
  
 

 Пропозиція (оферта) укласти  електронний договір обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ  

 
1.1. Ця Оферта є офіційною пропозицією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ОМЕГА»  (надалі – Страховик), що адресується необмеженому колу юридичних осіб та дієздатних фізичних осіб, 
укласти зі Страховиком внутрішній електронний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів (надалі - Електронний договір). 
  
1.2. Страховик здійснює страхову діяльність відповідно до Закону України «Про страхування» та Ліцензії Серії АГ № 569645, 
виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 16.03.2011р. (строк дії з 
10.03.2011 р. безстроково) (раніше Держфінпослуг). 
1.3. Адреса місцезнаходження Страховика: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна. Контактний телефон Центру підтримки Клієнтів: 
0-800-30-10-10. Адреса електронної пошти: omega@omega.ua, код страховика  встановлений МТСБУ – 030. 
1.4. Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні фізичні особи (надалі – Страхувальник), які приєдналися до 
цієї Оферти відповідно до умов і положень статей 634 та 642 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну 
комерцію» та уклали зі Страховиком Договір шляхом здійснення акцепту цієї Оферти через інформаційно-телекомунікаційну 
систему (надалі – ІТС).  
1.5. Сторонами цього  Електронного договору є Страховик та Страхувальник.  
1.6. В рамках договору цієї оферти терміни вживаються у значенні, встановленому Закону України «Про страхування», Закону 
України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», 
Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України. 
1.7. Місце дії  Електронного договору – Україна. 
1.8. Страховим випадком за Електронним договором  є дорожньо-транспортна пригода, що сталася за участю забезпеченого 
транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована, за 
шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну потерпілого.  
1.9. Конкретні умови страхування зазначені у Полісі.   
 

2.  ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ СТРАХОВИКА УКЛАСТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР  
 
2.1. Електронний договір ОСЦПВВНТЗ укладається в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», Положенням про особливості 
укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 
(зі змінами та доповненнями) № 673 від 27.10.2011, на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 14.12.2017року № 4498, із дотриманням вимог Цивільного кодексу, Законів 
України «Про страхування», «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну комерцію».  
2.2. Відносини між сторонами регулюються Електронним договором, в якому зазначено відомості про Страховика та 
Страхувальника, Забезпечений ТЗ, строк дії Електронного договору, порядок набрання їм чинності, страховий платіж, страхова 
сума (ліміти відповідальності ) на одного потерпілого, а також Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який передбачає підстави дострокового припинення 
договору ОСЦПВВНТЗ, умови здійснення страхового відшкодування, підстави регресного позову Страховика та ін. умови. 
2.3. У відповідності до статей 207, 634, 981 Цивільного кодексу України та статей 11, 12, 13 Закону України «Про електронну 
комерцію» безумовним прийняттям (далі - Акцепт) умов цієї Оферти Клієнтом вважається вчинення Клієнтом сукупності дій:  
      -   заповнення в ІТС Страховика заявки   та прийняття пропозиції Страховика  (у формі проекту страхового 
полісу) укласти внутрішній електронний договір страхування. Прийняття пропозиції здійснюється шляхом 
проставляння Страхувальником відмітки у розділі « Прийняття пропозиції». 
 - підписання  Електронного договору шляхом направлення Страховиком/Повіреним страховика одноразового ідентифікатора 
(паролю) на засіб мобільного зв’язку Клієнта та введення Клієнтом такого паролю в  призначенні платежу при проведенні 
оплати страхового платежу.    Підписання Електронного договору Страхувальником означає прийняття умов цього 
Договору та згоду Страхувальника зі всіма умовами Оферти, розміщеній в мережі Інтернет за адресою 
http://shop.omega.ua/osago/web/files/osago_oferta.pdf. Таке прийняття також свідчить про те, що Страхувальник 
розуміє значення своїх дій та всі умови цього Договору йому зрозумілі, Страхувальник не перебуває під впливом 
помилки, обману, насильства тощо. Також Страхувальник підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про 
фінансову послугу, що йому пропонується в повному обсязі згідно з чинним законодавством України.   
      - сплата   страхового платежу на поточний рахунок Страховика із обов’язковим зазначенням в призначенні платежу 
ПІП/назви Страхувальника, та номеру Електронного договору, одноразового ідентифікатора (паролю), отриманого 
Страхувальником на засіб мобільного зв’язку . Датою оплати вважається дата надходження коштів на рахунок Страховика.  
       Виконання зазначених дій означає прийняття Страхувальником всіх умов цієї Оферти і є укладенням Електронної форми 
договору , яка відповідно до пункту 12 статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» прирівнюється до письмової 
форми. 
2.4. Після Акцепту     Клієнт набуває статусу Страхувальника та отримує підтвердження укладення Електронного договору у 
формі повідомлення на засіб електронного зв’язку.  У повідомленні також надсилається: посилання на перелік представників 
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Страховика, уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій та на бланк повідомлення 
про ДТП, візуальна форма  страхового полісу.   
2.5. Сторони приймають на себе зобов’язання за необхідності відтворити Електронний договір на паперовому носії. На 
письмову вимогу однієї Сторони Електронний 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.  
2.6. Дата, час здійснення акцепту, повідомлення про підтвердження укладення Електронного договору та обмін 
повідомленнями між Сторонами, вручення Електронного договору на паперовому носії зберігається в електронній базі 
Страховика. 
2.7. Номер Електронного Договору присвоюється Страховиком після здійснення Клієнтом акцепту відповідно до умов цієї 
Оферти.  
  
 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН, ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ТА  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ 
3.1. Права та обов’язки Сторін визначені Законом України «Про страхування», Законом України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», Цивільним кодексом України, іншими 
нормативно-правовими актами України. 
3.2. Дострокове припинення дії Електронного договору та внесення до нього змін здійснюється у порядку, визначеному   
Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів». 
3.3. У разі необхідності достроково припинити  дію Електронного договору та внести до нього зміни Страхувальнику необхідно 
звернутися до Страховика за його місцем знаходження. 
     

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. Відповідальність Сторін визначається Законом України «Про страхування», Законом України «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», Цивільним кодексом України, 
іншими нормативно-правовими актами України. 
 

5. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 
5.1. У випадку виникнення спорів та розбіжностей з питань, що становлять предмет цього Публічного договору або у зв’язку з 
ним, Сторони будуть вживати всіх можливих заходів для їх вирішення шляхом переговорів.  
5.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди, всі спори та розбіжності, що виникають при виконанні цього Публічного договору, 
вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 
 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ІНШІ УМОВИ 
6.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з операціями, які 
відбуваються відповідно до Оферти є конфіденційною інформацією.  
6.2. Клієнт, який прийняв цю Оферту, надає згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку 
своїх персональних даних та передачу даних третім особам (додаткового повідомлення про таку передачу не вимагається), з 
метою надання пропозицій про послуги та отримання Клієнтом послуг, які надаються Страховиком. Також Клієнт надає згоду 
на отримання від Страховика  рекламної та іншої інформації, телефонних дзвінків, SMS, MMS-повідомлень чи інформування у 
будь-який інший спосіб про новини, акції, пропозиції щодо послуг, які надаються Страховиком (за виключенням тих 
персональних даних, що стосуються здоров’я).  
6.3. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", Клієнт (Страхувальник) надає згоду Страховику на 
обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення 
розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних з метою та в обсязі, встановленому 
чинним законодавством України.   
6.4. Клієнт підтверджує, що до укладання Договору страхування йому було доведено до відома інформацію, передбачену п.2 
ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст.12  Закону України 
«Про захист персональних даних», з правами, передбаченими ст.8  Закону України «Про захист персональних даних» 
ознайомлений. 
   

7. СТРОК ДІЇ   ОФЕРТИ, ВНЕСЕНННЯ ЗМІН ДО НЕЇ 
7.1.  Ця Оферта для укладення Електронного договору дійсна на необмежений термін. 
7.3. Всі зміни до даної  Оферти здійснюються шляхом публікації нової редакції  Оферти та/або змін до  цієї Оферти на Сайті 
https://omega.ua  і розміщення на Сайті https://omega.ua/  відповідного повідомлення про запровадження цих змін.  
7.4. Електронні договори, які були укладені на підставі Оферти до набрання чинності внесених змін, залишаються без змін та 
діють на умовах, які були діючими на момент укладення Електронні договори. При внесенні змін до цієї  оферти, Страховик 
розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті  не менше ніж за  (десять) календарних днів до вступу змін в силу. При цьому 
Страховик гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті https://omega.ua/  є дійсною. Момент здійснення опублікування на 
офіційному сайті АСК «ОМЕГА»  вважається моментом ознайомлення Клієнта (Страхувальника)  з текстом таких змін. 
7.5. Страховик має право достроково припинити дію цієї Оферти в односторонньому порядку, попередивши шляхом 
розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення.   

 
8. РЕКВІЗИТИ СТРАХОВИКА: 



АСК «ОМЕГА» 
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна,17А 
Код ЄДРПОУ 21626809 
п/р 26503052700924 в ПАТ "КБ «ПРИВАТБАНК", МФО 300711,  
Контактний номер телефону: +380444866816 
+38 0-800-30-10-10  
www.omega.ua. 
Т.в.о. Президент Карагаєв П.А. 

 
 


