
 

Програма страхування 

№ 
Назва пакету Ваше Право Classic Ваше Право Gold 

Ваше Право 

Premium 

1 
Строк дії договору 

Один рік 

2 
Страхова сума, грн. 15 000 25 000 37 500 

3 
Страховий тариф, % 

4 

4 Страховий платіж (плата за 

страхування), грн. 
600 1 000 1 500 

Юридичні послуги, які відшкодовуються Страховиком на умовах Програми страхування: 

1 Усна правова консультація 
10 разів протягом 

строку дії договору 

20 раз протягом 

строку дії договору 

без обмежень по 

кількості протягом 

строку дії договору 

* 

2 Письмова консультація 
1 раз протягом строку 

дії договору 

2 рази протягом 

строку дії договору 

3 рази протягом 

строку дії договору 

3 
Надання типових документів та інструкцій 

щодо їх складання 
без обмежень по кількості протягом строку дії договору* 

4 
Дзвінок юриста від імені Страхувальника 

для представництва його інтересів 

1 раз протягом строку 

дії договору 

2 рази протягом 

строку дії договору 

3 рази протягом 

строку дії договору 

5 
Надання аудіо записів правової 

консультації 
без обмежень по кількості протягом строку дії договору* 

6 
Зустріч з юристом для складення письмової 

претензії в офісі Фахівця 

1 раз протягом строку 

дії договору  

2 рази протягом 

строку дії договору  

3 рази протягом 

строку дії договору 

Галузі права: Всі сфери права 

* Послуги надаються до вичерпання страхової суми. 

Час обслуговування і засоби зв'язку для замовлення отримання послуг Фахівця 

(1) Дні тижня Пн-Нд 

(2) Години цілодобово 

(3) Засоби зв'язку для замовлення отримання послуг Фахівця: 

1 

Безкоштовний номер для дзвінків зі стаціонарних та 

мобільних телефонів по Україні, у т. ч. для виклику 

екстрених служб 

0-800-50 73 93 

2 Безкоштовний номер для дзвінків з мобільних телефонів 0-800-50 73 93 

3 Електронна пошта так 

4 Безкоштовний дзвінок по Skype / з сайта Фахівця так 

1. «Усна правова консультація» — форма надання Послуг у вигляді рекомендацій, роз'яснень на Запит 

Страхувальника, протягом якої Фахівець надає відповідь на питання, що цікавить, Страхувальника, інтерпретує норми 

права, виконує їхнє роз'яснення, а також пропонує можливі алгоритми дій Страхувальника та за можливості надає практичні 

поради з вирішення  ситуації. Результати надання Послуги надаються по телефону або також за допомогою інших засобів 

усної дистанційної комунікації, обумовлених Фахівцем. 

2. «Письмова консультація» — це висновок Фахівця, що являє собою судження з питань, поставленим перед 

Фахівцем Страхувальником, що відображає перебіг і результати досліджень, проведених Фахівцем, у вигляді відповідей на 

поставлені питання відповідно до законодавства України. Надається в письмовому вигляді при надходженні Запиту від 

Страхувальника у встановленій формі з додаванням, за необхідності, документів, що вимагають вивчення в рамках Запиту. 

Результатом надання Послуги є відповідь на питання Страхувальника по конкретній життєвій ситуації Страхувальника, що 

відображає аналіз юридичних фактів, які є частиною правовідносин, у рамках яких задано питання, і нормативно-правових 

джерел (за  необхідності - правозастосовної практики) України. 

3. «Надання типових документів та інструкцій щодо їх складання» - усна консультація, що полягає в 

рекомендаціях і наданні Страхувальнику алгоритму дій при складанні необхідного документу. За наявності шаблону 

необхідного документу він може надаватися Страхувальнику в електронній формі на його Запит. 

4. «Дзвінок юриста від імені Страхувальника для представництва його інтересів» — це комунікаційний виклик 

Фахівця третій особі, зазначеному Страхувальником, з метою представлення інтересів Страхувальника по спірній ситуації. 

Дана послуга може надаватися також за наявності правової суперечки між Страхувальником і третьою особою, що може 

виступати на стороні організації або державного органу. Послуга надається телефоном. Незалежно від форми Запит повинен 

містити номер телефону, прізвище, ім'я, по батькові, а також, якщо застосовується, посаду, звання, назву організації третьої 

особи, з якою Фахівцеві необхідно буде зв'язатися в інтересах Страхувальника для вирішення питання Страхувальника. 

Результатом надання Послуги є комунікаційний виклик Фахівця третій особі, зазначеній Страхувальником (за умови 

здійснення телефонного з'єднання), незалежно від результату, за умови, що Фахівець доклав необхідних розумних та 

достатніх зусиль для вирішення  ситуації на користь Страхувальника. Про результат комунікаційного виклику Фахівець 

повідомляє Страхувальника будь-якими доступними для Фахівця засобами дистанційної комунікації. 



 

5. «Надання аудіо записів правової консультації» – це форма надання Послуг у вигляді направлення на електронну 

почту, вказану Страхувальником, запису «Усної правової консультація», що була надана Страхувальнику. 

6.  «Зустріч з юристом для складення письмової претензії в офісі Фахівця» - форма надання Послуг у вигляді  

зустрічі Страхувальника з Фахівцем, що організовується у офісі Фахівця за попереднім записом, протягом якої Фахівець 

надає відповідь на питання, що цікавить, Страхувальника, інтерпретує норми права, виконує їхнє роз'яснення, а також 

пропонує можливі алгоритми дій Страхувальника та за можливості надає практичні поради з вирішення ситуації. Результати 

надання Послуги є складена письмова претензія в офісі Фахівця. 


