Договір про надання медичних та інших послуг
м.Київ

Фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності Кобець Тетяна Володимирівна ,
(надалі-Медичний заклад), та фізична особа, яка звернулася до Закладу охорони здоров’я
для отримання медичних послуг та інших послуг для себе або від імені та в інтересах
третіх осіб, визначених додатково, надалі-Пацієнт, в подальшому разом іменуються як
Сторони, а кожна окремо як Сторона, уклали шляхом підписання Пацієнтом відповідної
Згоди на приєднання цей Договір про надання медичних та інших послуг (далі – Договір)
про нижченаведене:
1.Загальні положення
1.1.Медичний заклад на умовах цього Договору надає медичні та/або інші послуги,
надалі-Послуги, а Пацієнт та/або особи, які визначені ним в якості отримувачів Послуг,
отримують такі Послуги на умовах цього Договору та сплачують за них у відповідності до
встановлених відповідно до умов цього Договору Медичним закладом цін та умов оплати.
1.2.Послуги, в частині медичних послуг, надання яких здійснюється за цим Договором
медичними працівниками Медичного закладу здоров’я з метою діагностики, лікування,
профілактики або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта, надаються
відповідно до вимог чинного законодавства України про охорону здоров’я відповідно до
наявної в Медичного закладу Ліцензії на провадження господарської діяльності з
медичної практики.
1.3.Інші, не медичні послуги, що надаються за цим Договором, надаються відповідно до
обсягу та змісту, що самостійно визначається Медичним закладом.
1.4.Послуги за цим Договором надаються персоналом Медичного закладу.
1.5.Перелік Послуг, що надаються за цим Договором Пацієнту та/або визначеним ним
третім особам міститься в Додатку №1 до цього Договору (Прайс-лист), який самостійно
затверджується Медичним закладом та може бути в будь-який момент самостійно
змінений чи доповнений Медичним закладом без будь-якого попереднього чи додаткового
повідомлення чи узгодження з Пацієнтом.
1.6.Під час надання Послуг за цим Договором Пацієнт зобов’язаний дотримуватись сам та
забезпечити таке дотримання визначеними ним третіми особами, отримувачами Послуг за
цим Договором всіх та будь-яких вимог, приписів та рекомендацій, що були надані
Медичним закладом та його персоналом. Будь-які наслідки недотримання таких вимог,
приписів та рекомендацій безумовно покладаються виключно на Пацієнта та визначених
ним в якості отримувачів Послуг третіх осіб.
1.7.Під час виконання умов цього Договору Пацієнт зобов’язаний безумовно
дотримуватись Правил надання медичних послуг, що наведені в Додатку №2 до цього
Договору, та забезпечити таке дотримання з боку визначених ним в якості отримувачів
Послуг третіх осіб. Правила надання медичних послуг самостійно затверджуються
Медичним закладом та можуть бути в будь-який момент самостійно змінені чи доповнені
Медичним закладом без будь-якого попереднього чи додаткового повідомлення чи
узгодження з Пацієнтом.
1.8.Цей Договір про надання медичних та інших послуг діє для Пацієнта та визначених
ним в якості отримувачів Послуг третіх осіб в редакції, що діяла на дату підписання ним
відповідної Заяви про приєднання за виключенням змісту Додатків №1 та №2 до цього
Договору, які можуть бути змінені відповідно до умов цього Договору.
2.Правовий статус сторін
2.1.Пацієнт має право:
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2.1.1.Отримати від Медичного закладу Послугу, належної якості, в зручний для Сторін час
та відповідно до вимог чинного законодавства України.
2.1.2.Отримати вичерпну інформацію про зміст, суть та можливі наслідки, в тому числі
для стану здоров’я отримання ним Послуг, такі ж правомочності мають треті особи,
визначені Пацієнтом в якості отримувачів Послуг.
2.1.3.Відмовитись від подальшого отримання Послуг за цим Договором, що не позбавляє
його обов’язку оплатити надані до моменту такої відмови Послуги.
2.1.4.Підписати з Медичним закладом додаткові угоди про здійснення фото-відео фіксації
процесу надання Послуг, їх результатів та попереднього стану, та подальше використання
результатів таких зйомок, текст яких Сторони погоджують додатково.
2.1.5.Пацієнт та треті особи, визначені ним у випадку отримання Послуг за цим
Договором будуть мати всі правомочності в якості пацієнта, визначені чинним
законодавством України про охорону здоров’я.
2.2.Пацієнт зобов’язаний:
2.2.1.Ознайомитись належним чином з текстом цього Договору та всіх додатків до нього.
При цьому Сторони будуть вважати факт такого ознайомлення доконаним з моменту
підписання Пацієнтом відповідної Заяви про приєднання.
2.2.2.Точно та неухильно дотримуватись всіх та будь-яких вимог, приписів та
рекомендацій, що були надані Медичним закладом та його персоналом Пацієнту. Такі ж
зобов’язання покладаються на третіх осіб, визначених Пацієнтом в якості отримувачів
Послуг.
2.2.3.Своєчасно, в порядку та на умовах, визначених цим Договором та додатками до
нього здійснювати оплати Послуг.
2.2.4.Повідомляти Медичний заклад про всі відомості про стан власного здоров’я, іншу
подібну інформацію, до моменту отримання Послуг та в ході їх отримання. Такі ж
зобов’язання покладаються на третіх осіб, визначених Пацієнтом в якості отримувачів
Послуг. Вся відповідальність за повідомлення завідомо невірних даних про стан власного
здоров’я та наслідки такого покладаються відповідно на Пацієнта та на третіх осіб,
визначених Пацієнтом в якості отримувачів Послуг, які мають виконувати той же
обов’язок.
2.2.5.Пацієнт та треті особи, визначені ним зобов’язані своєчасно, тобто не пізніше, ніж за
10 хвилин до погодженого Сторонами дати та часу надання Послуг з’явитись за адресою
Медичного закладу для отримання таких послуг та проведення всіх, пов’язаних з ними
медичних і інших процедур.
2.3.Медичний заклад має право:
2.3.1.Надавати відповідно до умов цього Договору Послуги пацієнт або визначеним ним
третім особам, визначеним Пацієнтом.
2.3.2.Самостійно визначати обсяг, зміст, порядок надання та тривалість надання Послуг, їх
зміст з врахуванням побажань Пацієнта та третіх осіб, ним визначених.
2.3.3.Відмовитись від подальшого надання Послуг та розірвати цей Договір у випадку
виявлення порушень Пацієнтом або третіми особами, визначеними ним вимог п.п.2.2.
цього Договору без сплати будь-яких штрафних санкцій.
2.3.4.Вимагати від Пацієнта своєчасної та в повному обсязі оплати Послуг на умовах,
визначених в цьому Договорі та додатках до нього.
2.4.Медичний заклад зобов’язаний:
2.4.1.Надавати Послуги відповідно до вимог та приписів чинного законодавства України,
зокрема в частині законодавства про охорону здоров’я.
2.4.2.Надавати Пацієнту та визначеним ним третім особам інформацію щодо змісту та суті
Послуг, можливому впливу їх на стан здоров’я Пацієнта та таких третіх осіб шляхом
складання та підписання відповідних інформаційних згод в порядку та формі,
визначеному в чинному законодавстві України та цьому Договорі разом з додатками до
нього.
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2.4.3.Надавати Пацієнту на його вимогу інформацію, щодо стану його здоров’я в порядку
та на умовах, визначених чинним законодавством України. Ціж правила стосуються
визначених Пацієнтом в якості отримувачів Послуг третіх осіб.
2.4.4.Під час надання медичних послуг дотримуватись вимог чинного законодавства
України про охорону здоров’я.
3.Вартість послуг та порядок розрахунків
3.1.Пацієнт за надані йому та визначеним ним третім особам за цим Договором Послуги
зобов’язаний сплатити Медичному закладу грошову суму, розмір якої визначається
виходячи з переліку Послуг та цін на них.
Сторони виходять з того, що підписуючи цей Договір Пацієнт та треті особи, визначені
ним в якість отримувачів Послуг, підтверджують факт належного ознайомлення з цінами
на послуги та повної згоди з ними.
3.2.Пацієнт сплачує належну до сплати суму відповідно до п.п.3.1. цього Договору в
готівковій або безготівковій формі (відповідно до домовленості Сторін) Медичному
закладу.
3.3.Оплата Пацієнтом Медичному закладу здійснюється в День надання таких Послуг.
Сторони можуть погодити інший порядок оплати Послуг, в тому числі авансування.
Вартість послуг може бути збільшена за погодженням з Пацієнтом у разі надання
додаткових послуг, в тому числі і на прохання Пацієнта.
3.4.Всі витрати на банківські транзакції, необхідні для здійснення оплати за цим
Договором несе Сторона-платник. Належні до сплати грошові суми будуть вважатись
Сторонами сплаченими з моменту зарахування на банківський рахунок отримувача або до
каси Медичного закладу.
3.5.Кожна зі Сторін самостійно веде облік та сплату податків та зборів, що можуть
виникнути для неї в зв’язку з підписанням та виконанням цього Договору.
3.6.Треті особи, визначені Пацієнтом (у випадку наявності таких) можуть самостійно
визначати перелік замовлених Послуг та самостійно сплачувати за них Медичному
закладу.
3.7.Послуги будуть ввжатись Сторонами наданими в повному обсязі та належної якості,
якщо про інше не буде складено та підписано Сторонами відповідного двостороннього
Акту.
4.Відповідальність сторін
4.1.Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання або невиконання умов цього
Договору вони будуть нести відповідальність, визначену в цьому Договорі та чинному
законодавстві України.
4.2.За невиконання Пацієнтом та/або третіми особами, які ним були визначені в якості
отримувачів Послуг умов п.п.2.2.2. та/або 2.2.3. та\або Правил надання послуг (Додаток
№2) цього Договору він може бути припинений Медичним закладом в односторонньому
порядку без будь-якого завчасного попередження про таке та без повернення раніше
сплачених за ним сум.
4.3.Припинення, в тому числі дострокове дії цього Договору не звільняє його Сторони від
зобов’язань щодо сплати належних грошових сум.
4.4.У випадку несвоєчасної та/або неповної оплати Послуг за Договором Пацієнт сплачує
Медичному закладу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла в період, за
який нараховується пеня) від суми простроченої плати за кожний календарний день
прострочення платежів без обмежень строку нарахування і сплати пені. Сплата штрафних
снакцій не звільняє винну Сторону від належного та повного виконання своїх зобов’язань
за цим Договором.
4.5. Медичний заклад не несе відповідальності у випадках виникнення ускладнень з вини
Пацієнта та/або третіх осіб, визначених ним в якості отримувачів Послуг невиконання
призначень спеціаліста Медичного закладу, несвоєчасне повідомлення про виниклі
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відхиленнях і порушеннях в стані здоров’я, виникнення ускладнень, описаних в медичній
літературі, та інших подібних випадках, припинення, в тому числі дострокового надання
відповідної послуги не за ініціативою Медичного закладу, невідповідності результатів
Послуг очікуваним результатам за відсутності в цьому вини Медичного закладу щодо
повноти та своєчасності наданні відповідних послуг.
5.Інші умови
5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні
законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона
доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у
цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено довідкою Торгово-промислової
палати України у визначеному цим Договором порядку. Про настання та припинення
обставин форс-мажору сторона зобов’язана повідомити іншу сторону Договору протягом
трьох робочих днів з дня настання або припинення таких обставин відповідно.
5.2.Підписуючи відповідну Заяву про приєднання Пацієнт та/або треті особи, визначені
ним в якості отримувачів Послуг, також надає свою повну згоду на вибір лікаря (в частині
надання Медичним закладом медичних послуг), запропонованого Медичним закладом для
надання таких медичних послуг.
5.3.Цей Договір вступає в силу для Сторін з моменту підписання Пацієнтом відповідної
Заяви про приєднання та діє до повного виконання Сторонами його положень.
5.4.У випадку, якщо протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з моменту підписання
Пацієнтом відповідної Заяви про приєднання ним або третіми особами, визначеними ним
не було замовлено та отримано будь-яких послуг Медичного закладу, цей Договір між
Сторонами буде вважатись припиненим без будь-яких додаткових зобов’язань чи сплат
для його Сторін.
5.5.Умови цього Договору є обов’язковими в редакції цього Договору, що діяла на момент
підписання Пацієнтом відповідної Заяви про приєднання.
5.6.Пацієнт підписанням відповідної Заяви про приєднання дає безумовну згоду на повне
та неухильне дотримання ним та визначеними ним в якості отримувачів Послуг третіх
осіб особами Правил надання Послуг, які наведені в Додатку до цього Договору, який
самостійно затверджується Медичним закладом та може бути в будь-який момент
самостійно змінений чи доповнений Медичним закладом без будь-якого попереднього чи
додаткового повідомлення чи узгодження з Пацієнтом.
5.7. Підписуючи відповідну Заяву про приєднання Пацієнт та/або треті особи, визначені
ним в якості отримувачів Послуг, надають цим Медичному закладу повну, інформовану та
безумовну згоду на збір, зберігання, обробку та подальше використання власних
персональних даних з метою організації та надання відповідних Послуг. діючи відповідно
до положень чинного законодавства України.
Додатки:
Додаток. Правила надання послуг
СПД Кобець Тетяна Володимирівна
ИНН 2834710347
м. Київ, вул.Полтавська, 10, оф. 22
+38 098 220 03 11
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