
Щоговiр про використання факсимiле

Ifей документ, встановлений Акцiонерне товариство <Страхова компанiя кПоiнт>>,
далi- <СтраховикD с договором присднання, що вiдповiдно до вимог cTaTTi 634 I]ивiльного
кодексу УкраiЪи, встановлюс загальнi умови пiдписання мiя< Сторонами/Стороною
документiв, передбачених договiрними вiдносинами та iнших документiв (надалi -
Щоговiр).

1. Термiни

1.1 Клiент - будь-яка дiсздатна фiзична особа, що бажае скористаr.ись послугами
Страховика;

1.2 Сторони - Страховик та Клiснт.

1.3 Iншi документи -документи, обов'язковiсть яких встановлена законодавством
та пiдписання яких передуе чи пов'язане з укладанням договору страхування i мiстить
згоду Клiента з умовами зазначеного (-их) Щоговору (-iB);

2. Предмет договору

2.1 СтороНи напiдставi статей 6,2о7,627 I\ивiльного кодексу Украiни
домовилисЬ, Що пiдписання зi сторони Страховика уповноваженими особами договорiв
страхування та iнших документiв щодо страхових послуг вiдбувасться з використанням
факсимiльного вiдтворення печаток Страховикu ru unurro.iB власноручного пiдпr.у
уповноважених осiб за допомогою засобiв механiчного копiювання.

2,2 СтороНи погоджУють наступнi зразки аналогу власноручних пiдписiв та
вiдтиск печатки уповноважених осiб СтрахоЪика:
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2,3 Сторони погодя(ують, що договори, якi будуть укладатись мiж ними та Iншi
документи, можуть бути скрiпленi зразком аналогу власноручного пiдпису будь-якоi
однiсi з уповновах(ениХ осiб Страховика та вiдтиском печатки Страховика.

2,4 Приеднання Клiента до цього {оговору вiдбувасться шляхом пiдписання
Заяви/Щоговору,, що мiстить данi Клiснта.

(t!,- . r.r,ф



2.5 СТОРОНИ ДОМОВИЛисЬ, що буль-який документ, укладений/пiдписаний в спосiб,
визначенИй циМ {оговороМ, вважасться укладеним з додержанням письмовоТ форми в
розумiннi ст.207 I]ивiльного кодексу Украiни. Такий порядок пiдписання договорiв
страхування та iнших документiв щодо страхових послуг повнiстю зрозумiлий Сторонам
та вони з ним повнiстю погоджуються.

2.б Клiент гаранту€, що присднання до !оговору не позбавляс його прав, якими
BiH володiв до присДнання до ,Щоговору, а Щоговiр не *i.r"ru положень, обмежуючих
права Клiснта.

3. Строк дiiЩоговору

З.1 I]ей !оговiр вважаеться укладеним з дати пiдписання Клiснтом
ЗаявиЩоговору, що мiстить данi Клiента i дiс до MoMeH,I,y повного виконання Клiентом
cBoik зобов'язань за договорами, укладеними ним з Страховиком.

4. Заключнi положення

4,1 Змiни i доповненнядо цього !оговору можуть бути BHeceHi Страховиком
шляхом укладання додаткового договору чи викладення Щоговору в новiй редакцii танабувають чинностi з моменту оприлюднення таких змiн шляхом розмiщення в Mepexti
IHTepHeT за адресою: www.opika.org.

4,2I]ей Щоговiр складений в одному примiрнику, оригiна_ll якого зберiгасться уСтраховика i розмiщений для вiльного доступу 
" 
,.p.*i IHTepHeT за адресою

http ://www. opika. оrg.

ПРОПОЗИЦiЯ ДiЙСНа З < 1 5> липня 202 1 року та дiс до оприлюднення на сайтi
страховика повiдомлення про вiдкликання Пропозицii або оrrр"п.дrrення if новоi
редакцii.
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