
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Голови Правління 

Приватного акціонерного товариства 

  «Страхова компанія «Перша» 

від «10» лютого 2023 року 

№16-ОД 
____________ Наталія ВАСИЛИНА 

Публічна пропозиція   
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Перша"  
щодо порядку укладення договорів страхування  
1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (далі – Офертою) 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 
31681672, вул. Фізкультури, 30, м. Київ, 03150, далі – Страховик) в особі Голови 
Правління Наталії ВАСИЛИНИ, яка діє на підставі Статуту, адресованою 
необмеженому колу клієнтів (будь-якій фізичній особі з повною цивільною 
дієздатністю чи юридичній особі; далі – Споживач або Страхувальник), укласти 
договори (у т.ч. поліси, сертифікати) страхування, звернувшись до Страховика в 
порядку, передбаченому Офертою, відповідно до Закону України "Про страхування", 
Правил добровільного страхування Страховика (далі – Правила) та ліцензій 
Нацкомфінпослуг України, виданих Страховику. 
1.2. Сторонами Оферти є Страховик та Страхувальники. 
1.2.1. Вигодонабувач – фізична або юридична особа, яка може зазнати збитків у 
результаті настання страхового випадку. 
1.2.2. Застрахована особа – фізична особа, на користь якої Страхувальником 
укладений із Страховиком договір особистого страхування. 
1.3. Оферта вважається укладеною та набуває чинності з моменту отримання 
Страховиком підписаного (достатньо один раз) Страхувальником зі Страховиком 
будь-якого договору страхування, де зазначено про приєднання до Оферти. 
1.3.1. Крім цього, Оферта є договором приєднання, а відповідно до ст.634 
Цивільного кодексу України є стандартною і Споживач може лише приєднатися до 
договору в цілому та не може запропонувати свої умови договору. 
1.3.2. Умови Оферти поширюються на договори страхування, укладені з дати її 
затвердження по невизначений строк. 
1.4. Оферта розміщується Страховиком на веб-сайті www.persha.ua. 
1.5. У відповідності до статей 207, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України 
безумовним прийняттям (акцептом) умов Оферти Споживачем вважається сплата 
страхового платежу (його частини) на поточний рахунок Страховика (датою та часом 
оплати вважається дата та час надходження грошових коштів на рахунок 
Страховика).  
1.5.1. Договір страхування набуває чинності з 00 годин 00 хвилин дня, наступного 
за днем надходження страхового платежу на поточний рахунок Страховика, якщо 
інше не передбачено договором страхування. 
1.5.2. Виконання зазначених у п.1.5 Оферти дій означає прийняття Споживачем 
усіх умов Оферти. 
1.5.3. Після здійснення акцепту та набрання договором страхування законної 
сили Споживач набуває статусу Страхувальника.  
1.6. Прийняттям Оферти Споживач (Страхувальник): 
а) підтверджує, що вся інформація, надана йому під час укладення Договору, є 
повною і достовірною;  
б) підтверджує, що з Правилами ознайомлений та зі всіма умовами страхування 
згідний, примірник договору страхування та всі роз’яснення щодо його умов отримав; 
в) на виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" надає 
свою згоду:  

1) на обробку Страховиком його персональних даних (будь-якої інформації, 
що відноситься до Страхувальника та предмету страхування) з метою виконання 
Договору, а також в інших маркетингових цілях, включаючи пропонування 
Страхувальнику послуг Страховика, в тому числі шляхом здійснення прямих 
контактів з ним засобами зв’язку;  

2) на прийняття Страховиком рішень на підставі обробки персональних даних 
Страхувальника (повністю та/чи частково) в інформаційній (автоматизованій) системі 
та/чи в картотеках персональних даних;  

3) на здійснення Страховиком дій з персональними даними, які пов’язані зі 
збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, 
поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, 
передачею), знеособленням, знищенням відомостей про Страхувальника; 
г) підтверджує, що отримав письмову згоду від Вигодонабувача та/або 
застрахованих осіб (по особистому страхуванню) в разі наявності Вигодонабувача 
іншого, ніж Страхувальник, щодо обробки його (їх) персональних даних Страховиком 
та повідомив Вигодонабувача та/або застрахованих осіб про обсяг та мету, з якою 
оброблятимуться їх персональні дані, осіб, яким передаються їх персональні дані, та 
права, визначені Законом України "Про захист персональних даних".  
д) погоджується та підтверджує, що до укладення Договору йому надана вся 
інформація, визначена в ч.2 ст.12 Закону України "Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг", а саме інформація про:  

1) фінансову послугу, що пропонується надати, із зазначенням вартості цієї 
послуги, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків 
фінансових послуг;  

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;  
3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті 

отримання фінансової послуги;  
4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою 

внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;  
5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок 

урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;  
6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових 

послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту 
прав споживачів;  

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує 
фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.  
1.7. Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та 
відомості, що пов’язані з операціями, які відбуваються відповідно до Оферти, 
конфіденційною інформацією. 
1.7.1. Конфіденційна інформація може передаватися третім особам на умовах, 
визначених Офертою, крім випадків, коли це пов’язано з одержанням офіційних 
дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за Офертою або сплати 
податків та інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених 
чинним законодавством України.  
1.8. Страховик має право у будь-який час в односторонньому порядку вносити 
зміни до Оферти, змінюючи її умови, та сповіщати про це Страхувальника офіційним 
опублікуванням тексту таких змін на офіційному сайті Страховика з дати набрання 
чинності таких змін. Момент здійснення опублікування на офіційному сайті 
Страховика вважається моментом ознайомлення Страхувальника з текстом таких 
змін.  
1.9. Дія Оферти достроково припиняється за обопільною згодою сторін або за 
волевиявленням однієї із сторін.  
1.10. Захист прав споживачів здійснюється відповідно до законодавства про захист 
прав споживачів та законодавства у сфері ринків фінансових послуг. Реквізити 
органу, що здійснює державне регулювання, а також захист прав споживачів: 
Національний банк України. 
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9.  
Телефон довідкової телефонної служби: 0 800 505 240 або +380442986555. 
E-mail: nbu@bank.gov.ua, web-сайт: bank.gov.ua  
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