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Договір Страхування – письмова угода між 
Страховиком і Страхувальником, за яким Страховик 
зобов'язується у разі настання страхового випадку 
здійснити Страхувальнику або іншій особі, 
визначеній у договорі страхування, страхову 
в и п л ат у,  а  Стр а х у в а л ь н и к  з о б о в ' я зує ть с я 
сплачувати страхові премії та виконувати інші 
умови договору страхування. Факт укладення 
договору страхування посвідчується страховим 
полісом (страховим свідоцтвом, страховим 
сертифікатом). 

Застрахована особа (Застрахований) – фізична 
особа, щодо якої укладено договір страхування. 

Вигодонабувач - фізична особа або юридична 
особа, призначена Страхувальником за згодою 
Застрахованої особи для отримання страхової 
виплати. Вигодонабувачем за ризиками іншими, 
ніж ризик смерті, є Застрахована особа, якщо 
і н ш о го  д л я  кож н о го  о к р е м о го  р и з и к у  н е 
встановлено договором страхування. Якщо 
д о го в о р о м  с т р а х у в а н н я  н е  в с т а н о в л е н о 
В и г о д о н а б у в а ч і в  н а  в и п а д о к  с м е р т і , 
Вигодонабувачами вважаються спадкоємці 
Застрахованої особи за законом відповідно до 
законодавства України. У такому випадку страхова 
в и п л а т а  з д і й с н ю є т ь с я  в і д п о в і д н и м 
Вигодонабувачам пропорційно їх спадковим 
долям.

Страхова сума – грошова сума, в межах якої 
Ст р а х о в и к  в і д п о в і д н о  д о  у м о в  д о го в о р у 
страхування зобов'язаний здійснити страхову 
виплату при настанні страхового випадку. Розмір 
страхової суми встановлюється договором 
страхування між Страховиком та Страхувальником 
в момент підписання договору страхування та 
може бути змінено шляхом укладення додаткової 
угоди або обміну  листами про узгодження 
відповідної зміни, що засвідчуються підписом 
с торони,  як а їх  надсилає,  або на підс таві 
законодавства України. 

Страхова премія (страховий внесок, страховий 
платіж) - плата за страхування, яку Страхувальник 
зобов'язаний сплатити Страховику в порядку і 
строк, встановлені договором страхування. 

Страхова прем і я  сп лачує тьс я  періодично 
впродовж періоду страхування, крім випадків, коли 
Страхувальник сплачує одноразову страхову 
премію. 

Страховий випадок  – подія,  передбачена 
договором страхування, яка відбулася,  і  з 
настанням якої виникає обов'язок Страховика 
здійснити страхову виплату. 

С т р а х о в а  в и п л а т а  -  г р о ш о в а  с у м а ,  я к а 
виплачується Страховиком відповідно до умов 
договору страхування при настанні страхового 
випадку Вигодонабувачу, Застрахованої особи або 
спадкоємцю Застрахованої особи за законом. 
Страхові виплати за договором страхування життя 
здійснюються в розмірі страхової суми (її частини) 
та (або) у вигляді регулярних, послідовних виплат 
обумовлених у договорі страхування сум (ануїтету). 
Розмір страхової суми та (або) розміри страхових 
виплат визначаються за домовленістю між 
Страховиком та  Страх ува льником під  час 
укладання договору страхування або внесення 
змін до договору страхування, або у випадках, 
передбачених чинним законодавством. 

Страхувальник – дієздатна фізична особа або 
юридична особа, яка уклала договір страхування із 
Страховиком. 

Гарантований інвестиційний дохід (далі ГІД) - 
Розмір ГІД  за ризиком дожиття  може складати до 4 
відсотків річних. ГІД використовується у якості 
ставки дисконтування при розрахунку страхового 
т а р и фу  т а  н а р а х о в у є т ь с я  н а  с ф о р м о в а н і 
математичні резерви за відповідними ризиками. 
Капіталізація відсотків на сплачені страхові премії 
за ставкою ГІД здійснюється таким чином, що 
станом на момент завершення дії договору 
(початку ануїтетних виплат) математичні резерви 
дорівнюють страховій сумі за ризиком дожиття, 
вказаній у Договорі страхування (сучасній вартості 
потоку майбутніх ануїтетних виплат). Таким чином, 
страхова сума за ризиком дожиття (розмір 
а н у ї те т н о ї  в и п л а т и ) ,  в к а з а н а  у  Д о го в о р і 
страхування, обчислена з урахуванням вказаного 
вище розміру ГІД, та не змінюється впродовж дії 
Договору.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 





ОПИТУВАЛЬНИК 
 

1. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном: 

 

 

 
ідентифікаційні дані це: 

 прізвище, ім'я та по батькові (для нерезидентів – по батькові за наявності);  

 місце проживання; або місце перебування; 

 дата народження;  

 номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до 
законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його 

видав; 

  для резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з 
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) 

паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків України в електронному безконтактному носії), для нерезидента – громадянство; 

 унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). 
 

2. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок (назва банку, філії), і номер поточного рахунка: 

 

 

 
 

3. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)*: 

 

 

 
 прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб);  

 країна громадянства; 

 країна постійного місця проживання;  

 дата народження. 

 

4. Щодо трастів додатково ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб: (якщо не є трастом – нічого не 

зазначайте в цьому пункті або вкажіть «не є трастом»): 

 
 

5. Суть діяльності: 

Основний вид діяльності: 

 

Назва торгової марки (бренд): 

 

Частка ринку в своєму сегменті:  

 
 

 

6. Фінансова показники: 

 

вкажіть чи подавалась фінансова звітність (так/ні):  

кількість працівників (осіб):  

розмір статутного капіталу (зареєстрованого) грн.:  

розмір статутного капіталу (сплаченого) грн.:  

обсяг операцій, які планує проводити клієнт за квартал грн.:  

розмір очікуваної суми грошових надходжень від всіх видів 

діяльності в поточному році, грн.: 

 

 

7. Фізичні особи, зазначені в пунктах 1, 3 цього опитувальника, керівник (и) виконавчого органу (директор, 

голова правління, тощо) та особа, яка діє як представник клієнта є національними або іноземними публічними 

діячами, діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях****, членами сім’ї*** або є 

пов’язаними з ними особами** (якщо ні – нічого не зазначайте в цьому пункті або вкажіть «ні»): 
 

 
Вказати ПІБ та посаду національного публічного діяча або іноземного публічного діяча, діяча, що виконує політичні функції в 

міжнародних організаціях**** ПІБ близької або пов’язаної особи та/або обставини близькості*** або пов’язаності** з такими особами. 
 

8. Щодо осіб, зазначених в пункті 7 цього опитувальника надаю документи, що підтверджують джерела 

походження активів, прав на такі активи (якщо ні – нічого не зазначайте в цьому пункті або вкажіть «ні»): 
 

(вказати назви документів, що надаються та які підтверджують джерела походження коштів) 
 

9. Мета майбутніх ділових відносин:  

9.1. Отримання послуг страхування: 

 

9.2. Інше – якщо Ви плануєте встановлювати ділові відносини з іншою метою, ніж зазначені 



вище, детально опишіть таку мету: 

 

 
 

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України "Про захист персональних даних" я  повідомлений про володільця 

персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим 
Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом 

України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"). 
Приймаю на себе  зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику та документах, зазначених в Переліку 

документів для встановлення ділових відносин з юридичною особою  (зокрема, зміни місцезнаходження/місця проживання клієнта - 

юридичної особи, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, унесення змін до установчих документів, зміни кінцевого(их) 
бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] клієнта - юридичної особи), або закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи 

визнання недійсними документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати 

наново заповнений опитувальник (та додати документи, які підтверджують вказані зміни), а також надавати заповнений опитувальник та 
передбачені у ньому документи за першою вимогою (у разі, якщо термін надання послуг не буде вичерпаний). 

Якщо в опитувальнику зазначено що «фінансова звітність не подавалась» приймаю на себе  зобов`язання подати фінансову звітність за 

останній період з інформацією про її прийняття протягом десяти робочих днів з дати першої подачі фінансової звітності до органів 
державної влади. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Посада (повноваження)                              підпис, печатка   П.І.Б.                                        дата 
  

 

*  кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив
1
 

(контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. 

Кінцевим бенефіціарним власником є: 

 для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність 

юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); 

 для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, 

захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів 

(вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність 

трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); 

 для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, 

зазначеним для трастів. 

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою 

часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи. 

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою 

часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи 

через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення 

вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма 

активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного 

правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів 

управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської 

діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати 

обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або 

іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння. 

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше 

відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним 

власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права. 
1
прикладом вирішального впливу є робота в групі компаній, в якій фізична особа (особи) має вплив на діяльність 

таких компаній, наприклад: 

 в торговій мережі наявні різні господарські одиниці які виступають продавцем товарів та об’єднані під 

одним брендом (оплата в кафе декількох чеків на підприємства, назви яких не відповідають назві кафе);  

 група компаній, які виконують різні виробничі функції «АВ оренда», «АВ охорона», «АВ лізинг», та 

засновниками супутніх компанії часто номінально виступають співробітники материнської компанії, при 

цьому вирішальний вплив здійснює фізична особа (особи) – власник (и) материнської компанії. 

 

** особи, пов’язані з національними або іноземними публічними діячами, діячами, що виконують 

політичні функції в міжнародних організаціях це - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких 

критеріїв: 

1) відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною 

особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з 

політично значущими особами; 

2) є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового 

утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.***члени сім’ї 

- чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка 

перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, 

усиновлювачі, опікуни чи піклувальники. 

**** національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні 

функції, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх 



заступники; керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його 

заступники; 

керівник та заступники керівника Державного управління справами; керівники апаратів (секретаріатів) 

державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А"; Секретар та 

заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; народні депутати України; Голова та 

члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді 

Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, 

члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

Генеральний прокурор та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор 

Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Директор Державного бюро розслідувань 

та його заступники; Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники; Голова та члени Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, 

Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, Голова та члени Рахункової палати, 

Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; 

надзвичайні і повноважні посли; начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, 

командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-

Морських Сил Збройних Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники 

органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді 

апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних 

підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано 

перевищує 50 відсотків; члени керівних органів політичних партій. 

**** іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в 

іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники); члени парламенту або інших органів, 

що виконують функції законодавчого органу держави; голови та члени правлінь центральних банків або 

рахункових палат; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не 

підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами; надзвичайні та повноважні 

посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники 

адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; члени керівних органів 

політичних партій. 

**** діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - діячі, посадові особи 

міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) 

чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні 

публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени 

міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів. 

  



Приклад листа: 

 

Щодо пункту № 11 

ПрАТ «СК  « КД Життя» 

 

ТОВ "___________" (код за ЄДПРОУ ________) повідомляє, що при прийомі на роботу з директором 

ПІБ_________ трудовий контракт не укладався. Повноваження  директора ПІБ _________ 

безстрокові. 

У разі укладання контракту зобов’язуємося повідомити протягом 7 (Семи) робочих днів. 

 

Посада                                             __________________ (підпис)                                                           


