
додАтковА угодА }tb 1
до договору доБровIльного стрАхувАнIIя мАй[IА тА стрдхувдння Iц,IвIльноI
ВIДПОВЦАЛЬНОСТI ПЕРЕД ТРЕТIМИ ОСОБАМИ ВЛАСНИКА (КОРИСТУВДЧД) МДЙНД

(при€днАннЕ
ОФЕРТА NЬ404/000211 ВIД 19.04.2022 року

м. Вiпниця 11 травня 2022 року

IIРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (СТРАХОВА КОМПАНtЯ (MICTO> (надалi _
ПрАТ кСК <MicTo>> або Страховик), в особi виконавчого директора Федини Юлii Волод"*"рiu"", що
дiе на пiдставi Щовiрепостi вiд 19.04.2021 л!0110/202L,, керуючись Законом УкраIни <Про страхування),
ст. бЗ4 Щивiльного кодексу УкраТни, пропонуе фiзичпим особам, якi отримують cTpaxoBi послугпшляхом
приеднаннЯ до договоРУ лобровiльного страхУвання майна та страхування цивiльноТ вiдповiдальностi перед
третiми особами власника (корисryвача) майна (приеднаня). Оферта Ns404/000211 вiд 19,04.2022 року
(надалi - .Щоговiр або ,Щоговiр приеднання) укласти дану додаткову угОДу до дiючого !оговору про
наступне:

1. Викласти пункт 8.1..Щоговору в наступнiй редакцii:
K8.1, Загальна страхова сума встановлюеться з розрахунку 20 000 грн. за кожен квадратний метр загальноТ
площi помешкання (застрахованого майна) та вказуеться в Заявi-при€днання / Електро"rоrу полiсi.
Загальна страхова сума при cTpaxyBaнHi виключно ризику 7.2,8. Збптки внаслiдок вiЙни, вiйськових
(бойових) дiй, збройного конфлiкту встановлюеться з розрахунку 5 000 грн. за коя(он квадратний метр
загальноТ площi помешкання (застрахованого майна) та вкtвуеться в Заявi-присднанпя / Електронному
полiсЬ>.

2. Викласти пункт 8.2.. Щоговору в цаступнiй редакцiТ:
<8.2, СтраховиЙ тариф становить 0,24 О/о вiд загальноI страховоТ суми. Страховий тариф при

cTpaxyBaнHi виключно ризику 7.2,8, Збптки внаслiдок вiйни, вiйськових (бойових) дiй, збройного
конфлiкту становить 0 rl2Yo>>.

3. .Щодаткова угода е невiд'емною частиною .ЩоговорУ приеднання, який укJIадено з
урахуванням вимог статей бзз,6з4,64|,642 L{ивiльного кодексУ УкраТни на невизначений строк шляхом
приеднаннЯ споживача послугИ до умоВ.ЩоговорУ приеднання та набувае чинностi з 21 травня 2022 року.4. Сторони домовились, що Bci iншi умови ,Щоговору приеднання зtlлишаються дiючими i не
змiнюються,

5. Змiни визначенi в .щодатковiй угодi, з моменту набрання нею чинностi, поширюються на
Bcix осiб, що присднаJlися До,.Щоговору, у тому числi на тих, що приедналися до Щоговору ранiше дати
набрання чинностi змiн до Щоговору.
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