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Договір №

Добровільне медичне страхування

м. Київ 201_ р.

ПрАТ «Страхова компанія «МИР» в особі Голови Правління Бабко Володимира Леонідовича, що діє на підставі 
Статуту (далі - Страховик)____________________________________________________________________________

С трахувальник:
Прізвище

Ім’я

По батькові

Дата народження

Адреса

П еріод страхування:
Початок дії

Закінчення дії

Програма: Страхова сума, грн.

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
Пакет “Річний” 28 000,00 грн. 0,0%

Тариф, Премія:
Страховий тариф 5%
Страхова премія 1 400,06 грн.

.

Реквізити Страховика: Реквізити С трахувальника:
ПрАТ «С К  «М И Р »

04200, м. Київ, вул. Юрія Ковдратюка, 5; офіс 880 
тел./факс: (044) 390-08-88 
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УМОВИ ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У відповідності з чинним законодавством України та на підставі Правил добровільного медичного страхування ПрАТ Страхова Компанія "Мир" (надалі 

- Страховик) укладає договори добровільного медичного страхування (надалі - Договори страхування) з юридичними та дієздатними фізичними особами 
(надалі - Страхувальники), за умовами яких Страховик гарантує Страхувальникам при настанні страхових випадків проведення виплати страхової суми (її 
частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги (послуг) певного переліку та якості згідно з Програмою медичного страхування Страховика, та цим 
договором страхування.

1.2. Страхувальники можуть укладати із Страховиком Договори медичного страхування третіх осіб (надалі - Застраховані особи) лише за їх згодою, крім 
випадків, передбачених чинним законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків Страхувальника згідно з Договором страхування.

Страхувальник може укласти Договір про власне медичне страхування. В даному випадку він одночасно є і Застрахованою особою.
1.3. Застрахованими особами за цим Договором можуть бути фізичні особи будь-якого віку, які на момент укладання Договору страхування не є інвалідами

1,2 групи, що не працюють, або не визнані у встановленому порядку недієздатними.

2. ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Медична установа - Спеціалізована медико-санітарна частина № 11 МОЗ України, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 3.
2.2. Медична допомога (послуга) - консультаційна, діагностична, лікувальна, лікарська, профілактична, реабілітаційна, оздоровча та інша медична допомога 

що надається Медичною установою.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані із здоров'ям Страхувальника 

(Застрахованої особи).

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ, СТРАХОВІ ВИПАДКИ

4.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
4.2. Страховий випадок - подія, передбачувана Договором страхування, яка відбулася і, з настанням якої, виникає обов'язок Страховика здійснити виплату 

страхової суми або її частини Страхувальнику Застрахованій особі або іншій третій особі, визначеній в Договорі страхування.
4.3. Страховим випадком відповідно до цього Договору визнається фактичне отримання Застрахованою особою в Медичній установі медичної допомоги 

(послуг) у межах переліку та обсягах, передбачених Програмою 01 «Амбулаторно-поліклінічна допомога».
4.4. Пакет страхових послуг “річній” гарантує:

1) Надання та оплату вартості лікувальної допомоги в ДЗ «СМСЧ №11 МОЗ України»:
Один раз на рік профогляд гінеколога (для жінок),а уролога (для чоловіків), рентгенологічне обстеження органів грудної клітини та 
профілактичний огляд при відсутності звертання за медичною допомогою на період дії страховки ( загальний аналіз крові, загальний 
аналіз сечі, аналіз крові на цукор, ультразвукове дослідження черевної порожнини, щитоподібної залози;
Консультація терапевта -  необмежено на весь період страховки;

. - Консультації спеціалістів за профілем: кардіолога, пульмонолога, хірурга, травматолога, окуліста, невролога, гінеколога, уролога, 
дерматолога, отоларинголога, гастроентеролога, ендокринолога -  за показами (після огляду терапевта).

2) Надання та оплату вартості консультативно -діагностичної допомоги:
Проведення клінічних лабораторних методів обстеження:загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на цукор -  4 рази на 
рік;
Проведення біохімічних (базових) лабораторних методів обстеження: аланін амінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, загальний 
білок, креатини, сечовина, білірубін, ліпідограмма, сечова кислота -  2 рази на рік;
Проведення інструментальних методів обстеження: ультразвукове дослідження черевної порожнини, щитоподібної залози, зачеревної 
порожнини, молочних залоз - 2 рази на рік, електрокар діограмма, рентгенологічне обстеження -  4 рази на період дії страховки.

3) Надання та оплату вартості лікувальної допомоги в умовах денного стаціонару -  1 раз на рік.
4) Надання та оплату вартості фізіотерапевтичного лікування -  1 раз на рік.

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5.1. За умовами цього Договору страховими випадками не визнаються факти отримання Застрахованою особою медичної допомоги (послуги):
5.1.1. У зв'язку з захворюваннями, що виникли внаслідок форс-мажорних обставин (вплив іонізуючого випромінювання, природні катаклізми, війна, 

військові дії будь-якого роду, надзвичайне положення, оголошене органами влади, громадянською війною, бунтом, революцією, заколотом, узурпацією влади, 
повстаннями, порушенням громадського порядку).

5.1.2. У зв'язку з лікуванням інфікованих вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та пов'язаних з ним захворювань, включаючи синдром набутого 
імунодефіциту (СНЇД), похідного комплексу СПІД, а також їх похідних чи різновидів захворювань, незалежно від причини виникнення.

5.1.3. У зв'язку з лікування алкоголізму, наркотичної залежності, токсикоманії або іншого стану залежності, будь-якого виду, а також лікування будь-яких 
захворювань чи травм, що безпосередньо чи опосередковано спричинені станом такої залежності, вживання алкоголю, наркотичних чи токсичних речовин, або 
які прямо або опосередковано є наслідком алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння.

5.1.4. У зв'язку з захворюваннями, які пов'язані з будь-якими розладами психіки та поведінки (включаючи шизофренію, епілепсію та їх наслідки, неврози та 
неврозоподібні стани, сексуальні порушення тощо), психотерапевтичного, психосоматичного, сугестивного, психоаналітичного лікування.

5.1.5. У зв'язку з спробою самогубства, навмисного спричинення особі тілесних ушкоджень.
5.1.6. У зв'язку з захворюваннями, пов'язаними з епідеміями в разі введення карантинних заходів .
5.1.7. Хронічні захворювання та захворювання, які потребують постійної замісної терапії, якщо вони виникли до початку дії Договору (цукровий діабет, 

вегето-судинна дистонія, печь .гова та ниркова недостатність, остеохондрози і т.д.).
5.1.8. У зв'язку із спадковими захворюваннями, пов'язаними з порушенням хромосомного набору; вродженими аномаліями й пороками.
5.1.9. У зв'язку з мікозами шкіри, слизистих й внутрішніх органів.
5.1.10. У зв'язку з псоріазом, нейродермітами, екземами, якщо площа ураження досягає 15 % й більше.
5.1.11. У зв'язку з венеричними захворюваннями й захворюваннями, що передаються переважно статевим шляхом.
5.1.12. У зв'язку з гострими і хронічними променевими ураженнями, онкологічними захворюваннями, виявленими до початку дії договору.
5.1.13. У зв'язку з лікуванням методами нетрадиційної медицини (гіпноз, гомеопатичне лікування, рефлексотерапія, мануальна терапія, фітотерапія, 

іридодіагностика й т.д.).
5.1.14. У зв'язку з лікуванням, що є по характеру експериментальним (пов'язаним з апробацією медикаментів й т.д.) або дослідним (тобто пов'язаним з 

нововведеними методами лікування й т.д.).
5.1.15. Ожиріння, косметологічні, пластичні операції, корекція зору та їх ускладнення.
5.1.16. Пологи, безпліддя, штучне запліднення, штучне переривання вагітності, аборт, клімакс.
5.1.17. У зв'язку з трансплантацією органів або тканин.
5.1.18. У зв'язку з лікуванням порушень мови.

. 5.1.19. У зв'язку із захворюваннями й травмами, що виникли в результаті свідомих дій Застрахованої особи, пов'язаних з невиправданим ризиком.
5.1.20. Профілактичні щеплення.
5.1.21. Стоматологічне протезування, протезування суглобів (ортопедія) та їх ускладнення!
5.2. За умовами цього Договору Страховиком не покриваються витрати на придбання ліків, медичних препаратів, медичною обладнання, устаткування, 

приладдя.
5.3. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відшкодування є:
• навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не 

поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту 
майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, 
встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

• вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового



випадку;
• подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;
• несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у 

визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
• інші випадки, передбачені законодавством України.
5.4. Рішення про відмову у страховій виплаті приймається Страховиком протягом тридцяти днів та повідомляється Стра^вальнику в письмовій формі з 

обґрунтуванням причин відмови.
5.5. Відмову Страховика у страховій виплаті може бути оскаржено Страхувальником у судовому порядку.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ
6.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового 

випадку.
6.2. Розмір страхової суми визначається за згодою між Страхувальником та Страховиком при укладанні Договору страхування, та фіксується в Договорі 

страхування,
В Договорі страхування можуть бути передбачені ліміти відповідальності Страховика в межах страхової суми по окремому страховому випадку, по групі 

страхових випадків або за іншим критерієм (наприклад, за окремим видом медичних послуг, групою медичних послуг).

7. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ

7.1 Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором 
страхування.

7.2 Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.
7.3 Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою сторін з урахуванням оцінки страхового ризику за Договором 

страхування та конкретних умов страхування.

8. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Договір страхування - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання 
страхового випадку здійснити страхову виплату, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови 
Договору страхування.

8.2. Факт укладення Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.

9. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

9.1 Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою сторін та фіксується в Договорі страхування.
9.2. Договір страхування діє на території України.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ
10.1. Страхувальник має право:,
10.1.1. На отримання страхової виплати відповідно до умов, передбачених Договором страхування.
10.1.2. Вимагати від Страховика своєчасних виплат страхових сум (її частин) та надання медичної допомоги (послуг), передбаченої Договором страхування.
10.1.4. Вимагати від Страховика дотримуватись конфіденційності відносно будь-якої інформації, яка стосується Договору страхування.
10.2. Страховик має право:
10.2.1. Перевіряти надану Страхувальником інформацію, а також виконання ним умов договору;
10.2.2. Робити запити в уповноважені органи відносно причин, обставин та характеру страхового випадку, перевіряти повідомлену Страхувальником 

інформацію.
10.2.3. Відмовити у виплаті страхової суми (її частини), якщо Страхувальник (Застрахована особа) порушив умови Договору страхування та в інших 

випадках, обумовлених Договором страхування та чинним законодавством України.
10.3. Страхувальник зобов'язаний:
10.3.1. Своєчасно вносити страхові платежі у розмірі, встановленому Договором страхування.
10.3.2. При укладанні Договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового 

ризику,! надалі інформувати його про будь-які зміни страхового ризику впродовж дії Договору страхування.
10.3.3. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкту страхування.
10.3.4. Виконувати рекомендації та розпорядження Страховика, якщо це передбачено Договором страхування.
10.3.5. Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
10.3.6 Протягом трьох днів, повідомити Страховика про настання страхового випадку. Якщо Страхувальник не є одночасно Застрахованою особою, то цих 

заходів повинна вжити Застрахована особа.
10,3.7.У мовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки Страхувальника.
10.4. Страховик зобов'язаний:
10.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування.
10.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів 

для своєчасного здійснення страхової виплати.
10.4.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений Договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за 

несвоєчасну виплату' страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику пені в розмірі 0,1% від страхової виплати за кожний день прострочення.
10.4.4. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

11. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ) У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

11.1 У разі такого стану здоров'я, яке потребує надання медичної допомоги (послуг) Страхувальник (Застрахована особа) протягом 24 годин повинен:
11.1.1. Звернутися до Медичної установи для отримання інформації щодо порядку надання медичної допомоги (послуги) відповідно до умов Договору 

страху вання.
11.1.2. Надати Страховику всю необхідну інформацію та документи про страховий випадок, а також можливість проводити медичний огляд та не 

створювати перешкод у визначенні обставин, причин страхового випадку.
11.1.3. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ФАКТ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ВИПЛАТ

12.1. Страхова виплата проводиться згідно з Договором страхування на підставі:
12.1.1. Страхового акта, що складається Страховиком або уповноваженою ним особою за формою, щЬ визначається Страховиком.
12.1.2. Документів, шо підтверджують факт та причини страхового випадку (первинна медична документація, витяг з історії хвороби, перелік процедур та 

медикаментів, довідки Медичних установ, рахунки Медичних установ та інші документи, що свідчать про факт, причину страхової виплати та вартість 
медичної допомоги (послуги)).

12.2. У разі необхідності з'ясування обставин страхового випадку або у разі виникнення сумнівів щодо обставин страхового випадку, Страховик має право 
на одержання додаткових документів від Страхувальника (Застрахованої особи), Медичних установ або уповноважених органів.

13. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОЇ СУМИ. ТЕРМПІ ПРИЙНЯТТЯ РІШ ЕНЬ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ
СТРАХОВОЇ СУМИ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ

13.1. Страхова виплата - страхова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов Договору страхування при настанні страхового випадку.
Виплата страхової суми (її частина) проводиться Страховиком згідно з Договором страхування на підставі документів, що підтверджують настання

страхового випадку, і страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що визначається Страховиком.
13.2. У разі настання страхового випадку за пп, 4.3. Страховик здійснює виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості отриманої 

Застрахованою особою медичної допомоги (послуги), вартості медикаментозного забезпечення в межах страхової суми або ліміту відповідальності визначених 
Договором страхування.



13.3, Страховик чи його представник має право отримувати будь-яку інформацію медичного характеру про Застраховану особу від будь-якого лікаря чи 
медичної установи та право медичного обстеження Застрахованої особи.

13.4. Виплата страхової суми (її частини) здійснюється Страховиком Медичній установі згідно рахунків у порядку та1 строки на підставі договору між 
Страховиком та Медичною установою.

13.6. Страховик здійснює страхову виплату у межах страхової суми або лімітів відповідальності Страховика, якщо вони встановлені в Договорі 
страхування, протягом ЗО робочих днів з дня прийняття рішення про виплату.

13.7. Страховик має право відстрочити страхову виплату у випадках, якщо уповноваженими органами порушено кримінальну справу проти Страхувальника 
(Застрахованої особи) і виконується розслідування про обставини, що привели до страхового випадку, до закінчення розслідування.

Страховик має право відстрочити страхову виплату у випадках, якщо у Страховика виникли сумніви щодо обставин страхового випадку та наданих 
документів але термін такої відстрочки не повинен перевищувати 6 місяців.

13.8. Рішення про відмову у страховій виплаті приймається Страховиком протягом ЗО днів з дня отримання ним всіх необхідних документів стосовно 
страхового випадку та повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови протягом п'яти днів з дня прийняття такого 
рішення.

13.9. Загальний обсяг виплат за Договором страхування не може перевищувати страхової суми, обумовленої в Договорі страхування.
13.10. Страхова сума після настання страхового випадку зменшується на розмір здійсненої страхової виплати.
Договір страхування продовжує свою дію протягом строку страхування в межах страхової суми, зменшеної на страхові виплати, що були здійснені 

Страховиком.
13.11. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відшкодування є:
13.11.1. навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма 

не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту 
майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, 
встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

13.11.2. вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до 
страхового випадку;

13.11.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт стра^вання або про факт настання страхового випадку;
13.11.4. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у 

визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
13.11.5. інші випадки, передбачені законодавством України.
13.12. Відмову Страховика у страховій виплаті може бути оскаржено Страхувальником у судовому порядку.

14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
14.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
14.1.1. Закінчення терміну дії.
14.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі,
14.1.4. Смерті Застрахованої особи.
14.1.5. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, 

передбачених Законом України "Про страхування".
14.1.6. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.
14.1.7. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним.
14.1.8. В інших випадках, передбачених законодавством України.

15. НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15.1. Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках, передбачених цивільним законодавством України.
Крім того, відповідно до законодавства України Договір страхування визнається недійсним також у разі коли його укладено після настання страхового 

випадку.
15.2. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.
15.3. Спори, пов'язані зі страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

16.1 На виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України №2297-VI «Про захист персональних даних» Страхувальник, як суб'єкт персональних даних, шляхом 
підписання цього договору дає згоду на включення добровільно наданих ним Страховику власних персональних даних до бази персональних даних «Клієнти».

16.2 Цим пунктом договору Страховик повідомляє Страхувальника про його права, визначені Законом України №2297-УЇ «Про захист персональних 
даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані. Страхувальник підтверджує це повідомлення підписанням цього договору та надає 
згоду правоохоронним органам, банкам, лікувально-профілактичним закладам охорони здоров’я, іншим юридичним та/або фізичним особам надавати 
(поширювати) Страховику його персональні дані та інші відомості щодо стану здоров’я, пошкодженого майна, факту та/або обставин та/або причин настання 
страхового випадку.

16.3 Суб'єкт персональних даних має право:
16.3.1 Знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або 

місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним 
особам, крім випадків, встановлених законом;

16.3.2 Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його 
персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних,

16.3.3 На доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
16.3.4 Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи 

зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
16.3.5 Пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
16.3.6 Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці 

дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
16.3.7 На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, 

ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію 
фізичної особи;

16.3.8 Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень 
яких належить здійснення захисту персональних даних;

16.3.9 Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
.16.4 Збір персональних даних здійснюється з метою забезпечення реалізації майнових відносин на підприємстві, які регулюються Законами України № 

85/96-ВР «Про страхування»; №249-ІУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму»; Наказом ДПАУ №1020; Податковим Кодексом України №2755-УІ та Положенням №01/ПД-МИР від 05.12.2011 р.


