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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ №1
ДО ПРАВИЛ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНОГО
СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ’Я) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» від 20.11.2017р.,
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ НАЦКОМФІНПОСЛУГ 19.12.2017р. за №0317336
Внести наступні зміни та доповнення до Правил добровільного медичного страхування
(безперервного страхування здоров’я) Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Саламандра-Україна» від 20.11.2017р., зареєстрованих Нацкомфінпослуг 19.12.2017р. за
№0317336 (далі за текстом – Правила):
1.
У розділі 7 Правил пункт 7.1. викласти в наступній редакції:
«7.1. Договір страхування укладається у письмовій формі або електронній формі із
використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Для укладення договору страхування
у письмовій формі Страхувальник подає Страховику письмову заяву, за формою, яка встановлена
Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. Заява
повинна містити усі необхідні, на думку Страховика, відомості про предмет Договору
страхування, що заявляється на страхування, і підписана Страхувальником».
2.
Розділ 7 Правил доповнити пунктами 7.18., 7.19., 7.20. та 7.21. в такій редакції:
«7.18. У випадку укладення Договору страхування в електронній формі сторони дотримуються
положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування», а також нормативноправовими актами, які регулюють правові відносини у сфері електронної комерції під час
вчинення електронних правочинів.
7.19. При укладенні Договору страхування в електронній формі сторони, якщо не домовляться
про інше, або якщо інший порядок не буде встановлено законодавством, керуються такими
умовами:
7.19.1. Договір страхування складається з пропозиції Страховика укласти договір (Оферти) та
прийняття цієї пропозиції Страхувальником (Акцепту).
7.19.2. Текст Оферти підписується Страховиком в одному примірнику. Оригінал підписаного
тексту Оферти зберігається у Страховика. Оферта також розміщується Страховиком в мережі

«Internet» та є доступною для вільного ознайомлення з її змістом. Оферта може включати умови,
що містяться в іншому електронному документі, шляхом відсилання до такого документу.
7.19.3. Пропозиція укласти договір (Оферта) може бути зроблена шляхом надсилання
комерційного електронного повідомлення Страхувальнику, її розміщення в мережі «Internet» або
в інших інформаційно-телекомунікаційних системах.
7.19.4. Страхувальник може прийняти Оферту шляхом вчинення електронного правочину –
акцептування (прийняття) умов Оферти в електронній формі одним із вказаних нижче способів:
- шляхом надсилання електронного повідомлення Страховику, підписаного в порядку,
передбаченому в п. 7.19.5. Правил;
- шляхом заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття Оферти в електронній формі, що
підписується в порядку, передбаченому в п. 7.19.5. Правил;
-шляхом вчинення дій, що вважаються прийняттям Оферти укласти Договір страхування в
електронній формі, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в інформаційній системі Страховика, в
якій розміщено Оферту, і ці роз’яснення логічно пов’язані з нею.
Конкретний спосіб прийняття Страхувальником Оферти Страховика визначається в тексті самої
Оферти.
Договір страхування вважається укладеним з моменту підписання Страхувальником Акцепту.
7.19.5. Моментом підписання Акцепту є використання:
-електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України «Про
електронний цифровий підпис», за умови використання засобу електронного цифрового підпису
усіма сторонами договору;
-електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним Законом України «Про
електронну комерцію»;
-аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів
механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою
згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.
7.19.6. Для укладення Договору страхування в електронній формі Страхувальник заходить на
відповідну WEB сторінку в мережі «Internet», чи в іншу інформаційно-телекомунікаційну
систему, яку визначено Страховиком, знайомиться з пропозицією укласти Договір страхування
(Офертою), обирає бажані умови страхування, зазначає інформацію про себе (інформацію,
визначену Страховиком), свій номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, а також
іншу інформацію, яка необхідна для укладення Договору страхування. Перед укладенням
Договору страхування Страхувальник повинен обов’язково ознайомитися з умовами Оферти,
Правилами, інформацією про фінансову послугу, інформацією, яка обов’язкова для надання
Страховиком Страхувальнику у відповідності до вимог ЗУ «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», які розміщені на WEB сторінці Страховика в мережі
«Internet», підтвердити факт ознайомлення з такою інформацією, а також підтвердити надання
згоди на обробку його персональних даних. Здійснення всіх вищезазначених дій є заявою
Страхувальника про його намір укласти Договір страхування зі Страховиком.
7.19.7. В результаті обрання Страхувальником умов страхування та відповідно до зазначених ним
даних (інформації про себе) формується Акцепт. Акцепт складається в електронній формі за
зразком, що встановлений Страховиком.
7.19.8. Для підписання Акцепту одноразовим ідентифікатором Страхувальнику надсилається
такий одноразовий ідентифікатор на зазначений Страхувальником номер мобільного телефону
чи електронну адресу. Перед підписанням Акцепту Страхувальник зобов’язаний перевірити
введені ним дані, обрані ним умови страхування та підтвердити їх достовірність. Для підписання
Акцепту одноразовим ідентифікатором Страхувальник вводить отриманий одноразовий
ідентифікатор у спеціально передбаченому для цього місці на WEB сторінці в мережі «Internet»

та підтверджує його введення, після чого електронний підпис Страхувальника додається до
Акцепту.
7.19.9. Після підписання Акцепту Страхувальник зобов’язаний оплатити страховий платіж у
визначений Страховиком спосіб.
7.19.10. Після оплати страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування, на
вказану Страхувальником адресу електронної пошти надсилається підписаний Страхувальником
Акцепт, який містить посилання на Оферту в електронній формі, та підтверджує укладення
Договору страхування.
7.19.11. Акцепт містить унікальний номер, який відповідає номеру Договору страхування,
електронний підпис Страхувальника, дату укладення Договору, строк дії Договору страхування
та інші індивідуальні умови Договору страхування Страхувальника. Оферта та Підписаний
Страхувальником Акцепт складають Договір страхування.
7.20. Зміна умов і припинення дії Договору страхування, укладеного в електронній формі з
використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, здійснюється в порядку, визначеному
цими Правилами страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
7.21. При виконанні Договору страхування допускається підписання документів, необхідних для
такого виконання, в електронній формі відповідно до п. 7.19. Правил, якщо це передбачено
умовами Договору страхування».

