик відповідно до умов 
страхування зобов’язаний здійснити виплату третій особі або третім особам (у разі, 
коли кілька потерпілих) після настання страхового випадку. 
3.7.1. У разі завдання шкоди життю, здоров'ю та працездатності потерпілої 
фізичної особи, в межах страхової суми визначеної п. 1.5.1 Договору, 
встановлюються наступні страхові суми: 
3.7.1.1. у разі відшкодування спадкоємцям особи, яка померла внаслідок 
страхового випадку, - 11 000,00 (Одинадцять тисяч грн., 00 коп.) гривень; 
3.7.1.2. у разі встановлення потерпілій фізичній особі інвалідності I групи – 
8 250,00 (Вісім тисяч двісті п’ятдесят грн., 00 коп.) гривень; 
3.7.1.3. у разі встановлення потерпілій фізичній особі інвалідності II групи – 
5 500,00 (П’ять тисяч п’ятсот грн., 00 коп.) гривень; 
3.7.1.4. у разі встановлення потерпілій фізичній особі інвалідності III групи –
2 750,00 (Дві тисячі сімсот п’ятдесят грн.,00 коп.) гривень; 
3.7.1.5. за кожний день непрацездатності  потерпілої фізичної особи, розладу 
здоров'я у дитини – 20,00 (Двадцять грн., 00коп) гривень, але не більш як 2 500,00 
(Дві тисячі п’ятсот грн., 00 коп.) гривень; 
3.7.2. У разі пошкодження (знищення) майна третьої особи розмір страхової суми 
визначається у розмірі його балансової вартості, але не більше страхової суми, 
визначеної пунктом 1.5.2 Договору. У разі відсутності (неможливості визначити) 
балансової вартості майна його вартість встановлюється Страховиком за 
домовленістю з третьою особою, але не більш як визначена цим пунктом страхова 
сума. Якщо така домовленість не була досягнута, розмір збитків встановлюється за 
рішенням суду. У разі часткового пошкодження майна для виплати страхового 
відшкодування оцінюється вартість майна, що підлягає заміні або відновленню 
(вартість відновлення), у визначеному законодавством порядку. 
3.8. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті 
Страховик повинен прийняти протягом 10 (десяти) днів з дати отримання всіх 
необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового 
відшкодування Cтраховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє 

заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.  
3.9. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 15 (п’ятнадцяти) 
робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодування. 

4. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
4.1. Страхове відшкодування не виплачується у разі:  
4.1.1. навмисних дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, 
спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на 
дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані 
необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, 
честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на 
користь якої укладено договір, встановлюється відповідно до законодавства;  
4.1.2. вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового 
випадку;  
4.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет 
Договору або про факт настання страхового випадку; 
4.1.4. несвоєчасного повідомлення Страхувальником про настання страхового 
випадку без поважних на це причин або створення Страховику перешкод у 
визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 
4.1.5. коли страховий випадок настав через невідповідність засобів захисту Собаки 
чи недотримання правил його безпеки; 
4.1.6. коли страховий випадок був спровокований протиправними діями третьої 
особи, визнаними такими в установленому порядку;  
4.1.7. пошкодження або знищення антикварних речей, виробів з дорогоцінних 
металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, предметів релігійного культу, 
колекцій картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, документів,  що 
підтверджують право на інтелектуальну власність, внаслідок агресивної та/або 
непередбачуваної дії Собаки;  
4.1.8. заподіяння моральної шкоди внаслідок агресивної та/або непередбачуваної 
дії Собаки;  
4.1.9. коли агресивна та/або непередбачувана дія Собаки була пов'язана з 
ліквідацією масових безпорядків і порушень громадського  порядку, військовими 
конфліктами, стихійним лихом, вибухом боєприпасів;  
4.1.10. коли собаці заподіяна шкода іншим собакою під час участі у собачих боях. 
4.2. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена 
Страхувальником у судовому порядку. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором 
сторони несуть відповідальність згідно з чиним законодавством. 
5.2. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування Страховик сплачує 
Страхувальнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми страхового відшкодування на 
кожний день прострочення. 
5.3. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів, у разі 
недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством. 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 
6.1. Зміни до цього Договору вносяться за згодою сторін у письмовій формі шляхом 
укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього Договору. 
6.2. Дія цього Договору припиняється за згодою сторін, у разі загибелі (або 
примусового вилучення) собаки внаслідок подій, не передбачених умовами 
страхування, а також в інших випадках, передбачених статтею 28 Закону України 
"Про страхування". 
6.3. Дію цього Договору може бути достроково припинено на вимогу 
Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію цього 
Договору Сторона зобов'язана письмово повідомити іншій Стороні не пізніше ніж за 
30 днів до дати припинення дії цього Договору. 
6.4. Нормативні витрати Страховика на ведення справи за цим Договором 
становлять 20 (двадцять) відсотків. 
6.5. Страхувальник має право відмовитися від Договору протягом 7 (семи) 
календарних днів з дати його укладення, про що повідомляє Страховика шляхом 
подання письмової заяви за формою, встановленою Страховиком. Страховик 
протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання зазначеної заяви, 
повертає Страхувальнику в повному обсязі суму сплаченого останнім страхового 
платежу (його частини). 

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
7.1. Страхувальник підтверджує свою згоду бути Страхувальником і підтверджує, 
що ознайомлений і приймає повністю умови: Оферти, Порядку, Договору. Договір 
формується та зберігається у Інформаційно-телекомунікаційній системі Страховика. 
Примірник Договору роздруковується та надається Страхувальнику за його 
бажанням. 
7.2. Договір укладений в електронній формі, яка відповідно до статті 11 Закону 
України «Про електронну комерцію» прирівнюється до письмової форми. 
7.3. Підписанням Договору Страхувальник підтверджує те, що Страховиком йому 
до укладення Договору було надано інформацію в електронній формі (а саме, 
шляхом розміщення на веб-сайті Страховика за адресою 
https://tig.com.ua/about/information), передбачену в частині другій ст.12 Закону 
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг», право на інформацію Страхувальнику роз’яснено, суть та обсяг фінансової 
послуги зрозуміло. 
7.4. Підписуючи цей Договір, Страхувальник підтверджує, що Страховик повідомив 
йому відомості, визначені частиною 2 статті 12 Закону України «Про захист 
персональних даних». 
7.5. Особливі умови визначені пунктом 1.11 Договору. 
7.6. Інші правовідносини Сторін за цим Договором регламентуються 
законодавством. 
 



 

 
 
 

 
 

 

 

8. ПІДПИСИ СТОРІН 
СТРАХОВИК: СТРАХУВАЛЬНИК 

Підписом підтверджено здійснення заходів згідно ст.11  
ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

 

Генеральний директор ПрАТ СК «Теком» 

З Порядком та умовами, викладеними на обох сторінках Договору 
ознайомлений та погоджуюсь. 

 
______________________ / Стась Е.П. / 

 
______________________ / _______ПІБ______________ / 

м.п.    

 ». 
 
 
2.Ця Додаткова угода починає діяти з 00.00 годин 21 листопада 2021 року, діє до дати закінчення дії 
Оферти та є її невід’ємною частиною. 
 
3.Інші пункти Оферти залишаються без змін і Сторони підтверджують за ними свої зобов’язання. 
 
 СТРАХОВИК 
 
ПрАТ СК "Теком"  
Генеральний директор                                             Стась Е.П. 
______________________________________________________________________ 
підпис уповноваженої особи Страховика та відбиток печатки Страховика 
 
 

  


