Затверджено
та введено в дію з «06» вересня 2021 року
наказом Генерального директора ПрАТ СК «Теком»
№ 37 від «06» вересня 2021 року

Публічний договір (оферта) ПрАТ СК «Теком» щодо укладання Договору обов'язкового
страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна
третім особам
1. Дана публічна оферта (далі - Оферта) є офіційною пропозицією Приватного акціонерного
товариства страхової компанії «Теком» (ідентифікаційний код юридичної особи 25050281, далі Страховик), що адресується невизначеному колу споживачів - дієздатних громадян, які на законних
підставах є власниками собак (далі - Клієнт) укласти зі Страховиком Договір обов'язкового
страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (далі
– Договір страхування) відповідно до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування
відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України № 944 від 09.07.2002 року (далі - Порядок).
1.1. Власником собаки відповідно до Порядку вважається фізична особа, яка здійснює догляд за
собакою, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству
(договір оренди, доручення тощо).
2. Ця Оферта укладається відповідно до Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині проведення
обов’язкового страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених
Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам, виданої
ПрАТ СК «Теком» згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг № 511 від 11.04.2018 року у
відповідності до Порядку, із дотриманням вимог Закону України «Про страхування», Закону України
«Про електронну комерцію» та інших нормативно-правових актів у сфері страхування.
3. Цей текст є Офертою в розумінні ст.ст. 633, 638 Цивільного кодексу України. Страхувальники
набувають прав і обов’язків за Договором страхування шляхом прийняття (акцепту) умов цієї
Оферти в цілому.
4. Текст цієї Оферти підписується Страховиком та скріплюється його печаткою. Оферта складена в
одному примірнику, оригінал якої зберігається у Страховика, а текст Оферти розміщений для
вільного доступу в мережі «Інтернет» на веб-сайті Страховика https://tig.com.ua/storage/contractoffer/offer-dogs.pdf. Оферта набирає чинності з дати її введення в дію наказом Товариства і
оприлюднення на веб-сайті Страховика. Укладання Договору страхування здійснюється на підставі
даної пропозиції (оферти).
5. Страхування здійснюється на умовах, визначених цією Офертою з урахуванням конкретних умов,
визначених у Договорі обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка
може бути заподіяна третім особам, який є невід’ємною частиною цієї Оферти (Додаток № 2).
6. У відповідності до статей 207, 633, 642, 981 Цивільного кодексу України та статей 11, 12, 13
Закону України «Про електронну комерцію», безумовним прийняттям (акцептом) умов даної Оферти
вважається заповнення електронної заяви на укладання Договору страхування на сайті ПрАТ СК
«Теком» та підписання Договору страхування електронним підписом одноразовим ідентифікатором
шляхом направлення Страховиком або його страховим агентом одноразового ідентифікатора на
електронну пошту Страхувальника та введення Страхувальником в інформаційно-телекомунікаційну
систему (далі – ІТС) Страховика або його страхового агента отриманого одноразового
ідентифікатора та сплата страхового платежу в повному обсязі. Заповнення електронної заяви
Страхувальником не зобов'язує його укласти Договір, у разі відсутності електронного підпису
Страхувальника одноразовим ідентифікатором Договір вважається неукладеним.
6.1. Інформаційно-телекомунікаційна система (надалі – ІТС) – сукупність інформаційних та
телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле і використовується

Страховиком для укладання договорів страхування у відповідності до вимог законодавства, що
регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.
7. Заповненням електронної заяви про укладення Договору страхування Страхувальник узгоджує всі
істотні умову Договору, передбачені ст. 16 Закону України «Про страхування», в тому числі: предмет
страхування, страхову суму, перелік страхових випадків, розмір страхового платежу та порядок його
сплати, строк дії Договору та інше.
8. Перед укладенням Договору страхування, Страхувальник самостійно ознайомлюється з умовами
Договору страхування на веб-сайті Страховика.
9. Діями Страхувальника, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору страхування та згоду
отримувати послуги зі страхування на встановлених Страховиком умовах є сплата страхового
платежу в повному обсязі на поточний рахунок Страховика, а також вчинення Страхувальником
наступної дії - проставляння відмітки у полі стосовно ознайомлення з Офертою, інформацією про
фінансову послугу, прийняття їх та підписання Договору страхування одноразовим ідентифікатором.
10. Для укладення Договору страхування в електронній формі, Страхувальник повинен зайти на вебсайт Страховика, обрати бажані умови страхування, зазначити інформацію про себе, адресу
електронної пошти, іншу інформацію, необхідну для укладення Договору страхування, а також
обов’язково ознайомитись з умовами цієї Оферти, інформацією про фінансову послугу та
підтвердити надання згоди на обробку власних персональних даних.
11. Відповідно до обраних Страхувальником умов та зазначених ним даних формується Договір
страхування (акцепт). Акцепт складається в електронній формі за зразком, встановленим
Страховиком у відповідності до Порядку. Договір страхування містить унікальний номер, який
відповідає номеру Договору страхування, електронний підпис Страхувальника, дату укладення,
строк дії Договору страхування та інші індивідуальні умови останнього.
12. Перед підписанням Договору страхування Страхувальник зобов’язаний перевірити введені ним
дані, обрані умови страхування та підтвердити їхню достовірність. Для підписання Договору
страхування електронним підписом
одноразовим ідентифікатором Страхувальник вводить
отриманий одноразовий ідентифікатор у відповідному полі веб-сторінки на веб-сайті Страховика в
мережі «Internet»; в результаті цього електронний підпис Страхувальника додається до Договору
страхування. Одноразовий ідентифікатор надсилається на зазначену Страхувальником адресу
електронної пошти. Після підписання Договору страхування Страхувальник зобов’язаний оплатити
страховий платіж у повному обсязі.
13. Після оплати страхового платежу, на вказану Страхувальником адресу електронної пошти
надсилається підписаний зі сторони Страховика та Страхувальника Договір страхування та копія цієї
Оферти.
14. Виконання Страхувальником зазначених в п.п. 8-13 цієї Оферти дій означає прийняття
Страхувальником усіх умов цієї Оферти і є укладенням Договору страхування в спосіб, прирівняний
до укладення правочину у письмовій формі.
15. Договір страхування формується на підставі даних, наданих Страхувальником у електронній заяві
на укладення Договору. Після здійснення акцепту та набрання Договором страхування законної сили
Клієнт набуває статусу Страхувальника.
16. Сторони узгодили, що при укладенні Договору страхування, Страховиком може бути
використано факсимільне відтворення за допомогою засобів механічного, електронного чи іншого
копіювання підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори від імені Страховика, а також
відбитку печатки Страховика у відповідності до цієї Оферти, яку Клієнт приймає в цілому шляхом
підписання Договору страхування.

17. Договір страхування вважається підписаним Клієнтом шляхом використання електронного
підпису одноразовим ідентифікатором. Договір є укладеним з моменту отримання Страховиком
інформації про підписання Договору страхування Клієнтом з використанням електронного підпису
одноразовим ідентифікатором згідно умов цієї Оферти та сплати останнім страхового платежу в
повному обсязі.
18. Погоджуючись з умовами цієї Оферти, Страхувальник підтверджує свою правоздатність та
дієздатність, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у
результаті укладання Договору страхування.
19. Договір направляється Страхувальнику на його електронну адресу по електронній пошті. Дата,
час, порядок і факт направлення та отримання одноразового ідентифікатора Страхувальником,
введення його в інформаційно- телекомунікаційну систему Страховика, відправлення Договору
страхування, а також повідомлення по електронній пошті фіксується Страховиком в електронній базі
останнього.
20. Сторони домовилися, що відправка Договору та повідомлення по електронній пошті на адресу
електронної пошти Страхувальника є належним врученням Договору страхування/повідомлення
Страхувальнику. Сторони приймають на себе зобов'язання за будь-якої необхідності, що виникла,
відтворити Договір страхування на паперовому носії. На письмову вимогу однієї Сторони Договір
виготовляється у письмовому вигляді протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання такої
вимоги та підлягає підписанню та проставленню печатки (за наявності) кожною Стороною. При
відтворенні на папері Договору страхування Страховиком може бути використано факсимільне
відтворення підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори, а також відтворення відбитка
печатки технічними друкувальними приладами.
21. Якість надання послуг за Договором страхування відповідає вимогам Порядку і правил
проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути
заподіяна третім особам, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 944 від
09.07.2002 року, Закону України «Про страхування» та іншим нормативно-правовим актам.
22. Власники собак, породи яких зазначені у Переліку порід собак, відповідальність власників яких
підлягає обов’язковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам,
встановленому Кабінетом Міністрів України, 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.
23. Договір страхування укладається строком від одного до трьох років. Строк дії Договору
страхування зазначається в Договорі страхування.
24. У разі зміни власника собаки дія Договору страхування поширюється на нового власника за
умови переоформлення цього договору на його ім'я.
25. У разі в'їзду на територію України та відсутності договору страхування, укладеного в Україні,
власник собаки повинен укласти договір страхування, крім випадків, коли власник собаки уклав
відповідний договір у державі, з уповноваженою організацією із страхування відповідальності
власників собак якої Україна уклала угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.
26. Страховик та Страхувальник погоджуються, що місцем виконання Договору страхування та
Оферти є місцезнаходження Страховика та страхові послуги надаються Страховиком за його
місцезнаходженням: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44.
27. Будь-які суперечки при виконанні цього Договору, що виникають між Сторонами, підлягають
врегулюванню шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення згоди між Сторонами в процесі
переговорів, усі спори по цьому Договору розглядаються згідно чинного законодавства України.

28. Акцептуванням оферти Страхувальник надає свою згоду на те, що Страховик з метою
провадження своєї страхової діяльності (в тому числі і з метою належного виконання взятих на себе
зобов’язань за Договором), а також з метою забезпечення реалізації відносин у сфері економічних,
фінансових послуг, оподаткування, страхування, перестрахування та відносин у сфері
бухгалтерського обліку має право здійснювати обробку (включаючи збирання, реєстрацію,
накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, будь-які інші
дії (операції) з персональними даними) персональних даних Страхувальника в розумінні Закону
України «Про захист персональних даних». Дана згода також поширюється і на обробку
персональних даних Страхувальника будь-якими третіми особами (асистуючими компаніями,
перестраховиками тощо), без будь-яких додаткових повідомлень, яким Страховик надав таке право
згідно вимог чинного законодавства України. Примітка: під персональними даними в контексті
Договору страхування розуміються всі відомості, які Страхувальник надав Страховику при укладенні
Договору стосовно себе.
29. Акцептуванням оферти Страхувальник підтверджує те, що він повідомлений Страховиком про
свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» (без додаткового
письмового повідомлення), мету обробки персональних даних (згідно вказаної вище мети), та осіб,
яким передаються його персональні дані для виконання зазначеної мети та надає свою згоду на те,
що на його адресу Страховик має право надсилати будь-які відомості інформативного характеру
(інформацію). Дана інформація може також надсилатись Страховиком Страхувальнику у вигляді
електронних повідомлень на адресу його електронної пошти, за допомогою телефонного зв'язку,
рухомого (мобільного) зв’язку (в тому числі шляхом надсилання текстових повідомлень).
Страхувальник шляхом акцептування оферти підтверджує, що з дати укладання Договору
страхування його персональні дані включені до бази персональних даних Страховика та не заперечує
проти цього.
30. Акцептуванням оферти 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.
31. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором страхування сторони
несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.
32. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за
Договором страхування, якщо таке невиконання сталося внаслідок надзвичайних та непереборних
обставин, які не залежать від волі Сторін, що виникли після укладання Договору страхування та які
неможливо було передбачити в момент його укладання, а саме: епідемії, війни, військових дій та
бойових дій, збройного конфлікту, терористичних актів, здійснення терористичної діяльності,
проведення антитерористичних операцій, громадянської війни, народних (громадських) хвилювань,
масових заворушень, страйків, несанкціонованих зборів, встановлення військових режимів або
режимів надзвичайного стану, прийняття нормативних актів, дія чи бездіяльність органів державної
влади та місцевого самоврядування, які можуть істотно вплинути чи прямо перешкодити виконанню
прийнятих на себе сторонами зобов’язань, а також будь-які інші обставини поза розумного контролю
Сторін.
33. Не обумовлені Договором страхування умови регламентуються Порядком та чинним
законодавством України.
34. Страхувальник підтверджує, що він не належить до публічних діячів, їх близьких або
пов’язаних осіб у значенні відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та у разі, якщо належатиме до таких
осіб, зобов’язаний впродовж одного робочого дня повідомити про це Страховика.

Додаток №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
від 06 вересня 2021 року

ПЕРЕЛІК
порід собак, відповідальність власників яких підлягає обов'язковому страхуванню за шкоду,
яка може бути заподіяна третім особам
Аіді (вівчарка атласька)
Айну (собака айнський, хоккайдо)
Акбаш
Акіта-іну
Акіта американський (собака великий японський)
Бергамаско (вівчарка бергамська)
Боксер німецький
Бріард (вівчарка французька довгошерстна)
Брохольмер датський
Був'є арденський
Був'є фланерський
Бульдог алапахський чистокровний (отто)
Бульдог американський
Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін)
Бульмастиф
Бультер'єр англійський
Бультер'єр англійський стафордширський
Бурбуль південноафриканський
Вельштер'єр
Вівчар картський (вівчарка картська)
Вівчарка американо-канадська біла
Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв'юрен)
Вівчарка бернська (бернський зененхаунд)
Вівчарка велика швейцарська (великий швейцарський зененхаунд)
Вівчарка голландська
Вівчарка грецька
Вівчарка ештрельська (португальська горна)
Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький)
Вівчарка німецька
Вівчарка південноросійська (таврійська)
Вівчарка пікардійська (пікар)
Вівчарка польська підгалянська
Вівчарка польська татранська
Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)
Вівчарка східноєвропейська
Вовкодав ірландський
Доберман-пінчер
Дог аргентинський (аргентинський мастиф)
Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо)
Дог німецький
Далматин
Дратхаар
Ердельтер'єр
Кангал
Кане-корсо
Као де кастро лаборейро
Као де сера де астрела (португальський пастуший собака)
Карабаш анатолійський
Командор (вівчарка угорська)

ДОГОВІР №

- О/В/вс

Місце укладання:

Одеса
р.

Дата укладання:

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

Внутрішній канал:

------

Зовнішній канал:

------

Оферта ОВВС

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

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:
ЄДРПОУ:

Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 44
25050281

Поточний рахунок:

Тел./факс, e-mail:

(0-800) 751-941 / +38 (048) 798-28-50; office@tig.com.ua

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/storage/contract-offer/offer-dogs.pdf (надалі - Оферта).
Порода:
1.1.1. Собака:

(Повне найменування породи Собаки)

Кличка:

(Повна кличка Собаки)

Дата народження:

Масть:

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.

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.

Страхові ризики:

1.4. Страховий
випадок:

1.5.

Страхова сума:

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

1.6. Франшиза (частка збитків, яка
не відшкодовується Страховиком):
1.7.

Страховий тариф:

1.8.

Страховий платіж:

30 000,00 (Тридцять тисяч грн., 00 коп.) гривень

становить 3 (три) неоподатковуваних мінімуми
доходів громадян на страховий випадок:

51,00 (П’ятдесят одна грн., 00 коп.) гривна

1 (один) неоподатковуваний мінімум доходів громадян терміном на 1 (один) рік

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;

