
Публічний договір-оферта  

щодо добровільного страхування  

відповідальності позичальника за непогашення кредиту 

за програмою «Захист від неповернення 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 ліце-

нзій АЕ № 293934 від 31.07.2014 року та АЕ № 293939 від 31.07.2014 року, Правил № 15-01 ««Добровільного 

страхування кредитів» та Правил «Добровільного  страхування вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ» 

— надалі «Правила». 

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

України, пов’язані з  ризиком збитків (майнових витрат) Страхувальника в разі виникнення цивільно-правової 

відповідальності Страхувальника (Позичальника) відшкодувати шкоду, заподіяну Кредитору, пов’язану з не-

виконанням чи неналежним виконанням зобов’язань за кредитним договором  внаслідок подій, передбачених 

Договором страхування та пов’язані з володінням, користуванням або розпорядженням Техніки, придбаної в 

кредит. 

3. Страхування здійснюється у відповідності до Умов добровільного страхування  відповідальності пози-

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

вору). 

4. Договір страхування вступає в силу з 00:00 годин дня, наступного за внесенням страхувальником стра-

хового платежу на поточний рахунок або до каси Страхового Агента чи Страховика. 

5. Договір страхування вважається підписаним уповноваженим представником Страховика шляхом про-

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

підписання Полісу.  

6. У відповідності до статей 207, 633, 981 Цивільного кодексу України безумовним прийняттям (акцептом) 

умов даної Оферти Клієнтом вважається сплата страхового платежу (премії) в повному обсязі на поточний 

рахунок або до каси Страхового Агента чи Страховика. Виконання зазначених дій означає прийняття Клієн-

том усіх умов цієї Оферти. Після здійснення акцепту та набрання договором страхування законної сили Клієнт 

набуває статусу страхувальника.  

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

них, добровільно надає Страховику свою безумовну та безвідкличну згоду на збір та обробку своїх персональ-

них 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 персо-

нальних даних, визначених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 

8. До підписання цього Договору та оплати страхового платежу Клієнту (Страхувальнику) надано та нале-

жним чином роз’яснено інформацію, визначену частиною другою ст. 12 Закону України «Про фінансові пос-

луги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III (із змінами). 

9. У всьому іншому, що не викладено і не врегульовано умовами даної Оферти, Сторони керуються Пра-

вилами. 

10. Дана Публічна Оферта для укладення договору дійсна з 20.03.2017р. до 31.12.2017р. 

 

 

 

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 

 

 

       

                                                                                               

 

Голова Правління                                                                                                                                О.В. Мітроніна 

ПрАТ «СК «ВУСО» 
  



 ДОДАТОК № 1  

до Публічного договору-оферти щодо добровільного страхування відповідальності позичальника  

за непогашення кредиту за програмою «Захист від неповернення кредиту» 

 

Умови добровільного страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. Предметом Договору є майнові інтереси , що не суперечать чинному законодавству України та пов'язані з ризиком збитків (майнових витрат) Стра-

хувальника в разі виникнення цивільно-правової відповідальності Страхувальника (Позичальника) відшкодувати шкоду, заподіяну Кредитору, 
пов’язану з невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань за кредитним договором  внаслідок подій, передбачених Договором страхування та 

пов’язані з володінням, користуванням або розпорядженням Техніки, придбаної в кредит. 

1.2. Вигодонабувачем за договором є Кредитор. 

2. СТРАХОВІ ВИПАДКИ. 

2.1. Страховим випадком є: 
2.1.1. виникнення цивільно-правової відповідальності Страхувальника (Позичальника) відшкодувати шкоду заподіяну Кредитору, пов’язану з невико-

нанням чи неналежним виконанням зобов’язань за кредитним договором, визначеним в Полісі, Страхувальником (Позичальником) з наступних причин: 

2.1.1.1. зміна в організації виробництва і праці через ліквідацію, реорганізацію та  банкрутство підприємства, установи, організації, де знаходилось 
місце постійної роботи Страхувальника; 

2.1.1.2. смерті або встановлення первинною інвалідності Позичальнику, що призвела до постійної непрацездатності, внаслідок нещасного випадку. 

2.1.2. пошкодження Техніки, придбаної в кредит, пожежею, що виникла внаслідок короткого замикання в електромережі.  

3. СТРАХОВА СУМА. 

3.1. Страхова сума за цим Договором встановлюється в Полісі.  

3.2. Страхова сума є агрегатною. 

4. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРОКИ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ. ФРАНШИЗА. 

4.1. Страховий тариф становить 10 % від страхової суми. 

4.2. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій формі у національній валюті України. 
4.3. Франшиза за договором не застосовується.  

5. МІСЦЕ ТА СТРОК ДІЇ. 

5.1. Договір діє на території України, окрім АР Крим та 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 насе-

лених 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 дату  настання страхового випадку. 
5.2. Цей Договір набуває чинності з 00.00 годин дня наступного за днем надходження на поточний рахунок або до каси Страхового Агента чи Страхо-

вика страхового платежу у повному розмірі та діє:   

5.2.1. за випадками зазначеними в п 2.1.1. Договору – протягом строку вказаного в п. 5 Полісу;  
5.2.2. за випадком зазначеним в п. 2.1.2.  – протягом 1 місяця. 

6. УМОВИ ЗМІНИ  І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

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

6.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником в повному обсязі; 

6.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором терміни; 
6.1.4. ліквідації Страховика у порядку, передбаченим чинним законодавством України; 

6.1.5. виконання Страхувальником своїх зобов’язань за Кредитним договором. 

6.2. 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 35 (тридцять п’ять)% від стра-

хового платежу. 
6.3. 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. 

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. при укладенні Договору, надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, 
і надалі інформувати його у письмовій формі про будь-яку зміну страхового ризику. 

7.2.2 повідомляти Страховика про всі нові обставини, що виникають протягом дії Договору й підвищують міру ризику по укладеному Договору (в тому 

числі отримання повідомлення про наступне вивільнення), не пізніше як через 3 (три) робочих дні з дня, коли ці обставини стали відомі Страхувальни-
ку. 

7.2.3. подавати Страховику в письмовій формі інформацію про наміри змінити умови кредитного договору, стосовно якого укладено Договір страху-

вання, до внесення змін, погоджувати зі Страховиком всі зміни кредитного договору. 
7.2.4 при укладенні Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмета цього Договору. Вживати всіх можливих 

заходів щодо запобігання та зменшення шкоди, завданої внаслідок настання страхового випадку. 

7.2.5. при повернені кредиту і/або відсотків по кредиту сповістити про це Страховика протягом 3 (трьох) робочих днів з дня як це відбулося. 

7.3. Страховик має право: 

7.3.1. запитувати у Вигодонабувача  інформацію щодо виконання Страхувальником своїх обов’язків, які зазначені у Договорі. 
7.3.2. самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, зокрема, робити запити про відомості, пов`язані зі страховим випадком, в пра-

воохоронні органи, лікувальні заклади, інші організації, що мають інформацію про обставини страхового випадку. 

7.3.3. відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо для цього виникнуть підстави, передбачені Договором чи законом. 

7.4. Страхувальник має право: 

7.4.1. ознайомитися з умовами та Правилами страхування; 

7.4.2. виплату страхового відшкодування в порядку, передбаченому цим Договором; 

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: 

8.1.1. повідомити про це Страховика за телефоном 0 800 503 773 та  Вигодонабувача протягом 24 годин;  
8.1.2. протягом 3-х робочих днів з дати настання події, що може бути кваліфікована як страховий випадок подати Страховику відповідну письмову 

заяву;  

8.1.3. протягом 30 календарних днів з дати подання заяви надати Страховику інші документи передбачені розділом 9 Договору. 

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. Письмова заява Страхувальника (спадкоємців Страхувальника) про настання страхового випадку (заява на виплату страхового відшкодування); 
9.1.2. Паспорт та ІПН; 

9.1.3. Фіскальний чек, що підтверджує придбання Техніки; 



9.1.4. Лист Вигодонабувача із зазначенням розмірів всіх платежів Страхувальника згідно з кредитним договором, основної заборгованості за кредитним 

договором, заборгованості зі сплати процентів та суми штрафних санкцій; 

9.1.5. Копія кредитного договору. 

9.1.6. при настанні страхового випадку за ризиком зазначеним в п 2.1.1.1.  Договору додатково надаються: 

9.1.6.1. Копія трудової книжки Страхувальника; 

9.1.6.2. Копія трудового договору між Страхувальником та Роботодавцем (якщо такий договір був укладений у письмовій формі); 

9.1.6.3. Довідка зі служби зайнятості, що підтверджує статус Страхувальника як безробітного (надається щомісячно за 3 (три) робочих дні до дати чер-

гової виплати страхового відшкодування). 

9.1.6.4. Офіційний лист про повідомлення про вивільнення (звільнення) співробітника у зв`язку з змінами в організації виробництва і праці через лікві-
дацію, реорганізацію та  банкрутство підприємства, установи, організації, де знаходилось місце постійної роботи Страхувальника та документи, що 

підтверджують проведення процедури ліквідації, реорганізації чи банкрутства.  

9.1.7. при настанні страхового випадку за ризиком зазначеним в п. 2.1.1.2. Договору додатково надаються: 

9.1.7.1. у разі настання смерті Позичальника: 

       - свідоцтво про смерть (оригінал або нотаріально завірена копія); 
       - нотаріально завірене свідоцтво про право на спадщину; 

- копія акту про нещасний випадок. 

 9.1.7.2. у разі встановлення Позичальнику первинної інвалідності - висновок МСЕК (оригінал або нотаріально завірена копія висновку), що підтвер-
джують факт настання страхової події і термін лікування та копія акту про нещасний випадок 

9.1.8. Інші документи за вимогою Страховика.  

9.2. Документи, зазначені в п. 9.1, цього Договору, надаються Страховику у формі: оригінальних примірників; нотаріально засвідчених копій; копій, 
завірених органом, який видав відповідний документ або простих копій, за умови надання Страховику можливості звірення їх з оригінальними примір-

никами документів. 

9.3. Якщо зазначені у п. 9.1 цього Договору документи надані Страховику не в належній формі, або оформлені із порушенням існуючих норм (відсутні 
номер, дата, штамп, печатка, є виправлення тексту тощо), страхове відшкодування не здійснюється до усунення цих недоліків. 

10. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

10.1.Страхове відшкодування виплачується Страховиком Вигодонабувачу на підставі заяви Страхувальника (його спадкоємців) і страхового акту (ів) 
після отримання Страховиком від Страхувальника (Вигодонабувача, спадкоємців Страхувальника) повного комплекту документів, передбаченого п.9.1 

цього Договору та узгодження остаточного розміру завданого збитку.  

10.2.Протягом 15 (п’ятнадцяти)  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. Розмір страхового відшкодування не може бути більший суми основної заборгованості Страхувальника за Кредитним договором.  

10.4. У разі настання події, що трапилася з причини зазначеної у п. 2.1.1.1. Договору 
10.4.1. Страховик виплачує страхове відшкодування шляхом перерахування замість Страхувальника відповідного чергового щомісячного платежу 

Страхувальника за Кредитним договором, згідно з листом / довідкою Вигодонабувача, але не більше розміру заборгованості Страхувальника перед 

Вигодонабувачем згідно з Кредитним договором на момент отримання листа / довідки Вигодонабувача. Графік виплат відповідає графіку щомісячного 
погашення кредиту Страхувальником, згідно Кредитного договору.  

10.4.2. Страхова сума зменшується на розмір здійсненої виплати страхового відшкодування. Страхова сума вважається зменшеною з моменту підписан-

ня Страховиком страхового акту на виплату страхового відшкодування (додатку до страхового акту). 
10.4.3. Загальна кількість виплат страхових відшкодувань за одним страховим випадком не може бути більшою за кількість чергових платежів за креди-

том, що залишились після подачі заяви згідно п.9.1.1. Кожна наступна після першої виплата оформляється додатком до страхового акту. Кожна щомі-

сячна виплата страхового відшкодування здійснюється виключно за умови своєчасного надання Страхувальником документу, передбаченого п.9.1.6.3. 
10.5.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 (його спадкоємців) в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови. 

10.6.Страхувальник (його спадкоємці) зобов'язаний повернути протягом 30 (тридцяти) календарних днів Страховику отримане страхове відшкодування 
(або його відповідну частину), якщо протягом 3 (трьох) років з дати настання страхового випадку виявиться така обставина, що за законом або за цим 

Договором повністю або частково позбавляє Страхувальника права на страхове відшкодування. 

10.7. Розмір страхового відшкодування дорівнює сумі заборгованості Страхувальника за Кредитним договором з дати повідомлення Страхувальником 
(його спадкоємцями) про настання страхового випадку і до дати завершення Кредитного договору за вирахуванням франшизи та сум компенсацій 

отриманих Вигодонабувачем від третіх осіб або Страхувальника (його спадкоємців), пені за несплачені вчасно платежі по кредитному договору. 

10.8. До суми страхового відшкодування не включається розмір заборгованості, суми пені та штрафів що виникли за Кредитним договором до дати 
подання Страхувальником (його спадкоємцями) Страховику заяви на здійснення страхового відшкодування. 

10.9. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати розміру основної заборгованості за Кредитним договором на дату подання заяви про 

здійснення страхового відшкодування.  
10.10. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття рішення про здійснення випла-

ти страхового відшкодування (визнання випадку страховим). 

10.11. У разі настання події, що трапилася з причини зазначеної у п. 2.1.2. Договору: 
10.11.1. Розмір страхового відшкодування, дорівнює вартості витрат на відновлення Техніки, придбаної в кредит, але не більше розміру страхової суми 

за цим Договором або розміру основної заборгованості за Кредитним договором на дату подання письмової заяви на виплату страхового відшкодування 

(меншій з двох сум).. Витрати на відновлення пристрою техніки, придбаної в кредит повинні бути документально підтверджені і можуть включати в 
себе: витрати на матеріали і запасні частини, які необхідні для ремонту, за цінами і тарифами на дату страхового випадку; витрати на оплату ремонтних 

робіт за цінами і тарифами на дату настання страхового випадку. 

10.11.2. Після отримання страхового відшкодування при поверненні пристрою (якщо згідно висновку Сервісного центру, пристрій визнається неприда-
тним для відновлення) Страхувальник зобов’язаний передати Страховику за договором доручення Техніку, придбану в кредит та предмети, що входили 

в заводську комплектацію пристрою (коробка, виключно для цифрової техніки, інструкція, аксесуари тощо), а також документи щодо продажу при-

строю та здійснити реалізацію пристрою шляхом укладення договору купівлі-продажу з третіми особами, визначених Страховиком з умовою перераху-
вання суми оціненої вартості, за якою здійснена реалізація, безпосередньо Страховику з обов’язковим призначенням платежу " оплата по договору № 

(СВ)_______ від __.__._____ "  в рахунок повернення частини виплаченого страхового відшкодування. 
10.11.3. В суму страхового відшкодування включаються документально підтверджені витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 

випадку у зв’язку з здійсненням пересилання пристрою, зазначеного в Полісі Страховику. 

11. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАНЯ 

11.1. Підставою для відмови Страховика від здійснення страхового відшкодування є: 

11.1.1. Навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням 

Страхувальником (його працівниками / представниками) громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) 
або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника (його працівників / представників) здійснюєть-

ся відповідно до чинного законодавства України;  

11.1.2. Подання Страхувальником неправдивих відомостей про предмет цього Договору або про факт настання страхового випадку;  
11.1.3. Отримання Страхувальником (його спадкоємцями) чи Вигодонабувачем повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні, або 

третьої особи, а для Вигодонабуча також і від Страхувальника (його спадкоємців);  

11.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові переш-
код у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;  

11.1.5. Неправомірного отримання (отримання шляхом шахрайства) Страхувальником Кредиту, що було встановлено у встановленому законом поряд-

ку. 
11.1.7. Страхувальник (його спадкоємці) не виконав (виконав не в повному обсязі) дії передбачені розділом 8 Договору. 

11.1.8. Страхувальник (його спадкоємці) не виконав (неналежно виконав) обов’язки, визначені цим Договором та Правилами. 

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



11.2.1. Ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення; 

11.2.2. Війни, громадянської війни, масового безладу, локаутів та страйків, збройних конфліктів міжнародного та неміжнародного характеру, проведен-

ня антитерористичної операції; 
11.2.3. Прийняття органами державної влади та управління та/або органами місцевого самоврядування обмежуючих або забороняючих актів, дія яких 

прямо впливає на реалізацію положень цього Договору, та наслідки прийняття яких Сторони не могли передбачити при укладенні цього Договору; 

11.2.4. Терористичного акту. 

11.4. Звільнення Страхувальника не визнається страховим випадком, якщо: 

11.4.1. причина відповідного звільнення не міститься у визначенні страхового випадку у п. 2 цього Договору, та/або мало місце до початку дії Договору 

чи після закінчення його строку дії.  
11.4.2. на момент укладення Договору, Страхувальник отримав повідомлення Працедавця про звільнення; 

11.4.3. звільнення Страхувальника з місця постійної роботи відбулося протягом 65 (шестидесяти п’яти ) днів з дати, вказаної як дата початку дії Дого-

вору; 
11.4.4. звільнення Страхувальника відбулося за згодою сторін (Страхувальника та Працедавця); 

11.4.5. звільнення Страхувальника відбулося внаслідок непроходження ним випробувального терміну. 
11.4.6. трудові відносини зі Страхувальником припинені внаслідок: 

11.4.6.1. угоди сторін; 

11.4.6.2. закінчення строку дії трудового договору, що був укладений Страхувальником з Працедавцем на певний строк; 
11.4.6.3. призову або вступу Страхувальника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу; 

11.4.6.4.розірвання трудового договору з ініціативи Страхувальника; 

11.4.6.5. переведення Страхувальника, за його згодою, на інше підприємство (в установу, організацію) або перехід на виборну посаду; 
11.4.6.6. відмови Страхувальника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від 

продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці; 

11.4.6.7. набрання законної сили вироком суду, яким Страхувальника засуджено до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можли-
вість продовження даної роботи (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням); 

11.4.6.8. підстав, передбачених контрактом (особливою формою трудового договору); 

11.4.6.9. переїзду Страхувальника на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини Страхувальника на роботу в іншу місцевість; вступ 
Страхувальника до навчального закладу; неможливість проживання Страхувальника у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність 

Страхувальника-жінки; догляд Страхувальника за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд Страхуваль-

ника за хворим членом сім'ї (відповідно до медичного висновку) або інвалідом I групи; вихід Страхувальника на пенсію; прийняття Страхувальника на 
роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин; 

11.4.6.10. вимоги Страхувальника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або 

уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 
Кодексу Законів про Працю; 

11.4.6.11. систематичного невиконання Страхувальником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами 

внутрішнього трудового розпорядку за постійним місцем роботи, якщо до Страхувальника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громад-
ського стягнення; 

11.4.6.12. прогулу, здійсненого Страхувальником (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; 

11.4.6.13. нез'явлення Страхувальника на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпус-
тки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні; 

11.4.6.14. появи Страхувальника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; 

11.4.6.15. вчинення Страхувальником за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав 
законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського 

впливу. 

12.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

12.1. Страховик несе майнову відповідальність за невчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальникові пені у 

розмірі 0,01% від суми несвоєчасно проведеної виплати, без поважних причин, за кожен календарний день прострочення виплати, але не більше по-

двійної облікової ставки НБУ. 
12.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

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

13.2. У разі розбіжності умов Договору з Правилами пріоритетне значення мають умови цього Договору. 

13.3. Якщо переговори із спірних питань не приведуть до обопільної домовленості Сторін, рішення суперечок здійснюється в порядку, встановленому 
чинним законодавством України. 

14. ІНШІ УМОВИ 

14.1 Страхувальник підтверджує, що з Правилами страхування ознайомлений. Також надає Страховику здійснювати згоду на  обробку його персональ-
них даних відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних», 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 пос-

луг» від 12 липня 2001 року N 2664-III (із змінами). 

15. ТЕРМІНИ 

Агрегатна страхова сума – страхова сума, що зменшується на суму виплаченого страхового відшкодування.  

Кредитор – фінансова установа, що надала позику Страхувальнику на придбання пристрою. 
Техніка, придбана в кредит (пристрій) - велика побутова техніка (холодильники, пральні, посудомийні машини, газові та електроплити і т.п.); інша 

побутова техніка (мікрохвильові печі, кухонні комбайни, дрібна побутова техніка, кліматична техніка та ін.); теле-,аудіо-, відео-, фототехніка, оргтехні-

ка, мобільні телефони, смартфони, комп'ютерна техніка (ноутбуки, нетбуки, планшетні комп'ютери, системні блоки, монітори і т.п.), автомобільна елек-
троніка та інше подібне майно, придбане за Кредитним договором зазначеним в п 2.1.1. Договору.  

Нещасний випадок -  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. 

 

 

 

 

 

Голова Правління                                                                                                                                     О.В. Мітроніна 

ПрАТ «СК «ВУСО»  


