
 
Оферта (пропозиція) укласти договір з 

 добровільного комплексного страхування подорожуючих за кордон 
№006-2020 від 02.07.2020 року 

 
1. Дана пропозиція  Оферта (надалі – Оферта) є офіційною пропозицією 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «КНЯЖА ІНШУРАНС ГРУП», (код ЄДРПОУ – 24175269, надалі – 
Страховик), що адресується невизначеному колу споживачів, укласти із Страховиком 
договір добровільного страхування “Комплексний договір страхування подорожуючих за 
кордон”, серія Договору 21/01-23 (надалі – Договір) у відповідності до Умов комплексного 
страхування подорожуючих за кордон, які є невід’ємною частиною цієї Оферти (Додаток 
№ 1). 

2. Страховик – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» в особі Голови 
Правління Грицути Дмитра Олексійовича та Заступника Голови Ільюшина Олега 
Олександровича, які діють на підставі Статуту. 

3. Від імені Страховика може діяти Повірений, який дії на підставі та на умовах 
визначених в договорі Доручення укладеного зі страховиком. Повірений виконує частину 
страхової діяльності  Страховика та може укладати договори страхування, одержувати 
страхові платежі, виконувати роботи,  пов’язані із здійсненням страхових виплат та 
страхових відшкодувань.   

4. Адреса місцезнаходження Страховика: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44. Адреса 
електронної пошти https://kniazha.ua 

5. Дана Оферта є пропозицією укласти договір страхування в електронній формі у 
відповідності до статтей 207,638, 642 Цивільного кодексу України та статтей 11,12,13 
Закону України «Про електронну комерцію».  

6. Страхування здійснюється на умовах визначених цією Офертою, на підставі  Ліцензії 
АВ №483137, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 
України 01 жовтня 2009 року,  Правил «Добровільного страхування медичних витрат»; 
Ліцензії АВ №483130, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових 
послуг України 01 жовтня 2009 року, Правил «Добровільного страхування від нещасних 
випадків»; Ліцензій АВ №483133, АВ №483129, виданих Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг України 01 жовтня 2009 року, Правил 
«Добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону 
України «Про страхування»)», які розміщені на офіційному сайті Страховика  
https://kniazha.ua, а також у відповідності до чинного законодавства України.   

7. Для укладання Договору, Страхувальник повинен зайти  на WEB сторінку 
Страховика в мережі “Internet” за адресою: https://kniazha.ua або звернутись в офіс 
Страховика, обрати бажані умови страхування, зазначити інформацію про себе та 
Застрахованих осіб, необхідну для укладання договору, свій номер мобільного телефону, 
адресу електронної пошти, а також обов’язково ознайомитись з умовами цієї Оферти.  

8. Відповідно до обраних Страхувальником умов страхування та зазначених ним 
даних, формується індивідуальна пропозиція та надсилається  на електрону пошту 
Страхувальника. При цьому індивідуальна пропозиція містить посилання на Оферту з 
Умовами комплексного страхування подорожуючих за кордон, які є невід’ємною її 
частиною та які разом містять істотні умови договору передбачені законодавством.  

9.  Умови Оферти є загальнодоступними на веб-сайті  https://kniazha.ua. Здійсненням 
акцепту індивідуальної пропозиції,  Страхувальник підтверджує своє ознайомлення та 
повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами індивідуальної пропозиції, а також своє 
волевиявлення стосовно її прийняття.   



10. Перед прийняттям (акцептуванням) індивідуальної пропозиції Страхувальник 
зобов’язаний перевірити введені ним дані, обрані умови страхування та підтвердити їхню 
достовірність. 

11. Безумовним прийняттям (акцептом) умов індивідуальної пропозиції 
Страхувальником, вважається надсилання електронного повідомлення через ІТС, 
підписаного шляхом використання електронного підпису  одноразовим ідентифікатором - 
ОТП паролю (який направляється на номер мобільного телефону наданого 
страхувальником), що складається з чотирьох символів, шляхом введення у спеціально 
передбачену графу та використовується для  акцептування.  

12. Після здійснення акцепту індивідуальної пропозиції на вказану Страхувальником 
адресу електронної пошти надсилається договір добровільного страхування “Комплексний 
договір страхування подорожуючих за кордон”. 

13. Сторони мають право за будь-якої  необхідності відтворити Договір страхування на 
паперовий носій. На письмову вимогу однієї з Сторін Договір страхування виготовляється 
у письмовому вигляді протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання такої вимоги 
та підлягає підписанню та проставленню печатки (за наявності) кожною з Сторін.  

14. Дата, час, здійснення акцепту,  надсилання пропозиції та  Договору страхування 
обмін електронними повідомленнями між Сторонами, відомості про факт виготовлення 
Договору страхування в письмовій формі зберігаються в електронній базі Страховика. 

15. Шляхом акцептування індивідуальної пропозиції Страхувальник підтверджує, що 
отримав від Застрахованих осіб та передає Страховику згоду на звернення Страховика із 
запитами до закладів охорони здоров’я, Правоохоронних органів та інших компетентних 
установ, що можуть роз’яснити з приводу обставин настання Страхового випадку,  в тому 
числі інформацію щодо стану здоров’я  Застрахованої особи та отриману медичну 
допомогу, а також згоду на отримання Страховиком діагнозів, історій хвороби,  
Застрахованої особи та іншої інформації, що становить лікарську таємницю  та 
використання отриманої інформації згідно з умовами цього Договору. 

16. Страхувальник, акцептуючи індивідуальну пропозицію, надає Страховику дозвіл на 
обробку всіх своїх персональних даних та персональних даних Застрахованих осіб,   в цілях 
пов'язаних з виконанням Сторонами умов даного Договору страхування без обмеження 
терміну зберігання і обробки, а також для цілей здійснення зв'язку із Страхувальником для 
надання інформації про виконання Договору, для організації поштових розсилок, розсилок 
SMS-повідомлень і розсилок електронною поштою на адресу Страхувальника, для надання 
Страхувальнику інформації про виконання Договору, для передачі інформаційних і 
рекламних повідомлень про послуги Страховика, а також послуги інших суб'єктів 
господарювання, в інших цілях, які не суперечать законодавству України. Страхувальник 
підтверджує своє повідомлення про свої права, пов'язані з зберіганням і обробкою його 
персональних даних, визначених чинним законодавством, цілі обробки даних і осіб, яким 
передаються його персональні дані. 

17. Шляхом акцептування індивідуальної пропозиції, Страхувальник підтверджує те, 
що йому до укладення зазначеного Договору страхування Страховиком було додатково 
надано інформацію передбачену частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Страхувальник підтверджує, 
що отримав відповіді на усі питання та вичерпну інформацію стосовно послуги, в 
зрозумілих для нього термінах, пересвідчився у наявності потрібних йому умов співпраці, 
свідомо та вільно зробив свій вибір послуги. 

18. Cтраховик не вважається зобов’язаним надавати страхове покриття та не 
зобов’язаний здійснювати страхове відшкодування чи здійснювати інші платежі за цим 
Договором в тій мірі, в якій дане страхове покриття, таке страхове відшкодування або 
здійснення інших платежів наражає Cтраховика на порушення будь-якої санкції, заборони 
чи обмеження згідно з резолюціями Організації Об’єднаних Націй або торговими чи 
економічними санкціями, законами або правилами Європейського Союзу, України або 



Сполучених Штатів Америки (за умови, що це не порушує будь-які правила або 
національне законодавство, що застосовується до Cтраховика). 

19. У всьому іншому, що не викладено і не врегульоване умовами даної Оферти, 
Сторони керуються умовами Правил: «Добровільного страхування медичних витрат», 
Правил «Добровільного страхування від нещасних випадків», Правил «Добровільного 
страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про 
страхування»)», які розміщені на сайті https://kniazha.ua. 

20. Всі зміни до даної Оферти здійснюються шляхом публікації  нової редакції Оферти 
на Сайті https://kniazha.ua. 

21.  Договори страхування, які були укладені на підставі  Оферти до набрання чинності 
внесених змін, залишаються без змін та діють на умовах, які були діючими на момент 
укладення Договору страхування.  

22. У випадку припинення дії цієї Оферти, Страховик не звільняється від обов’язків за 
Договорами страхування, які були укладені на підставі даної Оферти. 

23. Верифікація, ідентифікація та вивчення клієнта проведено в електронній системі 
Страховика на підставі поданих Страхувальником (представником страхувальника) 
офіційних даних.   
 

 
 
Страховик    
 
 
 
   
Голова Правління                   Д.О. Грицута 
 
 
 
 
 
Заступник  Голови Правління                                                                      О.О. Ільюшин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
















































