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1. ffодаток jtlb 1 до Правил добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв (нова редакцiя)
(надалi - Правила) викласти у редакцii, що наведена у.Щодатку 1 до цих Змiн.

Змiнu М l do Правuл dобровiльноzо сmрахування Bid неulqснLlх вuпаdкiв (нова реdакцiя) Bid 07 серпня 20 l 7 р. 2
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Додаток ЛЪ 1 до Змiн ЛЬ 1

до Правил добровiльного страхування
вiд нещасних випадкiв (нова редакцiя).

Щодаток ЛЪ 1

до Правил добровiльного страхування
вiд нещасних випадкiв (нова редакцiя).

(в редакцii,Щодатку J\Ъl до Змiн Ns 1 до Правил).

БАЗОВI CTPAXOBI ТАРИФИ

ГРУПИ РИЗИКУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСБ
Групи ризику в залежностi вiд виду дiяльностi

Таблиця JtlЪ 1.1.
Групи
ризикY

ВИД ДIЯЛЬНОСТI

1 Службовцi, iнженерно-технiчнi працiвники та iншi категорii громадян, що
безпосередньо не зайнятi у процесi виробництва, умови працi яких не пов'язанi з
пiдвищеним ризиком lцодо одержання травми; артисти драматичних та музичних
TeaTpiB, артисти естради; робiтники банкiв (KpiM осiб, якi зайнятi iнкасуванням та
ПереВезенням грошеЙ); робiтники побутового та комунального господарства;
педагогiчниЙ персонал позашкiльних дитячих закладiв, викладачi та студенти
iнститутiв, TexHiKyMiB; домогосподарки; медичнi працiвники; робiтники
торговельноi мережi та харчування (KpiM кухаря); робiтники пошти та телеграфу;
службовцi бiблiотек; персонал готелiв; двiрники; кiоскери; робiтники преси.

2. Bci iншi категорii працюючих (робiтники, службовцi, працiвники сiльського
господарства та iH.), безпосередньо зайнятi в процесi виробництва; артисти балету
та танцювilльних ансамблiв; особистий склад аеродромного обслуговування;
iнкасатори та касири; робiтники ветлiкарень; газоелектрозварники; слюсарi;
робiтники обробноi промисловостi; KycTapi_; робiтники харчовоi промисловостi;
полiграфiчних пiдприсмств; пох(ежна охорона; вiйськовослужбовцi, працiвники
органiв внутрiшнiх справ (KpiM прачiвникiв карного розшуку, ДАI, водiiЪ);
робiтники будiвельноi, машинобудiвноi, скляноi промисловостi; працiвники
сiльського господарства; робiтники транспорту (KpiM повiтряного); робiтники
електростанцiй та експедицiй.

J. ОСОби, праця яких пов'язана з особливим ризиком, щодо настання нещасного
випадку; працiвники карного розшуку, ДАI, цивiльноi авiацiТ; випробувачi
автомашин i лiтакiв; артисти цирку, якi виконують трюки на канатах, трапецiях,
акробати, гiмнасти, автомотогонщики, дресирувальники диких звiрiв, наiЪники
конеЙ, каскадери; водii транспортних засобiв; працiвники гiрничолобувноi
промисловостi; особи, якi виконують роботи в пiдземних умовах, бурильники
нафтових i газових свердловин; Ti, чиiм мiсцем роботи е гiрничо- i газорятувilльна
слУхсба; працiвники, пов'язанi з виробництвом, зберiганням, випробуванням
вибlхових, отруйних речовин; водолази; особи, чия робота пов'язана з
МИСЛИВСтвОм, рибальством у морях i океанах, верхолазними, покрiвельними
роботами; монтажники бетонних, залiзобетонних конструкцiй; кранiвники;
рятувальники гiрничо- i водно- рятувальних станцiй.

Sлаiнu Ml dо Правuл dобровiльноzо сmрахування вid неlцаснuх вuпаdкiв (нова реdакцiя) Bid 07 серпня 20t7 р.
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Групи ризику в залежностi вh виду спорту
Iаблиця Ns 1.2

I. БАЗОВI CTPAXOBI ТАРИФИ

БАЗОВI РIЧНI CTPAXOBI ТАРИФИ
для осiб BiKoM вiд 1до 18 poKiB

Таблиця jю 1.З

БАЗОВI РIЧНI CTPAXOBI ТАРИФИ
для осiб BiKoM вiд 18 до 70 poKiB

ГрУпи ризику визначаються Страховиком враховуючи вид дiяльностi Застрахованоi особи
(Таблиця J\Ъ 1,1),

Таблиця J\Ъ 1.4

Група ризику

Страховий тариф,
випадкiв

о//о

Травматичне
ушкодження

тимчасова
втрата

працездатностi
Iнвалiднiсть Смерть

1 група 0,3 0,9 0,15 0,25

2 група 0,35 1,05 0,25 0,35

З група 0,4 |,25 0,3 0,45

Група Вид спорry

1
Подорожi (походи пiшi) - iз спокiйним ландшафтом, шахи, шашки, спортивний бридж,
бiльярл

2
Бадмiнтон, батут, буерний спорт, волейбол, гiмнастика художня, городки,
орiснтувальний спорт, вiтрильний спорт, лижнi гонки, плавання, радiоспорт, Teнic,
важка атлетика, лижнi гонки

3

Акробатика, бейсбол, боротьба, велоспорт (трек, шосе), водянi лижi, гребля, легка
аТЛеТИКа, планерниЙ спорт, водяне поло, гирьовиЙ спорт, лижне двоборство, пожежно-
прикладний спорт, стрибки у воду, стрiльба (yci види), фехтування, спортивне
орiентування, фiгурне катання

4

Альпiнiзм, баскетбол, бокс, бобслей, гiрськолижний спорт, дельтапланеризм,
коВЗанярськиЙ спорт, пiдводниЙ спорт, поло, подорожi (походи пiшi) - iз гiрським
ландшафтом, санниЙ спорт, спiдвей, хокей (yci види), шорти-трек, парашутний спорт,
стрибки на лижах iз трамплiну, фрiстайл, футбол, регбi, гандбол, сучасне п'ятиборство,
гiмнастика спортивна, кiнний спорт, карате, ручний м'яч, ралi, багатоборство

BiK ЗастрахованоТ
особи

(дитина)

Страховий тарифо 7о

Травматичне
ушкод}кення

тимчасова
втрата

працездатностi
Iнвалiднiсть Смерть

вiд l" до б poKiB 0,з7 0,18 0,07 0,08

вiд 7 до 15 poKiB 0,52 0,26 0,09 0,13

вИ 16 до 18 poKiB 0,77 0,39 0,14 0,20

З.цiнu Ml do Правuл dобровiльноео сmрахування Bid неlцаснuх вuпаdкiв (нова реdакцiф Bid 07 серпня 20l7 р. 4
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БАЗОВI CTPAXOBI ТАРИФИ
для туристiв та осiб, що займаються спортом

Групи ризику, на якi подiляються Застрахованi особи, що займаються спортом наведенi у
таблицi J\Ъ 1.2.

Розмiр страхового платежу залежить вiд групи ризику Застрахованоi особи та визначаеться
вiдповiдно до тарифiв, наведених у таблицi ]ф 1.5.

Таблиця J\Ъ1.5.
u/o Bil oBol

TepMiH страхування Туристи
Спортсмени

(гпчпи пизикч)
1 2 3 4

1 день 0,05

до3дн в 0,08

до5дн в 0,11

до7дн в 0,15 0,04 0,06 0,|2 0,29

до14 днiв 0,77 0,08 0,13 0,24 0,58

до 21 дня 0,19 0,13 0,19 0,36 0,86

до 1 мiсяця 0,2 0,7,1 0,25 0,48 1,15

до 2 мiсяц в 0,3 0,35 0,5 0,95 )1
до 3 мiсяц в 0,4 0,50 0,,75 |,45 з,45

до 4 мiсяц в 0,6 0,65 1,0 7,9 4,6

до 5 мiсяц в 0,7 0,85 1,,25 2,4 5,7 5

добм сяц в 0,9 1,0 1,5 3,0 6,9

до7м сяц в 1,0 1,,2 |,75 з,з5 8,05

до8м сяц в 1,1 1,35 2,0 3,85 q)

до9м сяцiв 1,3 1,5 )1\ 4,| 10,з5

до 10 мiсяцiв т,4 |,7 2,55 4,8 1 1,5

до i 1 мiсяц в 7,6 1,85 2,8 ý1-r" |2,65

до 12 мiсяц в |,7 7,6 2,4 4,6 1 1,04

суми)

П. КОРИГУВАЛЬНI КОЕФIЦI€НТИ ДО БАЗОВИХ СТРАХОВИХ ТАРИФIВ

1. Коефiцiент кiлькостi Застрахованих осiб
Таблиця ]ф 1.6

Кiлькiсть Застрахованих осiб Знижувальний коефiцiент до базового
стDахового тарифу

1-5 1,0
6_10 0,95
|\ -20 0,90
2| -з0 0,85
31_50 0,80

51 100 0,75
Понад 100 0,70

З"мiнuNЬl dоПравuлdобровiльноzосmрахуваннявidнеLцаснuхвuпаdкiв(новареdакцiфвid 07серпня20l7р.
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2. Коефiцiснт дii договору страхування впродовж доби (KpiM страхування осiб, для яких
застосовуються тарифи, зазначенi в таблицi Jф 1.5 цього ,Щодатку).

3. Коефiцiснт KopoTкocTpoKoBocTi дii Щоговору (KpiM страхування осiб, для яких
застосовуються тарифи, зазначенi в таблицi J\Ъ 1.5 цього !одатку).

Таблиця 1.8

За договорами страхування вiд нещасних випадкiв в залежностi вiд стану здоров'я
Застрахованоi особи встановленого за даними декларацii про стан здоров'я чи пiд час
МеДичного обстеження (у випадку Його проведення), cTaTi, BiKy, професiйноi належностi,
наявностi шкiдливих звичок, способу життя, розмiрiв страхових виплат по окремим страховим
ВиПаДкаМ, та iнших умов, визначених ,Щоговором страхування, у виIIадку проведення
святкових та рекламних акцiй, а також в зz}лежностi вiд iнших об'ективних чинникiв, якi
сУттево впливають на ступiнь страхового ризику, кiнцевий розмiр страхового тарифу
розраховуеться за допомогою:
- пiдвищувальних (вiд 1,01 до 10,0) та
- понижуючих (вiд 0,99 до 0,01) корегувальних коефiцiентiв
шляхом множення корегувального коефiцiенту на тарифи, якi вказанi у лолатку Nч 2 до цих
Правил.

Якщо протягом строку дii ,Щоговору страхування, укладеного строком на 1 (один) piK,
не бУло страхових випадкiв, то при укладаннi Щоговору страхування з цим Страхувальником
На НОвиЙ TepMiH до базового страхового тарифу може застосовуватись знижувальний
коефiцiснт 0,8.

Якщо !оговором страхування працiвникiв Страхувальника юридичноi особи
передбачена сплата страхового платежу не одноразово, а у кiлька етапiв, то може
Використовуватися пiдвищувальний коефiцiснт до базового страхового тарифу у розмiрi 1,2 -
при покварта-пьнiй сплатi страхового платежу, i |,4 - при помiсячнiй.

Норматив витрат на ведення справи складае до 65 вiдсоткiв в cTpyкTypi вищенаведених
страхових тарифiв,

Таблиця Nb 1.7

Щiя Щоговору страхування впродовrк доби Коефiцiснт
Упродовж 24-х годин на добу (за виключенням занять спортом) 1.00
Упродовж 24 годин на добу, в тому числi пiд час занять спортом,
тренувань, учбово-тренувальних зборiв, змагань (при cTpaxyBaHHi осiб,
якi займаються як професiйним, так i непрофесiйним спортом)

l,05

При виконаннi службових обов'язкiв - пiд час учбових занять, пiд час
знаходження в дошкiльному дитячому закладi, в т.ч. при слiдуваннi на
роботу (до мiсця навчання, дошкiльного дитячого закладу) i з роботи (з
мiсця навчання, дошкiльного дитячого закладу), апе не бiльше нiж 1,5
години до початку/закiнчення роботи (навчання, дошкiльного дитячого
закладу)

0,80

Тiльки пiд час занять спортом, тренувань, учбово-тренуваJIьних зборiв,
змагань (при cTpaxyBaHHi осiб, якi займаються професiйним спортом або
непрофесiйним та активним вiдпочинком)

0,95

Тiльки при виконаннi службових обов'язкiв, пiд час учбових занять, пiд
час знаходження в дошкiльному дитячому закладi, пiд час перебування в
готелi

0,65

Строк дii
Щоговору

стDахYвання

До 15

днiв
Кiлькiсть мiсяцiв (неповний мiсяць вважа€ться за повний)

1
,, з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Коефiцiент 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,]5 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

Змiнu Nbl dо Правttп dобровiльноео сmрqхування вid неulаснuх вuпqdкiв (нова реdакцiф Bid 07 серпня 20t7 р.
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ПI. CTPAXOBI ТАРИФИ ПО ДОБРОВIЛЬНОМУ CTPAXYBAHHI ВIД НЕЩАСНИХ
ВИПАДКIВ НА ТРАНСПОРТI.

БАЗОВI CTPAXOBI ТАРИФИ
По добровiльному страхуванню водiiЪ та пасажирiв вiд нещасних випадкiв на транспортi

(в залежностi вИ системи страхування, яку обирае Страхувальник)
Таблиця 1.9

ПОПРАВОЧНI КОЕФIЦI€НТИ
ДО баЗових рiчних страхових тарифiв по добровiльному страхуванню водiiЪ та пасажирiв
Вц неЩасних випадкiв на транспортi в залежностi вiд розмiру загальноi страховоТ суми

на один ТЗ
Таблиця 1.10

ПОПРАВОЧНI КОЕФIЦI€НТИ
ДО базових рiчних страхових тарифiв по добровiльному страхуванню водiiЪ та пасажирiв

вiд нещасних випадкiв на транспортi в залежностi вiд типу ТЗ
Таблиця 1.1l

Система страхування Страховий тариф, О/о

кСистема посадкових мiсць> 0,50
кпаушальна система> 0,70

кСистема пропорцiйноi вiдповiдальностi> 0,60
<особиста система) 0.40

Розмiр загальноi страховоТ суми на один ТЗ, грн. Розмiр кориryвального
коефiцiснry

Що 25 000 1,1 _ 1,30

25 001 - 50 000 0,9 - 1,20

50 001 _ 75 000 0,75 _ 0,90

75 001 - 300 000 0,5 _ 0,75

Бiльше 300 000 0,2 - 0,6

Тип ТЗ Розмiр кориryвального
коефiцiенry

IIегковий транспортний засiб 0,95 _ 1,1

Вантажний транспортний засiб 0,75 _ 0,95

IHKacaTopcbKi машини 1,0 _ |,2

Автобус, мiкроавтобус в межах населеного пункту 0,9 _ 1,1

Автобус, мiкроавтобус на мiжмiському сполученнi |,0 _ 1,2

Мотоцикл, квадроцикл, мопед, тощо 2,0 _2,6

Спецтехнiка (с/г TexHiKa, автокрани, будiвельна TexHiKa, тощо) 0,6 _ 0,9

1МiНu ]ф ] dО Правuл dобровiльноео сmрахувqння Bid неu,|аснuх вuпаdкiв (нова реdакцiя) Bid 07 серпня 20l 7 р, 7
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ПОПРАВОЧНI КОЕФIЦIеНТИ
До баЗових рiчних страхових тарифiв по добровiльному страхуванню водiЪ та пасажирiв

вiД нещасних випадкiв на транспортi в залежностi вiд умов використання ТЗ

Таблиця 1.12

ПОПРАВОЧНI КОЕФIЦI€НТИ
ДО баЗоВих рiчних страхових тарифiв по добровiльному страхуванню водiiЪ та пасажирiв
ВЙ неЩасних випадкiв на транспортi в залежностi вh строку дiiЩоговору страхування

ПОПРАВОЧНI КОЕФIЦI€НТИ
ДО базових рiчних страхових тарифiв по добровiльному страхуванню водiiЪ та пасажирiв
ВiД неЩасних випадкiв на транспортi в залежностi вiд розмiру загальноi cTpaxoBoi суми

на один ТЗ
Таблиця 1.14

За дОговорами страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi в залежностi розмiрiв
СТРаХОВих Виплат по окремим страховим випадкам, територii дii !оговору та iнших умов,
визначених.Щоговором страхування, а також в зttлежностi вiд iнших об'сктивних чинникiв, якi
суттсво впливають на ступiнь страхового ризику, кiнцевий розмiр страхового тарифу
розраховуеться за допомогою:
- пiдвищувальних (вiд 1,01 до 10,0) та
- понижуючих (вiд 0,99 до 0,01) корегувальних коефiцiснтiв
шляхоМ множеннЯ корегуваЛьногО коефiцiенТу на тарифи, якi вказанi У Цьому роздiлi III
!одатка до Правил.

НОРМатив Витрат на ведення справи складас до 65 вiдсоткiв в cTpyкTypi вищенаведених
страхових тарифiв.

Умови використання ТЗ Розмiр кориryвального
коефiцiенry

портивнi змагання, тести на швидкiсть, авто-шоу тощо 1,7 _2,|

TaKci, прокат, навчання водiнню 1,3 |,,|

1нше 0,9 _ 1,1

Таблиця 1.13

Строк дiI
Щоговору

стDахчвання

Що 15
днiв

Кiлькiсть мiсяцiв (неповний мiсяць вважаеться за повний)
1 2 3 4 э 6 7 8 9 10 11 lt

Коефiцiент 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

кiлькiсть зазначених Тз l 2-4 5-9 10-19 2|-29 31-50 51_
100

понад
100

Розмiр коригувального
коефiцiенry 1,00 0,98 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70

1MiHu Ml dо ПравtlЛ dобровiльнОео сmрqхування Bid неu4qснuХ вuпаdкiв (нова реdакцiя) Bid 07 серпня 20l 7 р,
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Про ресстрацirо ТОВАРИСТВ)/ З

ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНI CTIO
КСТРАХОВА КОМПАI-ПЯ
<Ю.Ес.Ай> змiн до правил
добровiльного страхування

За результатами розгляду листiв ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВ1ДАJIЬНIСТЮ (СТРАХОВА КОМПАНIЯ <Ю.Ес.Ай.) про реестрацiю
змiн до правил добровiльного страхування, вiд 1 1 .09.20 19 Ng 1 0-6061
(вх, Nл П 2219 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 М 10-6062 (вх. Jф П 2220 в|д
11.09.2019 ), вiд 11.09,2019 м 10-606з (вх. М П 2221 вiд 11.09,2019 ), вiд
l1,09.2019 N9 10-6064 (вх. JФ П2222 вiд l1.09.2019 ), вiд li.09.2019 м 10-6065
(вх. JФ П 2223 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 Jф 10-б066 (вх. Nl П 2224 вiд
11,09.2019 ), вiд 11.09.2019 Ns 10-6067 (вх. J\Ъ П 2225 вiд 11.09.2019 ), вiд
l1,09.2019 Ns l0_60б8 (вх. Nч П2226 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 Ю 10-6069
(вх. Nя П 2227 вiд t1.09.2019 ), вiл 11.09.2019 Jф 10-6070 (вх. Nл П 222В вiд
l1.09.2019 ), вiд 11.09.2019 }lb 10-607i (вх. Nл П 2229 вiд 11.09,2019 ), вiд
11.09.2019 М 10-6072 (вх. J\b П2230 вiд l1.09.2019 ), вiд 11.09.2019 Ng 10-6073
(вх, М П22З1 вiл 11.09.20l9 ), вiдповiдно до пункту 3 частини першоТ cTaTri 28

Закону Украlни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг>), частини тре,гьоi cTaTTi |7 Закону Украiни <Про

страхування)), на пiдставi пiдпункту 62 пункту 4 Положення про Нацiональну
комiсiю, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг,
затвердженого Указом Президента Украiни вiд 23.11.20t1 N9 1070, ЛiценЗiйних

умов провадження господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових посЛУГ (KpiM

професiйноi дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених постаноВОЮ

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 07.12.2016 JЮ 9lЗ, Нацiональна комiсiЯ ЩО

здiйснюс державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, постаltоВиЛа:

1 . Заресструвати ТОВДРИСТВУ З ДОДДТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ



2
(СТРАХОВА КОМПАНIЯ <Ю.Ес.Ай.> (код за еДРПОУ 32404600;
мiсцезнаходження: 042|0, м. КиТв, просп9кт ГероТв Сталiнграда, 4, когr. бА):

змiни Ns 1 до Правил добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв,
затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ (СК (Ю.Ес.Ай.> КИм Г.Г. вiд
09.09.2019 М 105;

змiни Jф 1 до Правил добровiльного медичного страхування (безперервного
страхування здоров'я), затвердженi наказом Генерального директора TldB <СК
<Ю.Ес.Ай,> Ким Г.Г. вiд 09.09.2019 Ns l05;

змiни N9 1 до Правил добровiльного страхування здоров'я на випадок
хвороби, затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК <IО.ЕС,Ай.>
IfuM I-.Г. вiд 09.09,2019 Jф 105;

змiни Ns 1 до Правил добровiльного страхування наземного транспорту
(KpiM залiзничного), затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ (СК
<Ю.Ес.Ай.> Ким Г.I', вiд 09.09.20l9 Jф 1 05;

змiни Ns l до Правил добровiльного страхування вантажiв та багажУ
(вантажобагажу), затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК
<Ю.Ес.Ай,> Ким Г.Г, вiд 09.09.2019 Ns 105;

змiни Nc 1 до Правил добровiльного страхування вiд вогневиХ РИЗИКiВ Та

ризикiв стихiйних явищ, затвердженi наказом Генерального директОРа Т,ЩВ KCI{

<Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд 09.09.2019 JФ i05;
змiни Jф 1 до Правил добровiпьного страхування майна (iншого, нiж

передбачено пунктами 5-9 статгi б Закону Украiни <Про страхування>),

затвердженi наказом Генерального директора Т,ЦВ <СК кЮ.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд

09.09,2019 N,, l05;
змiни Ns 2 до Правил добровiльного страхувацня цивiльноj вiдповiдальностi

власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника),

затвердя(енi наказом Генерального директора ТДВ (Ск <Ю.Ес.Ай.> Ким Г,Г, вiд

09.09,20l9 Ns l05;
змiни Np 1 ло Правил добровiльного страхування вiдповiдальностi перед

третiми особами (kpiM цивiльнот вiдповiдальностi власникiв наземного

,pu".nopry, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника),

затвердженi наказом Генерального дироктора ТДВ (СК <Ю.ЕС.Ай.> КИМ Г.Г, ВiД

09.09,20l9 Ng l 05;
змiни Jф 1 до Правил добровiльного страхування кредитiв (у тому числi

вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту), затвердженi наказом

Генерального директора ТЩВ (СК (Iо.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд 09,09.2019 Ns l05;

змiнИ Ns 2 до ПравиЛ добровiльногО страхува}Iня фiнансових ризикiв,
затвердженi наказом Генерального директора Т.ЦВ <СК кЮ.ЕС.Ай.> КИМ Г.Г. ВiД

09.09.2019 Jф 105;
змiни Ns 1 до Правил добровiльного страхування медичних витрат,

затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (Ск <Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд

09.09,20l9 Jф 105;



з
змiни JФ t до Правил добровiльного страхування сiльськогосподарськоТ

продукцiТ, затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК <Ю.Ес.Ай.>
Ким Г.Г. вiд 09,09.2019 Ns 105.

2. Управлiнню забезпечення дiяльностi Голови та .lленiв KoMiciT забезпечити
оприлюдЕеннJI рiшення на офiцiйному веб-сайтi Нацкомфiнпослуг у мережi
IHTepHeT.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена

Нацкомфiнпослуг Максимчук О.В.

голова koMicii I. Пашко

Згiдно з чинним законодавством
вiдповiд1.1о до колегiального рiшення KoMiciT

Ппотокол Ns li засiдання
KbMicii "iд П. tП. Д2./g.
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