
ПРОПОЗИЦІЯ 
укласти Договір про використання аналогу власноручного підпису 

(публічна частина) 
 

Ця Пропозиція укласти Договір про використання аналогу власноручного підпису є публічною 
пропозицією Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВУСО», код ЄДРПОУ – 
31650052, розпорядженням Держфінпослуг рішенням № 1224 від 24.06.2004 року зареєстровано 
як фінансову установу, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 142 (далі – 
Страховик) що адресується дієздатним фізичним та юридичним особам, які мають намір в 
подальшому укласти договір страхування із Страховиком (далі - Клієнти), на підставі статтей 634, 
641, 642 Цивільного кодексу України укласти зі Страховиком Договір про використання аналогу 
власноручного підпису (далі – Договір).  

Умови Договору є однакові для всіх Клієнтів. Ознайомлення Клієнтів із Пропозицією 

здійснюється шляхом розміщення діючої редакції Пропозиції на власному веб-сайті Страховика 

www.vuso.ua. Страховик вважає себе зобов’язаним у разі прийняття Пропозиції Клієнтом. 

Приєднання Клієнта до Договору відбувається шляхом підписання Заяви про прийняття 

Пропозиції укласти Договір про використання аналогу власноручного підпису (далі -Акцепт), яка 

є індивідуальною частиною Договору – форма наведена у Додатку 1 до Пропозиції. Підписанням 

Акцепту Клієнт приймає всі умови Пропозиції, приєднується до Договору в цілому. Невід’ємними 

частинами укладеного Договору є Акцепт (індивідуальна частина) та Пропозиція (публічна 

частина). 

Договір про використання аналогу власноручного підпису 
м. Київ                                                                                                                                         дата Акцепту 
 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВУСО» (далі -Страховик), в особі 
Голови Правління Артюхова Андрія Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, 
та 
Клієнт, який приєднується до Договору шляхом підписання Акцепту і вказаний в Акцепті, з 
другої сторони, разом -Сторони, а кожен окремо -Сторона, уклали цей Договір про наступне: 

 
1. Предмет Договору 

1.1. На підставі статтей 207 та 627 Цивільного кодексу України Сторони досягли згоди, 
що Страховик може використовувати факсимільне відтворення підпису за 
допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, 
електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису уповноваженої 
особи, а також відтворення відбитка печатки технічними друкувальними приладами 
з відповідним нанесенням за допомогою технічних засобів при укладенні договорів 
страхування. 

1.2. Сторони узгодили використання факсимільне відтворення підпису 
уповноваженої особи, а також відтворення відбитка печатки технічними 
друкувальними приладами за зразком: 
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1.3. Сторони домовились, що договір страхування та додаткові угоди до нього, які 

будуть укладені із використанням факсимільного відтворення підпису за допомогою 
засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису 
або іншого аналога власноручного підпису уповноваженої особи, а також 
відтворення відбитка печатки технічними друкувальними приладами, після 
підписання Клієнтом Акцепту, вважатимуться укладеними із додержанням 
письмової форми правочину у розумінні статті 207 Цивільного кодексу України. 

 
2. Права та обов’язки Сторін 

2.1. Страховик зобов’язується приймати всі можливі заходи безпеки для 
попередження несанкціонованого використання передбачених в пункті 1.2. 
Договору аналогів власноручних підписів Страховика. 

2.2. Сторони мають право ініціювати внесення змін до Договору шляхом укладення 
відповідних додаткових угод. 
 

3. Відповідальність Сторін 
3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

своїх зобов’язань за Договором згідно із чинним законодавством. 
3.2. У випадку будь-якого порушення Стороною положень Договору, винна Сторона 

відшкодовує в повному обсязі всі документально підтверджені збитки, спричинені 
цим порушенням. 

3.3. Спори і розбіжності, що виникають з Договору вирішуються шляхом 
переговорів, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку згідно із чинним 
законодавством. 
 

4. Строк дії Договору 
4.1. Договір є укладеним з моменту підписання Клієнтом Акцепту і діє до моменту 

виконання Сторонами своїх зобов’язань за договорами страхування, укладеними із 
використанням аналогу власноручного підпису Страховика на підставі цього 
Договору. 

5. Інші умови  
5.1. Зміни і доповнення до Договору можуть бути внесені Сторонами шляхом 

укладення додаткової угоди або викладення Страховиком Договору в новій 
редакції, яка набуває чинності із вказаної дати, але не раніше дати оприлюднення 
нової редакції Договору на власному веб-сайті Страховика www.vuso.ua 

5.2. Договір складений Страховиком в одному екземплярі, оригінал зберігається за 
місцезнаходженням Страховика та оприлюднений на власному веб сайті 
Страховика www.vuso.ua 

6.Підписи Сторін 
 

Страховик Клієнт 
ПрАТ «СК «ВУСО» Згідно Акцепту 

http://www.vuso.ua/
http://www.vuso.ua/


Місцезнаходження:  
03150, м. Київ, вул. К. Малевича (Боженко), 
буд.31 
Адреса для листування:  
03039, м. Київ, вул. Голосіївська 17 
Банківські реквізити:  
р/р UA033226690000026504300944019  
в ТВБВ №10026/0119 філії - Головного 
управління по м. Києву та Київській області  
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,  
Код ЄДРПОУ 31650052  

 
_______________________/Артюхов А.В. / 

                   м.п. 
 

 

 

Пропозиція дійсна з «20» грудня 2019 року та діє до оприлюднення на сайті Страховика 

повідомлення про відкликання Пропозиції або оприлюднення її нової редакції.  

Голова Правління  

ПрАТ «СК «ВУСО»         А.В. Артюхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Пропозиції  

укласти Договір про використання аналогу власноручного підпису 

АКЦЕПТ  

Заява про прийняття Пропозиції укласти  

Договір про використання аналогу власноручного підпису 

(індивідуальна частина) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування для юридичної особи, посада, прізвище, ім’я по 

батькові уповноваженої особи)  

відповідно до статтей 634, 642 Цивільного кодексу України, підписанням Заяви приймаю 

Пропозицію Приватного  акціонерного  товариства «Страхова компанія «ВУСО» (далі  –  

«Страховик») укласти Договір про використання аналогу власноручного підпису для укладення 

договорів страхування. 

На підставі статті 207 Цивільного кодексу України, з метою укладання між мною та Страховиком 

договору страхування, надаю свою згоду на застосування в майбутньому факсимільного 

відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, 

електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису особи, уповноваженої підписувати 

такі договори, а також відтворення відбитка печатки технічними друкувальними приладами, за 

нижченаведеними зразками: 

 

З моменту підписання Заяви: Договір про використання аналогу власноручного підпису вважається 

таким, що укладений з наміром створити правові наслідки, що обумовлені Договором; Договір про 

використання аналогу власноручного підпису не вчинено з наміром приховання іншого правочину, 

що вчиняється сторонами Договору; при укладанні Договору про використання аналогу 

власноручного підпису Сторони Договору цілком розуміють природу правочину, що вчиняється, 

права та обов’язки сторін, що виникають на підставі Договору; Сторони цілком розуміють всі 

обставини, що мають істотне значення для укладення Договору про використання аналогу 

власноручного підпису; Сторони підтверджують, що не існує ніяких обставин, що можуть 

перешкодити сторонам у вчиненні Договору використання аналогу власноручного підпису. 

З моменту підписання Заяви невід’ємними частинами Договору про використання аналогу 

власноручного підпису є Заява (індивідуальна частина) та Пропозиція укласти Договір про 

використання аналогу власноручного підпису (публічна частина). 

Підписанням Заяви підтверджую, що ознайомлений із умовами Пропозиції укласти Договір про 

використання аналогу власноручного підпису (публічна частина), згоден із ними, а також погоджую 

порядок ознайомлення із Пропозицією через веб-сайт Страховика www.vuso.ua, де Пропозиція 

розміщена у відкритому доступі. 

Дата    підпис      Прізвище ініціали 

http://www.vuso.ua/

