м. Київ

ДОГОВІР
ПРО ПІДПИСАННЯ ПРАВОЧИНІВ № 31-2016
«14» липня 2016 р.

Від
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА
Страховика СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(надалі-Страховик), в особі Заступника Голови Правління Красовської
Світлани Володимирівни, яка діє на підставі Довіреності ГО-15/612 від
01.09.2015року, з однієї сторони,
та
Від Клієнта Фізична особа, яка приєднується до цього Договору відповідно до умов
і положень ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання
Правочину та визначена у такому Правочині (далі – Клієнт), з другої
сторони,
які разом іменуються в тексті цього Договору – «Сторони», а кожен окремо «Сторона»,
попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо правочинів,
розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, уклали цей Договір про підписання
правочинів (надалі – «Договір») про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
«Договір страхування»/ «Правочин» − договір добровільного страхування
«Комплексний договір страхування подорожуючих за кордон», серія договору 21/01-21
або Комплексний договір страхування подорожуючих по країні «ПОДОРОЖУЙ
КРАЇНОЮ» 21/01-22, що укладається між Клієнтом та Страховиком, та оформлюється
Повіреним Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» на
підставі Правил страхування Страховика із зазначенням страхових випадків, а також
інших умов страхування відповідно до чинного законодавства України.
«Клієнт» − будь-яка фізична особа, яка бажає скористатися послугами Страховика, у
зв’язку з чим укладає Договір страхування та яка приєднується до цього Договору
відповідно до умов і положень ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання
Правочину, яка визначена у такому Правочині.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Сторони на підставі ст. 6, п.3 ст. 207 та ст. 627 Цивільного кодексу України
домовились, що Страховик може використовувати аналоги власноручних підписів
уповноважених осіб Страховика, а також відтворення відбитка печатки Страховика з
відповідним їх нанесенням за допомогою будь-яких засобів копіювання (технічними
друкарськими пристроями) при укладанні Правочинів. Таке нанесення здійснюється
відповідальною особою Страховика.
2.2. Сторони погоджують наступні зразки аналогів власноручних підписів уповноважених
осіб Страховика та відтворення відбитка печатки Страховика:

2.3. Приєднання Клієнта до цього Договору відбувається шляхом підписання договору
добровільного страхування «Комплексний договір страхування подорожуючих за
кордон», серія договору 21/01-21 або Комплексний договір страхування подорожуючих по
країні «ПОДОРОЖУЙ КРАЇНОЮ» 21/01-22.
2.4. Сторони домовились, що будь-який Правочин, який буде укладений відповідно до
п.п.2.1.цього Договору, вважається укладеним з додержанням письмової форми правочину
в розумінні ст. 207 Цивільного Кодексу України.
2.5. Страховик зобов’язується прийняти всі організаційні та інші заходи безпеки для
попередження викривлення або несанкціонованого використання передбачених в п.2.2.
цього Договору аналогів власноручних підписів уповноважених осіб Страховика та
відтворення відбитка печатки Страховика.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Сторони мають право:
3.1.1. Ініціювати внесення змін до цього Договору.
3.1.2. Інші права згідно з чинним законодавством України.
3.2. Сторони зобов’язуються:
3.2.1. Дотримуватись положень цього Договору.
3.2.2. Повідомляти одна одну про зміни у наданих для укладення та виконання цього
Договору документах протягом не більш ніж 10 (десяти) робочих днів з дня відповідних
змін.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов’язань за цим Договором згідно з чинним законодавством України.
4.2. У випадку будь-якого порушення Стороною положень цього Договору, винна
Сторона відшкодовує в повному обсязі всі документально підтверджені збитки,
спричинені цим порушенням.
4.3. Спори та розбіжності, що виникають з цього Договору підлягають вирішенню шляхом
проведення переговорів, а у випадку недосягнення згоди, − в судових органах у
відповідності до чинного законодавства України.
4.4. Жодна із Сторін не відповідає перед третіми особами по зобов’язаннях іншої
Сторони.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір вважається укладеним з дати підписання Клієнтом договору
добровільного страхування «Комплексний договір страхування подорожуючих за
кордон», серія договору 21/01-21 або Комплексний договір страхування подорожуючих по
країні «ПОДОРОЖУЙ КРАЇНОЮ» 21/01-22 і діє до моменту повного виконання
Страховиком та Клієнтом своїх зобов’язань за договором добровільного страхування
життя.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені Страховиком шляхом
укладання додаткової угоди чи викладення Договору в новій редакції та набувають
чинності з моменту оприлюднення таких змін шляхом розміщення в мережі Інтернет за
адресою http://kniazha.com.ua/content/files/oschadbank_agreement.pdf.
6.2. Цей договір складений в одному примірнику, оригінал якого зберігається у
Страховика і розміщений для вільного доступу в мережі Інтернет за адресою
http://kniazha.com.ua/content/files/oschadbank_agreement.pdf.
7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
СТРАХОВИК:
КЛІЄНТ
ПрАТ
«УСК
«КНЯЖА
ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП»
Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44

код за ЄДРПОУ 24175269
п/р № 26508056200100 в Столичній філії
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 380269;
Свідоцтво платника ПДВ №100248747
Заступник Голови Правління
____________________ С.В. Красовська
М.П.

