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ПРОПОЗИЦІЯ 
(оферта) на укладання договору приєднання: 

ДОГОВІР – ЗГОДА 

про використання факсимільного відтворення підпису 

(надалі за текстом – «Пропозиція (оферта)») 

 
м. Київ                                                                                                                    «19» лютого 2019 року 

І. Дана Пропозиція (оферта) є офіційною публічною пропозицією Приватного 

акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС» (надалі за текстом – «Страховик») 

невизначеному колу фізичних осіб - його потенційним клієнтам (надалі за текстом – 

«Страхувальник» або «Страхувальники»), укласти Договір – згоду про використання 

факсимільного відтворення підпису (надалі за текстом – «Договір») у письмовій формі та на 

наступних умовах: 

ДОГОВІР – ЗГОДА 
про використання факсимільного відтворення підпису 

У відповідності до положень частини 3 статті 207 Цивільного кодексу України 
Страхувальником та Страховиком укладено даний Договір про наступне: 

1. Предметом даного Договору є врегулювання питання використання факсимільного 
відтворення підпису Страховика (його уповноваженої особи) та відтиску його печатки за 
допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання як аналога 
власноручних підпису та відтиску печатки (надалі за текстом – «Факсиміле»). 

2. Страхувальник та Страховик домовилися та визначили, що: 
 2.1. Вищевказане Факсиміле, для Страхувальника та Страховика, за своїм правовим 
статусом прирівнюється до відповідних оригінальних власноручного підпису та відтиску 
печатки. 
Страховик має право на використання Факсиміле у якості (замість) оригінальних власного 
підпису уповноваженої особи Страховика та відтиску його печатки на документах, що 
підписуються з його боку при здійсненні правовідносин між Сторонами даного Договору (у 
тому числі при укладанні договорів (включаючи електронні), правочинів, а також документів, 
що складаються при їх виконанні). 
 2.2. Даний Договір застосовується виключно до правовідносин між Страхувальником та 
Страховиком і є письмовою згодою Страхувальника та Страховика на використання останнім 
Факсиміле. 
 2.3. Вказані у п. 2.1. даного Договору документи, на яких Страховиком застосовано 
Факсиміле, за своїми правовими наслідками, прирівнюються до аналогічних договорів, 
виконаних з нанесеними власноруч оригінальними підписом уповноваженої особи 
Страховика та відтиском печатки Страховика. 
 2.4. Даний Договір укладено на невизначений строк. 

3. Зразки Факсиміле - аналогів власноручних підписів уповноважених осіб Страховика та 
відбитку його печатки для використання у цілях даного Договору: 
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4. Для уникнення потреби повторного підписання аналогу даного Договору у випадку 
неможливості використання Факсиміле (припинення трудових відносин, смерть і т. д. 
уповноважених осіб Страховика, підписи яких наведено вище у якості зразків), Сторони 
даного Договору, застосовуючи положення ч. 3 ст. 6 ЦК України, вирішили відійти від 
положень ч. 3 ст. 207 ЦК України та врегулювати питання розміщення зразків Факсиміле 
наступним чином: зразки Факсиміле для використання за даним Договором, розміщуються у 
відповідній пропозиції оферті (у разі внесення в неї необхідних змін) або окремо на сайті 
Страховика із вказівкою про функціональне призначення такого зразка. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ІІ. Дана Пропозиція (оферта) виражає намір Страховика вважати себе зобов'язаним у разі 

прийняття даної Пропозиції Страхувальником.  

Пропозиція (оферта) спрямована на укладання Договору між Страховиком та 

Страхувальником і не є рекламою та не є запрошенням для будь-якої особи робити 

пропозиції укласти договір зі Страховиком. Страхувальник не може запропонувати свої 

умови Договору. 

Договір складається з даної Пропозиції (оферти) та Заяви-Акцепту про прийняття 

Пропозиції (оферти), яка є відповіддю Страхувальника про прийняття даної Пропозиції 

(оферти) в цілому та про безумовне приєднання до умов Договору, вказаних у даній 

Пропозиції (оферті). 

Дана Пропозиція (оферта) підписується в одному оригінальному екземплярі (вказаний 

підпис є підписанням Договору з боку Страховика) та зберігається у Страховика. Засвідчена 

копія даної Пропозиції (оферти) надається Страхувальнику за його письмовою заявою у 

строк 30 календарних днів з дати отримання Страховиком такої заяви.  

Текст даної Пропозиції (оферти) розміщено на офіційному сайті Страховика. 

До укладання Договору, Страхувальник повинен ознайомитись з умовами даної 

Пропозиції (оферти). 

ПІБ Борисенко Ростислав Юрійович ПІБ Тузинська Олена Миколаївна 

            
    

ПІБ Шаповалова Наталія Олександрівна ПІБ Герасименко Сніжана Анатоліївна 

                   
 
 
                   
        
 
                  
              

ПІБ Шаповалова Наталія Олександрівна ПІБ Герасименко Сніжана Анатоліївна 
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ІІІ. Вказаний Договір є договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного 

Кодексу України та може бути укладений лише шляхом приєднання Страхувальника до його 

умов в цілому у наступному порядку: 
 

Для укладання Договору Страхувальник звертається до Страховика (його представника), 

який отримує від Страхувальника необхідну інформацію, а також проводить ідентифікацію 

та верифікацію Страхувальника. Після цього Страховик надає Страхувальнику Заяву на 

страхування за відповідною програмою страхування, яка, серед іншого, додатково, містить у 

собі Заяву-Акцепт про прийняття даної Пропозиції (оферти) Страхувальником в цілому. 

Заява на страхування та Заява-Акцепт про прийняття даної Пропозиції (оферти), для 

зручності Страхувальника, містяться на одному паперовому носії та підписуються 

Страхувальником одним його підписом. Після підписання один примірник Заяви на 

страхування, яка включає Заяву-Акцепт про прийняття Пропозиції (оферти), повертається 

Страховику. 
 

Підписання Страхувальником вказаної Заяви-Акцепту (разом з Заявою на страхування, 

яка містить у собі вказану Заяву-Акцепт) є дією, яка (у розумінні та у відповідності до ч. 2 ст. 

642 Цивільного Кодексу України) засвідчує волевиявлення Страхувальника укласти Договір, 

і є безумовним прийняттям (акцептом) Страхувальником Пропозиції (оферти) і посвідчує 

факт приєднання Страхувальника до запропонованого Договору (його умов, викладених в 

Пропозиції (оферті)) в цілому.  
 

Договір між Страховиком та Страхувальником є укладеним з моменту підписання 

Страхувальником вказаної Заяви-Акцепту про прийняття Пропозиції (оферти). 

 

 

Реквізити Страховика: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ТАС”, 

Місцезнаходження: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, буд.  65; 

ЄДРПОУ Страховика: 30929821; 

Адреса для листування та обслуговування Клієнтів: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6 поверх;  

Банківські реквізити: п/р 26500000159002 у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500;  

Сайт: www.taslife.com.ua 

 

 

 

Голова Правління  

АТ «СК «ТАС» (приватне)                                                                                      Власенко А.Л. 

 


