Публічна оферта обов’язкового страхування цивільної
відповідальності громадян України, що мають у власності чи
іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання
чи використання цієї зброї
Ця Публічна оферта обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян
України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї
(далі – Оферта) укладається відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та є офіційною
пропозицією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»,
що адресується невизначеному колу споживачів, укласти Договір обов’язкового страхування
цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному
володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок
володіння, зберігання чи використання цієї зброї через веб-сторінку в електронній або
паперовій формі. Дану Оферту складено в електронній формі відповідно до законодавства
України, Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян

України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 402 (далі – Порядок), на

підставі ліцензії Нацкомфінпослуг України серія АЕ №641939 від 26.05.2015 р.
Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну
внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї складається з двох документів: цієї
Оферти та Договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України,
що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї
(далі – Договір страхування).
1. Страховик
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (далі – ПрАТ «СК
«ПРЕСТИЖ»).
2. Страхувальник
Страхувальником є громадяни, які на законних підставах зберігають та використовують
зброю (далі – Клієнт), що приєдналася до цієї Оферти відповідно до умов і положень статті 633,
642 Цивільного кодексу України та статей 11, 12 Закону України «Про електронну комерцію»,
акцептувавши (прийнявши) умови даної Оферти.
Інформація про Страхувальника зазначається у Договорі страхування, який укладається за
формою відповідно до цієї Оферти.
3. Треті особи
Треті особи - фізичні та юридичні особи, яким (або майну яких) заподіяна шкода внаслідок
володіння, зберігання чи використання зброї.

4. Порядок укладання Договору
4.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник повинен перейти на веб-сторінку
Страховика в мережі Інтернет за адресою https://prestige-ic.com.ua, обрати бажані умови
страхування, надати інформацію про себе, а також інші відомості, необхідні для укладення
Договору страхування; обов’язково ознайомитись з умовами цієї Оферти, інформацією про
фінансову послугу та підтвердити надання згоди на обробку персональних даних. При цьому
вважається, що здійснивши всі зазначені вище дії, Страхувальник заявив Страховику про свій
намір укласти Договір страхування.
4.2. Страховик на підставі отриманих від Страхувальника даних формує пропозицію
Страхувальнику укласти Договір страхування за зразком, встановленим Страховиком, на вебсторінці Страховика (далі – Пропозиція).
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4.3. Ознайомившись із Пропозицією, Страхувальник надає відповідь – Акцепт (акцептує
Пропозицію) про її прийняття шляхом використання електронного підпису одноразовим
ідентифікатором (введення паролю, надісланого Страховиком на засіб мобільного зв’язку
Страхувальника), визначеним Законом України «Про електронну комерцію». Страхувальник
вводить отриманий одноразовий ідентифікатор у спеціально передбаченому місці на сайті
ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», що вважається підписом Оферти Страхувальником та підтвердженням,
що він надає згоду на використання сканованих зразків підпису уповноважених осіб
Страховика та печатки Страховика, у електронний Договір страхування.
Акцептуючи Пропозицію, Страхувальник підтверджує свою правоздатність та дієздатність,
включаючи досягнення 18-річного віку, наявність правових підстав для користування
платіжними засобами (банківською карткою), а також усвідомлює відповідальність за
зобов’язання, що покладаються на нього у разі укладення Договору страхування.
4.4. Після Акцепту Страхувальник зобов’язаний оплатити страховий платіж у повному
обсязі.
4.5. Договір страхування є укладеним з моменту отримання Страховиком інформації про
акцептування Оферти Страхувальником з використанням електронного підпису одноразовим
ідентифікатором згідно умов цієї Оферти та сплати Страхувальником страхового платежу в
повному обсязі.
4.6. Страхувальник сплачує страховий платіж на поточний рахунок Страховика одним із
зручних для нього способів, обраних за посиланням на сайті ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ». Після
оплати страхового платежу на вказану Страхувальником адресу електронної пошти
надсилається квитанція про сплату, а також Договір страхування, складений за формою
відповідно до цієї Оферти, підписаний Страховиком із накладення електронного цифрового
підпису (КЕП) в електронній формі.
Договір страхування вважається підписаний Страховиком з моменту відправки на
електронну адресу Страхувальника електронного Договору страхування зі сканованими
підписом і печаткою.
4.7. На вимогу Страхувальника Страховик зобов’язується відтворити примірник
електронного Договору страхування у паперовому вигляді та передати його безпосередньо
Страхувальнику. При цьому Страхувальник приймає на себе зобов'язання власноручно
підписати отриманий від Страховика примірник Договору страхування.
5. Термін дії Договору
5.1. Договір страхування набирає чинності з 00 годин 00 хвилин дня, зазначеного у
Договорі страхування як дата початку строку дії Договору страхування, і припиняється після
завершення 24-ї години дня, зазначеного в Договорі страхування як дата закінчення строку дії
Договору страхування.
6. Інші умови страхування
6.1. Сторони заявляють і гарантують, що однаково розуміють положення цієї Оферти.
6.2. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», шляхом
підписання даної Оферти, Страхувальник надає згоду ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» на обробку (збір,
реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та
поширення), знеособлення, знищення персональних даних з метою забезпечення реалізації
господарських, правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку,
відносин у сфері статистики, які регулюються законодавством України, Статутом Страховика та
нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність товариства. Зазначені в
Договорі страхування персональні дані можуть передаватися третім особам, безпосередньо
задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством.
Страхувальник підтверджує, що ознайомлений із змістом статті 8 та частини другої статті 12
Закону України «Про захист персональних даних», Положенням «Про захист персональних
даних» ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», та до укладення Договору страхування в повному обсязі отримав
про фінансову послугу інформацію, передбачену частиною другою статті 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Страхувальник
засвідчує, що зазначена інформація є доступною в місцях обслуговування Страховиком
страхувальників та/або на веб-сторінці Страховика, а також є повною та достатньою для
правильного розуміння суті фінансових послуг, що надаються Страховиком. Підписанням даної
Оферти Страхувальник посвідчує, що отримав повідомлення про включення інформації про
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нього до бази персональних даних Страховика з метою та в обсязі, передбаченим чинним
законодавством України та підтверджує, що про місцезнаходження бази персональних даних
повідомлений.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»
ЄДРПОУ 38272117
IBAN UA343209840000026501210331237
в АТ “ПроКредит Банк”
Адреса: 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса 35/37
тел.: (044) 38-39-145
e-mail: info@prestige-ic.com.ua
web-сайт: www.prestige-ic.com.ua
Голова Правління

Бридун Є.В.
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Додаток до Публічної оферти
Порядок і правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності
громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду,
яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи
використання цієї зброї
1. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у
власності чи іншому законному володінні зброю (у тому числі нагородну), за шкоду, яка може
бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї
зброї (далі - страхування відповідальності власників чи користувачів зброї) здійснюється з
метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної третім особам, внаслідок виникнення
страхових випадків, які призвели до заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх
осіб.
2. Суб'єктами страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є
страхувальники, страховики і треті особи, яким заподіяна шкода.
3. Предметом договору страхування відповідальності власників чи користувачів зброї
є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням
страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та/або майну фізичних і юридичних
осіб, внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.
4. У цьому Порядку страхувальниками є громадяни України, які володіють, зберігають
або використовують:
- бойову нарізну вогнепальну зброю армійських зразків або зброю, виготовлену за
спеціальним замовленням;
- вихолощену та навчальну зброю;
- несучасну стрілецьку зброю;
- мисливську нарізну вогнепальну зброю (карабіни, малокаліберні гвинтівки,
комбіновані рушниці тощо);
- мисливську гладкоствольну вогнепальну зброю;
- спортивну вогнепальну зброю (спортивні пістолети, револьвери, гвинтівки,
рушниці, призначені для використання в спортивних цілях тощо);
- холодну зброю (арбалети, луки, мисливські ножі, катани, мечі, палаші, ятагани,
фінські ножі, кортики, кинджали, багнети, багнети-ножі, які не перебувають на озброєнні
військових формувань);
- пневматичну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки калібру більш як 4,5
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля)
приводиться в рух за рахунок стиснутих газів).
Страхувальниками є також громадяни, які на законних підставах зберігають та
використовують зброю, власниками якої є юридичні особи (крім військовослужбовців
Збройних Сил та інших військових формувань, поліцейських, працівників прокуратури, суду та
інших правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків).
5. Страховиком є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ПРЕСТИЖ».
6. Розмір шкоди встановлюється відповідно до умов Договору страхування, а також у
встановленому законодавством порядку.
7. Страховий випадок - це подія, в результаті якої настає цивільно-правова
відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі
та/або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.
Сукупність усіх претензій та позовів, пред'явлених третіми особами щодо
відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком.
8. Страховими ризиками, в результаті яких настає цивільно-правова відповідальність
страхувальника, є смерть, інвалідність чи втрата працездатності фізичної особи, а також
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пошкодження (знищення) майна фізичної та/або юридичної особи внаслідок володіння,
зберігання чи використання зброї.
9. Страховою сумою у разі страхування відповідальності власників чи користувачів
зброї є грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату страхувальнику
чи третій особі, якій заподіяно шкоду внаслідок страхового випадку. Страхова сума
встановлюється:
- у разі відшкодування спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок
страхового випадку, - 11000 гривень;
- у разі призначення потерпілій третій особі I, II або III групи інвалідності відповідно 8250, 5500, 2750 гривень;
- за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи - 20 гривень, але не
більш як 2500 гривень;
- у разі пошкодження (знищення) майна - у розмірі балансової вартості
пошкодженого (знищеного) майна внаслідок страхового випадку, але не більш як 30000
гривень. У разі відсутності балансової вартості майна його розмір, що підлягає відшкодуванню,
встановлюється за домовленістю між потерпілою третьою особою та страховиком, але не
більш як 30000 гривень. У разі часткового пошкодження майна для виплати страхового
відшкодування оцінюється вартість майна, що підлягає заміні або відновленню (вартість
відновлення), у визначеному законодавством порядку.
10. Страховий тариф установлюється у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян терміном на один рік незалежно від виду та кількості зброї в одного
громадянина.
11. Громадяни України до або під час реєстрації, перереєстрації зброї, отримання
дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків,
закріплення за ними зброї повинні в установленому порядку укласти договір страхування
відповідальності власників чи користувачів зброї.
Договір страхування може бути укладений на термін від одного до десяти років.
Інформація про порядок укладення договору страхування зазначається в Оферті.
12. У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний у триденний
термін після отримання інформації про страховий випадок повідомити про це страховика.
Для отримання страхового відшкодування страховику подаються документи, зазначені
у Договорі страхування.
13. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:
- навмисних дій страхувальника спрямованих на настання страхового випадку.
Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи
службового обов'язку, з необхідною обороною (без перевищення її меж) або захистом майна,
життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника
встановлюється відповідно до законодавства;
- вчинення страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
- подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
страхування або про настання страхового випадку;
- несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку
без поважних на це причин або перешкоджання страховикові у визначенні обставин, характеру
та розміру завданих збитків;
- застосування зброї в рамках виправданої самооборони страхувальника, якщо
напад на них був здійснений третьою особою.
14. У разі коли заподіяна шкода частково або повністю компенсована іншими
причетними до страхового випадку особами, страховик відшкодовує тільки різницю між
сумою, що підлягає відшкодуванню за договором страхування, і сумою, що компенсована
іншими особами. Про таку компенсацію страхувальник, треті особи (їх спадкоємці) зобов'язані
повідомити страховика.
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