
додАтковА угодА N92

ДО ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРОВIЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
подорожуючих по УKPATHl (при€днАн ня)
оФЕртА Ne 116/1 вlд 23 сЕрпня 2019 року

м. Вiнниця 09 червня 2021 року

Приватне акцiонерне товариство кСтрахова компанiя KMicTo> (надалi- ПрАТ кСК <MicTo> або Страховик), в

ОСОбi Виконавчого директора Федини ЮлiЙ Володимирiвни, що дiе на пiдставi Статуту та довiреностi, керуючись
ЗаКОНОм УкраТни <Про страхування>, ст. бЗ4 [_{ивiльного кодексу УкраТни, пропону€ фiзичним особам, якi
ОТРИМУЮТЬ cTPaxoBi ПОСлуги шляхом при€днання до flоговору комплексного добровiльного страхування
подорожуючих по YKpaTHi (приеднання) вiд 23 серпня 2019 р., оферта N9116/1 (надалi - !оговiр або l]оговiр
при€дtlа}it{я)укласти дану додаткову угоду до дiючого.Щоговору про наступне:

1. Пункт 5.4.2З. частини кВ>.Д,оговору викласти у насryпнiй редакцii:

к5.4.2З. На проведення експрес-, lФА-, ПЛР-тестiв з коронавiрусноТхвороби2О19 (COVID-19)>.

2. Викласти flодаток Ns1 до flоговору (ЕлЕктронниЙ полlс комплЕксного доБровlльного
СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ ПО YKPAI'Hl> у новiй редакцiТ, що дода€ться.

З. !Одаткова угода е невiд'емною частиною.Щоговору при€днання, який укладено з урахуванням вимог статей
63З, бЗ4, 641-,642 l-{ивiльного кодексу УкраТни на невизначений строк шляхом при€днання споживача до yмot]
!,оговору при€днання та набувас чинностi з 20 червня 2021 року (через 10 днiв з моменту ii розмiщення на сайтi
Страхов и ка ).

4, Сторони домовились, що Bci iншi умови flоговору присднання, який було опублiковано 23 серпня 2019 року
на саЙтi Страховика, залишаються дiючими i не змiнюються.

5. Будь-якi змiни iдоповнення до цього,Щоговору приеднання з моме}{ту вступу в силу поширюютt,ся tta Bcix
ОСiб, якi при€дналися до !,оговору при€дtlання, в тому числi якi прислналися до нього ранirше дати вступу змitt.

6. пlдпис стрАховикА
СТРАХОВИК
ПрАТ <СК KMicTo>
Украiна,21050, м. Вiнниця, вул. Хлiбна,25
l BAN : UA523510050000026505642264850
в АТ <УкрСи66анк>, МФО 351005
€дрпоу 33295475

Федина
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ПРИВАТНЕ АКЦlОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(стРАХоВА коМпАнlя (MlcтoD

21050, Украlна, м, Вiнниця, вул. Хлiбна, бул, 25
lBAN: UА52З510050000026505642264850, АТ (УкрСиббанк>, МФО З51005

код СДРПОУ ЗЗ295475, тел. (0432) 508-108, info@ic-misto,com.ua

ЕлЕктронниЙ полlс
ком пл Ексного до БровIл ьного стрАхувАння подорожуюч их по укрАТн l

ОФЕРТА N9 116/1 вiд 23.08.2019 р.

Лодаток N9 1 до ДоговорY комплексного добровiльного страхуванвя
подорожуючих по yKpaiHi (приеднання)

N9116/1 вiд2з,08,2019 р,

0 800 2L L1 18
Служба пiдтримки

дзвiнки зi стацiоtlарних та мобiльних телефонiв безкоштовнi в

межах Укра'iни

N9

flaTa укладання
Мiсце страхування м. Вiнниця
цей Електронний полiс хомплексного добровiльного страхування подорожуючих по ykpaiнi, надалi по тексry - Акцепт або Полiс, складений на пiлтвердженttя вчиtlенllя

8iДПОВiДНО ДО СТ, бЗ4 Циsiльного кодексу Украiни, Закону Украiни (Про страхування), (Про електроннi довiрчi послуги)) та (Про е/]ектронну комерцiюD.

лек

1. стрАховик Приватне акцiонерне товариство кСтрахова компанiя KMicToll, в особi Голови Правлiння Крамера Генналiя
Леонiдовича, який дiс на пiдставi Статуту

2, стрАхувАльник

Дата народження
Паспорт: серiя, номер
lдентиФiкацiйний номер Телефон Адреса ел. пошти
Адреса
З, ВИГОДОНАБУВАЧ З.1. ВигодонабУsачем згiдНо Договору визначено Застраховаву особу. Якщо Застрахованою особою е неповнолiтня особа, олержувачем cTpaxoBoi

виплатИ зГiдно з умовами Договору € lj законний представник (6атько/матiр/опiкун/пiклувальпик), У разi, якщо Застраховава особа на момент подавня
доКУментiв або отриманНя виплати е недiездатною або померла - Вигодонабувач визнача€ться згiдно чинного законодавства,

4. прЕдмЕт договору
4,1, ПРеДМеТОм ДОtОвору € майновi iнтереси, що не сулеречать закону, пов'язанi з житям, здоров'ям та працездатнjстю Застрахованоi особи,

5. зАстрАховАнА осоБА
П,l.Б, 3астрахованоi особи (надалi -3О)

ризики та знижки

стрАховА сумА. стрАховиЙ тАриФ. стрАховиЙ плАтlж

3агал ьн ий
страховий

ллатiж, rpH

Страховий
тариф,опцlТ стрАхувАння Страховий платiж

на однч 3О, rрн,

6.1,,Щобровiльне сrрахуsання медичних витрат

6.1.1.Покритrявитрат,пов'язанихзлiкуваннямСОvlD-19(кодМКХ-10:U07.01.},вт.ч.витратина обсервацiю (тдк/Нl}

6.2. flобровiльне grрахування вiд нещасних випадкiв

7. сrрок дlТдоговору
.1. Доrовiр

з 00 год. 00 хв. до 24 год, 00 хв.

7,2, l]ОГОВiР НабУВаС ЧИннОСтi з 00-00 rодин дати початку дli,Щоговору, яка вказана в п. 8 .Щоговору, але не ранiше дати сплати страхового платежу Страхуваrtьником, та

дiс ло 24-00 дня, вказаного в п. 7.1 Догоsору як дата закiнчення дii',Д,оговору.
7.3. СТРаХОВИК Не ВиЗнас страховим випадком i не здiЙснюс страхову виплатy/ якщо подiя, яка заявлена Страховику, як страхоsа, мала Mictle в перiод, коли страховий
платiж не був сtlлачений (або сплачений а HeI]oBHoмy обсязi). Жоден sипадок, який настав в такий перiод l]e розглядасться Страховиком як страхо8ий l страхова виllлdта
по ньому не здiйснюсться.

s. мlсцЕ дl'l'договору

СТРАХОВИК
Голова Правлiння

та населеного
,{]оrовiр страхYванllя склада€ться з Оферти та цього Акцепry.
flаНИЙ flОгОВiР Складено в електроннiй формi та пiдписано електронним пiдписом шляхом направлення Страховиком одt]оразового iдентифiкатора Страхува.r]ьнику та
ввелення Страхувальником такого iдентифiкатора в програмнi комплекси Страховика.
ПiЛПИСаЯНя цьОгО ,Д,оговору Страхувальником означа€ повне i беззастережне прийняття умов цього Договору та зголy Страхувальника зi Bciмa умовами ,Д,оговору без
ВИКЛЮчення i доповнення, викладеними в Офертi та Правилах, що розмiщенi на саЙтi Страховика WWW.iс-lпi5tо,,сQlццц. Страхувальt]ик пiдтверджу€, ulо sill
ОЗНаЙОМЛеНИЙ i ЗгОдниЙ З Правилами, зазначеними впЩоговорi та умоsами страхування, а також та iнформацiсю про фiнансову послуry, що йому пропонуеться, ts Ilоtsному
ОбСяЗi Згiдно з чинним законодавстsом Украiни. Пiдписанням цьоrо Дкцепry Страхувальник пiдтsерджус, що електронна формаflоговору не перешl(олжас I]раtsильllому
РОЗУМiННЮ НИМ УмОВ цьОгО Договору в повнiЙ Mipi та не може в подальшому служити пlдставою для заперечення ним дiЙсностi цього ljоговору. tla вимогу
СТРахуВальника Страховик здiЙснюе вручення Договору, пiдписаного оригiнальним пiдписом уповноваженого представника Страховика, в робочий час Страховика за
ЙОГО МiСЦеЗНахОдненням протяrом 5 (п'яти) робочих днiв з моменry отримання TaKoi вимоги. При вiдтвореннi на паперi договору Страховиком може бути використаlло
фаКСиМiЛЬне Вiлтворення пiдлису уповноваженоТ особи, а також вiдтворення вiдбитка печатки технiчними друкувальними приладами,

9. пlдписи cToPlH

СТРАХУВАЛЬНИК
З правилами, Загальними умовами страхування, групою ризикy ознайомлений

та згоден

УкраТна (KpiM територiЙ АвтономноI Республiки Крим, MicTa Севастополь, населених пунктiв Луrансько]'та Донецькоi областей, ле
органи державно] влади тимчасово не злiЙснюють сво]'повноважеtiня), а також KpiM населеноrо пу}lкту, де постiЙно проживас 3О

Номер cepBlcHoi картки

зо.

Г.Л. Крамер


