
ДОГОВІР 
ПРО  ПІДПИСАННЯ ПРАВОЧИНІВ № 39-2020 

 
              м. Київ                                                                                        «03» липня 2020 р. 
 
Від 
Страховика 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА 
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» − договір добровільного страхування від нещасних 
випадків,  що укладається між Клієнтом та Страховиком  в електронній формі шляхом 
приєднання до умов договору оферти№ 007-2020 від 03.07.2020 р., яка розміщена на сайті за 
адресою: https://kniazha.ua 
  .  
«Клієнт» − будь-яка дієздатна фізична особа або юридична 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, ч.3 ст. 207 та ст. 627 Цивільного кодексу України домовились, що 
при укладенні договору добровільного страхування від нещасних випадків, 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 акцептуванням договору 
добровільного страхування від нещасних випадків. 
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. 




