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-16/522 від
29.08.2016 року, 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.

