
Публічний договір-оферта 
добровільного страхування медичних витрат 

 

1. Даний публічний договір-оферта (надалі – Оферта / Договір) є офіційною пропозицією ТОВАРИСТВА З 

ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО  СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ - 33831166, надалі - Страховик), що 

адресується невизначеному колу споживачів - дієздатних фізичних осіб (надалі – Клієнти / Страхувальники), укласти із 

Страховиком Міжнародний договір страхування/ Договір страхування подорожуючих по Україні (надалі - Договір 

страхування), згідно чинного законодавства, Закону України «Про страхування»,  Правил добровільного страхування 

медичних витрат №17, зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 21.04.2011 

року за №2111915, відповідно до ліцензії Держфінпослуг серія АВ № 398448 від 17.07.2008р; Правил добровільного 

страхування від нещасних випадків №11, зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

України 21.12.2006 року за №0362620, відповідно до ліцензії Держфінпослуг серія АВ № 398452 від 17.07.2008р.; 

Правил добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров'я) № 05, зареєстрованих Державною 

комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 21.12.2006 року за №0362620, відповідно до ліцензії 

Держфінпослуг серія серія АВ №398453 та Правил добровільного страхування фінансових ризиків № 15, зареєстрованих 

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 03.03 2007 року за №187052421, відповідно до 

ліцензії Держфінпослуг серія серія АВ № 398445. 

2. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що пов’язані з відшкодуванням витратна оплату медичних та 

інших послуг, наданих Застрахованій особі під час її поїздки за кордон при настанні подій, передбачених Договором 

страхування. 

3. Страхування здійснюється відповідно до діючого законодавства України, Закону України "Про страхування", Правил 

добровільного страхування медичних витрат №17, зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових 

послуг України 21.04.2011 року за №2111915, відповідно до ліцензії Держфінпослуг серія АВ № 398448 від 17.07.2008р; 

Правил добровільного страхування від нещасних випадків №11, зареєстровані Державною комісією з регулювання 

ринків фінансових послуг України 21.12.2006 року за №0362620, відповідно до ліцензії Держфінпослуг серія АВ № 

398452 від 17.07.2008р.; Правил добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров'я) № 05, 

зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 21.12.2006 року за №0362620, 

відповідно до ліцензії Держфінпослуг серія серія АВ №398453 та Правил добровільного страхування фінансових ризиків 

№ 15, зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 03.03 2007 року за 

№187052421, відповідно до ліцензії Держфінпослуг серія серія АВ № 398445 та на підставі заяви Страхувальника 

(заповнює в електронному вигляді). Страхувальник підтверджує, що вся інформація, зазначена ним у заяві на 

страхування, є повною та достовірною. З Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден. Страхувальник 

підтверджує, що погоджується з положеннями даного Договору. Права, які виникли внаслідок цієї згоди, йому 

повідомлені.  

4. У відповідності до статей 207, 633, 981 Цивільного кодексу України та статей 11, 12, 13 Закону України «Про 

електронну комерцію», безумовним прийняттям (акцептом) умов даної Оферти Клієнтом вважається оплата Клієнтом 

страхового платежу, згідно Договору страхування та означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов цього 

Договору і прирівнюється до власноручного підпису Страхувальника під Договором. Виконання зазначеної дії означає 

прийняття Клієнтом усіх умов цієї Оферти і є укладенням Договору страхування в електронній формі, яка відповідно до 

пункту 12 статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» прирівнюється до письмової форми. 

5.  Договір страхування набуває чинності з моменту сплати Клієнтом страхового платежу (премії) в повному обсязі (згідно 

умов Договору страхування) на поточний рахунок Страховика. Страховий захист за Договором починається з моменту, 

вказаного в Договорі страхування, але не раніше 00:00 годин дня, наступного за днем сплати Клієнтом вказаного 

страхового платежу (премії), при цьому датою оплати Клієнтом страхового платежу (премії) вважається дата 

надходження грошових коштів на рахунок Страховика. 

6. Після здійснення Акцепту та набрання Договором страхування чинності, Клієнт набуває статусу Страхувальника та 

отримує повідомлення про підтвердження укладення Договору страхування (в електронній формі) на електронну адресу 

вказану в Акцепті. 

7.  Акцепт заповнюється на сайті (insurance.niko.ua) шляхом використання даних введених Клієнтом. Підписаний Клієнтом 

Акцепт, у спосіб передбачений цією Офертою, прирівнюється до письмової заяви на страхування. 

8.  Договір страхування вважається підписаним уповноваженим представником Страховика шляхом проставлення підпису 

та печатки на даній Оферті. Договір страхування вважається підписаним Клієнтом шляхом використання електронного 

підпису одноразовим ідентифікатором (введення паролю, надісланого на засіб мобільного зв’язку Клієнта). 

9. Сторони приймають на себе зобов'язання за будь-якої виниклої необхідності відтворити Договір страхування на 

паперовий носій. На письмову вимогу однієї з Сторін, Договір страхування виготовляється Страховиком 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.  



10.  Дата, час, порядок акцепту, повідомлення про підтвердження укладення договору страхування (в електронній формі) та 

здійснення оплати, обмін електронними повідомленнями між Сторонами, відомості про умови виготовлення Договору 

страхування в письмовій формі зберігається в електронній базі Страховика. 

11.  Зміна Договору страхування, а також його розірвання здійснюється на підставі заяви страхувальника, поданої у 

письмовому чи у електронному вигляді шляхом направлення на електронну пошту Страховика 

(office@insurance.niko.ua). 

12.  У всьому іншому, що не викладено і не врегульоване умовами даної Оферти, Сторони керуються умовами Правил, які 

розміщені на сайті (www. insurance.niko.ua ). 

13.  Дана Публічна Оферта для укладення договору дійсна з 18 квітня 2019 року та є безстроковою. 
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