•
Публiчний договiр-оферта
щодо добровiльного комплексного страхування подорожуючих за кордон
1. Дана публiчна оферта (надалi - Оферта) е офiцiйною пропозицiсю Приватного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «ВУСО» (код €ДРПОУ - 31650052, надалi - Страховик), що адресуеться невизначеному колу
споживачiв - дiсздатних фiзичних осiб (далi - Клiенти), у:класти iз Товариством добровiльного комплексного
страхування подорожуючих за кордон (далi - Договiр страхування), згiдно дiючих Правил № 21-01 «Добровiльного
страхування медичних витрат», № 02-01 «Добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв», № 07-02
«Добровiльного страхування вiдповiдальностi перед Третiми особами»; № 04-02 «Добровiльного страхування
вантажiв та багажу (вантажобагажу)», затверджених Головою Правлiння ПрАТ «СК «ВУСО» та зареестрованих в
Уповноваженому органi (предмет Оферти).
2. Дана Оферта е пропозицiею укласти договiр страхування в електроннiй формi.
3. Страхування здiйсmоеться у вiдповiдностi до Умов добровiльного комплексного страхування подорожуючих
за кордон, якi е невiд'емною частиною цiеУ публiчноУ Оферти (Додаток № 1 до Договору).
4. У вiдповiдностi до статей 207, 633, 981 Цивiльного кодексу УкраУни та статей 11, 12, 13 Закону УкраУни «Про
електронну комерцiю», безумовним прийняттям (акцептом) умов даноУ Оферти Клiентом вважаеться заповнення
електронноУ заявки (далi - Заявка) на сайтi ПрАТ «СК «ВУСО» (www.vuso.ua), пiдписання договору шляхом
ви:користання електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором (введения паролю, отриманого на засiб мобiльного
зв'язку), а також сплата страхового платежу (премiУ) в повному обсязi на поточний рахунок Страховика. Виконання
зазначених дiй означае прийняття Клiентом ycix умов цiеУ Оферти i е у:кладенням Договору страхування в електроннiй
формi, яка вiдповiдно до пункту 12 статтi 11 Закону УкраУни «Про електронну комерцiю» прирiвнюеться до
письмовоУ форми. Пiсля здiйснення акцепту та набрання договором страхування законноУ сили Клiент набувае статусу
страхувальника та отримуе повiдомлення про пiдтвердження у:кладення договору страхування (в електроннiй формi)
та здiйснення оплати на електронну пошту або засiб мобiльного зв'язку (за вибором Страхувальника), вказанi при
заповненнi Заявки.
5. Договiр страхування вступае в силу з 00:00 годин дня, наступного за днем оплати страхового платежу.
Сторони погоджуються, що датою оплати вважаеться надходження грошових коштiв на рахунок Страховика.
6. Заявка заповнюеться Клiентом на сайтi (www.vuso.ua). Заповнена у такiй спосiб Заявка, за умови iI належного
оформления, прирiвнюеться до письмовоУ заяви на страхування.
7. Договiр страхування вважаеться пiдписаним уповноваженим представником Страховика шляхом
проставления пiдпису та печатки на данiй Офертi. Договiр страхування вважаеться пiдписаним Клiентом шляхом
використання електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором (введения паролю, надiсланого Страховиком на
засiб мобiльного зв'язку _Клiента).
8. Стор�jш щшймають на себе зобов'язання за будь-якоУ виниклоi' необхiдностi вiдтворити Договiр страхування
на паперовий носiй. На письмову вимогу однiеi' з Сторiн Договiр страхування виготовляеться у письмовому виглядi
протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту отримання такоУ вимоги та пiдлягае пiдписанню та проставлению печатки
(за наявностi) кожною з Сторiн. У випадку якщо одна з Сторiн вiдмовляеться пiдписувати Договiр страхування, такий
спiр передаеться на розгляд суду.
9. Дата, час, порядок акцепту, повiдомлення про пiдтвердження укладення договору страхування (в
електроннiй формi) та здiйснення оплати, обмiн електронними повiдомленнями мiж Сторонами, вiдомостi про факт
виготовлення Договору страхування в письмовiй формi зберiгаеться в електроннiй базi Страховика.
10. Змiна Договору страхування, а також його розiрвання здiйснюеться на пiдставi заяви страхувальника,
поданоi' у письмовому чи у електронному виглядi шляхом направления на електронну пошту страховика.
11. У всьому iншому, що не викладено i не врегульоване умовами даноi' Оферти, Сторони керуються умовами
Правил № 21-01 «Добровiльного страхування медичних витрат», № 02-01 «Добровiльного страхування вiд нещасних
випадкiв», № 07-02 «Добровiльного страхування вiдповiдальностi перед Третiми особами»; № 04-02 «Добровiльного
страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)», якi розмiщенi на сайтi (www.vuso.ua).
12. Дана Публiчна Оферта для укладення договору дiйсна з 01.01.2016р. до 31.12.2018 р.
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