
ОФЕРТА  

ЩОДО УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ  

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

Дата вчинення:  19 січня 2018 року 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Оферта є офіційною пропозицією Приватного акціонерного товариства «Страхова 

компанія «Грінвуд Лайф Іншуранс» (код ЄДРПОУ- 34981210, надалі - «Страховик»), що 

адресується фізичним дієздатним особам (надалі - «Клієнтам»), укласти зі Страховиком 

електронний Договір добровільного страхування життя  (надалі – «Договір»). 

1.2. Договір укладається відповідно до Правил добровільного страхування життя, зареєстрованих 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

України, 22.12.2016 р., надалі – «Правила», та викладених у цій Оферті умов добровільного 

страхування здоров’я на випадок хвороби та нещасного випадку, із дотриманням вимог 

Цивільного кодексу України, Законів України «Про страхування, «Про електронні документи та 

електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронну 

комерцію».  

1.3. Страховик Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Грінвуд Лайф Іншуранс», 

(надалі – «Страховик»). 

Адреса місцезнаходження Страховика: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160Б, оф. 40 

Ліцензія № 2878 від 17.11.2016 р., видана Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (строк дії - безстроково). 

Страхувальник – дієздатна фізична особа, яка укладає зі Страховиком Договір шляхом здійснення 

акцепту даної Оферти через інформаційно-телекомунікаційну систему (надалі – ІТС), у 

відповідності до Закону України «Про електронну комерцію». 

1.4. Страховим агентом за Договором є ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень». 

1.5. У відповідності до статей 207, 981 Цивільного кодексу України та статей 11,12,13 Закону 

України «Про електронну комерцію» безумовним прийняттям (акцептом) умов даної Оферти 

Клієнтом вважається вчинення Клієнтом сукупності дій:  

а) оформлення Заяви (Акцепту) в електронній формі, тобто внесення Клієнтом через ІТС 

відомостей, необхідних для укладення Договору, а саме: персональних даних Клієнта (прізвища, 

ім’я, по батькові, адреси реєстрації, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки 

податку, номеру мобільного зв’язку, email, тощо), даних стосовно предмету договору страхування 

згідно наданої Страховиком форми, вибір Клієнтом страхової суми, ліміту відповідальності, 

страхового тарифу, страхового платежу, строку дії Договору із запропонованих Страховиком 

варіантів, та підтвердження правильності внесення даних; 

б) сплата страхового платежу у передбачені Договором строки і розміри на поточний рахунок 

Страховика. Датою оплати страхового платежу вважається дата надходження коштів на рахунок 

Страховика; 

в) підписання Договору шляхом використання електронного підпису одноразовим 

ідентифікатором відповідно до ст. 12 ЗУ «Про електронну комерцію». 

Виконання зазначених дій означає прийняття Клієнтом  всіх умов цієї Оферти і є укладенням 

Договору в електронній формі, яка відповідно до пункту 12 статті 11 Закону України «Про 

електронну комерцію» прирівнюється до письмової форми. Фактом укладання Договору є 

Електронний Поліс добровільного страхування життя фізичних осіб (надалі - “Поліс”), підписаний 

Сторонами шляхом направлення Страховиком або його страховим агентом одноразового 

ідентифікатора (паролю) на засіб мобільного зв’язку Страхувальника та введення 

Страхувальником такого паролю в програмні комплекси Страховика або його страхового агента. 

Після здійснення акцепту та набрання Договором законної сили Клієнт набуває статусу 

Страхувальника та отримує підтвердження  укладення Договору та здійснення оплати страхового 

платежу у формі повідомлення разом з Договором на засіб електронного зв’язку.  

1.6. Договір укладається на підставі цієї Оферти та електронної Заяви (Акцепту), яка є відповіддю 

(згодою) Страхувальника Страховику укласти Договір на умовах, викладених в Оферті. Оферта 



підписується Страховиком та скріплюється його печаткою в одному примірнику, який 

зберігається у Страховика. Умови Оферти є загальнодоступними на веб-сайті www.gli.com.ua та 

доводяться до відома всіх Страхувальників, які укладають Договір. 

1.7. Сторони приймають на себе зобов’язання за необхідності відтворити Договір (Поліс) на 

паперовому носії. На письмову вимогу однієї Сторони Договір виготовляється у письмовому 

вигляді протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання такої вимоги та підлягає 

підписанню та проставленню печатки (за наявності) кожною Стороною. При відтворенні на папері 

Договору Страховиком може бути використано факсимільне відтворення підпису особи, 

уповноваженої підписувати такі договори, а також відтворення відбитка печатки технічними 

друкувальними приладами.  

1.8. Дата, час здійснення акцепту, повідомлення про підтвердження укладення Договору та обмін 

повідомленнями між Сторонами, вручення Договору на паперовому носії зберігається в 

електронній базі Страховика. 

Номер Договору присвоюється Страховиком після здійснення Клієнтом акцепту відповідно до п. 

1.5. Оферти  та зазначається у Договорі. 

1.9. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству 

України, пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованої особи. 

1.10. За Договором Страховик зобов’язується за обумовлену плату (страховий платіж) при 

настанні зазначених у Договорі подій (страхових випадків) виплатити Страхувальнику 

(Вигодонабувачу) страхове відшкодування в межах страхової суми та на умовах, зазначених у 

Договорі.  

1.11. Франшиза за умовами Договору не застосовується.  

1.12. Страхове покриття - зобов’язання Страховика щодо виплати страхового відшкодування при 

настанні страхового випадку, що виникло протягом строку дії Договору. 

1.13. Територія дії Договору (територія страхового покриття) зазначена у п.3.12.Договору. 

1.14. Вигодонабувачем за ризиками згідно з п.3.4.1. та 3.4.2. Договору страхування в межах 

страхової суми у розмірі фактичної заборгованості Страхувальника (Застрахованої особи) за 

Угодою про надання кредиту на момент настання страхового випадку є  - Публічне Акціонерне 

Товариство «Банк Інвестицій та Заощаджень». Вигодонабувачем згідно з п.3.4.3. Договору є 

Застрахована особа; за ризиками згідно з пп.3.4.1. та 3.4.2. Договору страхування - спадкоємці 

Застрахованої особи за законом. 

1.15. Страхова сума, страховий тариф, страховий платіж, період дії Договору визначаються 

клієнтом (Страхувальником) із запропонованих Страховиком варіантів під час акцептування цієї 

Оферти. 

 

2. СТРАХОВІ ВИПАДКИ  

 

2.1.  Страховими випадками за Договором є наступні події, що мали місце під час дії Договору, та 

підтверджені документами, виданими компетентними органами у встановленому законодавством 

порядку (медичними закладами, судом тощо): 

2.2.1. Смерть Застрахованої особи з будь-якої причини; 

2.2.2. Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;  

2.2.3. Дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору страхування. 

 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 

 

3.1. Скоєння або спроби скоєння Застрахованою особою навмисних дій, які кваліфіковані 

правоохоронними органами як протиправні або злочинні. 

3.2. Дій Застрахованої особи, яка знаходилась у стані алкогольного, наркотичного, токсичного 

сп’яніння або під впливом вжитих без призначення лікаря медичних препаратів. 

3.3. Самогубство або наслідки замаху Застрахованої особи на самогубство.  

3.4. Форс-мажорні обставини: війна, воєнні дії, участь Страхувальника у військових навчаннях, 

революціях,  повстаннях,  страйку,  а також  раптові викиди  радіації чи ядерної енергії. 

3.5. Не вважаються Нещасним випадком Смерть або інші наслідки Тілесних ушкоджень, якщо інше не 

передбачено Договором, що виникли в результаті: 

http://www.gli.com.ua/


3.5.1. Участі в будь-якому виді Професійного спорту. 

3.5.2. Занять Застрахованою особою будь-яким небезпечним видом спорту або екстремальних розваг, 

включаючи, без обмеження, наступні: моторизовані водні й наземні види спорту, будь-які види 

повітряного й підводного спорту, види спорту, що використовують троси, мотузки, підвісні системи, 

шоломи або захисне екіпірування, кінний спорт, бойові єдиноборства та боротьбу. 

3.5.3. Керування транспортним засобом або передачі керування іншій особі, якщо Застрахована або 

інша особа перебувала в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, а також передачі 

керування транспортним засобом особі, що не має прав водія на керування транспортним засобом. 

3.5.4. Навмисного вбивства Застрахованої особи протягом першого року дії Договору. 

3.5.5. Повітряної подорожі, за винятком використання Загального перевізника. 

3.5.6. Активної участі в будь-яких громадських безладдях, повстаннях або актах громадянської 

непокори. 

3.5.7. Служби,  виконання обов'язків або участі в навчаннях військових або поліцейських сил,  міліції 

або воєнізованій організації. 

3.5.8. Цілеспрямованого застосування збройних сил з метою призупинення, попередження або 

знешкодження будь-якого відомого або підозрюваного Терористичного акту, або в результаті такого 

Терористичного акту. 

 

4. ДІЇ ВИГОДОНАБУВАЧА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

4.1. Повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом трьох діб з моменту настання 

страхового випадку. У повідомленні про настання страхового випадку повинні бути коротко описані 

обставини та характер страхового випадку. 

4.2. Надати Страховику документи, необхідні для прийняття рішення про страхову виплату: 

4.2.1. У разі настання страхового випадку, Дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії 

Договору: а) заяву на отримання страхової виплати встановленого зразка; б) Договір страхування; в) 

копію паспорту Застрахованої особи та ідентифікаційного номеру. 

4.2.2. У разі настання страхового випадку, Смерть Застрахованої особи з будь-якої причини Договору: 

а) заяву на отримання страхової виплати встановленого зразка; б) Договір страхування; в) нотаріально 

завірену копію свідоцтва про смерть Застрахованої особи; г) копію Медичного свідоцтва про смерть; 

д) акт патологоанатомічного висновку про причину смерті; є) Копію Угоди про надання кредиту з 

графіком погашення кредиту.  

4.2.3. У разі настання страхового випадку, Смерть Застрахованої особи внаслідок Нещасного випадку: 

а) заяву на отримання страхової виплати встановленого зразка; б) Договір страхування; в) нотаріально 

завірену копію свідоцтва про смерть Застрахованої особи; г) копію Медичного свідоцтва про смерть; 

д) акт патологоанатомічного висновку про причину смерті; є) документи, що підтверджують факт 

настання нещасного випадку, а саме акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1), якщо 

такий мав місце, довідки та інші документи компетентних органів (МВС, пожежної охорони, тощо), 

що підтверджують факт настання нещасного випадку з зазначенням осіб, винних в настанні випадку, 

якщо такі мали місце; ж) Угоду про надання кредиту з графіком погашення кредиту. 

4.2.4. Інші документи на вимогу Страховика, що мають значення для прийняття рішення про 

здійснення виплати. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

5.1. СТРАХУВАЛЬНИК має право: 

5.1.1. Ознайомитися з умовами страхування та Правилами. 

5.1.2. Страхувальник може ініціювати дострокове припинення дії цього Договору або внесення змін 

до нього за наявності письмової згоди Вигодонабувача. 

5.1.3. Отримати дублікат Договору у випадку його втрати. 

5.2. Обов’язки СТРАХУВАЛЬНИКА: 

5.2.1. При укладенні Договору надати достовірні відомості про вік, стан здоров’я, а також інші дані на 

вимогу Страховика. 

5.2.2. Своєчасно та в повному обсязі сплатити страховий внесок у відповідності до умов цього 

Договору. 



5.3. СТРАХОВИК має право: 

5.3.1. Припиняти дію Договору при несплаті страхового внеску у встановлений термін. 

5.3.2. Відмовити в страховій виплаті у випадках, передбачених Договором страхування і чинним 

законодавством. 

5.3.3. Перевіряти інформацію про страхові випадки шляхом запитів до правоохоронних органів, 

банків, медичних установ і організацій, що володіють цією інформацією, а також самостійно 

з’ясовувати причини і обставини страхового випадку. 

5.4. СТРАХОВИК зобов’язаний: 

5.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами Договору та Правилами. 

5.4.2. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, 

передбачених законодавством. 

5.4.3. Протягом 2-х робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити 

заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати. 

5.4.4. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений Договором 

термін.  

 

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

6.1. Зміни та доповнення до Договору, в тому числі перерахунок страхової суми, зміна 

Страхувальника, зміна переліку застрахованих осіб та зміна Вигодонабувачів, вносяться за згодою 

Страхувальника, Страховика (надалі – Сторони) та Вигодонабувача (Банк), на підставі письмової 

заяви однієї із Сторін, та оформляються письмово додатковим документом за підписами Сторін та 

Вигодонабувача, який з дати підписання є невід’ємною частиною Договору страхування.  

6.2. Дія Договору страхування припиняється та Договір втрачає чинність за згодою Сторін та 

Вигодонабувача (згода Вигодонабувача має бути виражена в письмовій формі та є необхідною для 

розірвання Договору з ініціативи Сторін), а також у випадках, передбачених статтею 28 Закону 

України «Про страхування».  

6.3. Про намір внести зміни до Договору або достроково припинити його дію одна Сторона має 

повідомити іншу та Вигодонабувача не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів відповідно до дати внесення 

таких змін або до дати припинення дії. 

6.4. У разі дострокового припинення дії Договору на вимогу Страхувальника у термін, що перевищує 

14 календарних днів з дня його укладання, Страховик повертає йому викупну суму, що дорівнює 1грн. 

на кожному році дії договору. В разі дострокового припинення дії договору страхування, 

Страхувальник зобов’язаний сплатити Страховику штраф у розмірі 1 грн. Для отримання викупної 

суми Страхувальник повинен надати наступні документи: а)заяву на отримання викупної суми 

встановлено зразка; б)оригінал договору страхування життя; в)копії паспорта та ідентифікаційного 

номера; г)реквізити розрахункового рахунку. Страховик повинен у 15-денний термін здійснити 

виплату викупної суми. За несвоєчасне здійснення виплати викупної суми Страховик несе 

відповідальність у розмірі 0,01% облікової ставки НБУ за кожен день прострочення виплати.   

6.5. У разі дострокового погашення заборгованості за Угодою про надання кредиту, ризик «Смерть 

Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку» припиняє свою дію. Договір страхування 

продовжує діяти за основними ризиками «Дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії 

Договору страхування» та «Смерть Застрахованої особи з будь-якої причини в період дії договору 

страхування». 

6.6. У випадку, якщо Страхувальник скористався своїм правом на відмову від договору про 

надання споживчого кредиту протягом 14  календарних днів з дня його укладання, дія Договору 

може бути достроково припинена в односторонньому порядку на наступних умовах. 

Страхувальник письмово повідомляє Страховика та Вигодонабувача про намір припинити дію 

Договору страхування шляхом підписання та подання Заяви на дострокове припинення діі 

Договору страхування. Договір страхування припиняє свою дію на наступний день, після 

отримання від Страхувальника Заяви на дострокове припинення діі Договору страхування. 

Страховик повертає повністю сплачений страховий платіж протягом трьох робочих днів, з дня 

припинення Договору страхування, на банківські реквізити вказані Страхувальником у Заяві на 

дострокове припинення дії Договору страхування. 

 



7. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ 

 

7.1. У разі Дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору страхування страхова 

виплата здійснюється в розмірі, що не перевищує 100% страхової суми, згідно з п. 3.4.3. Договору. 

7.2. У разі настання Смерті Застрахованої особи з будь-якої причини в період дії договору страхування 

страхова виплата здійснюється в розмірі, що не перевищує 100% страхової суми, згідно п. 3.4.1. 

Договору, але не більше заборгованості за Угодою про надання кредиту на момент настання 

страхового випадку. У разі настання Смерті Застрахованої особи  в результаті нещасного випадку 

страхова виплата здійснюється в розмірі, що не перевищує 100% страхової суми, згідно з п. 3.4.2. 

Договору, але не більше 100 000грн.  

7.3. У разі настання страхового випадку  «Смерть Застрахованої особи з будь-якої причини в період дії 

договору страхування» та «Смерть Застрахованої особи  внаслідок Нещасного випадку» страхова 

виплата здійснюється Страховиком шляхом перерахування суми страхової виплати на поточний 

рахунок, відкритий у Банку, в рахунок погашення заборгованості Страхувальника перед Банком за 

Угодою про надання кредиту. 

7.4. У випадку прийняття Банком рішення про згоду на перерахування суми страхової виплати 

Страхувальнику шляхом направлення Страховиком відповідної суми грошових коштів в погашення 

заборгованості Страхувальника перед Банком за Угодою про  надання кредиту  з метою запобігання 

випадків допущення помилок Банк, за запитом Страховика/Страхувальника, повідомляє Страховика 

про реквізити рахунку, що відкритий Страхувальнику для обліку кредитної заборгованості 

Страхувальника, на який необхідно направити суму страхової виплати для погашення заборгованості 

Страхувальника перед Банком за Угодою про надання кредиту. 

7.5. Загальна сума страхової виплати не може перевищувати 100 000грн. 

7.6. Страховик не несе майнової відповідальності у разі якщо Страхувальник не виконав свої кредитні 

зобов’язання згідно графіку погашення заборгованості за Угодою про надання кредиту. 

7.7. Страхова виплата здійснюється Страховиком протягом п’ятнадцяти робочих днів від дати 

прийняття рішення про проведення такої виплати. 

Рішення про проведення страхової виплати або про відмову в такій виплаті приймається протягом 15 

робочих днів від дати отримання всіх необхідних документів. Протягом цього ж часу вивчаються 

обставини страхового випадку, складається акт про страховий випадок і визначається розмір виплати.  

Якщо існують підстави для відмови у страховій виплаті, то Страховик повинен у 15-денний термін 

повідомити Вигодонабувача про відмову з письмовим обґрунтуванням причин відмови. 

Страховик залишає за собою право на проведення розслідування згідно страхового випадку та у 15-

денний термін повинен повідомити про це Вигодонабувача. 

 

8. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ 

 

8.1. Підставами для відмови Страховика в страховій виплаті можуть бути виключення із страхових 

випадків, зазначені в п. 4. Договору страхування. 

8.2. Навмисні дії Застрахованої особи, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не 

поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані 

необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та 

ділової репутації. Кваліфікація вищезазначених дій встановлюється згідно чинного законодавства 

України. 

8.3. Вчинення Застрахованою особою умисного злочину, що призвів до страхового випадку. 

8.4. Здійснення Страхувальником/Вигодонабувачем перешкод Страховику у визначені обставин 

настання страхового випадку, характеру та розміру збитків. 

8.5. Несвоєчасне повідомлення про настання страхового випадку без поважних на те причин або 

створення перешкод Страховику у визначенні обставин, характеру та наслідків страхового випадку. 

8.6. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт 

та/або обставини настання страхового випадку. 

8.7. Ненадання Страхувальником/Вигодонабувачем в повному обсязі документів, зазначених у п. 4.2. 

цієї Оферти. 

8.8. Інші випадки, передбачені Правилами та законодавством України.  

 



9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

9.1. Сторони несуть відповідальність за належне виконання умов Договору згідно чинного 

законодавства України. 

 

10. ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН 

 

10.1. Усі питання, що не врегульовані Договором, регулюються та вирішуються відповідно до Правил 

та чинного законодавства України. 

10.2. Договір страхування укладається українською мовою у трьох примірниках, по одному для кожної 

Сторони, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

10.3. Декларація Страхувальника, згідно вимог Закону «Про захист персональних даних»: Мені надана 

та роз’яснена інформація, зазначена в ч. 2 ст. 12  Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг».  Я даю дозвіл на збір, зберігання, обробку та використання 

моїх персональних даних, які вказані у цьому Договорі, а також у документах, що додаються до нього, 

Страховиком та третіми особами, які діють за дорученням Страховика, з метою укладання та 

супроводу Договору страхування. Я проінформований (-а), що одночасно з укладанням Договору 

страхування мої персональні дані вносяться Страховиком до бази персональних даних, яка зберігається 

за його місцезнаходженням. Мої права як суб’єкта персональних даних, гарантовані законодавством 

України, мені відомі та зрозумілі.  Я даю згоду на надсилання мені Страховиком матеріалів 

інформативного та рекламного змісту, пропозицій щодо зміни умов страхування, рахунків тощо на 

поштову або електронну адресу, вказану у цьому Договорі. Я даю згоду на надсилання мені Страховиком 

СМС-повідомлень на вказаний у Договорі номер мобільного телефону.  Я зобов`язуюся, у разі зміни 

інформації, наведеної в цьому Договорі, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він 

заповнювався, протягом 10 робочих днів з дня настання вказаних подій надати документи для 

оновлення інформації.» 

10.4. Договір страхування вважається підписаним зі сторони Страховика уповноваженою особою 

(Агентом) відповідно до ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу України, шляхом нанесення на нього  аналогу 

власноручного підпису уповноваженої особи Агента та відбитку його печатки, нанесених за допомогою 

засобів механічного або іншого копіювання. 

10.5. Страхувальник підтверджує що він до моменту укладення Договору страхування надав Агенту в 

письмовій формі згоду, у якій містилися зразки факсимільного відтворення аналогу власноручного 

підпису уповноваженої особи Агента та відбитку його печатки, на використання Агентом при 

підписанні даного Договору страхування як Агента Страховика відповідного факсимільного 

відтворення аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Агента та відбитку його печатки. 

Підписанням Договору Сторони надають свою беззаперечну згоду та розуміння, що даний Договір 

підписаний із використанням факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису 

уповноваженої особи Агента, нанесеного за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, 

має силу оригіналу для обох Сторін Договору і відповідає їх внутрішній волі. 

 

 

СТРАХОВИК:  

Приватне акціонерне товариство  

«Страхова  компанія «Грінвуд Лайф Іншуранс» 

 в особі Голови Правління Боріслава Бобана                     


