
 

 

Додаток 1 до Наказу № 119/ГО/заг від 16.09.2022 

 

Затверджено та введено в дію з «16» вересня 2022 р.  

наказом Голови Правління №119/ГО/заг від «16» вересня 2022 р." 

 

 

 

 

Публічна пропозиція (оферта) АТ «СГ»ТАС» (приватне) 

щодо умов договорів добровільного страхування  

 

 

З 16.09.2022 року вносяться зміни у договори добровільного страхування:  

Дія Договору не поширюється: на тимчасово окуповану Російською Федерацією (в 

тому числі її союзниками та/або збройними формуваннями, підпорядкованими силовим 

структурам Російської Федерації та її союзників або приватним особам) територію 

України; територіальні громади, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) 

дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні); населені пункти, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 

населенні пункти, що розташовані на лінії розмежування (відповідно до нормативно-

правових актів, затверджених у встановленому законодавством порядку),  

відповідно до: 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N 1085 

«Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку 

населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування» (зі змінами та 

доповненнями), 

- Указу Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 «Про 

затвердження меж та переліку районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, 

тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях» (зі змінами та 

доповненнями), 

- Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України від 25 квітня 2022 року № 75 «Про затвердження Переліку 

територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) 

дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)» (зі 

змінами та доповненнями)  

- або інших аналогічних нормативних актів чинного законодавства. 

Не є страховим випадком і виплата страхового відшкодування/виплати не 

проводиться у разі завдання збитків/заподіяння шкоди, що настали на території Російської 

Федерації та Республіки Білорусь, по будь-яким страховим ризикам та випадкам по 

договору страхування. 

 

Дана Публічна пропозиція Страховика набирає чинності з дати її введення в дію 

шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Страховика sgtas.ua. Дана Публічна 

пропозиція діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання або зміну 

Публічної пропозиції на вебсайті Страховика sgtas.ua. 

 

https://sgtas.ua/

