ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«СПЕЙР»
Особи, які надають посередницькі послуги для ТДВ «СК «СПЕЙР»:
ТОВ «Савітар груп»;
ФОП Шугалія Ольга Валеріївна;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРЕНДЛІ ФІНАНС»;
ФОП Гаврилюк Ганна Пантелеймонівна;
ФОП Гукова Ольга Олександрівна;
ФОП Блощинський Руслан Михайлович;
ФОП Тараненко Антон Павлович;
ТОВ «АНТА ГРУП»;
ТОВ «АССАУЛТ КОНСАЛТИНГ»;
ФОП Спаська Марина Валеріївна;
ФОП Білоскурський Андрій Романович;
ФОП Волок Олександр Олександрович;
ФОП Резонов Артем Сергійович;
ФОП Дутчак Іван Дмитрович;
ТОВ «СПЕЙР»
ФОП Горбонос Костянтин Олександрович;
ТОВ «БЕЛЬВЕДЕР ТРЕВЕЛ ЕНД КОНСЬЄРЖ Україна»;
ФОП Яценюк Володимир Степанович;
ФОП Коряк Володимир Сергійович;
ФОП Гарбуз Артем Миколайович;
ФОП Усик Ігор Олександрович;
ТОВ «САТГУРУ ТРЕВЕЛ ЕНД ТОУРС СЕРВІС»;
ТОВ «ІНСКАЙ»;
ТОВ «ДЖАСТ ГОУ»;
ТОВ «АГЕНСТВО «ПАН ЮКРЕЙН»;
ТОВ «СІТІ БРОКЕРС»;
ФОП Богомолов Олександр Андрійович
Мінімальний строк укладання договорів страхування з ТДВ «СК «СПЕЙР»
При укладанні договорів страхування Клієнт має право укласти договір у строк до одного
року, якщо за запитом Клієнта не передбачено інший строк.
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання
договору, а також наслідки таких дій:
1. Страхувальник може розірвати чи припинити дію договору страхування:
- з власної ініціативи згідно з умовами Правил страхування, які затверджені Страховиком та
чинного законодавства України;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.
2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або
Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Про намір достроково
припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше, як
за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не
передбачено.
3. Страхувальник за своєю вимогою має право достроково припинити дію договору
страхування. В цьому разі Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, який
залишився до закінчення дії договору страхування з відрахуванням нормативних витрат на
ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат 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.
4. У разі, якщо договір припиняє свою дію за вимогою Страхувальника, то моменту виплати за
період, який залишився до закінчення дії договору страхування з відрахуванням нормативних
витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат

страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування - дія договору
страхування припиняється.
Внесення змін до договору страхування.
1. Зміна умов договору страхування здійснюється за згодою Страхувальника і Страховика на
основі заяви однієї із сторін протягом п'яти діб з моменту одержання заяви іншою стороною і
оформляється додатковою угодою до Договору.
2. Якщо яка-небудь сторона не згодна на внесення змін в договір страхування, в п'ятиденний
строк вирішується питання про дію договору страхування на попередніх умовах або про
припинення його дії.
3. З моменту одержання заяви одної з сторін до моменту прийняття рішення, яке витікає з
п.1-2 щодо внесення змін до договору – договір страхування продовжує діяти на попередніх
умовах до моменту прийняття остаточного рішення та внесення відповідних змін.
Порядок вирішення спорів у досудовому порядку, які виникають після укладання договорів
страхування.
1.Усі спори, які виникають з питань умов будь-якого, укладеного договору з ТДВ «СК
«СПЕЙР» вирішуються шляхом переговорів.
2. Умовами договору може бути передбачено, що, у разі неможливості вирішення спору
шляхом переговорів, то спір підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно
діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Українська федерація
карате», у відповідності з його Регламентом або спір передається до суду, якому належить
підсудність справи відповідно чинного законодавства України.
Переговори з метою вирішення спору мирним шляхом можуть здійснюватися за допомогою:
- Надсилання
письмового
звернення
на
офіційну
електронну
пошту
Страховика:info@spare.ua;
- Надсилання письмового звернення на юридичну адресу Страховика: 03035, м.Київ,
Солом’янська площа, 2, офіс 404 через АТ «Укрпошта»;
- Телефонного дзвінку;
- відео- та/або звукозаписувального технічного засобу.
У разі, ведення переговорів за допомогою телефону, відео- та/або звукозаписувального
технічного засобу, з метою захисту правового інтересу учасників врегулювання спору, Страховик
буде попереджати Клієнта та третіх осіб про таке фіксування. Страховик зобов’язаний зберігати
всі носії інформації, на яких зафіксовано взаємодію із Клієнтом та Третіми особами (у тому числі
за допомогою технічних засобів), протягом трьох років після такої взаємодії.
Захист персональних даних Страхувальників
Умови всіх договорів страхування передбачають згоду на обробку персональних даних згідно
вимог чинного законодавства.
Страховик може здійснювати обробку виключно персональних даних Страхувальника та осіб, які
є Вигодонабувачами за договором страхування, обов’язок з обробки яких покладений на
Страховика законом, а також персональних даних, що містяться у матеріалах та даних, зібраних у
процесі взаємодії при врегулюванні спору.
Слід зауважити, що при врегулюванні спору мирним шляхом забороняється здійснювати
обробку персональних даних Третіх осіб, у тому числі близьких осіб Клієнта, які не надали згоди
на
обробку їхніх даних, а також таких даних про Клієнта та Третіх осіб:
1) щодо графіка їх роботи;
2) щодо місця та часу відпочинку;
3) щодо поїздок у межах та за межі України;
4) щодо місця та часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами;
5) щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах;
6) щодо стану здоров’я;
7) щодо політичних поглядів та релігійних переконань;
8) щодо членства у партіях та громадських об’єднаннях;
9) фото та відеоматеріалів із їх зображенням (крім випадків створення, зберігання,
використання таких фото- та/або відеоматеріалів для виконання передбачених законодавством
обов’язків, а також випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або

відеоматеріалів на підставі письмової згоди Клієнта та Третіх осіб).

