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Публічний договір-оферта  

щодо добровільного страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту  

 

1. Дана публічна оферта (надалі – Оферта) є офіційною пропозицією Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «ВУСО» (код ЄДРПОУ – 31650052, надалі - Страховик), що адресується невизначеному колу 

споживачів – дієздатних фізичних осіб (далі - Клієнти), укласти із Товариством Договір добровільного страхування 

відповідальності позичальника за непогашення кредиту (далі – Договір страхування), згідно діючих Правил 

«Добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)» № 

15-01 затверджених Головою Правління ПрАТ «СК «ВУСО» та зареєстрованих в Уповноваженому органі – надалі 

«Правила». 

2. Дана Оферта є пропозицією укласти договір страхування в електронній формі. 

3. Страхування здійснюється у відповідності до Умов добровільного страхування відповідальності 

позичальника за непогашення кредиту , які є невід’ємною частиною цієї публічної Оферти (Додаток № 1 до 

Договору). 

4. У відповідності до статей 207, 633, 981 Цивільного кодексу України та статей 11, 12, 13 Закону України 

«Про електронну комерцію», безумовним прийняттям (акцептом) умов даної Оферти Клієнтом вважається 

підписання Клієнтом, шляхом використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором (введення 

паролю, отриманого на засіб мобільного зв’язку),  Акцепту  Договору добровільного страхування відповідальності 

позичальника за непогашення кредиту (далі – Акцепт) на сайті ТОВ «ДОВІРАКРЕДІТ» (ikapusta.com.ua). 

Виконання зазначеної дії означає прийняття Клієнтом усіх умов цієї Оферти і є укладенням Договору страхування 

в електронній формі, яка відповідно до пункту 12 статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» 

прирівнюється до письмової форми.  

5. Договір страхування набуває чинності з моменту  сплати Клієнтом страхового платежу (премії) в повному 

обсязі на поточний рахунок Страховика. Страховий захист за Договором починається з 00:00 годин дня, 

наступного за днем сплати Клієнтом вказаного страхового платежу (премії), при цьому  датою оплати Клієнтом 

страхового платежу(премії) вважається дата надходження грошових коштів на рахунок Страховика.  

 Після здійснення Акцепту та набрання договором страхування чинності Клієнт набуває статусу 

Страхувальника та отримує повідомлення про підтвердження укладення договору страхування (в електронній 

формі) на електронну адресу вказану в Акцепті. 

6. Акцепт заповнюється на сайті (ikapusta.com.ua) шляхом використання даних введених Клієнтом з 

метою отримання кредиту сайті (ikapusta.com.ua). Підписаний Клієнтом Акцепт,у спосіб передбачений цією 

Офертою, прирівнюється до письмової заяви на страхування. 

7. Договір страхування вважається підписаним уповноваженим представником Страховика шляхом 

проставлення підпису та печатки на даній Оферті. Договір страхування вважається підписаним Клієнтом шляхом 

використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором (введення паролю, надісланого на засіб 

мобільного зв’язку Клієнта).  

8. Сторони приймають на себе зобов'язання за будь-якої виниклої необхідності відтворити Договір 

страхування на паперовий носій. На письмову вимогу однієї з Сторін Договір страхування виготовляється у 

письмовому вигляді протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання такої вимоги та підлягає підписанню та 

проставленню печатки (за наявності) кожною з Сторін. У випадку якщо одна з Сторін відмовляється підписувати 

Договір страхування, такий спір передається на розгляд суду. 

9. Дата, час, порядок акцепту, повідомлення про підтвердження укладення договору страхування (в 

електронній формі) та здійснення оплати, обмін електронними повідомленнями між Сторонами, відомості про 

умови виготовлення Договору страхування в письмовій формі зберігається в електронній базі Страховика. 

10. Зміна Договору страхування, а також його розірвання здійснюється на підставі заяви страхувальника, 

поданої у письмовому чи у електронному вигляді шляхом направлення на електронну пошту Страховика.  

11. У всьому іншому, що не викладено і не врегульоване умовами даної Оферти, Сторони керуються умовами 

Правил, які розміщені на сайті (www.vuso.ua).  

12. Дана Публічна Оферта для укладення договору дійсна з 1 листопада 2017 до 31 грудня 2018 року. 

 

 

ПрАТ «СК «ВУСО» 

03680, Україна, м. Київ, вул. К. Малевича, 31,  

п/р 26506000000761 в ПАТ  «УКРСОЦБАНК», 

МФО 300023 

код ЄДРПОУ 31650052 

тел.: 044-500-37-73 

 

 

       

                                                                                               

 

Заступник Голови Правління                                                                                                                А.В. Артюхов 

ПрАТ «СК «ВУСО» 

http://www.vuso.ua/
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 ДОДАТОК № 1  

до Публічного договору-оферти 

щодо добровільного страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту  

 

УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ  

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.  

1.1. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані з ризиком збитків (майнових витрат) Страхувальника в разі 

виникнення цивільно-правової відповідальності Страхувальника (Позичальника) відшкодувати шкоду, заподіяну ТОВ «ДОВІРАКРЕДІТ  (далі – Кредитор), 
пов’язану з невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань за кредитним договором Страхувальником, внаслідок подій, передбачених Договором 

страхування. 

1.2. Вигодонабувачем за Договором є ТОВ «ДОВІРАКРЕДІТ». 

2. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. 

2.1. Страховий платіж сплачується виключно у національній валюті України. 

3. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. 

3.1. Страховим випадком за Договором є виникнення цивільно-правової відповідальності Страхувальника (Позичальника) відшкодувати шкоду, заподіяну 

Кредитору, пов’язану з невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань за кредитним договором Страхувальником (Позичальником), внаслідок: 

3.1.1. смерті Страхувальника внаслідок нещасного випадку, яка наступила на виробництві або в побуті; 
3.1.2. встановлення Страхувальнику І або ІІ групи інвалідності через нещасний випадок, що стався на виробництві або в побуті .  

3.2. Під нещасним випадком в Договорі розуміється раптові, непередбачувані події, включаючи протиправні дії третіх осіб, що супроводжуються 

пошкодженням тканин організму людини з порушенням їхньої цілісності і функцій, деформацією і порушенням опорно-рухового апарату, викликаними 
зовнішнім впливом. Нещасними випадками також вважаються випадкове попадання в дихальні шляхи чужорідного тіла, утоплення, анафілактичний шок, 

тепловий удар, опік, укуси тварин, обмороження, враження електричним струмом і блискавкою, випадкове отруєння отруйними речовинами, газами, ліками, 

недоброякісними продуктами харчування (за винятком харчової токсикоінфекції), отруєння наркотичними, токсичними або іншими речовинами, якщо їх дія 

на організм була пов'язана з виконанням цивільного обов'язку. 

4. ТЕРМІН І ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.  

4.1. Договір страхування є укладеним з моменту безумовного прийняття (акцепту) умов Публічного договору-оферти щодо добровільного страхування 
відповідальності позичальника за непогашення кредиту шляхом підписання потенційним Страхувальником з використанням електронного підпису 

одноразовим ідентифікатором (введення паролю, отриманого потенційним Страхувальником на засіб мобільного зв’язку) Акцепту  на сайті ТОВ 

«ДОВІРАКРЕДІТ» (ikapusta.com.ua).  
4.2. Договір страхування набуває чинності з моменту  сплати потенційним Страхувальником страхового платежу (премії) в повному обсязі на поточний 

рахунок Страховика. Страховий захист за Договором починається з 00:00 годин дня, наступного за днем сплати потенційним Страхувальником вказаного 

страхового платежу  (датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на рахунок Страховика) та діє протягом 31 дня. 
4.2. Територія дії страхового покриття – Україна, за винятком Донецької та Луганської областей, а також АР Крим. 

5. УМОВИ ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. 

5.1. Дія Договору припиняється за погодженням Сторін, а також у випадку: 
5.1.1. закінчення терміну його дії; 

5.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником в повному обсязі; 
5.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором терміни; 

5.1.4. смерті Страхувальника-громадянина, або втрати їм  дієздатності, за винятком випадків, передбачених ст.22, 24 Закону України "Про страхування"; 

5.1.5. ліквідації Страховика в порядку, передбаченому  чинним законодавством України; 
5.1.6. ухвалення судового рішення про визнання Договору, недійсним; 

5.1.7. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

5.2. Дія Договору може бути достроково припинена на вимогу Страхувальника або Страховика. Про намір дострокового припинення Договору будь-яка із 
Сторін зобов'язана повідомити іншу не пізніше, ніж за 30 робочих днів до дати припинення дії Договору. При взаєморозрахунках Сторони керуються 

правилами, встановленими ст.28 Закону України "Про страхування". Нормативні витрати на ведення справи складають 20 (двадцять)% від страхового 

платежу. 
5.3. Договір визнається недійсним на підставі рішення суду, що набуло законної сили, у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також, 

якщо договір укладений після страхового випадку. 

5.4. Всі зміни та доповнення до Договору приймаються за домовленістю Сторін, тільки з відома Вигодонабувача у письмовій формі, і є невід'ємною частиною 
цього Договору (зміни страхової суми здійснюється у зв'язку із зміною кредитної заборгованості Страхувальника, але не частіше одного разу на рік).  

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. 

6.1. Страховик зобов'язаний: 

6.1.1. Впродовж 10-ти робочих днів з моменту отримання від Страхувальника всіх необхідних документів, вказаних в р.8 Договору, скласти Страховий акт 

про визнання випадку страховим (нестраховим), або призначити додаткове розслідування, якщо Страховик за наявними даними не може прийняти однозначне 

рішення; 
6.1.2. Впродовж 5-ти робочих днів після складання Страхового акту, якщо подію буде кваліфіковано як "страховий випадок", здійснити страхову виплату в 

порядку, вказаному в р.9 Договору; 

6.1.3. При відмові у виплаті впродовж 5-ти робочих днів з моменту складання Страхового акту письмово повідомити Страхувальника про причини відмови. 

6.2. Страхувальник зобов'язаний: 

6.2.1. Своєчасно і в повному розмірі внести страховий платіж; 

6.2.2. Виконувати всі умови Договору і Правил; 
6.2.3. При настанні події, яка може бути кваліфікована Страховиком як "страховий випадок", діяти відповідно до р.7 Договору. 

6.3. Страховик має право: 

6.3.1. Перевіряти достовірність інформації і документів, наданих Страхувальником, а також належне виконання Страхувальником умов цього Договору і 
Правил; 

6.3.2. Відмовити в страховій виплаті на підставі р.10 Договору; 

6.3.3. Достроково припинити дію Договору на підставі р.5; 
6.3.4. У разі виникнення розбіжностей і суперечок між Страхувальником і Страховиком з приводу кваліфікації  події ("страховий випадок" або "нестраховий 

випадок") відстрочити прийняття рішення для перевірки достовірності наданих Страхувальником даних про настання страхової події, до моменту отримання 

відповідей на запити, але не більше ніж на 90 робочих днів. 

6.4. Страхувальник має право: 

6.4.1. При настанні страхової події, вимагати від Страховика страхової виплати  відповідно до умов цього Договору; 

6.4.2. Достроково припинити дію Договору на підставі р.5;  
6.4.3. У разі відмови Страховика у виплаті, вимагати від Страховика письмового обґрунтування причин відмови. 

7. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОЇ ПОДІЇ. 

7.1. У разі настання страхової події Страхувальник (представник Страхувальника) зобов'язаний: 
7.1.1. Протягом 2-х робочих днів з моменту настання страхового випадку письмово проінформувати про це Страховика шляхом подачі Заяви на здійснення 

страхової виплати встановленої Страховиком форми. У випадку, якщо виконання вказаних вимог було неможливе, Страхувальник (представник 

Страхувальника) зобов'язаний надати документальне підтвердження наявності поважних причин; 
7.1.2. Для отримання страхової виплати надати Страховику повний комплект документів, перерахованих в р.8, і пред'явити документ, що засвідчує його 

особу; 

7.1.3. Надати Страховику можливість провести розслідування обставин страхової події, надати йому повну і достовірну інформацію (в т.ч. що є 
конфіденційною чи лікарською таємницею), що стосується  даної страхової події. 
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8. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ФАКТ НАСТАННЯ СТРАХОВОЇ ПОДІЇ. 

8.1. Для підтвердження настання страхової події і визначення розміру заподіяних збитків Страхувальник (представник Страхувальника) або Вигодонабувач  
надає наступні документи: 

8.1.1. письмова заява на здійснення страхової виплати від Страхувальника (Вигодонабувача, спадкоємця); 

8.1.2. лист Вигодонабувача з вказівкою реквізитів для  здійснення страхової виплати або особи, якій належить здійснити виплату; 
8.1.3. копія Кредитного договору; 

8.1.5. документ, що підтверджує Вигодонабувача (або Спадкоємця) та його ідентифікаційний податковий номер. 

8.1.7. у разі настання страхової події за ризиком, вказаним у п.3.1.1. Договору: 
       - свідоцтво про смерть (оригінал або нотаріально завірена копія); 

       - копія акту про нещасний випадок, який складається у відповідному порядку (оригінал або нотаріально завірена копія); 

     - для Спадкоємця – нотаріально завірене свідоцтво про право на спадщину. 
8.1.8. у разі настання страхової події за ризиком, вказаним в п.3.1.2- п.3.1.3 Договору: 

- документи медичних органів (оригінал або нотаріально завірена копія висновку МСЕК), що підтверджують факт і причини настання страхової події і термін 

лікування; 
      - копія акту про нещасний випадок, який складається у відповідному порядку (оригінал або нотаріально завірена копія). 

 8.1.9.  У випадку, якщо за фактом настання страхової події порушено кримінальну справу, Страхувальник (його представник) на вимогу Страховика надає 

довідку компетентних органів про порушення справи, або копію ухвали про порушення (припинення) кримінальної справи, вироку суду і т.п. 
8.2. Окрім перерахованих в п.8.1. документів, Страховик має право вимагати від Страхувальника надання інших документів про причини і обставини 

страхової події.  

9. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ. 

9.1. Страхова виплата здійснюється Страховиком на підставі письмової заяви Страхувальника (Вигодонабувача, представника Страхувальника), Страхового 

акту, який складається Страховиком, а також  документів, що підтверджують факт настання страхової події. 

9.2. Страховик в 3-денний термін, з дня подачі Заяви на здійснення страхової виплати направляє письмовий запит до Кредитора про заборгованість 
Страхувальника за Кредитним договором. 

9.3. Страхова виплата здійснюється тільки після того, як  повністю будуть встановлені причини страхової події. Страхувальник (представник Страхувальника) 

або Вигодонабувач зобов'язаний надати Страховику всі необхідні документи, що підтверджують факт настання страхової події, перелік яких приведений в р.8 

Договору. У разі ненадання вказаних документів Страховик має право відмовити Страхувальнику в страховій виплаті. 

9.4. При визнанні Страховиком події «страховим випадком», страхова виплата  проводиться не пізніше 5-ти робочих днів з дня складання Страхового акту. 

Страховик має право відстрочити страхову виплату (терміном не більше 60 робочих днів) у випадку необхідності додаткового з’ясування (уточнення) 
обставин страхової події або у випадку порушення кримінальної справи за фактом настання даної події. 

9.5. Страхова виплата за даним Договором сплачується Вигодонабувачу (або за його вказівкою іншим особам). 

9.5.1. Розмір страхової виплати дорівнює заборгованості Страхувальника за Кредитним договором, яка згідно графіку погашення кредиту підлягає сплаті 
після дати настання страхового випадку. Страхова виплата не може перевищувати розмір  фактичної заборгованості Страхувальника перед Вигодонабувачем 

по сумі основного боргу. 

9.5.2. Не відшкодовуються Страховиком суми відсотків, нарахованих на суму основного боргу, пені, штрафи і т. ін., а також сума заборгованості за 
Кредитним договором, яка згідно графіку погашення кредиту підлягала оплаті до дати настання страхового випадку. 

9.5.3. Страхова виплата не може перевищувати ліміт відповідальності Страховика, вказаний в п. 9.7 даного Договору. 

9.6. Загальна сума страхових виплат при настанні однієї або декількох страхових подій не може перевищувати страхову суму, встановлену Договором.  
9.7. Ліміт відповідальності Страховика у випадку невиконання Страхувальником своїх зобов’язань за Кредитним договором через смерть або встановлення І 

групи інвалідності визначається у розмірі 100% страхової суми, вказаної у Договорі. У випадку невиконання Страхувальником своїх зобов’язань за 
Кредитним договором через встановлення ІІ групи інвалідності  ліміт відповідальності Страховика визначається у розмірі 70% страхової суми, вказаної у 

Договорі.  

10. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ.  

10.1. Страхова виплата не здійснюється, якщо подія відбулася внаслідок: 

10.1.1. навмисних дій Страхувальника  або зацікавлених осіб, направлених на настання страхової події, а також наслідків,  що виникли в результаті цих дій; 

10.1.2. навмисних дій Страхувальника, що трактуються правоохоронними органами як злочин; 
10.1.3. форс-мажорних обставин (війни, військових дій, революції, заколоту, повстання, громадянських заворушень, страйку, проведення терористичних актів, 

а також прямої або непрямої дії радіації); 

10.1.4. польоту Страхувальника на літальному апараті, керування ним, окрім випадків польоту як пасажир на літаку цивільної авіації, що керується 
професійним пілотом; 

10.1.5. порушення свідомості або істотним погіршенням психічного сприймання Страхувальника під впливом алкоголю чи його сурогатів, наркотичних, 

токсичних препаратів, а також медикаментів, які приймаються не за призначенням лікаря; 
10.1.6. тілесних та інших ушкоджень здоров'я при самолікуванні або при лікуванні особою, яка не має відповідної медичної освіти; 

10.1.7. занять активними (екстремальними) видами спорту або участь в спортивних заходах, і при підготовці до цих заходів; 

10.1.8. керування Страхувальником яким-небудь транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння або передачі 
Страхувальником керування транспортним засобом особі, яка знаходилася в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння або особі, яка не має 

водійських прав. 

10.2. Страховик має право відмовити в страховій виплаті, якщо Страхувальник (його представник): 

10.2.1. несвоєчасно повідомив письмово про настання страхової події без поважних причин; 

10.2.2. не надав необхідні документи і  відомості, які підтверджують факт настання страхового випадку; 

10.2.3. свідомо надав Страховику недостовірну інформацію; 
10.2.4. не виконує (неналежним чином виконує) умови Договору і Правил. 

10.2.5. інші випадки, передбачені Правилами страхування, вказаними в цьому Договорі страхування, законодавством України. 

11.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

11.1. Страховик несе майнову відповідальність за невчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику пені у розмірі 0,01% від суми 

несвоєчасно проведеної виплати, без поважних причин, за кожен календарний день прострочення виплати. 

11.2. У разі порушення Страхувальником будь-яких грошових зобов'язань за цим Договором останній платить Страховику пеню у розмірі 0,01 % від суми 
заборгованості за кожен календарний день прострочення платежу. 

11.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК. 

12.1. Суперечки за Договором між Страхувальником і Страховиком розв'язуються шляхом переговорів. 

12.2. У разі розбіжностей умов Договору з Правилами пріоритетне значення мають умови цього Договору. 
12.3. Якщо переговори із спірних питань не приведуть до обопільної домовленості Сторін, рішення суперечок здійснюється в порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

13. ІНШІ УМОВИ. 

13.1. Страхувальник підтверджує, що з Умовами страхування та Правилами ознайомлений та згодний. Також, надає Страховику право здійснювати обробку 
його персональних даних відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних». Страхувальник підтверджує, що до підписання цього 

Договору йому надано та належним чином роз’яснено інформацію, визначену частиною другою ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III (із змінами). Страхувальник надає свою згоду на обробку своїх персональних 
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

 

Заступник Голови Правління                                                                                                                А.В. Артюхов 

ПрАТ «СК «ВУСО» 
 


