
Публічна пропозиція (оферта) на укладення Договору про використання
факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитку печатки при укладанні

Договору добровільного страхування життя Позичальника
 м. Київ                                                                                                                                                   «____» _________20__р.

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АРСЕНАЛ ЛАЙФ» (надалі – «Страховик»)   оголошує
Публічну пропозицію (надалі – Оферта) на укладення Договору про використання факсимільного відтворення аналогу
підпису та відбитку печатки при укладанні Договору добровільного страхування життя Позичальника (далі – «Договір»)
та приймає на себе зобов’язання за Договором перед фізичними особами, які приймають (акцептують) Оферту (далі –
Страхувальник). Страховик пропонує  наступні умови Договору:

1. Керуючись нормами статті 207 Цивільного кодексу України, під час підписання з боку Страховика Договору
добровільного страхування життя Позичальника (надалі – «Договір страхування») Страховик пропонує
використовувати факсимільне відтворення аналогу власноручного підпису уповноваженої особи та відбитку печатки
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», що є Повіреним Страховика та діє від імені Страховика (надалі –
«Повірений»), які нанесених за допомогою засобів механічного або іншого копіювання та зразки яких містяться в цьому
Договорі:

2.  Підписанням цієї оферти Страховик підтверджує,  що вчинення правочинів,  що вказані в п.  1  цієї Оферти із
використанням факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитку печатки уповноваженої особи
Повіреного, що відтворені засобами копіювання є вільним волевиявленням Страховика, відповідає внутрішній волі
Страховика та ніяким чином не порушує права Страховика та Страхувальника.

3. Підписанням цієї оферти Страховик підтверджує, що (а) Договір укладений з наміром створити правові
наслідки, що обумовлені Договором, (б) Договір не вчинено з наміром приховання іншого правочину, що вчиняється

Страховиком та Страхувальником.
4. Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту акцептування Страхувальником цієї Оферти та діє

до моменту припинення дії Договору страхування між Страховиком та Страхувальником.
5. Акцептування даної Оферти здійснюється за однією з адрес, перелік яких оприлюднений на Інтернет-сторінці

Страховика за електронною адресою: http://www.arsenal-life.com/ , шляхом подання підписаного Акцепту цієї Оферти, яку
можна отримати тут.

6. Дана Оферта набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на Інтернет-сторінці Страховика за
електронною адресою http://www.arsenal-life.com/ ,, та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання
Оферти на Інтернет-сторінці Страховика за електронною адресою  http://www.arsenal-life.com/ /.
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