
ДОДАТКОВА УГООQА NЧЗ

ДО ДОГОВОРУ ДОБРОВ!Л ЬНОГО М ЕДИЧ НОГО СТРАХУВАН НЯ (БЕЗП ЕРЕРВН Е СТРАХУВДН НЯ
здоров'я) lнозЕмцlв тА осlБ БЕз громАдянствА, якl постlЙно проживАють дБо

тимчАсово пЕрЕБувАють нА тЕриторlТукрАIни щодо вlдшкодувАння витрАт, пов,язАних
3 лlкувАнням covlD_19, оБсЕрвАцl€ю тА доБровlльного стрАхувАння вlд нЕщАсних

випАдкlв (при€днАння)
Оферта N9132/000001 вiд 26.06.2020 року

м. Вiнниця 24 червня 2021 року
Приватне акцiонерне товариство кСтрахова компанiя <MicTo> (надалi - ПрАТ кСК KMicTo> або Страховик), в особi

виконавчого директора Федини Ю.В., що дiе на пiдставi fl,oBipeHocTi N9010/2021 вiд 19.04.2021р., керуючись 3аконом
УКРаТНи <Про страхуВання), ст, 634 l-tивiльного кодексу УкраТни, пропону€ фiзичним особам, якi отримують (бажають
ОТРИМУВаТИ) cTpaxoBi послуги шляхом при€днання до ,Щоговору добровiльного медичного страхування (6езперервне
СТРаХУВаННя Здоров'я) iноземцiв та осjб без rромадянства, якi постjЙно прон{ивають або тимчасово перебувають на
ТеРиторiТ УкраТни щодо вiдrrrкодування витрат, пов'язаних з лiкуванням COV!D-19, обсервацi€ю та добровiльноrо
СтРахування вiд нещасних випадкiв (приеднання) вiд 26.06.2020 року оферта N9132/000001 (надалi - flоговiр або ,д,оговiр
приеднання) укласти цю flодаткову угоду до дiючого Договору про наступне:

t. Викласти пункт 10.З. ,Щоговору в насryпнiЙ редакцiТ:
10.З. СтраховиЙ тариф, Страховий платi.з. страхови трахови ж

BiK 3acTpaxoBaHoi особи 6-60 рокis 61-69 poKiB 0 до б рокiв/вiд 70 poKiB

Строк дii flоговору /
кiлькiсть днiв

страхового захисrу
Вид страхування

flобровiльне
медичне

страхування

flобровiльне
страхування

вiд
нещасних
випадкiв

flобровiльне
медичне

страхування

flобровiльне
страхування
вiд нещасних

випадкlв

flобровiльне
медичне

страхування

ýобровiльне
страхування

вiд
не[цасних
випадкiв

1 piK
Страховий тарuф,% 8,53зз4% з,2% L7,0667% 4,27% 25,6% 9,6%

Страховий платiж,
rрн.

1 280,00 з20,00 2 560,00 640,00 3 840,00 960,00

6 мiсяцiв
Страховий тариф, % 4,26667% L,6% 8,5ззз4% з,2% L2,8% 4,8%
Страховий платiж,
rрн.

640,00 160,00 1280,00 з20,00 1920,00 480,00

3 мiсяцi
Страховий таои6,У" 2,6667% t,0o% 5,333з4% 2,00% 8,00% 3,00%
Страховий платiж,
rрн.

400,00 100,00 800,00 200,00 1200,00 з00,00

1мiсяць
Страховий тариф, % L,06667% 0,4% 2,Lззз4% 0,8% 3,2% L,2%
Страховий платiх1
грн.

160,00 40,00 з20,00 80,00 480,00 120,00

1мiсяць/5днiв
страховоrо захисту

Страховий тариф, % 0,4% 0,L5% 0,4% o,L5% оA% 0,L5%
Страховий платiж,
грн,

60,00 15,00 60,00 15,00 60,00 15,00

СТОРОни погоДилИ, якщо Договiр передбача€ конкретну кiлькiсть днiв страхового захисry в межах строку дiТ Договору, то
Страховик несе вiдповiдальнiсть у межах Tiei кiлькостi днiв, яка зазначена в Електронному полiсi.

2. flодаткова угода € невiд'емною частиною flоговору при€днання, якиЙ укладено з урахуванням вимог статей 633, бЗ4,
641,642 l-{ивiльного кодексу УкраТни шляхом приеднання до умов.Д,оговору приеднання та набува€ чинностi з 04 липня 2021
року (через 10 днiв з моменry'ii розмiщення на сайтi Страховика).

3. Змiни визначенi в flодатковiЙ угодi, з моменry набрання нею чинностi, поширюються на Bcix осiб, що при€дналися до
flоговору, у тому числi на тих, що приедналися до,Д,оговору ранiше дати набрання чинностi змiн до flоговору.

4. Сторони домовились, що Bci iншi умови flоговору при€днання залишаються дiючими i не змiнюються.
5. пlдпис стрАховикА

п р и в ат н е а к ц i о н е р н е то в а р и ст в о к Стр а х о в а -", 
" 111Ё,УДТ3]],.

в АТ кУкрСиббанк>, МФО 351005
Код еДРПОУ ЗЗ295475
тел. (04З2) 50-81-08, 50-81-07
Виконавчий директор

йi;#

Рахунок Nч

Федина Ю.В.


