
 
Публічний договір-оферта  

щодо добровільного страхування  

вантажу за пакетом НОВА ПОШТА 

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 вантажу (далі – Договір страхування), згідно ліцензії АЕ № 293936 

від 31.07.2014 року та Правил № 04-02 «Добровільного страхування вантажів та багажу 

(вантажобагажу)» — надалі «Правила». 

2. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству 

України, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням вантажем. 

3. Страхування здійснюється у відповідності до Умов добровільного страхування вантажу, які є 

невід’ємною частиною цієї публічної Оферти (Додаток № 1 до Договору). 

4. Договір страхування вважається підписаним уповноваженим представником Страховика шляхом 

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

Клієнтом шляхом прийняття умов цієї публічної оферти при підписанні документа, що підтверджує 

прийняття ТОВ «НОВА ПОШТА» вантажу для організації його перевезення територією України.  

5. У відповідності до статей 207, 633, 981 Цивільного кодексу України безумовним прийняттям 

(акцептом) умов даної Оферти Клієнтом вважається  підписання Страхувальником документа, що 

підтверджує прийняття ТОВ «НОВА ПОШТА» вантажу для організації його перевезення територією 

України, який є невід’ємною частиною договору укладеного за цією Офертою. Виконання зазначених 

дій означає прийняття Клієнтом усіх умов цієї Оферти. Після здійснення акцепту та набрання 

договором страхування законної сили Клієнт набуває статусу Cтрахувальника.  

6. Укладенням цього Договору Клієнт (Страхувальник), як фізична особа та як суб’єкт персональних 

даних, добровільно надає Страховику свою безумовну та безвідкличну згоду на збір та обробку своїх 

персональних даних, засвідчує, що повідомлений про включення своїх персональних даних до бази 

персональних даних Страховика з метою виконання умов цього Договору, засвідчує, що ознайомлений 

з правами суб’єкта персональних даних, визначених ст. 8 Закону України «Про захист персональних 

даних». 

7. Укладенням цього Договору Страхувальник надає право Страховому агенту подавати від свого імені 

заяву на виплату страхового відшкодування.  

8. Страхувальник має право укласти договір страхування відправлення на користь третіх осіб та доручити 

такій третій особі внести страховий платіж на поточний рахунок Страховика (Страхового агента) у 

випадку здійснення нею оплати за відправленням.  

9. До підписання цього Договору та оплати страхового платежу Клієнту (Страхувальнику) 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). 

10. У всьому іншому, що не викладено і не врегульовано умовами даної Оферти, Сторони керуються 

Правилами. 

11. Дана Публічна Оферта для укладення договору дійсна з «11» лютого 2019 року та є безстроковою. 

 

 

ПрАТ «СК «ВУСО» 

03150, Україна, м. Київ, вул. К.Малевича, 31,  

п/р 26507010825002 в ПАТ «Альфа-

Банк» МФО 300346 

код ЄДРПОУ 31650052 

тел.: 044-500-37-73 

 

 

       

                                                                                               

 
Голова Правління                                                                                                                                     А.В. Артюхов 

ПрАТ «СК «ВУСО» 



 ДОДАТОК № 1  
до Публічного договору-оферти 

щодо добровільного страхування вантажу 

 

Умови добровільного страхування вантажу 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. Предметом Договору є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України та пов'язані з володінням, користуванням і 
розпорядженням відправленням. 

1.2. Вигодонабувачем за Договором є власник відправлення .  
2. СТРАХОВІ ВИПАДКИ. ФРАНШИЗА. 

2.1. Страховим випадком за цими Договором є факт настання збитків, від втрати, недостачі, пошкодження або псування всього або частини 

застрахованого відправлення через дію будь-яких подій. 

2.2. Франшиза за Договором не застосовується.  
 

3. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРОКИ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ.  

3.1. Страхова сума за Договором є агрегатною та дорівнює оголошеній вартості відправлення, заявленій відправником у експрес-накладній.  
3.2. Страховий тариф за Договором – 0,5 % від страхової суми. 

3.3. Страховий платіж за Договором зазначено у документі, що підтверджує прийняття ТОВ «НОВА ПОШТА» відправлення для організації його 

перевезення територією України. 
3.4. У разі несплати або не повної сплати відповідної частки страхового платежу цей Договір не набуває сили (або призупиняє свою дію) і ніякі 

виплати страхового відшкодування за ним не здійснюються. 

4. МІСЦЕ ДІЇ. СТРОК ДІЇ  

4.1. Договір діє на території України, окрім зон військових конфліктів та тимчасово окупованих територій (Автономна Республіка Крим та місто 

Севастополь) або населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та таких, що 

розташовані на лінії зіткнення, згідно з Розпорядженням КМУ від 07.11.2014р. № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на 
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 

зіткнення» в редакції, що діяла на момент настання страхового випадку. 

4.2. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання відправником документа, що підтверджує прийняття ТОВ «НОВА ПОШТА» відправлення 
для організації його перевезення територією України та припиняє свою дію у день отримання відправлення особою зазначеною у експрес-

накладній, як «Одержувач», але не пізніше ніж на  33 день з дня початку дії Договору. В частині виплати страхового відшкодування договір діє до 
виконання сторонами своїх зобов’язань за ним. 

5. УМОВИ ЗМІНИ  І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

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

5.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником в повному обсязі 

5.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки; 
5.1.4. ліквідації Страховика у порядку, передбаченим чинним законодавством України. 

5.2. Дія Договору може бути достроково припинена на вимогу Страхувальника або Страховика. Договір припиняє свою дію у день повідомлення 

однією Стороною іншу про це. При взаєморозрахунках Сторони керуються правилами, встановленими ст.28 Закону України "Про страхування". 

Нормативні витрати на ведення справи складають 40 (сорок)% від страхового платежу. 

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

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

7.1 Страховик зобов’язаний: 

7.1.1. ознайомити Страхувальника з умовами Договору і Правилами страхування. 

7.1.2. не розголошувати відомості про Страхувальника та його майнове становище, за винятком випадків, встановлених законом. 
7.1.3. при настанні страхового випадку, здійснити страхове відшкодування у передбачений Договором строк.  

7.2 Страхувальник зобов’язаний: 

7.2.1. сплати страховий платіж у розмірі та строки, передбачені цим Договором; 
7.2.2. при настанні події, що може бути кваліфікована як страховий випадок, діяти у відповідності до Розділу 8 Договору; 

7.2.3. протягом 3 (трьох) років з дати виплати страхового відшкодування зберігати оригінали документів поданих для здійснення страхового 

відшкодування; 
7.2.4. протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Страховика відповідного запиту надіслати (надати для огляду) на вказану адресу 

оригінали документів подані Страхувальником для здійснення страхового відшкодування. 

7.3.Страховик має право: 

7.3.1. самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, зокрема, робити запити про відомості, пов`язані зі страховим випадком, в 

правоохоронні органи, лікувальні заклади, інші організації, що мають інформацію про обставини страхового випадку; 

7.3.2.відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо для цього виникнуть підстави, передбачені Договором та законом. 

7.4.Страхувальник має право: 

7.4.1.ознайомитися з умовами та Правилами страхування; 

7.4.2. отримати виплату страхового відшкодування в порядку, передбаченому цим Договором; 
7.4.3. укладати зі Страховиком Договори про страхування відправлення на користь третіх осіб; 

7.4.4. отримати дублікат договору страхування, у випадку його втрати в період дії Договору, звернутися до Страховика з письмовою заявою на 

видачу його дубліката. 
8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ ПОДІЇ, ЩО МАЄ ОЗНАКИ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

8.1.У разі настання передбаченої Договором події, яка має ознаки страхового випадку, Страхувальник  зобов’язаний: 

8.1.2. протягом 5 (п’яти) днів з дати настання події, що може бути кваліфікована як страховий випадок подати заяву на виплату страхового 
відшкодування та документи передбачені Розділом 9 Договору; 

8.1.3. на вимогу Страховика передати йому (представнику Страховика) рештки пошкодженого відправлення та пакування;  

8.1.4. забезпечити Страховику право вимоги до особи винної у настанні страхової події. 
9.ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

9.1.Для прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування, Страховику мають бути надані такі документи: 

9.1.1. заяву на здійснення страхового відшкодування із зазначенням даних РНОКПП власника відправлення, а у разі його відсутності – даних 
паспорту; 

9.1.2. номер товарно-транспортної або експрес-накладної; 

9.1.3. Акт приймання-передачі пошкодженого відправлення з зазначенням пошкоджень (за умови пошкодження відправлення); 

9.1.4. інші документи на вимогу Страховика. 

9.2. Документи, передбачені у п. 9.1. цього Договору, можуть подаватися Страхувальником, за допомогою інформаційно-телекомунікаційної 

системи Страховика або його страхового агента, або іншим способом (подання особисто, за допомогою засобів поштового зв’язку, шляхом 
надсилання сканованих копій на електронну адресу Страховика тощо). 

10. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ  

10.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком  на підставі заяви Страхувальника і страхового акту (ів) після отримання Страховиком від 

Страхувальника повного комплекту документів, передбаченого п.9.1 цього Договору та узгодження остаточного розміру завданого збитку.  



10.2. Протягом 30 (тридцяти)  робочих днів з дня отримання всіх документів, вказаних  у п. 9.1 цього Договору, Страховик приймає рішення про 
виплату страхового відшкодування та складає відповідний страховий акт або приймає рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування. 

10.3 Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком протягом 5 (П’яти) робочих днів з дати прийняття рішення про здійснення 

виплати страхового відшкодування (визнання випадку страховим). 
10.4. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування, Страховик впродовж 5 (П’яти) робочих днів з дня прийняття 

такого рішення повідомляє про це Страхувальника. Страхувальник або особа, яка має право отримати відшкодування самостійно отримує лист про 

відмову у будь-якому відділенні ТОВ «НОВА ПОШТА»  
10.5. У разі виникнення розбіжностей і суперечок між Страхувальником і Страховиком з приводу кваліфікації  події ("страховий випадок" або 

"нестраховий випадок"), Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування для перевірки достовірності наданих 

Страхувальником даних про настання страхової події, до моменту отримання відповідей на запити, але не більше ніж на 30 днів з дати подання 
заяви на виплату страхового відшкодування.. 

10.6. Розмір страхового відшкодування дорівнює розміру прямих збитків. 

10.7. Розмір прямих збитків визначається: 
10.7.1. при загибелі (втраті) чи пошкодженні всіх вантажних місць відправлення -у розмірі страхової суми за договором; 

10.7.2. при загибелі (втраті) чи пошкодженні частини вантажних місць відправлення - у розмірі відповідної частини страхової суми за договором 

10.7.3. при частковому пошкодженні відправлення – у розмірі відповідної частини страхової суми за договором. 
10.8.. До суми страхового відшкодування не включаються: 

10.8.1. провізна плата; 

10.8.2. вартість пакування та пакувальних матеріалів; 
10.8.3. суми зборів та комісій, що сплачуються за пересилання; 

10.8.4. будь-які непрямі збитки (моральна шкода, упущена вигода, інфляційні збитки, тощо). 

10.9. У будь-якому випадку розмір страхового відшкодування не може перевищувати розміру страхової суми. 
11. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАНЯ 

11.1. Підставою для відмови Страховика від здійснення страхового відшкодування є обставини зазначені в статті 26 Закону України «Про 

страхування» (зі змінами та доповненнями), а також: 

11.1.1. отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні, або третьої особи;  

11.1.2. Страхувальник не виконав (виконав не в повному обсязі) дії передбачені розділом 8 Договору; 
11.1.3. Страхувальник  не подав протягом 30 днів документи передбачені розділом 9 Договору; 

11.1.5. Страхувальник (власник відправлення) не передав страховику рештки пошкодженого відправлення (його пакування); 

11.1.6. страховий платіж за Договором не було внесено на розрахунковий рахунок або до каси Страховика до моменту настання страхового 
випадку; 

11.1.7. інших випадках передбачених Правилами. 

11.2. За цим Договором не підлягають відшкодуванню збитки, що сталися безпосередньо внаслідок: 

11.2.1. порушення температурного режиму; 

11.2.2. здійснення відправлення без упаковки або в упаковці, що не забезпечує його цілісності чи не відповідає особливостям відправлення. 

11.3. Випадки, які не є страховими: 

11.3.1. пошкодження, недостача або відсутність змісту відправлення в цілій упаковці; 

11.3.2. пошкодження змісту відправлення, що не збігається з пошкодженням упаковки; 

11.3.3. втрата (пошкодження) відправлення, що містив отруйні, радіоактивні чи хімічні речовини, кислоти або інші небезпечні сполуки; 
11.3.4. втрата (пошкодження) відправлення, що містив заборонені, у відповідності до Умов надання послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», для 

пересилання предмети; 

11.3.5. втрата (пошкодження) відправлення через використання Страхувальником неналежної упаковки відправлення (упаковки, що не відповідає 
особливостям відправлення, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам та вимогам до упаковки відправлення, що встановлені 

Умовами надання послуг) та відсутність спеціального маркування; 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

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

передбаченому чинним законодавством України. 

13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР) 

13.1. Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання 

(неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору). 

13.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, 
снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та 

антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, 

блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, 
що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та 

унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.  

13.3. Під значним пониженням або підвищенням температури в Договорі розуміється фактичне зниження або підвищення температури повітря в 
навколишньому середовищі до такої температури, за якої прийняте до транспортування відправлення, що перебуває на складі, у вантажному відсіку 

транспортного засобу ТОВ «НОВА ПОШТА» або залученої ним до транспортування третьої особи, псується, деформується, пошкоджується, 

змінює свої властивості та якості або спричиняється до знищення відправлення, переданого ТОВ «НОВА ПОШТА» для транспортування.  
13.4. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Належним доказом факту 

виникнення та існування форс – мажорних обставин  є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-

промисловими палатами.  
14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

14.1. Спори за Договором між Страхувальником і Страховиком вирішуються шляхом переговорів. 

14.2. У разі розбіжності умов Договору з Правилами пріоритетне значення мають умови цього Договору. 
14.3. Якщо переговори із спірних питань не приведуть до обопільної домовленості Сторін, рішення суперечок здійснюється в порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

15. ТЕРМІНИ 

Відправлення –  майно, що задекларовано у експрес-накладній та прийняте ТОВ «НОВА ПОШТА»  для організації його перевезення територією 

України.  

Загибель вантажу  - повне або часткове знищення вантажу, при якому витрати на відновлення дорівнюють дійсній вартості або її перевищують. 
Страхувальник – особа зазначена, як «Відправник»  у експрес-накладній та/або іншому документі, що підтверджує прийняття ТОВ «НОВА 

ПОШТА» відправлення для організації його перевезення територією України. 

Власник відправлення – Власником відправлення є Відправник, зазначений в експрес-накладній. Після оплати послуг компанії перевізника НП та 
вартості відправлення або оплати послуг компанії перевізника НП, відсутньої зворотної доставки та надання згоди на отримання відправлення, 

власником відправлення стає Одержувач. 

Вантажне місце відправлення – частина відправлення, що транспортується в під окремим унікальним ідентифікаційним штрих кодом пов’язаним 

з експрес накладною 

 

Голова Правління                                                                                                                                     А.В. Артюхов 

ПрАТ «СК «ВУСО» 


