
  

Додаток № 1 до Наказу № 16-з від 21.04.2020   Зміни №1  до Договору страхування держателя платіжних карток за програмою «Ідеальна» (договір приєднання) [Офертa № 06/21 від 01.03.2019 року]  м. Київ              21.04.2020 року   З метою дистанційного укладання договорів добровільного страхування майна держателя платіжних карток ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» вносить зміни до порядку укладення Договору страхування майна держателя платіжних карток за програмою «Ідеальна» (договору приєднання) (Оферта № 06/21 від 01.03.2019 року), а саме, розділ 5 Договору викладено в наступній редакції:  5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ: 5.1. Договір складається з тексту Оферти та Заяви-приєднання і вважається укладеним із моменту підписання Страхувальником Заяви-приєднання у спрощений спосіб у розумінні частини 1 статті 181 Господарського кодексу України та за умови сплати страхового платежу у встановлені строки згідно з умовами Договору. 5.2. Цей текст Договору підписується Страховим агентом, який діє від імені Страховика та скріплюється печаткою Страхового агента. Цей текст Договору є офертою в розумінні статей 641, 638, частини 1 статті 634 Цивільного кодексу України. Договір є стандартною формою в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, яку може акцептувати інша особа шляхом приєднання до Договору в цілому. 5.3. Цей текст Договору підписується в одному оригінальному екземплярі, який зберігається у Страховика. Цей текст Договору розміщується у вільному доступі на веб-сайті Страховика http://cardif.com.ua/oferta0621.pdf. 5.4. Страхувальник може приєднатися до Договору, в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, шляхом прийняття (акцепту) умов Договору в цілому, зокрема: 5.4.1. сплативши страховий платіж на умовах цього Договору та підписавши Заяву-приєднання, зразок якої міститься в Додатку № 1 до Договору; 5.4.2. надавши відповідь про прийняття пропозиції укласти Договір в електронній формі за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи. 5.5. У випадку, якщо Страхувальник виявив бажання приєднатися до Договору, сплативши страховий платіж на умовах цього Договору, Страховик надає Страхувальнику засобами поштового зв’язку або електронного зв’язку, або у відділенні Страхового агента Заяву-приєднання, яку Страхувальник зобов’язаний самостійно підписати в двох примірниках: один для Страхувальника, другий – для Страховика. Примірник Страховика Страхувальник зобов’язаний направити на адресу Страховика або передати до відділення Страхового агента, де Страхувальником укладено Договір про відкриття карткового рахунку, а за відсутності такої можливості забезпечити його збереження та за першим запитом Страховика направити такий примірник Страховику протягом 10 (десяти) календарних днів від дати отримання відповідного запиту. У разі сплати страхового платежу згідно умов та в розмірі, визначеними цим Договором, вважається, що Страхувальник виявив бажання приєднатися до Договору, а Заява-приєднання є підписаною Страхувальником. 5.5.1. Страхувальник, який виявив бажання приєднатися до Договору, сплативши страховий платіж на умовах Договору, до моменту отримання Страховиком (Страховим агентом) підписаної Страхувальником Заяви-приєднання, має право відкликати свою відповідь про прийняття пропозиції Страховика, направивши на адресу Страховика відповідне письмове повідомлення. В такому разі Договір вважається таким, що неукладений, сплачені Страхувальником кошти не є власністю Страховика, не вважаються страховим платежем та підлягають поверненню Страхувальнику у повному обсязі як такі, що перераховані помилково. 5.6. З метою приєднання до Договору в електронній формі, пропозиція укласти Договір надається Страхувальнику засобами інформаційно-телекомунікаційної системи Страхового агента, зокрема, в телефонному режимі із зазначенням умов страхування і веб-сайту Страховика, де розміщено повний текст Договору та іншу інформацію відповідно до вимог закону у вільному та необмеженому доступі: http://cardif.com.ua/oferta0621.pdf. 5.6.1. З метою прийняття пропозиції та укладення Договору Страхувальник, у відповідь надсилає текстове повідомлення (sms) на телефонний номер 9707 (або інший, який було вказано в пропозиції) із зазначенням унікального одноразового ідентифікатора, що був отриманий Страхувальником. Зазначення Страхувальником одноразового ідентифікатора у відповіді є підписом Страхувальником Договору відповідно до Закону України «Про електронну комерцію»; 5.6.2. Одноразовий ідентифікатор є унікальним для кожного Страхувальника та надсилається Страхувальнику у формі персонального повідомлення на номер телефону Страхувальника (повідомлення у месенджері, sms повідомлення) за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Страхового агента; 5.6.3. Договір є підписаним та укладеним з моменту реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Страхового агента текстового повідомлення (sms) від Страхувальника із зазначеним одноразовим ідентифікатором; 5.6.4. У випадку, якщо Страхувальник не надав відповідь про прийняття пропозиції укласти Договір в порядку, передбаченому пп. 5.6.1 – 5.6.3 Договору,  така пропозиція вважається не прийнятою (не акцептованою), а Договір не укладеним; 5.6.5. На підтвердження укладення Договору Страхувальник отримує електронний документ, за формою, наведеною у Додатку № 1.  Електронний документ направляється на електронну пошту Страхувальника або повідомленням на номер телефону Страхувальника (повідомлення у месенджері, sms повідомлення); 5.6.6 Інформація про укладення Договору (надання Страхувальником відповіді про прийняття  пропозиції укласти Договір) фіксується та зберігається в інформаційно-телекомунікаційній системі Страхового агента та надається Страховику у вигляді структурованого електронного реєстру із зазначенням одноразового ідентифікатора, що був отриманий та використаний Страхувальником для укладання Договору (далі - Реєстр). Реєстр зберігається Страховиком протягом строку, встановленого законодавством для зберігання договорів страхування. Сторони погодили, що Реєстр може бути пред’явлений на підтвердження прийняття Страхувальником пропозиції укласти Договір та підтвердження укладання Договору; 5.6.7. Сторони погодили наступні умови виготовлення та отримання паперових копій Договору: паперова копія Договору виготовляється Страховиком та надається або направляється ним поштою Страхувальнику виключно на письмову вимогу Страхувальника, яка подається (направляється поштою) Страхувальником за місцезнаходженням Страховика. Паперова копія Договору обов’язково має бути завірена підписом уповноваженої особи Страховика, який скріплений печаткою Страховика.  Ці Зміни набирають чинності з моменту з моменту їх підписання Страховиком та публікації на офіційному веб-сайті Страховика http://cardif.com.ua.  ПІДПИС СТРАХОВИКА: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ», в особі Генерального директора Романенко Олега Олексійовича, який діє на підставі Статуту.  Адреса Страховика: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8; Ідентифікаційний код: 34538696.    Генеральний директор _____________________________________ О.О. Романенко                                                                                       (підпис, МП)  


