
ЕЛЕКТРОННИЙ ПОЛІС
добровільного страхування фінансових ризиків власника рахунку від шахрайства за програмою «V.I.P.» №

(індивідуальна частина Договору)
м. Київ Дата:

Цей Поліс є індивідуальною частиною електронного Договору добровільного страхування фінансових ризиків власника рахунку від шахрайства за програмою «V.I.P. (далі -
Договір страхування) та підтверджує укладення Договору страхування шляхом прийняття (акцепту) "Пропозиції щодо укладання електронного договору добровільного
страхування фінансових ризиків власника рахунку від шахрайства за програмою «V.I.P.», що є публічною частиною Договору страхування (далі - Пропозиція).
Невід’ємними частинами Договору страхування є цей Поліс, а також Пропозиція, повний текст яких доступні на сайті Страховика
https://vuso.ua/kompaniya/otchety-i-liczenzii/publichnaja-oferta.html
Дані Поліса формуються на підставі Пропозиції та електронної заяви Страхувальника. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового платежу та є
дійсним за наявності сплати страхового платежу на відповідний період страхування.

1. СТРАХОВИК

ПрАТ "СК "ВУСО", код ЄДРПОУ 31650052, розпорядженням Держфінпослуг № 1224 від 24.06.2004 року зареєстровано як фінансову установу,
свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 142 , поточний рахунок UA293052990000026506046801856 МФО 380269 в АТ «КБ
«ПРИВАТБАНК», відповідно до ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг серії АЕ
№293950 виданої 31 липня 2014 р., строком дії з 25.12.2007 р. безстроково в особі Голови Правління Артюхова Андрія Вікторовича, діючого на
підставі Статуту, адреса: 03150, м. Київ, вул. К. Малевича, 31,тел. 0 800 503 773 , адреса електронної пошти vuso@vuso.ua.

2. СТРАХУВАЛЬНИК Дата народження
Адреса реєстрації РНОКПП/ЄДРП

ОУ
Телефони, email
Паспорт серія номер виданий: дата:
3. ВИГОДОНАБУВАЧ Страхувальник – власник грошових коштів, розміщених на рахунку(ах) в АТ «КБ «Приватбанк», та страхування щодо яких здійснюється відповідно до

умов Договору
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

4.1. Цей Договір страхування укладено між Страховиком і Страхувальником відповідно до Правил страхування № 10-01 "Добровільне страхування фінансових ризиків" від
01.11.2017 року, зареєстрованих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за № 1817313 від 30.11.2017 р. (надалі "Правила")
із дотриманням вимог Законів України «Про страхування» , «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про електронні документи та
електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронну комерцію».
4.2  Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов'язані з фінансовими збитками внаслідок непередбачених подій
(страхових ризиків, передбачених пп.6.1.1. – 6.1.14. Полісу) по відношенню до коштів Страхувальника, які розміщено на рахунках, відкритих в АТ «КБ «ПриватБанку» або переказ
яких здійснюється АТ «КБ "ПриватБанк".
4.3.  Згідно з умовами цього Договору страхування і Правил , Страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку здійснити страхове відшкодування Страхувальнику
або Вигодонабувачеві, а Страхувальник зобов'язується своєчасно сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови Договору страхування і Правил.
4.4. Якість надання послуг за цим Договором страхування відповідає вимогам Закону України «Про страхування», Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» та іншим нормативним актам.
4.5. Страховим агентом за цим Договором страхування є АТ "КБ “ПриватБанк” на підставі Договору доручення на виконання страхових агентських послуг № 002597-87-00-00 від
14 листопада 2017 року.

5. ЗАСТРАХОВАНІ КОШТИ
Цей  Договір страхування укладається стосовно  грошових коштів, які розміщено на поточних, депозитних, карткових рахунках Страхувальника, відкритих в АТ "КБ
“ПриватБанк”, та грошових коштів, переказ яких здійснюється АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

6. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК, ФРАНШИЗА, СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
Страховим випадком є факт понесення збитків Страхувальником внаслідок страхових ризиків, що сталися в період дії Договору
страхування, а саме: Франшиза
6.1.1.«Незаконне отримання готівкових коштів з карткового рахунку»

0,00
грн

здійснення операцій третіми особами з картою Страхувальника після її втрати щодо отримання готівкових коштів з карткового рахунку
Страхувальника в АТМ/терміналі
самообслуговування з використанням картки та ПІН коду
6.1.2. «Незаконна оплата з карткового рахунку в торговельно-сервісній мережі за втраченими/викраденими картками»

0,00
грн

здійснення операцій третіми особами з картою після її втрати щодо розрахунку в торговельно-сервісній мережі за товари/послуги
втраченою/вкраденою карткою, як з використанням
ПІН коду так і без нього
6.1.3. «Протиправний переказ коштів»

50%*, але не менш ніж
100,00 грн

протиправний грошовий переказ третіми особами з карткового рахунку Страхувальника, відкритого в АТ "КБ “ПриватБанк” готівкових коштів. На
картковий рахунок відкритий в іншому
банку.
6.1.4. «Скіммінг»

0,00
грн

протиправне здійснення платіжних операцій по картковому рахунку Страхувальника з використанням дублікату картки та отриманих
протиправним шляхом даних картки Страхувальника
- виплата здійснюється не частіше одного разу на рік під час дії договору страхування
6.1.5. «MobileBanking»

0,00
грн

протиправне здійснення платіжних операцій по рахунках Клієнта третіми особами без присутності платіжної картки за допомогою SMS-команд
або незаконний платіж за допомогою
SMS команд або додатку СМС-банкінгу шляхом незаконного заволодіння телефоном власника картки та пін-кодом до додатку СМС – банкінгу.
6.1.6. «Зняття без картки в АТМ»

0,00
грн

протиправне здійснення платіжних операцій, в тому числі зняття готівкових коштів, по рахунках Клієнта третіми особами без присутності
платіжної картки в банкоматі за допомогою
безконтактного платіжного інтерфейсу, а саме - незаконне отримання коштів/розрахунок в АТМ без фізичної присутності пластикової картки,
шляхом заволодіння даними картки (включаючи PIN) та телефоном для отримання вхідного дзвінку від ПриватБанку з метою проведення
ідентифікації.
6.1.7. «Еквайринг в режимі МОТО-операції» / «Оплата з карти без SMS-підтвердження операції» 0,00

грнпротиправне здійснення третіми особами платіжних операції з використанням платіжної картки Страхувальника по телефону, поштою або в
мережі Інтернет в режимі МОТО-операції
6.1.8. «Інтернет-еквайринг з використанням "Технології безпеки 3-D Secure"» / «Оплата в інтернет-мережі із SMS-підтвердженням
проведення операції» 0,00

грнпротиправне здійснення третіми особами платіжних операції з використанням платіжної картки Страхувальника в системі електронної торгівлі
(комерції) з використанням "Технології
безпеки 3-D Secure".
6.1.9. «Платежі по телефону (3700)»

0,00
грн

протиправне здійснення платіжних операцій по рахунках Клієнта третіми особами за допомогою дистанційного обслуговування - телефонних
каналів зв'язку з SMS-підтвердженням
проведення операції (платежу) або незаконна операція здійснення платежу по телефону за номером 3700, шляхом авторизації в CALL центрі банку
(заволодіння даними картки, ПІБ, контактним номером телефону держателя пластикової картки) та заволодінням телефоном для отримання ОТП
пароля або самим ОТП паролем
6.1.10. «Система Internet Banking Приват24»

0,00

https://bit.ly/3Or5Nfg
https://vuso.ua/kompaniya/otchety-i-liczenzii/publichnaja-oferta.html


грнпротиправні операції по картковому, поточному або депозитному рахунку з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів Internet
Banking Приват24 — офіційного каналу зв'язку (обміну інформацією) між Банком та клієнтом шляхом:
- заволодіння даними власника рахунку (заволодіння даними картки, ПІБ, контактним номером телефону) та заволодіння паролем від Приват24.
- заволодіння телефоном власника рахунку
6.1.11. «LiqPay»

0,00
грн

протиправний переказ коштів в унікальному веб-інтерфейсі за електронною адресою www.liqpay.com через введення реквізитів платежу в мережі
інтернет та ініціювання грошового переказу або протиправне перерахування коштів в унікальному веб-інтерфейсі за електронною адресою
www.liqpay.com:
- в персональному кабінеті LiqPay до якої шахрай отримав доступ шляхом заволодіння паролем до кабінету
- виставлення фейкових рахунків для оплати в месенджері та їх оплата власником картки.
6.1.12.«Фішінг», “Фармінг”, "Вішинг"

0,00
грн

протиправне здійснення платіжних операцій по картковому рахунку Страхувальника без застосування картки/дублікату картки з використанням
отриманих протиправним шляхом
реквізитів картки
6.1.13. "Соціальний инжинірінг" 50%*, але не менш ніж

100,00 грнЗдійснення платіжних операцій по картковому рахунку Страхувальника під впливом шахрая
6.1.14. «Ненадання товару»

50% від суми оплати за
товар, але не більше 50%
від Загальної страхової суми
та не менш ніж 1000,00 грн

Не надання (не відправлення) Продавцем** Товару**, не повернення Продавцем сплачених коштів  за Товар протягом 30 днів з дати оплати
Страхувальником замовленого товару на реквізити Продавця.

*% від суми протиправної операції або незаконні операції .

** за умови, що Продавець та Товар відповідають визначенням, наведеним в п 1 Розділу 1 Пропозиції
6.2. Загальна

страхова сума,
грн

6.3. Загальний страховий тариф,
%.

6.4.
Загальний
страховий
платіж,
грн

6.5. Страхове відшкодування не виплачується, якщо страховий випадок стався протягом перших 7 (семи) днів з дня набрання чинності цим Договором страхування.

7. СТРОК ДІЇ
ДОГОВОРУ
СТРАХУВАННЯ

Цей Договір страхування діє 12 місяців з " 00:00:00" по " 00:00:00" включно. При цьому цей Договір страхування починає діяти з наступного дня після
сплати страхового платежу за перший період страхування. Дата закінчення останнього періоду страхування відповідає даті закінчення Договору
страхування. Цей Договір страхування лонгується на такий самий строк у разі сплати наступних страхових платежів, якщо жоден з учасників Договору
страхування не заявить про бажання його припинити.

Кількість періодів страхування 12 дванадцять
Період страхування - 1 (один) місяць. Період страхування починається с 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження страхового платежу
на поточний рахунок Страховика. Якщо страховий платіж надійшов у діючому періоді страхування, то наступний період страхування починається з 00
годин 00 хвилин дня, наступного за днем закінчення попереднього періоду страхування, за який оплачений страховий платіж.
Дія Договору страхування продовжується (лонгується) на такий самий строк дії Договору та аналогічних умовах у разі сплати страхових платежів на
наступні періоди страхування, якщо жодна із Сторін Договору страхування не заявить про намір його припинити та за умови, що на момент
продовження (лонгації) Договору страхування діє договір доручення із страховим агентом, за посередництвом якого укладено цей Договір страхування.
У разі припинення договору доручення із страховим агентом Договір страхування діє до закінчення строку дії Договору страхування, на якій він був
укладений за умови сплати страхових платежів, але не продовжується (лонгується) на новий строк дії Договору. Страхові платежі, сплачені
Страхувальником після закінчення строку дії Договору страхування повертаються Страхувальнику.

8. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ
8.1. Страхові платежі здійснюються за реквізитами:

UA293052990000026506046801856 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Столична філія, код ЄДРПОУ 31650052

8.2. Спосіб сплати: у розмірі    , сплачений на рахунок Страховика.
8.3.Страховий платіж вважається сплаченим з моменту надходження безготівкових коштів або внесення готівкових коштів на вищезазначений рахунок Страховика
8.4.Під час сплати страхового платежу у призначенні платежу зазначається : «Страховий платіж  за договором страхування № »
8.5. У разі несплати або неповної сплати страхового платежу за відповідний період страхування цей Договір страхування не набуває сили (або припиняє  свою дію), виплати

страхового відшкодування за ним не здійснюються.

9. МІСЦЕ СТРАХУВАННЯ

9.1  Місце дії Договору страхування – весь світ.
9.2   Дія цього Договору страхування не поширюється на території військових дій, збройних конфліктів незалежно від факту оголошення війни; території розташовані на лінії
зіткнення; місцевості, де офіційно об’явлено надзвичайний стан або загрозу стихійного лиха; тимчасово окуповані території; території, на яких органи державної влади країни не
здійснюють свої повноваження.
10. Страхувальник має право відмовитися від укладеного Договору страхування у порядку та строки, визначені п. 2.2.1 розділу 2 Пропозиції.
11. Порядок зміни і припинення дії Договору страхування визначено в п.2 розділу 2 Пропозиції.
12. Права та обов'язки сторін Сторін Договору страхування та відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору визначено в п.1 розділу 2
Пропозиції.

У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ 3700

Страхувальник підтверджує та визнає, що: до укладання Договору страхування на виконання вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг” (надалі - Закон) Страховик (Страховий агент) надав, а Страхувальник отримав та ознайомився зі всією інформацією в обсязі та в порядку,
що передбачені частиною 2 статті 12 Закону; зазначена інформація є доступною на веб-сторінці Страховика https://vuso.ua , є повною та достатньою для
правильного розуміння суті фінансової послуги, що надається Страховиком; вся зазначена інформація та всі умови Договору страхування та Правил йому зрозумілі;
зазначена інформація та Договір страхування не містять двозначних формулювань та/або незрозумілих Страхувальнику визначень; укладання цього Договору не
нав’язане йому іншою особою (в тому числі Вигодонабувачем); цей Договір не укладається Страхувальником під впливом помилки, тяжких обставин, насильства;
Страхувальник має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладання Договору.

Договір страхування укладений на підставі електронної заяви Страхувальника, шляхом прийняття (акцепту) Пропозиції. Договір страхування складено в
електронному форматі та підписано електронними підписами шляхом направлення Страховиком або його страховим агентом одноразового ідентифікатора на
мобільний телефон Страхувальника та введення Страхувальником в інформаційно-телекомунікаційну систему Страховика або його страхового агента отриманого
одноразового ідентифікатора. Підписанням Полісу (індивідуальної частини Договору страхування) Страхувальник приєднується до Договору страхування в цілому,
приймаючи всі умови Пропозиції (публічної частини Договору страхування). При відтворенні Полісу на папері Страховиком може бути використано факсимільне
відтворення підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори, а також відтворення відбитка печатки технічними друкувальними приладами. На письмову
вимогу Страхувальника Страховик здійснює вручення Договору страхування, підписаного оригінальним підписом уповноваженого представника Страховика (що
унеможливлює зміну змісту Договору страхування), в робочий час Страховика за його місцезнаходженням.
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