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порядок взА€модi
ЗI СПОЖИВАЧАМИ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ (СКАРГ)

споживАчIв ФIнАнсових поiлуг
В АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI (СТРАХОВА КОМПАНIЯ <ОПIКА>

1. зАгАльнI положЕнЕrI1,1, Щей Порядок взаемодii зi споживачами Фiнансових послуг та порядок розгляду
:э:qнень (скарг) споживачiв фiнансових послуг в аКЦtОнЕрномУ iовдрисТВI кСТРд-ХОВА КОМПАНIЯ КОПIКА> 1НаДаЛi - ПОРЯДЬК; встанiвлюе единий порядок взаемодii зi спо_живачами фiнансо_вих послуг, приймання, реестрацii та розгляду звернень споживачiв фiнан-СОВИХ ПОСЛУГ ДО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВД кСТРЪХОВА компднUI копIкд" co*i- Компанiя), порядок iнформуванЕя та захисту прав сlrоживачiв фiнансових послуг.1,2, Порядок розроблений вiдповiд"Ь дЬ Закону Украiни кПро звернеЕня громадян)),закону Украiъи оryо фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг)),Закону Украihи кПро захист.rрu" .rrо*ивачiв> та Постанови НБУ пПро затвердження Поло-ження про лiцензування та реестрацiю надавачiв фiнансових послуг та умови провадженняними дiяльностi з надання фiнансЬвих посJý/г)), затверджене Постаноuо. Прu"пiння Нацiона-

i;T:"" 
баНКУ УКРаiЪИ ЛЬ153 ВiД24 ГРУДНЯ 2021 poKy,i"-r* нормативно-правових aKTiB укра-

1,3,OcHoBHi принципи, на яких rрунтуеться цей Порядок та дiяльнiсть Компанii:о забезпечення неупередженого, рiвного ,u 
"arрu"aдливого 

ставлення до спожива-чiв на Bcix етапах надання страхових послуг та пiд час u"рiц1Ъ""" спорiв;о забезпечення високих стандартiв наданняЪrр*о"r* послуг Компанiсю;о забезпечення максимatJIьно-зручного порядку укладення договорiв страхування
та обслугОвуваннЯ споживачiв з викориaru"""' електронних засобiв i pecypciB;о дотриманIIя вимог щодо розкриття споживача^4 iнформацii Компанiеr, 

"ou ""-магаеться законодавством та необхiдна споживачу для зваженого прийняття pi-шення щодо отримання страховоi послуги та укладення договору;о сприяння пiдвищенню рiвня грамотностi та обiзнаностi споживачiв страховихпослуг;
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о забезпечення захисту iнформацii про споживачiв вiд незаконного використання,
розголошення, передачi тощо.

|.4.|,4, I]ей Порядок знаходиться у вiльному доступi, розмiщений на вебсайтi КомпанiТза адресою: lrttps://oBikaalg/infbгrrration/. kож." спЬживач/ потенцiйний споживач ма€ можли-BicTb ознайомитись з цим Порядкопп
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1,5, Компанiя при наданнi страхових послуг споживачам дотримуеться Bcix норма-тивно-прЕвових aKTiB у сферi захисту прав споживачiв. Споживачi мйть Ъiльний до.rу'r, доiнформацii про cTpaxoBi послуги, що розмiщена на офiцiйному веб-сайтi Компанii.

2. тЕрмIни
вiдповiдальна особа - Голова Правлiння Компанii, що е вiдповiдальною особою за досу-дове вирiшення спорiв щодо надання послуг зi страхуваЕня, а також розгJIяд зtUIв, звернень,скарг, що надходять до Компанii, та прийняття рiшень за ними.
Журнал скарг - внутрiшнiй журнал облiку скарг страхувальникiв, клiентiв, TpeTix осiб,

що надiйшли до Компанii, який ведеться керiвникй юридичЕого пiдроздiлу Компанii в еле-ктроннiй формi вiдповiдно до форми, зазначеноi у ,Щодатку до цього Порядку.
Заява (клопотання) - Звернення Заявника до ko*.ru"if iз проханням, що пов'язаЕе з реа-лiзацiею прав та iHTepeciB Споживача або повiдомлення про порушення Компанiею чиЕногозаконодавства або про недолiки в дiяльностi Компанii, iT пъацiвникiв/ представникiв, висло-влення Думки щодо полiпшення дiяльностi Компанii, висловлення подяки.
ЗаявпиК - Споживач страховИх посlryг/Третя особа або iх rр.д.ru"""п, 

"*о*у 
наданi пов-Еоваження в порядку, передбаченому законодавством УкраiЪи.

звернення - викладенi Змвником та адресованi Компанii в письмовiй (паперовiй або еле-ктроннiй) або уснiй формi пропозицiI (зауваження), змви (клопотання) i скарги.Пропозицiя (зауваlкення) -зверненн" З*u""оч, дa 
"""rrо"люються 

порада, рекомендацiящодо дiяльностi Товариства, а також висловлюються думки щодо вреryлювання спiрних пи-тань.
споrкивач - фiзична особа, яка отримуе або мае HaMip отримати послугу страхування уКомпанii.
Скарга - зверIIеIIня з вимогоо пР9 поновлення прав i захист законних iHTepeciB громадян,порУшоних дiями (9:.оi"о""iстю) та/або рiшеннями Товариства, його посадових осiб.третя особа - фiзична.lбо юрилична особа, з якою Компанiя не мае договiрних зо-бовОязаньо але яка пов'язанi iз Споживачем дiловими, професiйними, особистими, сiмейнимиабо iншими стосункап{и i звертаеться до Компанii вiд iMeHi Споживача в установленому за-коном порядку.

3. КАНАЛИ НАДХОДЖЕННЯ ЗВЕРНЕНЪ ДО КОМПАНIi3.1. Звернення подаеться як окремою особою (iндивiдуалiне), так i групою осiб (ко-лективне), а також викладаеться в уснiйЬбо п"."*овiй формах.'з,2, Звернення може бути подано/ направлено на розгJIяд до Компанii у будь-який
спосiб, а сапdе: 

Дff Аv ДL\

о поштою фекомендованi або простi листи) через спецзв'язоко Kyp'epcbKi служби абопереданi особисто за мiсцезнаходженням Компанii: м. Киi! вул. Михаила Макси-мовича,8;
о на електронну адресу Компанii: info@opika.org;, телефоном до Контакт цеIIтру чи головного офiсу Компанii: 0 800 75 56 25, (044)з55,50,52 або за iншими,елЬбона*и, зtвначеними на офiцiйному веб-сайтi Компа-Hii.

4. подАння зАявником (споживАчЕм) звЕрнЕнъ до нАцIонАлъ_ного БАнку укрАiни
4,|, Заявник може подати/ направити зверЕення до Нацiонального банку Украihи.нацiональний банк Украiни мае повноваження на захист прав споживачiв фiнансових послугi регулюе поведiнку банкiв та небанкiвських фir;;;;;; установ щодо ixHix клiентiв.4,2, Споживачi фiнансових посJryг можуть ознайомитися iз повноваженнями Управ-лiння захисту прtlв споживачiв фiнансових посJIуг та подати звернення на сторiнки офiцiйного
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:::У::l;.лlryr:]i"rИцтва Нацiона"rьного банку у роздiлi кЗахист прав споживачiш) за поси-ланням
4,з, Споживач може звернутися до Нацiон.шьного банку Украiни шляхом:, звернУтися на цiлодобову ГарячУ лiнiю контакт- центрУ Нацiонального Банку Ук-

раiЪи за телефоном 0-800-5 05-240;о створити електронне звернення у роздiлi кзахист прав споживачiв> на сторiнцl офi-ЦiЙНОГО IHTePHеT- Представництва Нацiона,тьного банку украiни:

, направити електронне звернення на електронну пошту: nbu@bank.gov.ua;, надiслати звернення листом разом з вiдповiднr*, допуr""йr" на адресу: вул. IH-ститутська, 9, м. Киiв, 01601 ;о подати письмове звернення на адресу: 01601, вул. Iнститутська, l 1-б, м. КиiЪ, 01б0l;о iншиМ способом, передбаченим на офiцiйному сайтi Нацiонального банку УкраiЪи.

5, ПОРЯДОК ТА ЗАГАЛЪНI ВИМОГИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ КОМПД-нI€ю
5,1, Компанiсю до розгляду приймаються Звернення, з яких можливо встановитиособу та/або автора листа. У Зверненнi мас бути зазначено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсцепроживання Заявника/скаржника, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропози-цii, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.5,2, Звернення може бути усним чи письМовим. Усне звернення виклада€ться Заяв-ником на особистому прийомi або за допомогою засобiв телефон"о.о au'"aky, зазначеним уцьому Порядку або на 

*офiцiйному веб-сайтi Компанii. Письмове звернення надсиласться по-штою або передаеться Заявником особисто чи через уповноважену ним особу, повноваженняякоi оформленi вiдповiдно до законодавства. Писiмове звернення також може бути надiсланез використанням Mepexci IHTepHeT, засобiв електронного звkзку (електронне звернення).5,з, Письмове Звернення повинно бути пiдписане Заявником (заявниками) iз зазна-ченняМ дати, Якщо Звернення надiйшло вiд фiзичноi особи засобами 
"n"nrpo""oT 

пошти - пiд-пис не е обов'язковою умовою.5,4, Звернення вiд юридичних осiб мають бути оформленi належним чином, а саме узверненнi зазначаються повна назва, код Сдрпоу, мiсце реестрацii юридичнот особи та ви-кладено суть порушеного питання, зауваження, пропозицiТ, заяви .," aйр.", прохання чи ви-моги.
5,5, Письмове звернення мас бути надруковано або написано вiд руки розбiрливо iчiтко, пiдписано Заявником, а також за наявностi мас бути проставлена печатка юридичноiособи iз зазначенням дати.5.6, Звернення, що не пiдлягають розгляду:, письмове звернення без зазначення мiсця проживання (у разi направлення засобамипоштового зв'язку), не пiдписане Заявником (заявнипuйr), а також таке, з якого не-можливо встановити авторство;

о Повторнi звернення вiд одного i того rk Споживача з одного i того ж питання, якщоперше вирiшено по cyTi;
о звернення осiб, визнаних судом недiсздатними.5,7, Письмове звернення, яке надiйшло поштою, i яке оформлене без дотримання ви-мог, повеРтастьсЯ ЗаявникоВi з вiдповiДнимИ роз'ясненНями не пiзнiШ як череЗ десятЬ лнiв вiддня його надходження, KpiM випадкiв, передбачених частиною першою cTaTTi 7 Закону Укра-iЪи <Про звернення громадян>.

5,8, Вiдповiдь на Звернення надаеться тим кан€UIом, яким воно надiйшло до Компа-Hii, якщо iнше не вказано у Зверненнi.
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б. тЕрмIни розгляду звЕрнЕнь6,1, Звернення розглядtlються i вирiшуються у TepMiH не бiльше одного мiсяця вiддня ix надходження, а Ti, якi не потребують додur*о"ого вивчення, - невiдкладно, але не пiз-нiше п'ятНадцятИ днiв вiд дня ix отримання. Якщо в_мiсячний r.рrl"-"rрiшити порушенi уЗверненнi питанЕя неможJIиво, ВiдповiдаJIьною особою 
"..ч"о"Йеться необхiдний TepMiH

для йогО розгJIяду, про що повiдомлясться Заявник. При цьому загалйий TepMiH вирiшенlrяпитань, порушеЕих у Зверненнi, не може перевищувати сорока п'яти днiв.6.2. На обrрунтовану письмову вимогу jаяu""ка,epMiH 
розгJIяду може бути скоро-чено вiд всшlновленого цiею статтею TepMiHy.

6,з, Зага,тlьний строк розгл"ду Звернень обчислюеться з дЕя, наступного за днем, зякого поIмfiаеться строк (таким днем е день ix надходження та реестрацii), по день й"рч"-ленЕЯ змвнику вiдповiдi на його зверненЕя. Якщо останнiй л."" ."рф розгляду зверненняприпадае па неробочий день, то ocTaHHiM днем строку розгляду ЗвернЪння вважаеться першийпiсля нього робо.п.rй день.
6,4, Звернення вважаеться вирiшеним, якщо розглянутi Bci поставленi в ньому пи-танЕя, прийнято обгрунтоваrrе рiшення та вжитi потрiбнi .ч*од" щодо його виконання i Заяв-ника повiдомлено про результати розгJIяду ЗверненнЪ i прийняте pi;;"*6,5, Запити вiд народниi депу"атiв рьзглядаються i вирiшуються у строк не бiльшенiж 30 (тридцяти) календарних днiв вiд дня #r"о-й*ення з попередньою вiдповiддю протя-гом 10 (десяти) календар}Iих днiв.6.6. Запити вiд Нацiонапьного 

ýанку Украihи та iнших державних органiв щодо зве-рнень/скарг Споживачiв розглядаються i u"рi*уюr""" 
". 

пiзнiше.u,"pri"", вказанi в запитi.

7. ПРАВА ЗАЯВНИКА/ СПОЖИВАЧА ПРИ ПОДАННI ЗВЕРНЕНIIЯ7.1. Заявник/ Споживачмае наступнi правапри поданнi Звернення:о особисто в]IкJIасти арryмеIIти особi, що перевiряла заJIву 
", a*upry, та брати участьу перевiрцi поданоi скарги чи змви;о знайомитисяз матерiалалли перевiрки;о подавати додатковi матерiали або наполягати на ix запитi органом/особою, щО роз-глядае заJIву чи скаргу;

о бутИ присутнiм при розгJIядi заяви чи скарги;о користуватися посJryгап{и 4двоката або органiзацii, яка здiйснюе правозахисну фун-кцiю, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;о одержати усну або письмову, в залежностi вiд форми Звернення, вiдпЬ"iдь про ре-зультати розгJIяду зtUIви чи скарги;о вислоВлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таемницi розгляду заrIвичи скарги;
о вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо вони стали результатом порушень встанов-леного порядку розгляду зверIIеЕь.

8, ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЗАБОРОНА РОЗГОЛОШЕННЯ ВIДО-МОСТЕЙ, ЩО МIСТЯТЪСЯУ ЗВЕРНЕННЯХ8,1, Не допускаеться розголошення одоржаних iз Звернень персон€шьних даних, Bi-
i_":"":* про особисте життя особи без iT згоди чи вiдомостей, що .ruio"rr"r" лержавну або1ншу таемницю, яка охороняеться зЕжоном, та iншоi iнформацii, якщо цa ущa*rrое права i за-KoHHi iнтереси особи, Не допускаеться з'ясування о*"*^фо особу Заявника, якi не стосуютьсязвернення, На прохання Заявника, висловлене в уснiй фо|мi або зазначене в TekcTi Звернення,не пiдлягае розголошенню його прiзвище, мiсце проживання та роботи.8,2, ЩЯ ЗабОРОЛа Ее ПОШИРюеться на випадки повiдомлЁrr" форrацii, що мiститься
у Зверненнi, особам, якi мають вiдношення до вирiшеЕня спрЕlви.
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9' ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ КОМПАНI€Ю ДОГОВОРУ СТРДХУВДННЯ, ВТОМУ ЧИСШ У ФОРМI ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА9,1, ,ЩоговорИ страхуваНня укладаЮться вiдпО"iдrО до Закону Украiни <Про страху-вання) та Правил страхування Компанii.
9.2. .ЩоговiР страхуваНня укладаеться виклЮчно в письмовiй формi:1) у паперовому виглядi;

2) у виглядi електронного документа, створеного згiдно з вимогами, визначеними За-коном Украihи "Про електроннi документLLта електронний документообiг'' ;З) шляхом приеднання клiента до договору, який може бути наданий йому для ознайо-
мленнЯ у виглядi електронного документа на власному веб-сайтi Компанii';
4) в порядку, передбаченому Законом Украihи "Про електронну комерцiю''.9,3, ПримiрниКдоговорУ страхування, укладеЕого у паперовому виглядi, атакождо-

даткИ до ньогО (за наявнОстi) надаrОться Компанiею, Страхувальнику одразу пiсля його пiдпи-сання, але до початку надання Страхувальнику фiнансовоi послуги.9,4, Примiрник до.овору страхування, укладеного у виглядi електронного докуме-НТа, Та ДОДаТКiВ ДО НЬОГО (За НаЯВНОСТi) вважаеr"a" о.р"rанимСтрахув€tльником, якщо договiрЗа ДОМОВЛеНiСТЮ КОМПаНii i СТРаХУВалЬника або за вибором СrЙЙ*ьника направлений наелектронну алресу Страхувальника чи направлений йому в iнший ъпосiб, що дае змогу вста-новити дату вiдправлення. Щоговiр страхування, укладений у виглядi електронного документ*та додатки до нього (за -"аявностi) повиннi мiстити вiдомостi про СтрахуваJIьника, у тому числiзазначенi ним KoHTaKTHi данi. Положення цього абзацу не застосовуеться до договорiв, що ук-ладаютьсЯ в порядку, передбаченомУ Законом Украiни "Про електронну комерцiю'i.9,5, У раз.iякщо договiр страхування укладаеться шляхом присднання, договiр скла-даеться з публiчноi частини договору та iндивiдуальноi частини ло.ъuору, пiдписанням якоiСтрахувальЕик приеднуеться до договору в цiлому. Публiчна частина дЪ.о"ору страхуванняоприлюднюеться та е доступною для ознайомлення Страхувальникiв на власному веб-сайтiКoмпaнii,iнaдaeтьcяCтpaxyв€}лЬникyзaйoгoвибopoмy
спосiб, Що дае змогу встановити дату надання, з використанням контактних даних, зазначенихСтрахувальником, |ci релакцii публiчноi частин, !о.о"ору страхування Компанii зберiга-ються на власному Компанii, iз зазначенням строку ix дii.9,6, IндивiдуаЛьна частиНа договору страхування укладаеться зi Страхув[lJIьником уписьмовiЙ формi (у паперовому виглядi або у "йпйi електронного документ1 Якщо iндивi-
ДУаЛЬНа ЧаСТИНа ДОГОВОРУ СТРахУвання укладена в IIаперовому вигJIядi, примiрн"* lrд"uiдуu_льноi частини та додатки До Hei (за наявностi) надаеться Страхувальнику одразу пiсля йогопiдписанНя, €UIе до початКУ нодання Страхувал"";;' бirru".о"оi послуги. Примiрник iндивi-луаltьнот частини договору страхування, укладеноi у виглядi електронного документа, та до-даткИ до неi (за наявнОстi) вважаеться отриманим Страхувzrльником, якщо такий примiрник заДОМОВЛеНiСТЮ КОМПаНii i CTPaxYBzlJIbHиKa направлений CTpaxy"*"""n]-na його електроннуаДресУ або направлений Страхувальнику за йоiо вибором 

" 
i"йш ..rо"iб,*о дае змогу вста-новити дату вiдправлення. Примiрник iндивiдуальноi частини договору страхування, укладе-Hoi у виглядi електронного документа, та додатки до неi (за наявностi) повиннi мiстити вiдо-MocTi про СтраХувальника, у томУ числi зазначенi ним KoHTaKTHi данi. Попоu,.r"я цього абзацуне застосовуеться до договорiв, що укладаються в порядку, передбаченому Законом VKpa-iЪи "Про електронну комерцiю''.

9,7, .Щоговори, що укJIадаються в порядку, передбаченомуЗаконом Украihи ''Проелектронну комерцiю" укладаються вiдповiдноЪо ц"о.о Эuоо"у, u,uno* з урахуванням особ-ливостеЙ та в поряДку, визнаЧеними Законом Украhи ''Про електр";;;;;r"рцiю''.9,8, обов'язоК доведення того, що примiрник договору страхування (змiн до дого-BopI) був переданий Страхувальнику, покладасться на Компанiю.9,9, Пiдпи_сання договору страхування як електронного документа здiйснюеться вiд-повiдно до ст. 12 ЗУ ''Про електрЪнну комерцiю'' шляхом:
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a

a

електронНого пiдпису або електронного цифрового пiдпису вiдповiдно до ЗаконуУкраiни "Про електронний цифровий пiдпис^'i .u уrо"" використання засобу елек-тронногО цифрового пiдпису yciMa сторонами електронного договору страхування;
електроЕного пiдпису одноразовим iдентифiкатором, визначеним цим Законом;
анЕIлоIа власноручного пiдпису (факсимiльного вiдтворення пiдпису за допомогоюзасобiв механiчного або iншого копiювання, iншого Ъ"-о.u власноручного пiд-пису) за письмоВою згодою cTopiH, у якiй маютЬ мiститися зразки вiдпЬiдних ана-логlз власноручних пiдписiв. Зразок аналога власноручrо.о пiдпrсу уповноваженоiособи Компанii та печатки Компанii, наведено нижче: 

-J J ----""
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.Щоговiр страхування тадодатковi угоди до нього, якi будуть укладенi iз використанням
факсимiльного вiдтворення пiдпису за допомогою засобi" *.rйir"ого, електронного абоiншого копiювання, електронпrо.о rriд.rrсу або iншого аналогавласноручного пiдпису упо-BHoBzDKeHoi особи Компанii, а також вiдтворення вiдбитка печатки rйiчr"r, орй;;;-ними приладап{и, пiсля пiдписання СтрахувЕtльником iндивiдуальноi части*"-оо"о"орустрахування, вважатимуться укJIаденими iз додержанням письмовоi форми "р;о;;у'урозумiннi cTaTTi 207 Щивiльного кодексу Украihи.

10. зАключнI положЕння10,1, Щей ПорЯдок набиРае чинностi з моменту його затвердження наказом ГоловиПравлiннЯ, якщО iншиЙ TepMiH 
"uбрч"пr, 

чинностi не зtвначений у такому наказi.|0,2, Змiни та доповненЕя до цьоlо Порядку оформ.тпоються окремим документом абошляхом його викладення у новiй редакцii. Припняття новоi редакцii Порядку автоматичнопризводить до припинення дiт попередньоi редакцii10,3, У разi невiдповiд"осri будь-якоi'частини цього Порядку законодавству Украihи,
у томУ числi у зв'язкУ з прийняТгям новиХ нормативно-правовихЪктiв, цей Порядок буде дiятили_ше в тiй частинi, що не суперечить законодЕlвству Украiни.10.4. Bci питання, не вреryльованi чr", Пор"д*Ъм, вирiшуються у формах, що не су-перечать здоровомУ глузду, в порядкУ, передбаченому iншими-в"у.рiЙ"ir, до*уr."rйКомпанii та на пiдставi законод.lв"ruч V*рЙ". J
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