
ДОДАТКОВА УГОДА №1 
ДО ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ ЗА КОРДОНОМ (ПРИЄДНАННЯ) 
ОФЕРТА №  115/1 ВІД 23 СЕРПНЯ 2019 РОКУ 

м. Вінниця         01 липня 2020 року 
 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі – ПрАТ «СК «Місто» або 
Страховик), в особі Голови Правління Крамера Геннадія Леонідовича, що діє на підставі Статуту,  
керуючись Законом України «Про страхування», ст. 634 Цивільного кодексу України, пропонує фізичним 
особам, які отримують страхові послуги шляхом приєднання до Договору комплексного добровільного 
страхування під час подорожі за кордоном (приєднання) від 23 серпня 2019 р., оферта №  115/1  (надалі 
– Договір або Договір приєднання) укласти цю Додаткову угоду до діючого Договору про наступне: 

1. Додаток №2 Договору викласти в новій редакції: 

Додаток № 2 до Договору 

ДОДАТКОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ПОЗНАЧЕННЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ ПОЛІСІ 
затверджено Наказ ПАТ «СК «Місто» №01 від 23.01.2015 р. (зі змінами)  

Позначення 
ризику в Частині 

«А» Договору 
Групи ризику 

1 Особи, які виїжджають на активний відпочинок 

1s Особи, які виїжджають на морський відпочинок, що не пов’язаний з активним та/або екстремальним 

1е Особи, які виїжджають на екстремальний  активний відпочинок 

2а Дитина віком від 1 до 3 років 
2c Особи віком від 60 до 65 років 

2d Особи віком від 66 до 70 років 

W Особи, що виконують важку фізичну роботу/роботу із шкідливими і небезпечними  умови праці 

S Особи, що займаються спортом на професійному рівні 

N Особи, що не є громадянами України (нерезиденти) 

M Територія дії: Весь світ 
COVID-19 Покриття витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19 (код МКХ-10: U07.01.) 

2. Пункт 3.8.3.17. частини «В» Договору викласти в наступній редакції: 

«3.8.3.17. Епідемічними та пандемічними хворобами, за винятком витрат на оплату медичної 

допомоги пов’язаної  з коронавірусною хворобою 2019 (COVID-19), якщо умовами Договору передбачене 

страхування даного ризику». 

3. Доповнити частину «В» Договору пунктом 3.8.4.31 та викласти його в наступній редакції: 

«3.8.4.31. На проведення  експрес-, ІФА-, ПЛР- тестів, а також витрат пов’язаних з перебуванням  
Застрахованої особи на обсервації». 

4. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору приєднання, який укладено з урахуванням 
вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизначений строк шляхом приєднання 
споживача до умов Договору приєднання та набуває чинності з 10 липня 2020 року (через 10 днів  з 
моменту її розміщення на сайті Страховика). 

5. Сторони домовились, що всі інші умови Договору приєднання, який було опубліковано 23 серпня 
2019 року на сайті Страховика, залишаються діючими і не змінюються. 

6. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору приєднання з моменту вступу в силу поширюються 
на всіх осіб, які приєдналися до Договору приєднання, в тому числі які приєдналися до нього раніше дати 
вступу змін. 

7. ПІДПИС СТРАХОВИКА 
СТРАХОВИК 
ПрАТ «СК «Місто» 
Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, 25 
IBAN: UA523510050000026505642264850 
в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 33295475 
Тел./факс (0432) 508-108 
Голова Правління                                         
                                               
                                           Г.Л. Крамер 


