ДОГОВІР
ПРО ПІДПИСАННЯ ПРАВОЧИНІВ № 50-2021
м. Київ

«30» квітня 2021 р.

Від
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА
Страховика СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(надалі-Страховик), в особі Голови Правління Грицути Дмитра
Олексійовича та Заступника Голови Правління Ільюшина Олега
Олександровича, які діють на підставі Статуту, з однієї сторони,
та
Від Клієнта Фізична або юридична 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» − Договору добровільного страхування наземного
транспорту, що укладається між Страхувальником та Страховиком в електронній формі шляхом
приєднання до умов договору оферти № 022-2021 від 30.04.2021 р., яка розміщена на сайті за
адресою: https://kniazha.ua
.
«Клієнт»− будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа, яка є Клієнтом АТ КБ
«ПРИВАТБАНК» та 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, ч.3 ст. 207 та ст. 627 Цивільного кодексу України домовились, що
при укладенні Договору добровільного страхування наземного транспорту Страховик може
використовувати факсимільне відтворення підпису особи, уповноваженої підписувати такі
договори, а також відтворення відбитка печатки Страховика з відповідним їх нанесенням
технічними друкувальними приладами.
2.2. Сторони погоджують наступні зразки факсимільного відтворення підпису особи,
уповноваженої Страховиком підписувати такі договори та відтворення відбитка печатки
Страховика:

2.3. Приєднання Клієнта до цього Договору відбувається шляхом акцептування Договору
добровільного страхування наземного транспорту.

2.4. Сторони домовились, що будь-який Правочин, який буде укладений відповідно до 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 наземного транспорту і діє до моменту повного виконання Страховиком та Клієнтом
своїх зобов’язань по Правочину.
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 https://kniazha.ua
6.2. Цей договір складений в одному примірнику, оригінал якого зберігається у Страховика і
розміщений для вільного доступу в мережі Інтернет за адресою https://kniazha.ua.
7. РЕКВІЗИТИ СТРАХОВИКА

