flодаткова угода Nэ3

до,Qоговору добровiл ьного медич ного страхува н ня (6езперервн е страхува
здоров'я (приеднання)) Ne 108/0002З8, дата пропозицaТ02.07.2018 р.
м. Вiнниця

н

ня

05 травня 2020 року

L[я

,Щодаткова угода до ,Щоговору добровiльного медичного страхування (6езперервне
страхування здоров'я (приеднання)) Ns 108/000238 (надалi-.Щоговiр), 1цо € договором при€днання

вiдповiдно до норм ст.634 l-{ивiльного кодексу УкраТни,

е

укладена мiж:

Приватним акцiонерним товариством кСтрахова компанiя KMicTo> (далi по тексту
Страховик), в особi Голови Правлiння Крамера Геннадiя Леонiдовича, який дiе на пiдставi Статру,
та

Страхувальником (дiездатна фiзична особа, яка при€дналася до цього,Щоговору вiдповiдно до
умов i положень cTaTTi 634 l-|ивiльного кодексу Украiни, пiдписавши 3аяву-при€днання до flоговору
та сплативши страховий платiж, iяка таким приеднанням уклала flоговiр на користь себе або членiв
своеТ родини (чоловiк/дружина) про наступне:

1.

внести змiну в flодаток Ne2 кПрограми страхування)) до ,Щоговору та викласти Програму
кБазова-Еверест)) у новiй редакцii.

2,

lншi умови вищевказаного ,Щоговору, не змiненi цiею flодатковою угодою, залишаються
чинними у тiй редакцiТ, в якiй вони викладенi ранiще, i Сторони пiдтверджують ii обов'язковiсть для
себе.

3.

flодаткова угода набирае чинностi з 16 травня 2020 року.

4.

пlдпис стрАховикА

Приватне акцiонерне товариство
кСтрахова компанiя MicTo>
<<

21050, м. Вiнниця, вул. Хлiбна , буд.25
п/р 2
у банку ПАТ кУкрСиббанк>

код
Код

flодаток 1 до додатковоI угоди Nч2 до flоговору добровiльного медичного страхування
(безперервне страхування здоров'я (присднання)) Nэ 10S/000238, дата пропозицiТ 02.07.2018 р.
к,Щодаток Ne2

до Доrовору добровiльного медичноrо страхування
(6езперервне страхування здоров'я (приеднання)) Ns108/000238 вiд 02.07.2018 р. (зi змiнами}

прогрАмА
доБровlл ьного мЕдич ного стрАхувАння
(БА3оВА-ЕВЕРЕстD

СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИИ ТАРИФ СТРАХОВИЙ плАтlж
Страхова сума на одну 3астраховану особу на один piK, грн.

50 000,00 грн.

Страховий платiж на одну 3астраховану особу на один piK, грн.

1440,00 грн.

lЩомiсячний страховий платiж (страховий платiж за один перiод
страхування), грн.

120,00 грн.

Страховий тариф,Yо

2,88%

ОПИС ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ

Програма добровiльного медичного страхування кБазова-ЕВЕРЕСТ)) передбача€ надання
3астрахованiЙ особi протягом строку дiТ ,Щ,оговору медичноi (лiкувальноТ, консультативноТ,
обранот Програми
П
страхування, з приводу:
дiа гностич ноТ) допомоги Bi
умов Договору та оОраноТ

- гострого захворювання;

- хронiчного захворювання

в стадiТ загострення;

- нещасного випадку (травми, опiки, отру€ння, тощо).
PlBEHb покриття. ФрАншизА
Кiлькiсть страхових випадкiв протягом строку дiТ flоговору за якими
Страховик здiйснюс LOO % страхову виплату вiдповiдно до умов

L-4-Loo%,
5 i бiльше -50%

Кiлькiсть звернень 3астрахованоТ особи за одержанням медичних
послуг в межах одного страхового вип
А,Б (включаючи
приватний центр
<<Статус> та Вiнницький
мiський лiкувальнодiагностичний центр>)

опцll, що включЕннl в прогрАму доБровlльного мЕдичного стрАхувАння
1. АМБУЛАТОРНА

ДОПОМОГА
Лiмiт страховоТ суми опцiею кАмбулаторна допомога)) - лiмiт 600 грн на випадок за
flaHa

спецiалiстiв

за

профiлем захворювання

(за

направленням Представника

х лабораторних та/або iнструментальних дослiджень (oKpiM КТ, МРТ).

ними для лiкування медикаментами, засобами медичного призначення, за

ý[Ж,,,ч;

-

flенний стацiонар.

- Оформлення листiв непрацездатностi (за можливостi медичного закладу).
-,Щоставка

медикаментiв (при наявностi даноТ послуги в регiонi i BapTocTi замовлення бiльше 300

грн).

- Фiзiотерапевтичнi процедури (до 10 процедур)

- Компенсацiя витрачених за власний рахунок коштiв на придбання медикаментiв, засобiв
медичного призначення (за наявностi попереднього погодження iз Страховиком/Представником
Страхови ка та н ш их пiдтверджуюч их документiв).
i

стАцlонАрнА допомогА
суми опцiею кСтацiонар}{а допомога)) - у межах
2.

Лiмiт страховоТ
Страховика. PiBeHb клiнiк А,Б.

5 000

rрн за направленням

fl,aHa опцiя включа€:

-

Екстрена (ургентна, невiдкладнiй) госпiталiзацiя (послуги).

-

Екстрене оперативне втручання.

-

Медикаментозне забезпечення при екстренiй (ургентна, невiдкладнiй) госпiталiзацii.

- КонсультацiТ спецiалiстiв та обстеження за профiлем захворювання.

Терапевтичне, консервативне та оперативне лiкування
використанням ендоскопiчних методiв.
-

в

умовах стацiонару,

в

т.ч.

з

Анестезiя.

- Проведення дiагностичних лабораторних та/або iнструментальних дослiджень.

-

flocTaBKa медикаментiв до стацiонару (при наявностiтакоТ послуги в регiонi),
- Оформлення медичноТ документацii, в т.ч. видача лiкарняних листiв (за можливостi медичного
закладу).

- Перебування у вiддiленнi iнтенсивноТ терапiТ.
- Компенсацiя витрачених за власний рахунок коштiв на придбання медикаментiв (за наявностi
попереднього погодження iз Страхови ком/П редста вн и ком Страховика та iнших пiдтверджуючих
докчментiв).

