ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
НА УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОГОВОРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ ОДНОРАЗОВИМ ІДЕНТИФІКАТОРОМ ТА АНАЛОГА
ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ (ФАКСИМІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ ПІДПИСУ)
1. Предмет договору. Сторони договору
1.1. Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» (69005,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А; код ЄДРПОУ 13490997; Ліцензія АГ № 569965 від 26.04.2011р.,
Ліцензія АГ № 569975 від 26.04.2011р., Ліцензія АГ № 569985 від 26.04.2011р.,Ліцензія АГ № 569981
від 26.04.2011р.,Ліцензія АГ № 569982 від 26.04.2011р.,Ліцензія АГ № 569956 від
26.04.2011р.,Ліцензія АГ № 569967 від 26.04.2011р.,Ліцензія АГ № 569957 від 26.04.2011р.,Ліцензія
АГ № 569961 від 26.04.2011р.,Ліцензія АВ № 584189 від 19.05.2011р.) (надалі – ПрАТ «УАСК АСКА»)
та Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ»
(03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5; код ЄДРПОУ 24309647; Ліцензія АВ № 500013 від
06.06.2011р..) (надалі – ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»)(далі разом іменуються – Страховики)
відповідно до ст. ст. 207, 633, 641, 644 Цивільного кодексу України та ст. ст. 10, 11, 12 Закону України
«Про електронну комерцію» оголошує фізичним особам, які можуть укласти договори страхування із
Страховиками, пропозицію укласти договори страхування в електронній формі, шляхом використання
електронного підпису одноразовим ідентифікатором та аналога власноручного підпису
(факсимільного відтворення підпису).
2. Порядок прийняття (акцептації) пропозиції укласти договір
2.1.Ця оферта розміщується на сайті ПрАТ «УАСК АСКА» - www.aska.com.ua та сайті ПрАТ «УАСК
АСКА-ЖИТТЯ» - www.aska-life.com.ua, набирає чинності з дати, визначеної на її першій сторінці, та є
чинною до дати розміщення (оприлюднення) на сайтах Страховиків заяви про її відкликання в цілому
чи в частині, або розміщення в новій редакції.
2.2. Опублікуванням даної оферти Страховики підтверджують свій дійсний намір на укладення
електронних договорів страхування із фізичними особами, які можуть укласти договори страхування
із Страховиками (далі Страхувальники).
2.3. Акцептування даної оферти здійснюється шляхом заповнення та підписання Згоди на укладення
договорів страхування в електронній формі (Додаток №1), яка є невід'ємною частиною цієї пропозиції.
Приєднання до даної оферти відбувається в цілому, Страхувальник не може запропонувати
Страховикові свої умови.
2.4. Строк дії договору по відношенню до кожної особи, що прийняла пропозицію, становить 3 (три)
роки із дати прийняття пропозиції.
3. Права, обов’язки та сторін
3.1. Права, обов’язки та відповідальність сторін визначені Цивільним кодексом України, Законом
України «Про страхування», Законом України «Про електронну комерцію», Правилами страхування
Страховиків та договорами страхування.
4. Ціна договору
4.1. Вартість надання послуг із страхування, визначається відповідними договорами страхування.
5. Порядок укладення договорів страхування
5.1.Укладення електронних договорів страхування відбувається за наступним чином:
5.1.1. Вибір бажаного виду страхування;
5.1.2. Ідентифікація страхувальника у програмному забезпеченні Страховика, шляхом надання всієї
інформації, необхідної для укладення договору страхування;
5.1.3. Підписання сторонами договору страхування, у порядку передбаченому п. 5.2. та п. 5.3. даної
пропозиції.

5.2.Підписання договору страхування Страховиком відбувається шляхом факсимільного відтворення
підпису уповноваженої особи та печатки Страховика за допомогою електронного копіювання.
Екземпляр договору страхування (оферта), після накладення факсимільного відтворення підпису
уповноваженої особи та печатки Страховика, направляється на електронну адресу Страхувальника, що
вказується у Згоді на укладання договорів страхування в електронній формі та в програмному
забезпеченні Страховика.
Зразок відтворення підпису уповноваженої
особи та печатки ПрАТ «УАСК АСКА»
Генеральний директор
ПрАТ «УАСКАСКА»

Зразок відтворення підпису уповноваженої
особи та печатки ПрАТ «УАСК АСКАЖИТТЯ»
Генеральний директор
ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»

А.О. Шукатко

О.Б. Пантова

5.2. Зі сторони Страхувальника договір страхування підписується електронним підписом одноразовим
ідентифікатором. Одноразовий ідентифікатор – це алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує
Страхувальник за допомогою смс-повідомлення на номер телефону, що вказується у Згоді на
укладання договорів страхування в електронній формі та в програмному забезпеченні Страховика.
5.3. Договір вважається підписаним після додання одноразового ідентифікатора до електронного
договору в програмному забезпеченні страховика.
5.4. Сторони погоджуються, що договори страхування укладені в порядку, передбаченому п. 5.1.-5.3.
даної пропозиції вважаються такими, що укладені у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 207
Цивільного кодексу України, ст. 16 Закону України «Про страхування», ст. 11, 12 Закону України
«Про електронну комерцію».
5.5. Екземпляр електронного договору страхування Страховика зберігається в програмному
забезпеченні Страховика. Екземпляр електронного договору страхування Страхувальника
направляється на електронну адресу Страхувальника, що вказується у Згоді на укладання договорів
страхування в електронній формі та в програмному забезпеченні Страховика. Договір страхування
вважається укладеним після отримання Страхувальником електронного договору страхування на
електронну адресу, що вказується у Згоді на укладання договорів страхування в електронній формі та
в програмному забезпеченні Страховика.
Такий електронний договір набирає чинності з 00 годин наступного дня за днем отримання
страхового платежу (першого страхового платежу) на рахунок Страховика.
Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА» Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКАЖИТТЯ

А.О. Шукатко

О.Б. Пантова

Згода на укладення договорів страхування в електронній формі
Я,

________________________________________________________________________________________________

(П.І.П.):

паспорт

серії

______

номер

_________________,

виданий

____.____._________р.,

РНОКПП

_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________,

адреса

проживання:

______________________________________________________________________________________,

номер

телефону _____________________________ електронна пошта _____________________________________________

Місце роботи та посада
(заповніть власноручно)
Фінансовий стан, середній щомісячний дохід
(підкресліть потрібне)

до 5000 грн. / 5000-10000 грн. / більше 10000 грн.

Я не є національним або іноземним публічним діячем, або діячем, що виконує політичні функції в міжнародних
організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.
Підписанням цієї згоди до укладення договору страхування приймаю пропозицію укласти договір про використання
аналогу власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису) та факсимільного відтворення печатки та
приймаю пропозицію укласти договір страхування в електронній формі шляхом використання електронного підпису
одноразовим ідентифікатором та аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису) (далі –
Пропозиція ) ПрАТ «УАСК АСКА» (код ЄДРПОУ 13490997) та ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» (код ЄДРПОУ 24309647) (далі
по тексту – Страховики), що розміщена у мобільних додатках та на сайті ПрАТ «УАСК АСКА» - www.aska.ua та сайті
ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» - www.aska-life.com.ua. З умовами Пропозиції ознайомлений та приймаю повністю.
Підписанням цієї згоди я також надаю наступні підтвердження та запевнення:
1. ознайомлений (на) з інформацією відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», яку розміщено на сайтах Страховиків;
2. розумію суть фінансових послуг, які надаються Страховиками;
3. погоджуюся, що договори страхування укладені в порядку, передбаченому Пропозицією вважаються такими, що
укладені у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 207 Цивільного кодексу України, ст. 16 Закону України «Про
страхування», ст. 11, 12 Закону України «Про електронну комерцію» та розумію порядок укладення договорів
страхування та суть даних вимог законодавства.
4. ознайомлений (на) із оригіналами підписів уповноважених осіб та печатками Страховиків та надаю згоду на
підписання договорів страхування зі сторони Страховиків шляхом факсимільного відтворення підпису
уповноваженої особи та печатки Страховика за допомогою електронного копіювання відповідно до ст. 207
Цивільного кодексу України;
5. надаю згоду на підписання договорів страхування зі своєї сторони, як Страхувальника, з використанням
одноразового ідентифікатора;
6. надаю згоду направляти мені одноразовий ідентифікатор та інші комерційні електронні повідомлення на мій
особистий номер телефону вказаний у цьому документі;
7. надаю згоду на отримання оферти, свого екземпляру договору страхування та інших комерційних електронних
повідомлень на мою особисту електронну пошту вказану у цьому документі;
8. надаю без застережень та обмежень свою згоду на обробку, збирання, накопичення та поширення моїх
персональних даних Страховиками та його контрагентами, пов’язаних з персональними даними – з метою
виконання цього та укладення/виконання інших договорів, які можуть бути укладені мною зі Страховиками та його
контрагентами, а також з метою надання пропозицій про послуги та на отримання у будь-який спосіб рекламної та
іншої інформації про пропозиції, які надаються такими юридичними особами. Страховик звільняється від
зобов’язання направляти на мою адресу письмове повідомлення про права, мету збору даних і осіб, яким
передаються мої персональні дані;
9. про всі свої права, як суб’єкта персональних даних, повідомлений (на).
Дана згода є невід'ємною частиною всіх електронних договорів страхування, що будуть укладатися в
майбутньому між мною та ПрАТ «УАСК АСКА» / ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ».

Дата підписання ____.____._________р.

Підпис ___________________________

