ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ № ____
м. ________________________
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П.І.Б. ___________________________________ (далі ‒ Замовник), з однієї сторони, та
ТОВ «___________», в особі ____________, який діє на підставі _____________ (далі ‒
Виконавець), з іншої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про надання
медичних послуг (далі ‒ Договір) про наступне:
1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати медичні
послуги Замовнику, а саме попередні медичні консультації, клініко-діагностичні
дослідження, маніпуляції та будь-які інші медичні заходи, спрямовані на встановлення
діагнозу Замовника та його лікування, в ________зазначити адресу лікувальнопрофілактичного закладу або установи_____________________, на умовах, визначених
цим Договором.
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1.2. Надання медичних послуг Виконавцем здійснюється згідно з Правилами
внутрішнього розпорядку, затвердженими Виконавцем (далі ‒ Правила), з якими
Замовник ознайомлюється при укладенні цього Договору.
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1.3. Замовлення медичних послуг за цим Договором здійснюється шляхом укладення
Сторонами Додаткової угоди, в якій визначається вид, вартість, календарна дата і точний
час початку надання Виконавцем замовлених медичних послуг (далі – Додаткова угода) та
порядок повернення невикористаної суми вартості медичних послуг Замовнику.
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1.4. Сторони можуть укласти декілька Додаткових угод до Договору. В такому разі
умови нової Додаткової угоди не можуть суперечити умовам Додаткової угоди, укладеної
раніше, і повинні виконуватися Сторонами незалежно від умов іншої Додаткової угоди.

A

IL

1.5. У Додатковій угоді можуть бути визначені інші, ніж передбачені Договором,
умови надання медичних послуг. Уразі наявності суперечностей між умовами Додаткової
угоди і умовами Договору, Сторони керуються умовами Додаткової угоди, але виключно з
питань, які стосуються кожної окремої Додаткової угоди.
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1.6. Додаткова угода, передбачена п. 1.3. Договору, набуває чинності лише після
підписання її Сторонами та оплати її вартості Замовником, і є невід’ємною частиною
Договору.
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1.7. У випадку, якщо Замовником буде порушено порядок оплати, визначений п. 2.11.
Договору, Додаткова угода вважається неукладеною та не створює для Сторін жодних
юридичних наслідків.

