ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТРАХУВАЛЬНИКА
ЗГІДНО ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
І. ІНФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»:

Права суб'єкта персональних даних. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» повідомляє
про права суб'єкта персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних»:
1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.
2. Суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження
або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення
щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб,
яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених
законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх
персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та
розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у
зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей,
що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СТАТТІ 12 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»:

Право клієнта на інформацію. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» згідно статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до укладання договорів
страхування надає Вам наступну інформацію:
1) Про фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо
інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг:
Фінансова послуга, яка пропонується Вам, є послугою зі страхування.
Представник Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф» інформує Вас про умови
страхування, в тому числі ціну послуги зі страхування, до укладання договору страхування, в тому числі у відповідності
до Закону України «Про електронну комерцію» шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення,
розміщення пропозиції (оферти) у мережі Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах.
Дана послуга, при Вашій згоді, може бути надана Вам Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія
«Кардіф» шляхом укладання відповідного договору страхування, в тому числі у відповідності до Закону України «Про
електронну комерцію».
Ціна послуги зі страхування залежить від умов страхування, зазначених у Вашому договорі страхування, який
надається Вам для вивчення перед підписанням, в тому числі у відповідності до Закону України «Про електронну
комерцію» (наприклад: від предмету договору страхування, страхових випадків, розміру страхової суми, строку
страхування тощо).
Ціна послуги зі страхування, яку пропонує Вам представник Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Кардіф», визначена у відповідності з нормативними актами у сфері страхування та відповідними правилами
страхування Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф».
2) Про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» при здійсненні своєї страхової діяльності не надає
додаткових фінансових послуг.
3) Про порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:
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Відповідно до пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 р. IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються сума страхової виплати, страхового
відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента,
іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне
забезпечення, у разі виконання таких умов:
а) під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі:
- дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку,
передбаченого таким договором;
- викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя,
іншого, ніж довгострокове страхування життя;
- в разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином
підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або
спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини
(вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);
б) під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна,
визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій);
в) під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір
шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої
страхової виплати.
Порядок застосування підпункту 165.1.27 Кодексу визначається Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
4) Про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового
припинення надання фінансової послуги:
Припинення дії договору страхування здійснюється у випадках та на умовах, передбачених договором страхування,
з урахуванням відповідних умов статті 28 Закону України «Про страхування», відповідно до умов якої дія договору
страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:
а) закінчення строку дії;
б) виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі;
в) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При цьому договір вважається
достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою
вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не
передбачено умовами договору;
г) ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника-фізичної особи чи втрати ним дієздатності,
за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону України «Про страхування»;
ґ) ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України;
д) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
е) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це
передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена
страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та
якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш
як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою
страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних
виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога
страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає
страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика
страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена
невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим
договором страхування.
Конкретний розмір нормативних витрат на ведення справи визначається у договорі страхування та/або правилах
страхування в залежності від виду страхування.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови
дострокового припинення договору страхування.
5) Про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що
виникають у процесі надання фінансової послуги:
Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів.
Захист прав споживачів Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Кардіф» здійснюється шляхом
дотримання вимог законодавства України, що регулює страхову діяльність, та законодавства про захист прав
споживачів.
Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги.
Сторінка 2 з 3

Урегулювання спірних питань та спори між страхувальниками і страховою компанією по договорах страхування
вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягнуть згоди по спірних питаннях, то вирішення спорів
здійснюється у порядку, встановленому договором страхування та чинним законодавством України.
Крім цього, Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф», як член Української федерації
убезпечення, надає можливість захисту прав споживачів в Українській федерації убезпечення, де запроваджено
систему розгляду скарг на дії страхових компаній – членів Української федерації убезпечення. З детальною інформацією
щодо дії системи розгляду скарг на дії страхових компаній можна ознайомитись на сайті Української федерації
убезпечення за наступною адресою: http://www.ufu.org.ua/.
6) Про реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер
телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, є:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:
Адреса: 01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3. Офіційний сайт: http://www.nfp.gov.ua.
Контактні телефони: телефон довідкової телефонної служби: (044) 234-39-46. Інші контакті телефони наведені на
офіційному сайті: http://www.nfp.gov.ua.
Органами, що здійснюють захист прав споживачів, є:
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1. Офіційний сайт: http://www.consumer.gov.ua.
Контактні телефони: (044) 279-12-70, (044) 278-84-60, (044) 278-41-70.
Департамент захисту споживачів: (044) 528-63-16, (044) 522-84-51, (044) 528-73-07.
Інші контакті телефони наведені на офіційному сайті: http://www.consumer.gov.ua.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:
Адреса: 01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3. Офіційний сайт: http://www.nfp.gov.ua.
Контактні телефони: телефон довідкової телефонної служби: (044) 234-39-46. Інші контакті телефони наведені на
офіційному сайті: http://www.nfp.gov.ua.
7) Про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються
іншими фінансовими установами:
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» не пропонує фінансові послуги, що надаються
іншими фінансовими установами, а надає лише власні послуги зі страхування на підставі відповідних ліцензій на
здійснення добровільних видів страхування:
Серія, номер
Дата видачі
Види діяльності
АВ № 520997

11.02.2010 р.

АВ № 520998

11.02.2010 р.

АВ № 520999

11.02.2010 р.

АВ № 521000

11.02.2010 р.

АД № 039975

02.11.2012 р.

Видана згідно розпорядження
Нацкомфінпослуг № 3757 від 15.09.2017р.,
строк дії з 15.09.2017р.
Видана згідно розпорядження
Нацкомфінпослуг № 522 від 04.04.2019р.,
строк дії з 04.04.2019р.
Видана згідно розпорядження
Нацкомфінпослуг № 523 від 04.04.2019р.,
строк дії з 04.04.2019р.

Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування
здоров’я на випадок хвороби
Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування
майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]
Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування
від нещасних випадків
Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування
фінансових ризиків
Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування
від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування
вантажів та багажу (вантажобагажу)
Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування
медичних витрат
Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування
відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті
6 Закону України «Про страхування»)
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