
Договір комплексного добровільного страхування 
іноземних громадян на території України на суму 30 000 EUR. 

№00777 від «18.07.2021» року (далі – Договір). 
Частина 1 Договору

1. Страховик / Insurer
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН» 
в особі Генерального директора Берліна Віктора Михайловича, що діє на підставі Статуту
Код за ЄДРПОУ 35417298. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського 96; 
телефон (044) 333 37 10; e-mail office@grdn.com.ua

2. 

Страхувальник / Insurant
(повне найменування юридичної 
особи, адреса, Код ЄДРПОУ або 
П.І.Б., дата народження, паспортні 
дані; Країна громадянства, адреса)

Leonardo Bonucci, 04.07.1996, KH2691456, UKRAINE, KYIV

3. Вигодонабувач/ 
Beneficiary

Застрахована особа, в разі її неповноліття – законний представник, в разі смерті – згідно закону / The insured 
person, in case of his minor - one of the parents, in case of death - according to the law

4. 
Предмет 
Договору / 
/Subject of the 
Agreement

4.1. Предметом договору страхування в 
частині добровільного страхування медичних 
витрат є майнові інтереси, що не суперечать 
закону, пов'язані з життям, здоров'ям 
Страхувальника чи третьої особи 
(Застрахованої особи), визначеної 
Страхувальником у Договорі за її згодою

4.2. Предметом договору страхування в частині добровільного 
страхування відповідальності перед третіми особами є 
майнові інтереси Страхувальника/Застрахованої особи, що не 
суперечать закону, пов'язані з відшкодуванням витрат на 
примусове видворення Застрахованої особи з України.

5. 

Застрахована особа / 
Insured person
(П.І.П. повністю, дата народження, 
місце проживання, телефон)

або 

Leonardo Bonucci, 04.07.1996, KH2691456, UKRAINE, KYIV

Застрахованими особами за цим Договором є особи, зазначені у Додатку №1 до цього Договору

6. СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ / Insurance sum, insurance rate, payment

6.1 Страхова сума на одну Застраховану особу, EUR 30 000 EUR 6.2. Страховий тариф, %  

6.2 Страховий платіж, грн.
6.3.1. на одну Застраховану особу

4800 Мета подорожі Занятия спортом

Сума загального страхового платежу підлягає сплаті на рахунок Страховика одноразово протягом однієї доби з дати укладення договору

7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ/ Period and the place of Agreement:

7.1 Строк дії Договору
з 00-00 год. доби наступної за днем 
надходження страхового на поточний 
рахунок Страховика, але не раніше:

21 07 2021
день місяць рік

до 24-00 год
20 01 2022
день місяць рік

7.2 Місце дії Договору Україна, з урахуванням п.3.3. Частини 2 Договору

8. Перелік страхових випадків (Програма страхування «В плюс») / List of insured events (Insurance program "В Plus")
Ліміт відповідальності,
грн.

8.1. З урахуванням умов Розділу 4 Частини 2 Договору страховим випадком є здійснення протягом строку дії Договору 
Страхувальником/Застрахованою особою непередбачених медичних витрат внаслідок раптового гострого захворювання 
Застрахованої особи на:

8.1.1. надання спеціалізованою бригадою невідкладної медичної допомоги при критичному стані, що несе пряму загрозу життю 

та здоров’ю, в т.ч. при гострій респіраторній хворобі COVID-19, спричиненій коронавірусом SARS-CoV-2
5 000

8.1.2. надання послуг невідкладної (екстреної) стаціонарної допомоги 10 000
8.2. Витрати на примусове видворення Застрахованої особи з території України, понесені третіми особами 20 000

_________________________ /______________________/
підпис

УВАГА / ATTENTION
Телефон для звернення при настанні страхових випадків/Assistance phone in the insurance case: 0 800 503 114

Ця Частина 1 Договору містить індивідуальні умови Договору, які одночасно є Заявою на страхування і Акцептом особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір страхування (Договір) на умовах 
Публічної пропозиції (Оферти), яка розміщена на сайті Страховика https://grdn.com.ua та/або його партнера (агента) https://medinsurance.pro, шляхом надання Страховиком пропозиції його укласти (Оферта) та її 
прийняття такою особою (акцепт), за посередництвом ІТС в порядку, визначеному ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію». Ця Частина 1 Договору посвідчує факт укладення Договору. Договір укладається 
на підставі Ліцензії на здійснення: добровільного страхування медичних витрат – серія АЕ номер 522648, строк дії з 16.10.2014 р. безстроково, Ліцензії добровільного страхування відповідальності перед третіми 
особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] 
– серія АЕ номер 293883, строк дії з 27.05.2014р., безстроково, та відповідно до Правил добровільного страхування медичних витрат №17 (нова редакція) від 10.12.2019р., зареєстрованих Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг 11.01.2020р., Розпорядження №1 (Правила-1), Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), відповідальності власників водного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) від 15.05.2014р., зареєстрованих Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг 27.05.2014р. за №1514175 (Правила-2), 
разом далі - Правила, Закону України «Про страхування», із дотриманням вимог Законів України «Про туризм», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» та 
«Про електронну комерцію» та згідно норм чинного законодавства. Правила розміщені на сайті Страховика за посиланням: https://grdn.com.ua. Умови і порядок відмови від надання страхових послуг (дострокового 
припинення дії Договору), зобов’язання Страховика, пов’язані з наданням ним страхових послуг зазначені в Оферті за посиланням www.grdn.com.ua. Всі претензії та заяви по Договору приймаються Страховиком за 

адресою: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96.
Підписанням цієї Частини 1 Договору Страхувальник приймає пропозицію Страховика щодо укладення Договору, та підтверджує, що ознайомлений та повністю згодний з умовами Оферти та Правилами, які 

розташовані на сайті www.grdn.com.ua. та medinsurance.pro 
Страховик надає Клієнту для ознайомлення документи та інформацію, зазначені у ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», шляхом надання відкритого 
доступу до такої інформації та документів на власному сайті Страховика за адресою https://www.grdn.com.ua/, а також шляхом надання для ознайомлення повного тексту договору страхування до його 
укладення.Страхувальник підписанням цього Договору підтверджує отримання зазначеної інформації та документів, а також те, що зазначена інформація та документи є повними та достатніми для правильного 
розуміння суті фінансової послуги.. Страхувальник - фізична особа, шляхом підписання цієї Частини 1 Договору надає Страховику згоду на обробку своїх персональних даних, як вказаних у цій Частині 1 Договору, так 

і тих, що стануть відомі Страховику в процесі виконання Договору з метою виконання вимог законодавства та Договору страхування; 

Підписанням цієї Частини 1 Договору Страхувальник надає згоду Страховику:
на отримання повідомлень (в тому числі комерційних повідомлень) шляхом sms інформування, інформування електронною поштою і ін.фіксацію, запис та використання інформації, отриманої від Страхувальника (в 
тому числі телефонних розмов) з метою виконання Договору страхування та законодавства України;
на розголошення у відношенні Страховика всієї (будь-якої) інформації щодо стану здоров’я Застрахованої особи, в т.ч. тієї, що становить медичну таємницю.

Страховик/ Insurer: Страхувальник/ Insurant:


