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Публічний договір (оферта) АТ «СГ «ТАС» (приватне) про порядок укладання 

договорів страхування 

 

Публічний договір (оферта) АТ «СГ «ТАС» (приватне) про порядок укладання 

договорів страхування (далі - «Оферта» або «Публічний договір») є адресованою 

необмеженому колу клієнтів пропозицією АТ «СГ «ТАС» (приватне) укласти договори 

страхування, звернувшись до Страховика в порядку, передбаченому цим Публічним 

договором. 

 

1.Основні терміни та загальні умови 

 

1.1 Страховик – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА ГРУПА 

«ТАС» (далі – АТ «СГ «ТАС» (приватне), Сторона договору), що здійснює страхову 

діяльність відповідно до Закону України «Про страхування» та ліцензій, виданих 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг (раніше Держфінпослуг).  

 

1.2. Страхувальниками визнаються Клієнти - юридичні особи та дієздатні фізичні особи, 

які уклали із АТ «СГ «ТАС» (приватне) договори страхування. 

1.3. Сторонами цього Публічного договору є Страховик та Клієнти - юридичні особи та 

дієздатні фізичні особи. 

1.4 Вигодонабувачі - фізичні або юридичні особи, які можуть зазнати збитків у результаті 

настання страхового випадку.  

1.5. Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і АТ «СГ «ТАС» 

(приватне), згідно з якою АТ «СГ «ТАС» (приватне) бере на себе зобов'язання у разі 

настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, 

визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір 

страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується 

сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. 

1.6. Цей Договір є публічним договором (відповідно до ст. 633 ЦК України), умови якого 

встановлюються однаковими для усіх осіб. 

1.7. В рамках цього Публічного договору терміни вживаються у значенні, встановленому 

Законом України «Про страхування», Цивільним кодексом України, іншими нормативно-

правовими актами, Правилами страхування АТ «СГ «ТАС» (приватне) та договорами 

страхування. 

2. Предмет Публічного договору (Порядок укладання договорів страхування) 

2.1 Договори страхування укладаються відповідно до Закону України «Про страхування» 

та Правил страхування АТ «СГ «ТАС» (приватне). 



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 із 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); 

 на сайтах СГ «ТАС»: https://sgtas.com.ua/, tas-direct.com.ua (надання інформації, 

необхідної для укладання договору страхування, відбувається шляхом заповнення 

відповідних форм заявок);  

 укладання єдиного документа з підписами та печатками (в разі наявності) сторін. 

 

 

Сторони погоджуються, що ці договори будуть вважатись такими, що укладені у 

письмовій формі із врахуванням вимог порядку укладання договорів страхування, 

визначених Законом України «Про страхування» та Правилами страхування.  

Сторони погоджуються, що кінцевим підтвердженням волевиявлення АТ «СГ «ТАС» 

(приватне) щодо укладання договору страхування є надісланий Клієнту у вищевказаний 

спосіб договір страхування з підписом уповноваженої особи та печаткою АТ «СГ «ТАС» 

(приватне), або засвідчений електронним цифровим підписом відповідно до Закону 

України «Про електронний цифровий підпис». 

Сторони погоджуються, що кінцевим підтвердженням волевиявлення Клієнта щодо 

укладання договору страхування є сплата на рахунок АТ «СГ «ТАС» (приватне) 

страхового платежу із обов’язковим зазначенням в призначенні платежу ПІП/назви 

страхувальника,серії та номеру 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 в Правилах страхування, які 

доступні для ознайомлення.  В разі наявності розбіжностей перевагу має договір 

страхування, належним чином підписаний та засвідчений АТ «СГ «ТАС» (приватне). 

 

 2.6 Сторони погоджуються, що  обов’язковою умовою набрання чинності договору 

страхування є сплата 100% страхового платежу  (його першої частини, якщо договором 

страхування передбачена сплата страхового платежу частинами). Договір страхування 

набуває чинності з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження  страхового 

платежу на поточний рахунок АТ «СГ «ТАС» (приватне), 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 АТ 

«СГ «ТАС» (приватне) та договорами страхування.  

 

4. Вартість страхових послуг та порядок розрахунків 

 

4.1. Порядок грошових розрахунків між сторонами встановлюється договорами 

страхування. 

 

5. Відповідальність сторін 

 

5.1. Відповідальність Сторін визначається Законом України «Про страхування», 

Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, Правилами 

страхування АТ «СГ «ТАС» (приватне) та договорами страхування.  

 

6. Строк дії Публічного договору, порядок приєднання до нього, переукладання, 

зміна умов та розірвання 

 

6.1. Даний Публічний договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту 

отримання АТ «СГ «ТАС» (приватне) підписаного (достатньо один раз) Клієнтом з АТ 

«СГ «ТАС» (приватне) будь-якого   договору страхування, де зазначено про приєднання 

до цього Публічного договору, або шляхом підписання заяви (анкети) про приєднання до 

Публічного договору, яка роздруковується Клієнтом самостійно та залишається у нього на 

відповідальне зберігання. Шаблон заяви (анкети) про приєднання до Публічного договору 

знаходиться на сайті https://sgtas.com.ua/. 

6.2. Даний Публічний договір укладається на невизначений строк. 

 

6.3 АТ «СГ «ТАС» (приватне) 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  АТ «СГ «ТАС» 

(приватне) з дати набрання чинності таких змін. Момент здійснення опублікування на 

офіційному сайті  АТ «СГ «ТАС» (приватне) 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 розв’язання спорів 

 

7.1. У випадку виникнення спорів та розбіжностей з питань, що становлять предмет цього 

Публічного договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть вживати всіх можливих заходів 

для їх вирішення шляхом переговорів. 

 

7.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди, всі спори та розбіжності, що виникають при 

виконанні цього Публічного договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

 

 

 

8. Конфіденційність та інші умови 



 

8.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що 

пов’язані з операціями, які відбуваються відповідно до цього Публічного договору, 

конфіденційною інформацією. 

 

8.2. Конфіденційна інформація може передаватись третім особам на умовах визначених 

цим Публічним договором, крім випадків, коли це пов’язано з одержанням офіційних 

дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Публічним договором або 

сплати податків та інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених 

чинним законодавством України. 

 

8.3. Клієнт, який приєднався до цього Публічного договору, надає згоду відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» на обробку  своїх персональних даних  

та передачу  даних третім особам (додаткового повідомлення про таку передачу не 

вимагається), у тому числі юридичним особам, які є або будуть сторонами Клубу 

«БІЗНЕС СТАНДАРТ», відповідно до розміщених на сайті https://sgtas.com.ua/ «Умов для 

фізичних осіб», з метою надання пропозицій про послуги та отримання Клієнтом послуг, 

які надаються такими юридичними особами. Також Клієнт надає згоду на отримання від 

АТ "СГ"ТАС" (приватне) та зазначених юридичних осіб, які є або будуть сторонами 

Клубу «БІЗНЕС СТАНДАРТ», рекламної та іншої інформації, телефонних дзвінків,  SMS, 

MMS-повідомлень чи інформування у будь-який інший спосіб про новини, акції, 

пропозиції вказаних юридичних осіб щодо послуг, які ними надаються (за виключенням 

тих персональних даних, що стосуються здоров’я). 

АТ "СГ"ТАС" (приватне)  повідомляє, що сторонами Клубу «БІЗНЕС СТАНДАРТ» 

є АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СК «ТАС» (приватне), АТ «СГ «ТАС» (приватне), ТОВ «ФК 

«ЦФР» та ТОВ «ТАС ФАРМА», які підписали спільний договір про обмін інформацією та 

конфіденційність. 

 

8.4. Відповідно до Закону України  "Про захист персональних даних", особа, що 

приєдналася до даного Публічного договору (оферти), надає згоду АТ "СГ"ТАС" 

(приватне)   на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, 

поновлення, використання та поширення розповсюдження, реалізацію, передачу), 

знеособлення, знищення персональних даних з метою та в обсязі,  встановленому чинним 

законодавством України та Положенням про захист персональних даних. 

 

8.5. Персональні дані особи, що приєдналася до цього Публічного договору (оферти) 

також можуть передаватися третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а 

також в інших випадках, прямо передбачених законодавством. 

 

8.6. Особа, що приєдналася 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  Закону України «Про захист 

персональних даних» та Положенням про захист персональних даних ознайомлена, і про 

місцезнаходження бази персональних даних повідомлена. 

 

8.7. Клієнт підтверджує,  що отримав письмову згоду від Вигодонабувача та/або 

застрахованих осіб (по особистому страхуванню) в разі наявності Вигодонабувача іншого, 

ніж Страхувальник,  щодо обробки його персональних даних АТ "СГ"ТАС" (приватне)  та 

повідомив  останнього про обсяг та мету, з якою будуть оброблятися його персональні 

дані, осіб, яким передаються його персональні дані, та права, визначені ст. 8  Закону 

України «Про захист персональних даних». 



 

8.8. 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: 

АТ «СГ «ТАС» (приватне)  

03062 м. Київ, пр-т Перемоги, 65 

тел. (044) 536 00 20, факс 536 00 21     

код ЄДРПОУ 30115243 

 

Голова Правління П.В. Царук  


