
СЕРТИФІКАТ ДО ДОГОВОРУ
“КОМПЛЕКСНИЙ ДОГОВІР АВТОСТРАХУВАННЯ "ЄВРОЦИВІЛКА" #

41-960859
(БАЗОВИЙ ПАКЕТ)

При настанні ДТП, одразу, не пізніже ніж впродовж 60 хвилин від моменту настання події, безпосередньо з
місця події

- повідомте Страховика за телефоном 0800218201 (цілодобово, безкоштовно по Україні).
місто Київ "__" _____ 2022 р.

СТРАХОВИК ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА ГРУПА
“ОБЕРІГ”

Веб-сайт: www.oberig-sg.com. E-mail: info@oberig-sg.com. Тел.: 0442214421, 0800218201.Код

ЄДРПОУ 39433769.

СТРАХУВАЛЬНИ
К

_______________________________

Украина,город Киев,

_________ +38 067 ________ _________

1.
ТРАНСПО
РТНИЙ
ЗАСІБ

Марка
,
модел
ь

Рік
випуск
у

Державний
номер

Місце
реєстрації

Київ

2. УМОВИ СТРАХУВАННЯ
ОПЦІЇ

БАЗОВОГО ПАКЕТУ Страхова сума Страховий платіж

“МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ
ВОДІЯ ТА

ПАСАЖИРІВ”

100 000,00 грн. ______ грн.

3. ЗАГАЛОМ: Загальна страхова сума за
Договором -

100 000,00 грн.

Загальний страховий платіж за
Договором -

______ грн.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 4.1.
ДАТА
початку
дії

"__" __ 2022 р. 4.2. Договір діє з дати вказаної в п. 4.1. та діє

впродовж 90 календарних днів, але в будь-якому разі

не більше ніж строк

дії БПОСЦПВ для короткострокових договорів
ОСЦПВ

Технічна допомога в дорозі 24/7 по Україні на весь строк дії “автоцивілки”
— евакуація ТЗ при ДТП, заміна колеса, доставка палива, організація доставки запчастин

та підзарядки акумулятора. Для отримання послуг телефонуйте 0442219119 та назвіть
державний номер свого авто.

ІНШІ УМОВИ. Страховий платіж оплачується одноразово в день укладання Договору в повному обсязі. Страховий захист починає діяти з моменту визначеного пунктом

4.1., але не раніше наступного дня за днем надходження страхового платежу на розрахунковий рахунок Страховика. Цей Договір укладено згідно з Ліцензіями

Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг та зареєстрованими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг “19”

лютого 2015р. Правилами страхування по видах страхування, розпорядження НФП№209 від 19.02.201 5р. Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”

Страхувальник надав свою згоду згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» Страховика на обробку та використання його персональних даних (в

т.ч. застрахованих осіб) з метою здійснення страхової діяльності, пов’язаної з нею фінансово-господарської діяльності, забезпечення реалізації

адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та ведення внутрішніх баз даних Страховика. Страхувальник будучи при повному розумі і

твердій пам’яті, без будь якого примусу, добровільно приймає умови та керуючись умовами та положеннями Цивільного кодексу України підписавши Договір, дає свою

безвідкличну згоду акцепт до договору (оферти): “ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА ЩОДО КОМПЛЕКСНОГО АВТОСТРАХУВАННЯ

“ЄВРОЦИВІЛКА”, що розміщено (опубліковано) на офіційному сайті Страховика - http://www.oberig-sg.com/oferty (вживається в тексті як “Оферта”). Своїм підписом на

цьому Договорі Страхувальник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з Офертою, Правилами та умовами страхування, в тому числі викладеними на сайті

http://www.oberig-sg.com /oferty, а також підтверджує, що всі вище вказані відомості є правдивими і ним перевірені, примірник Договору одержав, згоду Застрахованих

осіб на страхування отримав. Підписанням цього Договору/Акцептом Страхувальник підтверджує та визнає, що: до укладення цього Договору на виконання вимог Закону

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі - Закон) Страховик надав, а Страхувальник отримав та ознайомився зі всією

інформацією в обсязі та в порядку, що передбачені частиною 2 статті 12 Закону (надалі

– інформація); зазначена інформація є доступною в місцях обслуговування страхувальників Страховика та/або на веб-сторінці Страховика в мережі Інтернет

http://www.oberig-sg.com/, а також є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансових послуг, що надаються Страховиком; вся зазначена інформація та

всі умови цього Договору та Правил йому зрозумілі; зазначена інформація, Оферта та Договір не містять двозначних формулювань та/або незрозумілих Страхувальнику

визначень; укладення цього Договору не нав’язане йому іншою особою; цей Договір не укладається Страхувальником під впливом помилки, тяжких обставин, примусу,

насильства; Страхувальник має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для

укладення Договору.

ПІДПИС СТРАХОВИКА

http://www.oberig-sg.com/
mailto:info@oberig-sg.com
http://www.oberig-sg.com/oferty
http://www.oberig-sg.com/oferty
http://www.oberig-sg.com/


ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА ГРУПА «ОБЕРІГ»

Веб-сайт: www.oberig-sg.com; info@oberig-sg.com. Тел.: +380442214421. Код ЄДРПОУ

39433769. Банківський розрахунковий рахунок ТДВ «СГ «ОБЕРІГ» для оплати страхового

платежу:

# UA803052990000026505006700493 у АТ “КБ “ПриватБанк”.

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14. Cтраховик в особі генерального директора Крендельова Івана

Федоровича, який діє на підставі статуту.

* Медичний захист водія та пасажирів — медичне обслуговування по

всій Україні в ліміті 100 тисяч гривень при ДТП незалежно від вини,

не більше ніж 20 тисяч гривень на одну особу

СТОРІНКА 1 з
1.

mailto:info@oberig-sg.com


ПОЛІС # EP-208532719

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників

наземних транспортних засобів

При настанні ДТП, одразу телефонуйте з місця ДТП за телефоном 0800218201. Якщо

відповідно до закону ДТП можна оформити без виклику Національної поліції, Ви

можете скористатися інформаційною системою «Електронний Європротокол» -

dtp.mtsbu.ua.

Забезпечений транспортний засіб (надалі -

ТЗ)

Марка: Номерний знак
ТЗ:

Модель: Рік випуску:

VIN код: Тип ТЗ:

Населений пункт

МРТЗ:

Розмір франшизи: ,00 грн.

Строк дії Договору: з 00 годин 00 хвилин _____по ______ включно.

Особливі умови використання забезпеченого ТЗ:

ТЗ використовується як таксі/маршрутне таксі - ні. ТЗ підлягає обов'язковому технічному контролю - ні. До керування допущені особи з водійським

стажем менше 3-х років та / або водійський стаж страхувальника менше 3 - х років - так. ТЗ використовується протягом повного строку страхування -

1-й месяц, 2-й месяц, 3-й месяц, 4-й месяц, 5-й месяц, 6-й месяц, 7-й месяц, 8-й месяц, 9-й месяц, 10-й месяц, 11-й месяц, 12-й месяц.

Дата реєстрації Договору в єдиній централізованій базі даних щодо ОСЦПВВНТЗ - 11:50 07.04.2022. Цей документ є візуальною формою полісу, що посвідчує укладення внутрішнього

електронного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (надалі – Договорі), який діє виключно на території України

на умовах, встановлених Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» . Договір набирає чинності з початку

строку його дії, що зазначений у цьому страховому полісі, але не раніше дати його реєстрації у єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової

відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Способи доступу до централізованої бази даних МТСБУ для перевірки:

- за посиланням http://www.mtsbu.ua/, розділ «Перевірка чинності» за реєстраційним

номером транспортного засобу або за зазначеним номером полісу;

-шляхом використання цілодобової лінії підтримки МТСБУ тел. 0-800-608-800;

- інші наявні способи доступу.

http://www.mtsbu.ua/

