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RB_ASO: Zawarcie Umowy współpracy zawierającej warunki licencji Systemu CarnaLife Holo
ze spółką AWP P_C Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu
22.06.2022 r. doszło do zawarcia Umowy współpracy zawierającej warunki licencji Systemu CarnaLife
Holo _"Umowa"_ ze spółką AWP P_C Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul.
Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000189340, NIP: 1070000164, REGON: 015647690
_"Ubezpieczyciel"_, reprezentowaną przez pełnomocnika Meritum L.A. spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 57d lok. B/H, 54-204 Wrocław, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000373054,
NIP: 7010272695, REGON: 142716688.
AWP P_C Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie to ubezpieczyciel, który w
ramach ofert prywatnych ubezpieczeń komplementarnych ubezpiecza osoby fizyczne zapewniając im
dostęp do świadczeń zdrowotnych świadczonych przez współpracujące z Ubezpieczycielem placówki
medyczne, które znane są z korzystania z innowacyjnych rozwiązań i technologii medycznych.
Ubezpieczonym będącym beneficjentami umów ubezpieczenia komplementarnego przysługuje prawo
do uzyskania w określonych placówkach świadczeń zdrowotnych komplementarnych objętych
ubezpieczeniem. W związku z zawartą Umową Ubezpieczyciel będzie mógł rozszerzyć ofertę
ubezpieczeń komplementarnych o usługi medyczne _w tym zabiegi medyczne_ z wykorzystaniem
technologii Spółki, tj. Systemu CarnaLife Holo.
Jest to nowy model biznesowy dla produktu CarnaLife Holo, na podstawie którego Ubezpieczyciel
pokrywa koszty opłaty licencyjnej za korzystanie z Systemu CarnaLife Holo w związku z posiadanym
przez pacjenta ubezpieczeniem komplementarnym. Rozwiązanie CarnaLife Holo jest wykorzystywane
przez współpracującą z Ubezpieczycielem placówkę medyczną na zasadzie sublicencji.
Wysokość opłaty licencyjnej dla Ubezpieczyciela za pojedyncze wykorzystanie Systemu CarnaLife
Holo w związku z przeprowadzanym zabiegiem lub wykonaną wizualizacją wynosi równowartość w
PLN kwoty 1.200,00 EUR. Przewalutowanie będzie następować wg średniego kursu NBP z dnia
wystawienia faktury VAT. Strony będą rozliczać opłatę licencyjną w okresach miesięcznych.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron
z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. Umowa przewiduje możliwość rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym
zarówno przez Spółkę jak i Ubezpieczyciela w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez drugą
stroną.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. Wszelkie spory, które mogą
wyniknąć w związku z realizacją Umowy, Strony poddały do rozstrzygnięcia sądów polskich
właściwych ze względu na siedzibę powoda.
W opinii Zarządu Spółki zawarcie ww. Umowy może przełożyć się na wzrost rozpoznawalności
rozwiązania CarnaLife Holo oraz jego dalszą komercjalizację w ramach nowego modelu
biznesowego.
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