
            ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ) 

1. МЕТА 

АТ «СГ «ТАС» (приватне) (далі - Установа) - власник доменного імені sgtas.ua, а також 

авторського права на наповнення цього веб - сайту відповідно до законодавства України з 

авторського права, якщо інше не було чітко визначено в окремих випадках на веб-сайті.  

Авторське право Установи поширюється на всі матеріали, опубліковані на веб-сайті (веб-

сторінка) https://sgtas.ua/  (далі - Сайт), а також будь-які матеріали, які можуть бути видалені 

чи змінені Установою. 

Дані Правила використання Сайту (далі - Правила) розроблені для відвідувачів/ користувачів 

Сайту та описують дії, які спрямовані на забезпечення конфіденційності інформації про 

відвідувачів/користувачів Сайту АТ «СГ «ТАС» (приватне) https://sgtas.ua/ . 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей Сайт має виключно інформаційне значення, якщо інше не визначено законодавством 

України. Установа не несе відповідальності за можливі наслідки використання інформації на 

сайті. Для відвідування/користування Сайтом Установи реєстрація не потрібна.  

Користуючись Сайтом  Ви погоджуєтесь з цими Правилами користування Сайту. Ці Правила є 

угодою між Вами та АТ «СГ «ТАС» (приватне), предмет якої описаний в цих Правилах. 

Установа може вносити зміни до Правил час від часу без попереднього повідомлення 

відвідувачів/користувачів Сайту. 

Даний Сайт містить перелік страхових послуг, що надаються Установою, а також інформацію, 

що підлягає розкриттю клієнтам, визначену в статті 12, частинах першій та четвертій статті 12
1
 

Закону про фінансові послуги щодо себе, умов та порядку діяльності, включно щодо 

фінансових послуг, які ним надаються клієнту, якщо інше не встановлено законодавством 

України. 

Установа опубліковує на власному Сайті публічні частини договорів приєднання та/або 

примірні/типові договори про надання клієнтам кожного виду фінансових послуг (за наявності). 

 

3. НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Інформація  про страхові послуги на цьому Сайті надаються на умовах "як є" і "як доступно".  

Ви погоджуєтеся, що будь-яка інформація, розміщена на цьому Сайті, підлягає Вашій власній 

оцінці перед прийняттям базованого на ній рішення. Ви погоджуєтеся також нести повну 

відповідальність за використання цієї інформації. Установа володіє інформацією, розміщеною 

на цьому Сайті, або має право на її використання. Будь-який відвідувач/користувач має право 

демонструвати, зберігати, переформатовати, роздруковувати та виконувати інші дії з 

інформацією, що міститься на цьому Сайті. Однак, публікація, передача, розміщення або 

поширення в будь-який інший формі інформації, внесення змін та правок до інформації, що 

міститься на цьому Сайті, без попередньої письмової згоди Установи, забороняється. 

У випадках, коли відвідувачі/користувачі для отримання детальної інформації або зворотнього 

зв’язку заповнюють онлайн-заявки/анкети та/або надсилають е-mail повідомлення, вони 

залишають персональну інформацію для подальшого опрацювання її відповідними 

підрозділами Установи. За таких умов Установа може зв'язуватися з особами, які заповнили та 

надіслали такі заявки/анкети, для надання відповідей та більш детальної інформації, 

опрацювання наданих даних, призначення зустрічей, надсилання публікацій або маркетингових 

матеріалів тощо. 



Для захисту такої інформації використовується технологія кодування, оскільки дані йдуть через 

Інтернет. Надання персональних даних, зокрема, може знадобитися у перерахованих нижче 

випадках. 

Установа повинна підтримувати інформацію, розміщену на власному Сайті в актуальному 

стані. 

Установа зобов'язана забезпечувати належну та безперебійну роботу власного Сайту. 

Така інформація повинна бути доступна відвідувачам Сайту безкоштовно, без справляння плати 

за доступ до інформації, ознайомлення з інформацією чи інше її використання. 

Інформація доступна відвідувачам Сайту цілодобово з використанням безкоштовного або 

загальнодоступного програмного забезпечення. 

Інформація, яка підлягає розкриттю клієнтам, не повинна бути зашифрована або захищена від 

доступу іншими засобами, що не дають змоги здійснити ознайомлення відвідувача Сайту з її 

змістом без використання програмного забезпечення або технічних засобів інших, ніж браузер 

(веб-оглядач) або загальнодоступне безкоштовне програмне забезпечення.  

Доступ до інформації, розміщеної на власному Сайті Установи (за винятком інформації, 

розміщеної в особистому кабінеті клієнта), не може бути обумовлений вимогою реєстрації 

відвідувача Сайту або надання ним персональних даних, а також вимогою укладення ним 

ліцензійних чи інших угод із правовласником програмного забезпечення, що передбачає 

стягування з відвідувача Сайту інформації плати. 

Відвідувачі Сайту повинні мати повний функціональний доступ до інформації, яка підлягає 

розкриттю клієнту, та функцій веб-сайту з використанням загальнодоступного або 

безкоштовного спеціалізованого апаратного та програмного забезпечення, а також із 

використанням мобільних пристроїв. 

Установі забороняється використовувати власний Сайт та/або інформацію на власному Сайті з 

метою введення відвідувачів Сайту та клієнтів в оману щодо правового статусу надавача 

фінансових послуг та правильного розуміння клієнтом суті фінансових послуг, що надаються. 

Установа у разі зміни адреси та/або доменного імені власного Сайту зобов'язана протягом п'яти 

робочих днів після зміни Сайту забезпечити розміщення на новому власному Сайті всієї 

інформації, яка була нею розміщена раніше та строк розміщення якої не минув. 

 

 

4. ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВОК ПО СТРАХОВИХ  ПОСЛУГАХ УСТАНОВИ 

 

Даний Сайт надає відвідувачам можливість дізнатися про переваги страхових послуг та, в разі 

зацікавленості в отриманні додаткової інформації, заповнити анкети за відповідними 

послугами, а також залишити свої контактні дані для подальшої комунікації з представниками 

Установи. Дані заявки розташовані на сторінках з описом страхових послуг Установи. 

 

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПАРОЛЯ   

У разі присвоєння Вам імені користувача і пароля (як клієнтові або зареєстрованому 

користувачу), Ви несете відповідальність за збереження його конфіденційності та погоджуєтеся 

нести повну відповідальність за дії, вчинені під присвоєним Вам ім'ям користувача. Ви 

погоджуєтеся кожен раз після закінчення роботи виходити з системи клієнтського доступу і 

негайно повідомити Установу у разі виникнення підозри, що Ваша конфіденційність порушена. 

6. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

В обмін на право користуватися інформацією або послугами даного сайту Ви погоджуєтеся 

надати точну інформацію під час реєстрації та невідкладно оновлювати її в разі потреби, для 

забезпечення точності такої інформації. Установа не збирає особисті дані 

відвідувачів/користувачів, що мають конфіденційного характеру за допомогою Сайту, за 

винятком випадків, передбачених законодавством (наприклад, при укладанні договору 

страхування). 

 



7.  РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ  

Установа дотримується вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про 

захист персональних даних», Закону України «Про страхування», Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не розкриває 

особисту інформацію, окрім випадків, що потребують таких дій згідно з законодавством  

України.  

8. ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ  

Установа зберігає інформацію, отриману від відвідувачів/користувачів Сайту, виключно з 

метою надання їм відповідних послуг. Контактна інформація, яка вказується в реєстраційній 

формі, використовується нами (Установою) з метою взаємодії з нашими зареєстрованими 

користувачами, як в індивідуальному порядку, так і через розсилку колективних повідомлень. 

Ви маєте право відмовитися від отримання повідомлень, що розсилаються одночасно різним 

адресатам, але в той же час даєте згоду відповісти невідкладно на будь-які повідомлення, 

спрямовані конкретно Вам і стосуються використання Вами цього Сайту. 

9. ВКАЗІВКИ ПЕРЕХОДУ НА ІНШІ САЙТИ  

 

Для оформлення договору страхування Сайт містить вказівку переходу на сайт 

https://online.sgtas.ua/. 

Для зручності цей Сайт може містити вказівники переходу на інші сайти. І хоча Установа  

докладає зусилля, щоб упевнитися в надійності інших сайтів, крім вказаного, ми не несемо 

ніякої відповідальності за використання вами інших сайтів або за збиток будь-якого роду, 

заподіяний в результаті їх використання. Ми рекомендуємо відвідувачам/користувачам перед 

розміщенням своєї особистої інформації (персональних даних) на інших сайтах уважно 

ознайомитися з їхньою політикою конфіденційності та/або правилами користування сайтом.  

10. GOOGLE ANALYTICS  

Інтернет Сайт https://sgtas.ua/  або будь-які з його розділів/підрозділів можуть використовувати 

статистичну програму Google Analytics. 

Google Analytics надають інструменти цифрової аналітики для своїх користувачів, яка 

допомагає відслідковувати ефективність маркетингових кампаній, рівень доступності та 

інформативності контенту, що є предметом найчастішого пошуку на сайті та інше. Установа 

використовує цю технологію винятково з метою складання узагальнених статистичних даних 

про відвідувачів нашого Сайту, а також для оцінки ефективності наших рекламних 

компаній/розсилок.  Отримані відомості допомагають Установі удосконалювати Сайт з 

урахуванням потреб відвідувачів/користувачів Сайту. Статистична програма Google Analytics 

не збирає та не зберігає персональні дані відвідувачів/користувачів Сайту, а також не 

використовує та не ділиться даними нашої аналітики. 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Установа не несе відповідальності за повноту та достовірність інформації, що надають про себе 

відвідувачі/користувачі Сайту в рамках даних Правил. У випадку виникнення у користувачів 

Сайту конкретних питань, пов’язаних із діяльністю Установи, просимо звертатись до 

працівників Установи будь-яким зручним для них способом.  

У разі отримання Вами доступу до будь-якої частини Сайту Установи та/або  використання 

інформації з Сайту Установи, вважається що Ви ознайомилися та погодилися з даними 

Правилами використання Сайту АТ «СГ «ТАС» (приватне). 


