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Внести наступні зміни до Правил: 

1. У пункті 9.4.5 Правил замінити «за винятком випадків, передбачених» на «крім 

випадків, встановлених». 

2. Пункт 9.2.6 Правил викласти в наступній редакції: 

«При укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори 

страхування щодо цього предмета Договору та стосовно Застрахованої особи». 

3. Розділ 4 Правил доповнити новими пунктами 4.5 наступного змісту: 

«4.5. Згідно умов статті 16 Закону України «Про страхування» Договір страхування може 

містити інші умови за згодою сторін». 

4. Розділ 11 Правил доповнити новими пунктами 11.4 - 11.5 та підпунктами 11.4.1 - 11.4.5 

наступного змісту: 

«11.4. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат або страхового 

відшкодування є:  

11.4.1 навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір 

страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється 

на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані 

необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, 

гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої 

укладено Договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства 

України;  

11.4.2 вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на користь якої 

укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;  

11.4.3 подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору 

страхування або про факт настання страхового випадку;  

11.4.4 несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без 

поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, 

характеру та розміру збитків;  

11.4.5 інші випадки, передбачені законом.  

11.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у 

здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону».  

5. Розділ 16 Правил доповнити новими пунктами 16.1.4 наступного змісту: 

«16.1.4. У випадку, якщо Договір страхування конкретизує, уточнює або доповнює 

положення цих Правил, то пріоритетну силу мають положення Договору страхування». 

6. Доповнити Правила Додатком 2 – Особливими умовами добровільного страхування 

медичних витрат, який викласти в редакції, що наведена у Додатку 1 до цих змін до Правил. 
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Додаток 1  

до змін до Правил 

 

 

 

 

Додаток 2  

до Правил добровільного 

страхування медичних витрат 

      від «10» грудня 2007 р. 
 

 

 
«ОСОБЛИВІ УМОВИ  ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  

МЕДИЧНИХ  ВИТРАТ ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ »  

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ 

 В цьому розділі наведені терміни, що використовуються в цих Особливих умовах  

добровільного страхування медичних витрат під час подорожі (надалі – Особливі умови, 

Умови), і значення, в якому їх слід розуміти в контексті цих Умов. 

 Вигодонабувач – особа, якій повинна бути здійснена страхова виплата згідно з умовами  

договору страхування або відповідно до законодавства. 

 Застрахована особа – фізична особа, про страхування якої за її згодою укладається Договір 

страхування і яка може набувати прав та обов’язків Страхувальника згідно з Договором 

страхування. 

 Країна перебування - територія іноземної держави, на якій перебуває Застрахована особа в 

період дії договору страхування. Під час закордонної поїздки за умови дії договору страхування 

Застрахована особа може відвідувати декілька країн і договір буде діяти на території  кожної з 

цих країн. 

 Країна постійного проживання - країна, громадянином якої є Застрахована особа та/або 

де Застрахована особа постійно/переважно (не менше 183 днів на рік) проживає, або країна, що 

декларується Застрахованою особою як місце постійного проживання.  

 Ліміт відповідальності Страховика - граничний розмір страхової виплати в межах 

страхової суми, який за згодою сторін може встановлюватись по окремому страховому 

ризику/випадку, по одній Застрахованій особі, по одній вимозі. 

 Медична евакуація - перевезення потерпілої (хворої) Застрахованої особи із 

застосуванням спеціально обладнаного медичного транспорту чи транспортом загального 

користування із забезпеченням спеціальних умов перевезення у супроводі медичного 

персоналу та/або із застосуванням переносного медичного обладнання у медичний заклад або 

до лікаря з метою надання їй кваліфікованої медичної допомоги, якщо необхідність такого 

перевезення зумовлена медичним станом Застрахованої особи. 

 Медична репатріація - перевезення потерпілої (хворої) Застрахованої особи із 

застосуванням спеціально обладнаного медичного транспорту або транспортом загального 

користування із забезпеченням спеціальних умов перевезення у супроводі медичного 

персоналу і/або із застосуванням переносного медичного обладнання з країни тимчасового 

перебування у країну постійного проживання (громадянства) Застрахованої особи з метою 

надання їй кваліфікованої медичної допомоги, якщо необхідність такого перевезення 

зумовлена медичним станом Застрахованої особи. 

 Медичні витрати – витрати на медичну, медично-транспортну допомогу Застрахованій 

особі. 
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 Медично-транспортна допомога - перевезення Застрахованої особи за медичними 

показаннями спеціалізованим медичним транспортом або транспортом загального 

користування із забезпеченням спеціальних умов транспортування та у супроводі медичного 

персоналу і/або із застосуванням переносного медичного обладнання. Поняття медично-

транспортної допомоги включає в себе медичну евакуацію, медичну репатріацію, а також 

посмертну репатріацію / перевезення тіла Застрахованої особи, померлої під час подорожі, з 

метою поховання. 

 Місце дії договору страхування – територія, визначена у договорі страхування, при 

перебуванні Застрахованої особи на якій, діє договір страхування 

 Невідкладна стоматологічна допомога - медична допомога при гострому захворюванні 

зубів та прилеглих анатомічних структур, спрямована на сповільнення патологічного процесу 

або на його радикальне усунення без подальшого відновлювального лікування.  

 Нещасний випадок - раптова, випадкова, короткочасна, непередбачувана та не залежна від 

волі Застрахованої особи подія, що фактично відбулась у строк та у місці дії Договору 

страхування і внаслідок якої настав розлад здоров’я Застрахованої особи або її смерть 

(зокрема, травматичні пошкодження, поранення, випадкове потрапляння в дихальні шляхи 

чужорідного тіла, утоплення, ураження блискавкою і/або електричним струмом, опіки, 

обмороження, укуси тварин, отруйних комах, змій, випадкове отруєння газами, побутовими чи 

промисловими хімічними речовинами і т. ін.). 

 Подорож - будь-який тимчасовий виїзд Застрахованої особи за межі місця або країни її 

постійного проживання (громадянства) із зобов'язанням залишити місце тимчасового 

перебування у визначений строк. 

 Посмертна репатріація -  від лат. Repatriatio, повернення (транспортування) тіла 

Застрахованої особи у випадку її загибелі або смерті під час подорожі з країни тимчасового 

перебування у країну її постійного проживання (громадянства) з метою поховання. Відповідно 

до цих Особливих умов та умов Договору страхування посмертна репатріація Застрахованої 

особи здійснюється в Україну. Якщо померла під час подорожі Застрахована особа є 

іноземними громадянином чи особою без громадянства та якщо це передбачено умовами 

Договору страхування, посмертна репатріація може здійснюватись Страховиком в країну 

постійного проживання чи громадянства такої Застрахованої особи. 

 Представник Страховика - юридична особа (спеціалізована сервісна компанія, Асистанс), 

яка за дорученням та за рахунок коштів Страховика при настанні страхового випадку здійснює 

організацію надання та оплату передбаченої Договором страхування  медичної, медично-

транспортної допомоги Застрахованій особі у місці дії Договору страхування. 

 Раптова хвороба (захворювання) - гостре захворювання, загострення чи ускладнення 

хронічного захворювання, що несподівано виникло під час подорожі, становить загрозу життю 

та здоров`ю Застрахованої особи і вимагає невідкладного медичного втручання і/або надання 

медично-транспортної допомоги. Конкретний зміст поняття раптової хвороби (захворювання) 

зазначається у Договорі страхування  

 Стаціонарна медична допомога - медична допомога, що надається Застрахованій особі 

при її госпіталізації у державний або приватний лікувальний заклад, що має ліцензію на 

надання стаціонарної медичної допомоги, або у стаціонарне відділення медичного закладу, 

розташованого у місці дії Договору страхування. 

 Страховик - ТДВ «Страхова компанія «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ», від імені якого 

укладається Договір (договори) добровільного страхування медичних під час подорожі.  

 Страхувальники – юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із Страховиками 

Договори страхування або є Страхувальниками відповідно до законодавства України 

 Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 

ймовірності та випадковості настання. 

 Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася і з 

настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування 

Страхувальнику, Застрахованій особі або Вигодонабувачу. 

 Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов Договору 

страхування зобов’язаний провести страхову виплату при настанні страхового випадку. 
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 Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений 

період страхування. 

 Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку 

Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 

 Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов 

Договору страхування при настанні страхового випадку. 

 Страховий акт – документ, що складається Страховиком при настанні страхового випадку 

і який разом із заявою Страхувальника про виплату страхового відшкодування є підставою для 

здійснення цієї виплати. Страховий акт складається на підставі документів про причини, 

обставини страхового випадку і розмір збитку.  

 Страховий сертифікат, страхове свідоцтво, страховий поліс - документ, що посвідчує 

факт укладення Договору страхування і який є формою Договору страхування. 

 Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором 

страхування. Договором може бути передбачена безумовна та/або умовна франшиза. Умовна 

франшиза звільняє страховика від здійснення страхової виплати при настанні страхового 

випадку, якщо розмір заподіяної шкоди не перевищує розміру встановленої франшизи. 

Безумовна франшиза, визначена договором страхування, зменшує відповідальність страховика 

при здійсненні страхової виплати на розмір установленої франшизи. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. «Особливі умови добровільного страхування медичних витрат під час подорожі», 

розроблені відповідно до «Правил добровільного  страхування медичних витрат» від 

10.12.2007 року, що діють у Страховика, Закону України «Про страхування», інших 

нормативних актів чинного законодавства України. 

1.2. Страховик відповідно до чинного законодавства та на підставі цих Умов укладає 

Договори добровільного страхування медичних витрат під час подорожі (надалі – Договір, 

Договір страхування) зі Страхувальниками.  

1.3. Ці Особливі умови регулюють загальні умови добровільного страхування 

медичних витрат та порядок укладання Договору страхування під час подорожі. Конкретні 

умови добровільного страхування медичних витрат під час подорожі визначаються при 

укладанні Договору страхування за угодою Сторін, повинні відповідати цим Особливим 

умовам та не суперечити чинному законодавству України. 

1.4. Суб'єктами добровільного страхування медичних витрат є: Страховик, 

Страхувальник, Застрахована особа.  

1.4.1. Страхувальниками згідно з цими Умовами можуть бути: 

а) юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми – резиденти та нерезиденти 

України, у тому числі банки чи інші кредитні установи;  

б) фізичні особи – підприємці;  

в) дієздатні фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.  

1.4.1.1. Страхувальник - юридична особа, що може укладати Договори страхування 

лише про страхування фізичних осіб, зазначених у Договорі страхування як Застраховані 

особи.  

  1.4.1.2. Страхувальник – дієздатна фізична особа може укласти Договір страхування як 

на свою користь, так і на користь іншої фізичної особи, зазначеної у Договорі страхування як  

Застрахована особа.   

        Якщо Страхувальник - фізична особа уклав Договір страхування на власну користь, то 

він одночасно є  Застрахованою особою.  

1.4.2. Застрахованими особами можуть бути фізичні особи у віці від 1 (одного) до 70 

(сімдесяти) років включно - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, 

які перебувають в Україні на законних підставах.   

Особи віком до 1 (одного) року та понад 70 (сімдесят) років приймаються на 

страхування на спеціальних умовах, зазначених у Договорі страхування. 
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1.5. При укладанні Договору страхування Страхувальник за письмовою згодою  

Застрахованої особи має право призначати фізичних або юридичних осіб (далі - 

Вигодонабувачів) для одержання виплат страхового відшкодування, а також замінити 

Вигодонабувачів до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором 

страхування. 

1.6. Страхування згідно з цими Умовами здійснюється без попереднього медичного 

освідчення Застрахованої особи, якщо інше не обумовлено Договором страхування. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

2.1. Предметом договору страхування за цими Умовами є майнові інтереси, що не 

суперечать закону, пов'язані з життям, здоров'ям застрахованої особи та медичними витратами 

застрахованої особи, а також її додатковими витратами, які безпосередньо пов'язані з 

настанням страхового випадку під час здійснення застрахованою особою подорожі (поїздки).  

 

3. СТРАХОВИЙ РИЗИК І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК  
3.1. Страховими ризиками є ймовірні та випадкові (неочікувані) витрати на медичну, 

медично-транспортну допомогу (надалі - медичні витрати), яких Застрахована особа може 

зазнати під час здійснення подорожі за межі місця чи країни постійного проживання в 

результаті: 

3.1.1 раптової хвороби (захворювання) Застрахованої особи, що несподівано виникла 

під час подорожі, становить загрозу життю і здоров`ю Застрахованої особи та вимагає 

невідкладного медичного втручання і/або надання медично-транспортної допомоги, що не 

може бути відкладена до моменту повернення Застрахованої особи з подорожі. При цьому 

поняття раптової хвороби (захворювання) Застрахованої особи у Договорі страхування 

повинно бути конкретизовано за змістом, а саме: вперше виявлена гостра хвороба, хронічна 

хвороба, загострення чи ускладнення хронічної хвороби; 

3.1.2 ушкодження організму Застрахованої особи в результаті нещасного випадку; 

3.1.3 гострого зубного болю, що виник внаслідок гострого захворювання зуба чи 

прилеглих тканин або щелепної травми в результаті нещасного випадку; 

3.1.4 ускладнення вагітності; 

3.1.5 смерті Застрахованої особи.   

Конкретний перелік страхових ризиків узгоджується Страхувальником і Страховиком 

при укладанні Договору та зазначається у Договорі страхування. 

3.2. Страховими випадками є: 
3.2.1 звернення Застрахованої особи (особи, яка її представляє) до Страховика 

(уповноваженого Представника Страховика) у зв'язку із необхідністю відшкодування 

понесених медичних витрат та/або з приводу організації надання і оплати медичної, медично-

транспортної допомоги Застрахованій особі у обсязі, передбаченому Договором страхування, 

при настанні подій, зазначених у пунктах 3.1.1 – 3.1.4 цих Особливих умов;   

3.2.2  звернення Страхувальника, спадкоємців Застрахованої особи або інших осіб, які 

представляють Застраховану особу, до Страховика (уповноваженого Представника 

Страховика) при настанні події, зазначеної у пункті 3.1.5 цих Особливих умов, у зв'язку із 

необхідністю відшкодування витрат на перевезення або поховання останків Застрахованої 

особи, померлої під час подорожі, та організації такого перевезення (поховання) за умови, що: 

а) події, зазначені у пунктах 3.1.1 – 3.1.5 цих Особливих умов, відбулись у строк та у 

місці дії Договору страхування і передбачені Договором страхування; 

б) медичні витрати були погоджені із Страховиком і/або уповноваженим 

Представником Страховика та визнані ними доцільними та виправданими або підлягають 

відшкодуванню за рішенням суду, що набуло законної сили. 

3.3. Конкретний перелік страхових випадків узгоджується Страхувальником і 

Страховиком при укладанні Договору страхування і зазначається у Договорі  страхування. 

 

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
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4.1. Не визнаються страховими випадками події, зазначені у пункті 3.2 цих Особливих 

умов, що стались в результаті: 

4.1.1 ядерного вибуху, впливу радіації будь-якого походження; раптового погіршення 

екологічної ситуації з причини радіаційного, хімічного та бактеріологічного забруднення 

навколишнього середовища; 

4.1.2 стихійного лиха та його наслідків, епідемії, карантину, метеорологічних  умов; 

4.1.3 військових дій та їх наслідків, народних хвилювань, повстань, заколотів, бунтів, 

революцій, страйків, масового безладу, актів тероризму;   

4.1.4 служби Застрахованої особи в будь-яких військових силах чи формуваннях, у 

правоохоронних структурах, пожежній охороні, в охороні комерційних структур; 

4.1.5 перебування Застрахованої особи в місцях позбавлення волі у період відбування 

покарання або знаходження під слідством; 

4.1.6 умисного заподіяння Застрахованою особою собі тілесних пошкоджень;  

4.1.7 самогубства, спроб самогубства Застрахованої особи, за винятком випадків, коли 

Застраховану особу було доведено до такого стану протиправними діями третіх осіб; 

 4.1.8 вживання наркотичних, токсичних речовин, медичних препаратів без призначення 

лікаря;  

4.1.9 керування Застрахованою особою будь-яким транспортним засобом (автомобілем, 

мотоциклом, моторним човном тощо) у стані алкогольного, наркотичного або токсичного 

сп’яніння, а також добровільної передачі Застрахованою особою права на керування 

транспортним засобом особі, яка знаходиться у стані алкогольного, наркотичного чи 

токсичного сп’яніння або не має права на керування таким транспортним засобом, зокрема, 

відповідної категорії; 

4.1.10 польоту Застрахованої особи на літальному апараті, включаючи керування ним, за 

винятком польоту Застрахованої особи в якості пасажира на літака цивільної авіації, що 

керується професійним пілотом;  

4.1.11 польоту Застрахованої особи на безмоторних літальних апаратах, моторних 

планерах, надлегких літальних апаратах. 

4.2. Події, зазначені у пункті 3.2 цих Особливих умов, не визнаються страховими 

випадками, якщо подорож здійснювалась з метою: 

4.2.1 занять професійними, аматорськими або організованими видами спорту, пов'язаних 

з підвищеним травматизмом, зокрема, таких, як автомотоспорт, альпінізм, баскетбол, волейбол, 

бокс, боротьба, бойові види спорту, велосипедний спорт, гірський туризм, гірськолижний 

спорт, гандбол, гімнастика, дельтапланеризм, легка атлетика, ковзанярський спорт, кінний 

спорт, рафтинг, стрибки у воду, вітрильний спорт, стрибки з парашутом, підводне плавання та 

пірнання, самбо, дзюдо, сучасне п'ятиборство, лижний спорт, біатлон, тріатлон, важка 

атлетика, силове триборство, повітряні види спорту, фехтування, стрільба, фігурне 

катання, футбол, хокей, спелеологія, скелелазіння, перегони будь-якого виду (крім бігу) та ін.; 

4.2.2 занять діяльністю (у тому числі професійною), пов'язаною з підвищеною 

небезпекою (у тому числі в якості шахтаря, будівельника, електромонтажника і т. ін.); 

4.2.3 отримання лікування. При цьому Страховик не відшкодовую витрати на лікування, 

з метою отримання якого здійснювалась подорож, а також витрати у зв'язку з погіршенням 

стану здоров'я або смертю Застрахованої особи в результаті такого лікування. 

4.3. Не визнаються страховими випадками події, що зазначені у п. 3.2 цих Особливих 

умов, якщо такі події пов'язані з: 

4.3.1 хронічними, вродженими хворобами та вадами, їх ускладненнями або наслідками, 

що існували у Застрахованої особи на момент укладання Договору страхування незалежно від 

того, чи проводилось лікування таких хвороби чи ні; 

 4.3.2 венеричними хворобами, хворобами, що передаються статевим чи переважно 

статевим шляхом незалежно від шляху їх передачі та часу існування, а також наслідками таких 

хвороб; 

4.3.3 захворюванням на СНІД, ВІЛ-інфікуванням, а також будь-якими формами 

гепатиту; 
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4.3.4 психічними, психоневрологічними захворюваннями та їх загостреннями, 

судомними станами, неврозами (атаками паніки, депресії, істерії і т. ін.); 

4.3.5 онкологічними хворобами; 

4.3.6 контролем за перебігом вагітності та її перериванням незалежно від строку, 

штучним заплідненням, лікуванням безпліддя, контрацепцією, плановою пологовою 

допомогою; 

4.3.7 ускладненнями вагітності та/або її перериванням незалежно від її строків. 

4.4. Страховик не відшкодовує наступні витрати: 

4.4.1 на стаціонарне лікування, медично-транспортну, транспортну допомогу, не 

санкціоновану уповноваженим Представником Страховика або Страховиком.  

4.4.2 на будь-які медичні перевезення у випадку незначних захворювань або травм, які, 

на думку лікаря уповноваженого Представника Страховика або Страховика, підлягають 

лікуванню на місці їх виникнення та не перешкоджають продовженню Застрахованою особою  

подорожі або її самостійному пересуванню; 

4.4.3 на медичні перевезення у випадку, коли, на думку лікаря уповноваженого  

Представника Страховика, Застрахована особа фізично спроможна повернутися до місця її 

постійного проживання у якості звичайного пасажира регулярного рейсу авіаційного, 

залізничного, автомобільного транспорту; 

4.4.4 на лікування хронічних хвороб, а також хвороб, відомих або наявних у 

Застрахованої особи на момент укладання Договору страхування, незалежно від того, 

здійснювалось їх лікування чи ні; 

4.4.5 пов'язані з погіршенням стану здоров'я або смертю Застрахованої особи, пов'язані з 

лікуванням, яке Застрахована особа отримувала до початку страхування, а також у випадах, 

якщо подорож була протипоказана Застрахованій особі за станом здоров'я; 

4.4.6 на купірування та лікування судомних станів, нервових та психічних хвороб та 

неврозів; 

4.4.7 на діагностичні маніпуляції (у тому числі консультації та лабораторні дослідження) 

без наступного лікування; 

4.4.8 на медичне обстеження (лабораторне, інструментальне), медичні консультації, 

огляд лікарем, після яких не було призначене лікування; 

4.4.9 на ангіографію, на хірургічні втручання на серці та судинах (у тому числі 

ангіопластику, шунтування, протезування, стентування тощо) навіть при наявності медичних 

показань для їх проведення; 

4.4.10 на лікування онкологічних хвороб; 

4.4.11 на лікування сонячних опіків та інших гострих змін шкіри, спричинених дією 

ультрафіолетового випромінювання; 

4.4.12 на отримання Застрахованою особою будь-яких медичних послуг, не пов'язаних з 

раптовим захворюванням чи нещасним випадком, на профілактичні заходи, загальні медичні 

огляди;  

4.4.13 на лікування ВІЛ-інфекції та хвороб, що є її наслідками; 

4.4.14 на консультації та обстеження під час вагітності, на пологи та після родовий 

догляд за дитиною; 

4.4.15 на медичну допомогу при ускладненнях вагітності незалежно від її строків; 

4.4.16  на лікування хвороб, що передаються статевим шляхом, та їх наслідків; 

4.4.17 пов'язані з пластичною та відновною хірургією, трансплантологією (пересадкою 

органів) та будь-яким протезуванням, включаючи зубне та очне; 

4.4.18 на ремонт, підбір і придбання окулярів, слухових апаратів, коригуючих або 

медичних пристроїв, приладів тощо; 

4.4.19 на стоматологічну допомогу, крім витрат на огляд, екстрене лікування та 

медикаменти при гострому запаленні зуба та прилеглих до зуба тканин, а також при травмі 

зуба в результаті нещасного випадку; 

4.4.20 на лікування хвороб шкіри, у тому числі алергічних (крім набряку Квінке), якщо 

немає загрози життю Застрахованої особи; 
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4.4.21 на будь-які медичні послуги, що не є необхідними в даний момент з медичної 

точки зору, або на лікування, не призначене лікарем; 

4.4.22 на медичну допомогу, необхідність в якій виникла в результаті добровільної 

відмови Застрахованої особи від призначень лікаря, отриманих нею у зв'язку із зверненням з 

приводу настання страхового випадку; 

4.4.23 на психотерапевтичне, косметологічне, реабілітаційне, фізіотерапевтичне 

лікування, лікування методами мануальної терапії, рефлексотерапії (акупунктури), 

хіропрактики, масажу, гомеопатії, геліо-, фіто-, натуротерапії та інші методи нетрадиційної 

медицини;  

4.4.24  на лікування і догляд за Застрахованою особою з боку її родичів незалежно від їх 

професійної кваліфікації, а також пов'язані із забезпеченням перебування родичів 

Застрахованої особи, зумовленого її лікуванням та наступним поверненням в країну постійного 

проживання; 

4.4.25 на будь-які медичні послуги, що надаються юридичною чи фізичною особою, яка 

не має відповідної ліцензії, або особою, яка не має права займатися медичною діяльністю; 

4.4.26  на медично-транспортні послуги, не підтверджені відповідними фінансовими 

документами; 

4.4.27  на реабілітацію, відновне лікування та фізіотерапію; 

4.4.28  на проведення курсу лікування на курортах, в санаторіях, пансіонатах, будинках 

відпочинку та в інших подібних закладах; 

4.4.29 на дезінфекції, планові, позапланові вакцинації і щеплення, а також на лікування 

захворювань, які виникли внаслідок порушення вимог щодо обов'язкових вакцинацій і 

щеплень;  

4.4.30 на проведення медичних експертиз, лабораторних та діагностичних досліджень, 

не пов'язаних з нещасним випадком чи раптовим захворюванням; 

4.4.31 на послуги додаткового комфорту в медичних закладах (палати типу «люкс», 

телевізора,телефону, кондиціонера, зволожувача, послуг перукаря, масажиста, косметолога, 

перекладача тощо); 

4.4.32 на будь-яке лікування, яке вважається експериментальними або має 

дослідницький характер; 

4.4.33 на усунення наслідків самолікування; 

4.4.34 на лікування, яке не відповідає діагнозу; 

4.4.35 на лікування наслідків алкогольної інтоксикації; 

4.4.36 на послуги чи забезпечення, що перевищують помірні, обґрунтовані розміри їх 

оплати, тобто не є звичайними, виправданими та доцільними; 

4.4.37 на медичну допомогу Застрахованій особі - учаснику спортивних змагань або 

зборів з боку організаторів цих змагань (зборів) чи лікаря команди; 

4.4.38 на медичну допомогу, надану Застрахованій особі після її повернення в країну її 

постійного проживання, а також після дати припинення дії Договору страхування; 

4.4.39 у розмірах, що перевищують встановлені Договором страхування страхові суми; 

4.4.40 у розмірі безумовної франшизи, якщо безумовна франшиза встановлена 

Договором страхування; 

4.4.41 здійснені у зв'язку з подією, що відбулась поза строком і місцем дії Договору; 

4.4.42 на будь-яку медичну, медично-транспортну допомогу, не передбачену Договором 

страхування; 

4.4.43  на санаторно-курортне лікування; 

4.4.44  що виникли після закінчення строку дії договору страхування 

4.4.45 моральний збиток, судові витрати, адміністративні штрафи, витрати на оплату 

юридичних послуг та послуг перекладача. 

4.5. Події, що зазначені 3.2 цих Особливих умов, не визнаються страховими випадками, 

якщо такі події відбулись в результаті перебування Застрахованої особи у стані наркотичного, 

алкогольного, токсичного сп'яніння, факт якого підтверджено відповідно до законодавства 

держави, у якій знаходилась Застрахована особа на момент настання страхового випадку. 
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4.6. Дія Договору страхування не поширюється на випадки, що відбулися поза строком 

та місцем дії Договору страхування. 

4.7. За особливих умов, обумовлених Договором страхування, та за умови сплати 

додаткового страхового платежу страховими випадками можуть визнаватись події, що 

зазначені у пп. 4.1.1 -  4.1.4, 4.1.10, 4.1.11, 4.2.1 – 4.2.3, 4.3.1, 4.3.5, 4.3.7 цих Особливих умов, а 

також можуть бути відшкодовані Страховиком витрати, зазначені у пп. 4.4.4, 4.4.11, 4.4.15, 

4.4.20, 4.4.29, 4.4.30 цих Особливих умов. 

4.8. Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення та обмеження 

страхування, що не суперечать цим Особливих умов і законодавству.  

4.9. Конкретний перелік виключень зі страхових випадків та обмежень страхування 

узгоджується Страхувальником і Страховиком при укладанні Договору страхування та 

зазначається у Договорі страхування.  

 

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА. 

5.1. Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком та 

Страхувальником під час укладання Договору страхування або внесення змін до Договору 

страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством.  

5.2. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі 

страхових випадків, Договору страхування у цілому.  

5.3. При одночасному у страхуванні страхова сума зазначається окремо на кожну 

Застраховану особу, зазначену в Договорі страхування. 

5.4. Страхова сума встановлюється у національній грошовій одиниці України (гривнях) 

та зазначається у Договорі страхування.  

5.5. Якщо Договір страхування укладається на час здійснення подорожей за кордон 

України, страхова сума встановлюється у доларах США або Євро залежно від того, на якій 

території діє Договір страхування. 

5.6. Умовами Договору страхування може бути передбачена безумовна франшиза - 

частина збитків, що не відшкодовується Страховиком. Франшиза може бути встановлена у 

відсотках страхової суми або в абсолютній величині. 

5.7. Якщо Договором страхування передбачена безумовна франшиза (сума, що 

оплачується Застрахованою особою лікареві/медичній установі та не відшкодовується 

Страховиком), то вона діє при оплаті медичних витрат по кожному страховому випадку, якщо 

інше не обумовлено Договором страхування. 

5.8. У договорі страхування можуть бути передбачені ліміти відповідальності – 

максимальний розмір страхової виплати в межах страхової суми, яку сплачує Страховик за 

окремими видами ризиків. 

 

6. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ 

 6.1. Страхові тарифи обчислюються Страховиком шляхом актуарних розрахунків. 

Базові страхові тарифи з добровільного страхування медичних витрат зазначені у Додатку 1 до 

цих Особливих умов. 

 6.2.  Конкретний розмір страхового тарифу за Договором страхування обчислюється на 

підставі таблиці Базових страхових тарифів з урахуванням строку, місця дії Договору 

страхування, наявності додаткових умов страхування шляхом множення базового страхового 

тарифу на понижуючі або підвищуючи коефіцієнти. 

 6.3. Страховий платіж обчислюється шляхом множення встановленої за Договором 

страхування  страхової суми на ставку страхового тарифу, визначеного згідно з пунктом 6.2 

цих Особливих умов, та зазначається у Договорі страхування (страховому полісі, страховому 

сертифікаті). 

 6.4. Страховий платіж сплачується Страхувальником відповідно до статті 19 Закону 

України «Про страхування»: Страхувальник-резидент згідно з укладеним Договором 

страхування має право вносити страхові платежі лише у грошовій одиниці України, а 

Страхувальник-нерезидент – у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці 

України у випадках, передбачених чинним законодавством України та Договором страхування.  
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Якщо дія Договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до 

укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється 

відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання.  

 6.5. Страховий платіж сплачується Страхувальником одним платежем за весь строк 

страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 6.6. Оплата страхового платежу може здійснюватись у безготівковій формі або 

готівкою. Страховий платіж вважається сплаченим:  

 а) при безготівковій формі розрахунків – з дати зарахування страхового платежу на 

поточний рахунок Страховика;  

 б) при сплаті готівкою -  з моменту сплати страхового платежу в касу Страховика. 

 6.7. Якщо інше не передбачено Договором страхування, страховий платіж повинен бути 

сплачений до моменту одержання Страхувальником Договору страхування (страхового поліса). 

 6.8. У випадку несплати страхового платежу у обсязі та у строки, обумовлені Договором 

страхування, Договір страхування вважається таким, що не набув чинності і не має будь-яких 

наслідків для сторін, якщо Договором страхування не обумовлено інше. 

    6.9. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші умови сплати 

страхового платежу.  

7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.  

7.1. Для укладення договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову 

заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти 

договір страхування. 

7.2. На вимогу Страховика Страхувальник при укладанні договору страхування повинен 

надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для 

оцінки страхового ризику: 

7.2.2 якщо Страхувальником є фізична особа - прізвище, ім'я та по-батькові українською 

мовою, дату народження, адресу місця мешкання, телефон Страхувальника; прізвище, ім'я та 

по-батькові українською мовою та у латинській транскрипції (відповідно до запису у 

закордонному паспорті), дату народження, адресу мешкання, телефон Застрахованої особи; 

7.2.3 якщо Страхувальником є юридична особа – повне найменування, адресу 

місцезнаходження, поштову адресу (при необхідності), телефон, банківські реквізити 

Страхувальника, список Застрахованих осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по-батькові 

українською мовою та у латинській транскрипції (відповідно до записів у закордонному 

паспорті), дату народження, адресу мешкання та телефон; 

7.2.4 заплановані дати початку і закінчення подорожі; 

7.2.5 назви країни чи регіону, на території яких повинен діяти Договір страхування; 

7.2.6  мету, з якою здійснюється подорож; 

7.2.7 професію та вид діяльності, якщо Застрахована особа здійснює подорож з метою 

роботи; 

7.2.8 вид спорту або тип спортивних змагань, у яких передбачається участь 

Застрахованої особи; 

7.2.9 страхову суму. 

7.2.10 достовірні відомості про стан здоров'я особи, яка буде застрахована.  

7.2.11 інформацію про договори особистого страхування, укладені стосовно особи, яка 

буде застрахована, з іншими Страховиками. 

7.3. Для  укладання  Договору  страхування Страхувальник подає Страховику паспорт 

громадянина України та закордонний паспорт особи, що підлягає страхуванню. 

 7.4. При укладенні Договору страхування Страховик має право запросити у 

Страхувальника документи, необхідні для оцінки Страховиком страхового ризику, зокрема, 

інформацію та/або документи медичних закладів, інших компетентних установ. 

 7.5. Договір страхування може бути укладений на користь однієї Застрахованої особи 

або одночасно на користь декількох Застрахованих осіб. У будь-якому випадку у Договорі 

страхування повинні бути зазначені всі особи, які застраховані по ньому. 

 7.6. У разі, якщо Страхувальник укладає Договір страхування на користь осіб, які 

подорожують організованою групою, Страхувальник надає Страховику завірений підписами 
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відповідальних осіб та скріплений оригінальною печаткою Страхувальника список таких осіб 

із зазначенням прізвищ, імен, дат народження, адрес проживання, особистих підписів кожної 

особи. Цей список є додатком і невід'ємною частиною Договору страхування. При цьому 

страхові поліси (страхові сертифікати), оформлюються Страховиком на кожну Застраховану 

особу окремо. 

7.7. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом 

(полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування 

 7.8. У разі втрати Страхувальником (Застрахованою особою) примірника Договору 

страхування (страхового полісу, страхового сертифікату) він повинен негайно повідомити про 

це Страховика. Замість втраченого документа на підставі письмової заяви Страховик 

оформлює і надає Страхувальнику (Застрахованій особі) дублікат примірника Договору 

страхування (страхового поліса, страхового сертифіката).  

7.9. У разі, якщо дата початку подорожі Страхувальника (Застрахованої особи) 

перенесена на інший строк і Страхувальник (Застрахована особа) заявив Страховику про 

переоформлення Договору страхування на інший строк до дати початку строку його дії, 

попередньо оформлений Договір страхування (страховий поліс, страховий сертифікат) 

анулюється, страховий платіж повертається Страхувальнику. При цьому Страховик залишає за 

собою право із суми страхового платежу утримати вартість виготовлення анульованого бланку 

Договору страхування (страхового поліса, страхового сертифіката).    

У будь-якому випадку переоформлення Договору страхування (страхового поліса, 

страхового сертифіката) при зміні дати початку подорожі здійснюється до початку строку дії 

Договору страхування.  

 7.10. Страховик має право без пояснення причин відмовити в укладанні Договору 

страхування. 

 

8. СТРОК ДІЇ ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

8.1 Строк дії договору страхування може бути встановлено від однієї доби до 12 місяців. 

Договір страхування діє тільки у період, який вказано в ньому. Строк дії  договору страхування 

не продовжується. 

8.2. Договір страхування може бути укладений: 

8.2.1 на  строк здійснення однієї подорожі;        

8.2.2 на строк здійснення Застрахованою особою багаторазових подорожей протягом 

строку дії Договору страхування. 

8.3. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.  

 8.4. Дія Договору страхування закінчується о 24-й годині 00 хвилин дати, зазначеної у 

Договорі страхування як дата закінчення строку дії Договору страхування, крім випадків його 

дострокового припинення за умов розділу 16 цих Особливих умов.  

 8.5. Договором страхування, укладеним на строк здійснення однієї подорожі, може бути 

передбачено, що: 

8.5.1 дія Договору страхування починається з моменту, коли Застрахована особа, яка 

вирушає у подорож, перетне адміністративні межі населеного пункту, у якому вона постійно 

проживає, або державний кордон при виїзді з території України, але не раніше 00-00 годин 

дати, зазначеної в Договорі страхування як дата початку строку його дії;  

8.5.2 дія Договору припиняється з моменту, коли Застрахована особа, яка повертається з 

подорожі, перетне адміністративні межі при в'їзді у населений пункт, у якому вона постійно 

проживає, або державний кордон при виїзді з України, але не пізніше 24-00 години дати, 

зазначеної як дата закінчення строку Договору страхування, якщо інші обставини, зазначені у 

розділі 16 цих Особливих умов, не призвели до дострокового припинення дії Договору 

страхування. 

8.6. Умовами Договору страхування може бути передбачено, що дія Договору 

страхування, укладеного на час здійснення Застрахованою особою туристичної подорожі, 

починається  з   моменту  посадки  в  туристичний  транспортний   засіб   (транспортний засіб,  
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передбачений туристичною путівкою), і припиняється у момент висадки з туристичного  

транспортного засобу (транспортного засобу, передбаченого туристичною путівкою) у 

кінцевому пункті подорожі. 

 8.7. Якщо Договір страхування укладено на строк, протягом якого здійснюються 

багаторазові подорожі з невизначеними датами і тривалістю кожної окремої подорожі, але 

визначеною загальною кількістю днів дії Договору страхування, Договір страхування діє 

протягом тієї кількості днів перебування Застрахованої у подорожі, що зазначена у розділі 

«Кількість днів дії Договору страхування». При кожній наступній подорожі Застрахованої 

особи кількість днів дії Договору страхування автоматично зменшується на кількість днів 

попередньо здійснених Застрахованою особою подорожей.  

Дія Договору страхування припиняється, якщо вичерпана загальна кількість днів 

перебування Застрахованої особи у багаторазових подорожах протягом строку дії Договору 

страхування, що встановлена у розділі «Кількість днів дії Договору страхування».      

8.8. Якщо Договір страхування укладено на строк, протягом якого здійснюються 

багаторазові подорожі з невизначеними датами кожної окремої подорожі, але з обмеженою 

тривалістю дії Договору страхування упродовж кожної окремої подорожі, Договір страхування 

діє протягом тієї кількості днів безперервного перебування Застрахованої особи у кожній 

окремій подорожі, яка зазначена у розділі «Кількість днів дії Договору страхування».  

Дія Договору страхування припиняється, якщо вичерпано кількість днів безперервного 

перебування Застрахованої особи у кожній окремій подорожі упродовж строку дії Договору 

страхування, що встановлена у розділі «Кількість днів дії Договору страхування». 

 8.9. У випадку, зазначеному у пункті 10.1.1.4 цих Особливих умов, коли на момент 

закінчення строку дії Договору страхування повернення Застрахованої особи в країну (у місце) 

її постійного проживання є неможливим у зв'язку з її невідкладною (екстреною) 

госпіталізацією в результаті страхового випадку, Страховик виконує свої зобов'язання по 

даному страховому випадку в межах страхової суми протягом 4-х (чотирьох) тижнів поспіль, 

починаючи від дати закінчення строку дії Договору страхування, якщо інше не обумовлено 

Договором страхування. При цьому на всі інші випадки, які мали місце після дати закінчення 

строку (кількості днів) дії Договору страхування, зобов'язання Страховика щодо виплати 

страхового відшкодування не поширюються. 

 8.10. Місцем дії Договору страхування може бути територія будь-якої країни світу.  

 8.10.1. Якщо місцем дії Договору страхування визначена територія України, Договір 

страхування не діє у місці (населеному пункті) постійного проживання Застрахованої особи. 

 8.10.2. Якщо місцем дії Договору страхування визначена будь-яка інша країна світу, 

Договір страхування не діє на території України. 

8.11. За згодою Страховика і Страхувальника у Договорі страхування можуть бути 

встановлені інші обмеження щодо місця дії Договору страхування. 

8.12. Договір страхування не діє на території зон збройних чи військових конфліктів та 

тих, що знаходяться під санкцією ООН, якщо інше не передбачено Договором страхування.  

 

9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 

9.1. Страховик зобов'язаний: 
9.1.1. Ознайомити Страхувальника з цими Особливими умовами та Правилами 

страхування. 

9.1.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного 

здійснення страхової виплати. 

9.1.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений 

Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне 

здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), 

розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом. 

9.1.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 

випадку щодо запобігання або зменшення розміру збитку, якщо це передбачено умовами 

Договору страхування. 
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9.1.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий 

ризик, або у разі наміру Страхувальника збільшити страхову суму переукласти з ним Договір 

страхування. 

9.1.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника (Застраховану особу) та їх 

майнове становище, крім випадків, встановлених законом. 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші обов'язки Страховика. 

9.2. Страховик має право: 

9.2.1. При укладенні Договору страхування вимагати від Страхувальника інформацію, 

що необхідна для оцінки ступеню страхового  ризику. 

9.2.2. Перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладенні Договору 

страхування. 

9.2.3. Отримати від Страхувальника, Застрахованої особи будь-які додаткові відомості 

про предмет Договору страхування, у разі необхідності вимагати від Застрахованої особи 

пройти за власний кошт медичний огляд у призначених Страховиком лікарів або медичних 

закладах.   

9.2.4. Самостійно з’ясовувати причини і обставини страхового випадку. З цією метою 

робити запити про відомості, пов’язані зі страховим випадком, до правоохоронних органів, 

банків, медичних закладів та інших  підприємств, установ і організацій, що володіють 

інформацією про обставини страхового випадку, а також можуть самостійно з’ясовувати 

причини та обставини страхового випадку.  

9.2.5. Відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити розмір страхового 

відшкодування у випадках, передбачених умовами Договору страхування. 

9.2.6. Вносити зміни у Договір страхування згідно з цими Особливими умовами. 

9.2.7. Достроково припинити дію Договору страхування згідно з цими Особливими 

умовами та Договором страхування. 

9.2.8. Приймати участь у якості третьої особи при розгляді будь-якої справи, що 

пов'язана зі страховим випадком, у суді. 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права Страховика. 

9.3. Страхувальник зобов'язаний: 

9.3.1. Своєчасно вносити страхові платежі у розмірі та строки, визначені Договором 

страхування.  

9.3.2. При укладанні Договору страхування надати Страховикові інформацію про всі 

відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, i надалі 

інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику. 

 9.3.3. При укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні 

договори страхування щодо цього предмета Договору страхування. 

 9.3.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, внаслідок настання 

страхового випадку. 

 9.3.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений 

умовами страхування. 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші обов'язки 

Страхувальника.  

 9.4. Страхувальник має право: 

 9.4.1. Одержати будь-які роз’яснення за укладеним Договором страхування і цими 

Особливими умовами. 

 9.4.2. При укладенні Договору страхування призначати за згодою Застрахованої особи 

фізичних або юридичних осіб (Вигодонабувачів) для отримання виплат страхових 

відшкодувань, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не 

передбачено Договором страхування.  

9.4.3. У разі настання страхового випадку одержати страхову виплату відповідно до умов 

Договору страхування. 

9.4.4. На внесення змін до умов Договору страхування відповідно до умов цих 

Особливих умов; 
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9.4.5. На дострокове припинення Договору страхування відповідно до умов цих 

Особливих умов; 

9.4.6. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову 

Страховика у страховій виплаті або розмір страхової виплати, здійсненої Страховиком при 

настанні страхового випадку; 

9.4.7. Отримати дублікат Договору страхування (страхового полісу, сертифікату, 

свідоцтва) в разі його втрати. 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права Страхувальника. 

 

10.  МЕДИЧНІ ВИТРАТИ, ЩО ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ СТРАХОВИКОМ ПРИ 

НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ. 

10.1. Згідно з цими Особливими умовами відповідно до умов Договору страхування при 

настанні страхового випадку Страховик відшкодовує спеціалізованим підприємствам 

(компаніям), які надавали Застрахованим особам відповідні послуги, або безпосередньо 

Застрахованим особам (за умови надання відповідних документів) витрати, що зазначені нижче 

(надалі – Медичні витрати), якщо інше не передбачено договором страхування:   

10.1.1.  Витрати на медичну допомогу Застрахованій особі, а саме:  

            10.1.1.1. Витрати на невідкладне (екстрене) амбулаторне лікування, включаючи послуги 

лікаря, невідкладні діагностичні (лабораторні, інструментальні) дослідження, амбулаторне 

хірургічне, терапевтичне лікування, призначені лікарем медикаменти, перев'язувальні засоби і 

засоби фіксації; 

            10.1.1.2. Витрати на невідкладне (екстрене) стаціонарне лікування (госпіталізацію), 

включаючи послуги лікаря, невідкладні діагностичні (лабораторні, інструментальні) 

дослідження, хірургічне, терапевтичне лікування у стаціонарі, готельні послуги (вартість 

перебування у палаті стандартного типу, палаті інтенсивної терапії, реанімаційній палаті), 

призначені лікарем медикаменти, перев'язувальні засоби і засоби фіксації, медичний догляд. 

            Страховик залишає за собою право оплачувати стаціонарне лікування Застрахованої 

особи в межах страхової суми (ліміту страхової суми) до тих пір, доки медичний стан 

Застрахованої особи не дозволить перевезти її до місця (в країну) її постійного проживання. 

            10.1.1.3. У разі необхідності, якщо це передбачено Договором страхування, при 

невідкладній (екстреній) госпіталізації в межах страхової суми (ліміту страхової суми) 

Страховик відшкодовує додатково витрати на візит до Застрахованої особи та медичні послуги 

лікаря-спеціаліста вузького профілю, якщо це необхідно для встановлення діагнозу або 

надання кваліфікованої медичної допомоги, при цьому Застрахована особа за медичним 

висновком є нетранспортабельною. 

             10.1.1.4. Якщо це передбачено Договором страхування, в межах страхової суми (ліміту 

страхової суми) Страховик відшкодовує витрати на оплату стаціонарного лікування 

Застрахованої особи при її невідкладній (екстреній) госпіталізації у місці (країні) тимчасового 

перебування після дати закінчення строку (кількості днів) дії Договору страхування, якщо 

Застрахована особа визнана нетранспортабельною та її повернення у місце (країну) її 

постійного проживання за медичним висновком повинно бути організовано у більш пізній 

строк. 

При цьому  Страховик відшкодовує витрати Застрахованої особи на проїзд до місця 

(населеного пункту) в країні її постійного проживання в один кінець економічним класом, 

витрати на проїзд до транспортного вузла (аеропорту, вокзалу) у країні тимчасового 

перебування, з яким є пряме міжнародне сполучення з населеним пунктом в країні постійного 

проживання Застрахованої особи. Зазначені витрати відшкодовуються у випадку, якщо від'їзд 

Застрахованої особи не відбувся вчасно, в день, зазначений у проїзних документах, що є на 

руках у Застрахованої особи, з причини перебування Застрахованої особи на стаціонарному 

лікуванні в результаті страхового випадку. Застрахована особа зобов'язана зробити все від неї 

залежне, щоб повернути (здати) невикористані проїзні документи та відшкодувати їх вартість 

Страховикові. При недотриманні даної умови Страховик має право вирахувати із суми 

страхового відшкодування вартість невикористаних проїзних документів; 
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10.1.1.5. Витрати на невідкладну стоматологічну допомогу при гострому зубному болю 

у випадках, передбачених п. 3.1.3 цих Особливих умов, на суму, обумовлену Договором 

страхування; 

10.1.1.6. Витрати на невідкладну гінекологічну і акушерську допомогу при вагітності у 

випадках раптового ускладнення нормального перебігу вагітності або в результаті нещасного 

випадку, коли існує загроза життю Застрахованої особи - на евакуацію до найближчого 

медичного закладу, первинну діагностику, перший візит (консультацію, допомогу) лікаря, 

якщо це передбачено Договором страхування; 

10.1.1.7. Витрати на доставку лікарських засобів, призначених лікарем, для надання 

невідкладної допомоги, у місце страхового випадку, якщо лікарські засоби не можна придбати 

на місці, якщо це передбачено Договором страхування. 

            10.1.2. Витрати на медично-транспортну допомогу Застрахованій особі, а саме: 

10.1.2.1. Витрати на медичну евакуацію Застрахованої особи з місця виникнення 

надзвичайних обставин спеціалізованим медичним транспортом чи іншим транспортним 

засобом у найближчий медичний заклад або до лікаря, який може надати адекватну медичну 

допомогу, у місці (країні) тимчасового перебування Застрахованої особи, а також  у разі її 

переводу в інший медичний заклад, призначений лікарем та підтверджений лікарем 

Представника Страховика (у випадках, якщо Застрахована особа не може пересуватись 

самостійно); 

10.1.2.2. Витрати на екстрену медичну репатріацію Застрахованої особи з країни її 

тимчасового перебування відповідним транспортним засобом із забезпеченням спеціальних 

умов транспортування або спеціалізованим авіатранспортом, включаючи витрати на медичний 

супровід (якщо медичний супровід рекомендований лікарем), у медичний заклад в країні 

постійного проживання Застрахованої особи, у якому можливе подальше надання їй необхідної 

медичної допомоги (при невідкладних станах), за умови відсутності у країні тимчасового 

перебування Застрахованої особи можливостей для надання їй необхідної медичної допомоги. 

 Екстрена медична репатріація здійснюється виключно у випадках, коли її необхідність 

підтверджується висновком лікаря Представника Страховика (Страховика) на підставі 

висновку лікуючого лікаря  та при відсутності медичних протипоказань до її здійснення.  

Витрати на екстрену медичну репатріацію відшкодовуються в межах обумовленої у 

Договорі страхування суми (ліміту страхової суми);  

10.1.2.3. Витрати на медичну репатріацію Застрахованої особи із-за кордону до митного 

пункту в країні її постійного проживання (громадянства), найближчого до місця її постійного 

проживання, або до найближчого медичного закладу за місцем проживання Застрахованої 

особи у разі, якщо витрати по перебуванню в стаціонарі можуть перевищити установлену в 

Договорі страхування страхову суму.  

Медична репатріація здійснюється тільки при відсутності медичних протипоказань для 

її здійснення, коли доцільність медичної репатріації підтверджується висновком лікаря 

Представника Страховика на підставі висновку лікуючого лікаря. Рішення про здійснення 

медичної репатріації приймає уповноважений Представник Страховика за згодою Страховика.  

Витрати на медичну репатріацію відшкодовуються у межах обумовленої у Договорі 

страхування суми (ліміту страхової суми); 

10.1.2.4. Витрати на посмертну репатріацію тіла Застрахованої особи, померлої під час 

подорожі, здійснену уповноваженим Представником Страховика за попередньою згодою 

Страховика, до митного пункту, найближчого до місця постійного проживання Застрахованої 

особи в Україні (країні її постійного проживання чи громадянства), якщо смерть наступила в 

результаті страхового випадку.  

Витрати на посмертну репатріацію тіла Застрахованої особи у разі її смерті (загибелі) 

під час подорожі включають: підготовку тіла до репатріації, труну чи контейнер для 

міжнародного перевезення, катафалк, на оплату перевезення до митного пункту, найближчого 

до місця поховання в Україні. При цьому Страховик не відшкодовує витрати на ритуальні 

послуги, якщо інше не обумовлено Договором страхування.  



 16 

Витрати на репатріацію останків Застрахованої особи у разі її смерті під час подорожі 

відшкодовуються Страховиком у межах обумовленої Договором страхування суми (ліміту 

страхової суми). 

Відшкодування витрат на посмертну репатріацію останків Застрахованої особи у разі її 

смерті під час подорожі здійснюються тільки за умови організації такої репатріації 

уповноваженим Представником Страховика за попередньою згодою Страховика; 

10.1.2.5. Витрати на перевезення останків Застрахованої особи, померлої під час 

подорожі територією України, до місця її постійного проживання або поховання в Україні, 

організоване уповноваженим Представником Страховика за попередньою згодою Страховика, 

в межах обумовленої у Договорі страхування суми (ліміту страхової суми). 

10.1.2.6. Якщо це передбачено Договором страхування, в межах страхової суми (ліміту 

страхової суми) Страховик відшкодовує витрати на поховання останків Застрахованої особи у 

країні тимчасового перебування у разі її смерті під час подорожі за кордон. 

Витрати на поховання останків Застрахованої особи у країні тимчасового перебування 

залежно від умов Договору страхування включають: адміністративні витрати (на реєстрацію, 

відповідні дозволи консульських служб і т. ін.), витрати на тимчасове зберігання тіла чи 

кремацію, на оплату труни (урни), катафалку, перевезення останків до місця поховання. При 

цьому Страховик не відшкодовує витрати на ритуальні послуги, якщо інше не передбачено 

Договором страхування.  

Відшкодування витрат на поховання останків Застрахованої особи в країні тимчасового 

перебування у разі її смерті під час подорожі здійснюється тільки за умови організації такого 

поховання уповноваженим Представником Страховика за попередньою згодою Страховика в 

межах обумовленої у Договорі страхування суми (ліміту страхової суми). При цьому витрати 

на поховання за кордоном не повинні перевищувати вартості посмертної репатріації останків 

Застрахованої особи, померлої під час закордонної подорожі, в Україну. 

10.1.2.7. Якщо це передбачено Договором страхування, в межах страхової суми (ліміту 

страхової суми) Страховик відшкодовує витрати на повернення до місця (в країну) постійного 

проживання (проїзд в один кінець економічним класом до місця / в країну постійного 

проживання) неповнолітніх дітей віком до 15 років, які залишилися без нагляду в результаті 

страхового випадку, що стався із Застрахованою особою, якщо Застрахована особа була їх 

єдиним супроводжувачем. У разі необхідності Страховик організовує та оплачує 

кваліфікований супровід дітей Застрахованої особи. 

При цьому Страховик отримує право на реалізацію невикористаних неповнолітніми 

дітьми Застрахованої особи квитків на зворотній шлях до місця (в країну) постійного 

проживання.   

10.1.2.8. Договором страхування може бути передбачено, що якщо екстрена 

госпіталізація Застрахованої особи, яка подорожує за кордон поодинці, триває не менше 10 

(десяти) діб (якщо інший строк госпіталізації не встановлений Договором страхування) та її 

медичний стан за висновком лікаря визнано критичним, Страховик відшкодовує витрати на 

візит до Застрахованої особи одного з її найближчих родичів. Відшкодовуються витрати на 

проїзд однієї особи до місця невідкладної (екстреної) госпіталізації Застрахованої особи та у 

зворотному напрямку економічним класом; вид транспорту визначає Страховик. При цьому 

витрати на перебування родича Застрахованої особи за кордоном Страховиком не 

відшкодовуються, якщо інше не обумовлено Договором страхування. 

10.2. Якщо це передбачено Договором страхування, в межах страхової суми (ліміту 

страхової суми) Страховик відшкодовує витрати на медичний контроль за станом 

госпіталізованої Застрахованої особи та інформування її сім'ї про перебіг захворювання і 

лікування. 

10.3. Витрати уповноваженого Представника Страховика на організацію надання 

медичної, медично-транспортної  допомоги, передбаченої даними Особливими умовами.  

10.4. Витрати на оплату звернення Застрахованої особи, її представників, 

Страхувальника до уповноваженого Представника Страховика з приводу настання страхового 

випадку, здійсненого за допомогою доступних засобів зв'язку (по  телефону, факсу). 
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10.5. Способи здійснення перевезень, зазначених у пп. 10.1.2.1 – 10.1.2.3 цих Особливих 

умов, визначаються Страховиком з урахуванням медичних показань. При цьому Страховик не 

несе відповідальності у випадку недотримання перевізником розкладу руху.  

10.6. У випадках, передбачених пп.10.1.2.1 – 10.1.2.7 цих Особливих умов, Страховик 

отримує право на реалізацію не використаних Застрахованою особою квитків на зворотній 

шлях. 

10.7. Конкретний перелік медичних витрат, що підлягають страховому відшкодуванню 

згідно з умовами Договору страхування при настанні страхового випадку, узгоджується 

Страхувальником і Страховиком при укладанні Договору страхування і зазначається в ньому. 

 

11. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 11.1. Якщо у Договорі страхування (страховому полісі) передбачено обов'язкове 

звернення Застрахованої особи до уповноваженого Представника Страховика при настанні 

страхового випадку, Застрахована особа (її представник) зобов'язана: 

 11.1.1. Завчасно, перш ніж звернутися до лікаря чи у медичний заклад, або здійснити 

будь-які медичні витрати, повідомити уповноваженого Представника Страховика 

(безпосередньо Страховика) про настання страхового випадку за координатами, зазначеними у 

Договорі страхування, та повідомити наступну інформацію:  

 прізвище, ім'я Застрахованої особи; 

 номер Договору страхування (страхового полісу, страхового сертифікату), строк 

(кількість днів) його дії; 

 інформацію про обставини події, що сталась; 

 інформацію про характер необхідної допомоги; 

 адресу місцезнаходження Застрахованої особи та номери контактних телефонів; 

11.1.2. Одержати медичну допомогу відповідно до інструкцій уповноваженого 

Представника Страховика. 

11.1.3. Пред'явити персоналу медичного закладу оригінал Договору страхування 

(страхового поліса, страхового сертифікату). 

11.1.4. Сплатити франшизу, якщо франшиза передбачена Договором страхування. 

11.1.5. Погоджувати свої дії з уповноваженим Представником Страховика та 

додержуватись його  рекомендацій. 

11.1.6. Документально підтвердити Страховику, що строк страхування на момент 

звернення Застрахованої особи за медичною та/або медично-транспортною допомогою не 

минув, шляхом надання закордонного паспорта з відповідними відмітками служби 

прикордонного контролю про перетинання державного кордону України (у випадках, якщо 

Договір страхування укладено на умовах, зазначених у п. 8.2.2 цих Особливих умов); 

11.1.7. Виконувати приписи лікаря та дотримуватись розпорядку медичного закладу. 

11.2. Після звернення Застрахованої особи (її представника) уповноважений Представник 

Страховика організує надання Застрахованій особі необхідної та передбаченої Договором 

страхування медичної, медично-транспортної допомоги на безкоштовній основі, а Страховик 

оплатить здійснені уповноваженим Представником Страховика витрати по наданій  

Застрахованій особі медичній, медично-транспортній допомозі відповідно до  розділу 10 цих 

Особливих умов.  

11.3. Якщо Застрахована особа з незалежних від неї об’єктивних причин (шок, втрата 

свідомості та ін.) потрапляє у медичний заклад або до лікаря не за направленням 

уповноваженого Представника Страховика (Страховика), то вона (її представник) зобов’язана: 

11.3.1. Пред’явити Договір страхування (страховий поліс, страховий сертифікат) і 

документ, що посвідчує Застраховану особу (паспорт або інший документ), не сплачуючи при 

цьому послуги, запропоновані або надані медичним закладом чи лікарем без одержання 

офіційної згоди на те уповноваженого Представника Страховика (Страховика); 

11.3.2. Запропонувати відповідальній особі медичного закладу чи лікарю звернутися до 

уповноваженого Представника Страховика (безпосередньо Страховика) за підтвердженням 

гарантії оплати медичної допомоги, що надається Застрахованій особі або надання якої 

передбачається; 
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11.3.3. Самостійно сповістити Страховика або уповноваженого Представника 

Страховика про подію відповідно до пункту 11.1.1 цих Особливих умов, як тільки це стане 

можливим, і виконувати всі їх вказівки;  

11.3.4.  Обґрунтувати Страховику причину невиконання вимог п. 11.1.1 цих Особливих 

умов і надати відповідні підтверджувальні документи. 

11.4. При недотриманні умов пп. 11.1 та 11.3 цих Особливих умов витрати, понесені 

безпосередньо Застрахованою особою, страховому відшкодуванню не підлягають. 

11.5. Якщо це передбачено Договором страхування, Застрахована особа може самостійно 

звернутися в найближчу медичну установу, пред'явити персоналу медичного закладу Договір 

страхування (страховий поліс) та самостійно оплатити вартість наданої їй медичної допомоги 

без попереднього узгодження з уповноваженим Представником Страховика (Страховиком) у 

обсязі та на умовах, визначених Договором страхування.  

У зазначеному випадку Застрахована особа зобов'язана після повернення з подорожі 

звернутися до Страховика у строк, встановлений Договором страхування, та надати 

Страховикові письмову заяву про виплату страхового відшкодування та всі необхідні 

документи, передбачені розділом 12 цих Особливих умов та Договором страхування. 

11.6. У будь-якому випадку відшкодування медичних витрат та/або організація надання і 

оплата медичної, медично-транспортної допомоги Застрахованій особі при настанні страхового 

випадку здійснюється Страховиком (уповноваженим Представником Страховика) тільки за 

наявності у Застрахованої особи Договору страхування (страхового полісу, страхового 

сертифікату), паспорту (документу, що посвідчує її особу). 

11.7. Застрахована особа зобов`язана забезпечити вільний доступ експертам, 

призначеним Представником Страховика (Страховиком), до інформації, що пов'язана із 

обставинами і причинами страхового випадку. Якщо ця умова Застрахованою особою не 

виконується, то Страховик може відмовити у відшкодуванні здійснених Застрахованою особою 

медичних витрат. 

 

12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКУ 

12.1. Якщо згідно з умовами Договору страхування при настанні страхового випадку 

організація надання і оплата медичної, медично-транспортної допомоги Застрахованій особі 

була здійснена уповноваженим Представником Страховика, документами, що підтверджують 

настання страхового випадку і розмір збитку, є:  

12.1.1 задокументоване належним чином звернення (заява) Застрахованої особи (її 

представника) до уповноваженого Представника Страховика (Страховика) з приводу 

організації надання та оплати медичної, медично-транспортної допомоги; 

12.1.2 копії медичної документації (консультативного висновку лікаря, амбулаторної 

картки, витягу або копії історії хвороби із зазначенням імені і прізвища Застрахованої особи, 

дати звернення до медичного закладу (лікаря), діагнозу, переліку наданих медичних послуг, 

результатів лабораторних, інструментальних досліджень, висновків спеціалістів тощо);  

12.1.3 копії рахунків з медичного закладу на фірмовому бланку або з відповідним 

штампом із зазначенням імені і прізвища Застрахованої особи, дати звернення до медичного 

закладу (лікаря), діагнозу, тривалості лікування, переліку і вартості медичних послуг, дат їх 

надання;    

12.1.4 копії рецептів на призначені лікарем у зв'язку із хворобою/травмою медикаменти, 

виписаних на стандартних рецептурних бланках, в яких зазначено назву, кількість 

лікувального засобу, дата виписки рецепту, прізвище Застрахованої особи, діагноз, печатка, 

прізвище та ініціали лікаря, який виписав рецепт;  

12.1.5 офіційний протокол (оригінал або належним чином завірена копія) про нещасний 

випадок з інформацією про посадових осіб, які засвідчили факт настання нещасного випадку, 

їх адрес та телефонів, з детальним описом обставин нещасного випадку, стану Застрахованої 

особи щодо її алкогольного, токсичного, наркотичного сп'яніння  на момент настання 

нещасного випадку або відразу після нього (якщо страховий випадок стався в результаті 

нещасного випадку); 
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12.1.6 копії документів перевізника, рахунків (квитанцій) на оплату проїзду чи 

перевезення Застрахованої особи в країну її постійного проживання, медичного супроводу, 

додаткової ваги багажу (реанімаційного обладнання тощо) та інших витрат у випадках, 

передбачених пп. 10.1.2.2, 10.1.2.3 цих Особливих умов;  

12.1.7 копія довідки (свідоцтва) про смерть та про причину смерті Застрахованої 

особи,що сталась під час здійснення подорожі, копії рахунків на оплату послуг, передбачених 

пп. 10.1.2.4, 10.1.2.5, 10.1.2.6 цих Особливих умов, висновки і довідки установ, які надавали ці 

послуги, транспортні накладні, митні декларації, довідки перевізника тощо;  

12.1.8 невикористані Застрахованою особою або третіми особами (у випадках, 

передбачених пп. 10.1.1.4, 10.1.2.2 - 10.1.2.8 цих Особливих умов) квитки на зворотній проїзд 

до місця або в країну постійного проживання Застрахованої особи; 

12.1.9 копії рахунків на оплату уповноваженим Представником Страховика інших 

послуг, передбачених цими Особливими умовами та Договором страхування, і документів, які 

підтверджують факт їх надання Застрахованій особі; 

12.1.10 копії документів про оплату уповноваженим Представником Страховика 

допомоги, наданої Застрахованій особі;  

12.1.11 звіти, акти виконаних робіт, оригінали рахунків – фактур за організовану і 

оплачену  уповноваженим Представником Страховика допомогу Застрахованій особі при 

настанні страхового випадку. 

12.2. До вище зазначених документів додаються: 

- примірник або копія Договору страхування (страхового полісу, страхового 

сертифікату); 

- копія документу, що посвідчує Застраховану особу, довідка (оригінал або копія) про 

присвоєння Застрахованій особі податкового ідентифікаційного номера;  

- документи, що посвідчують юридичну особу уповноваженого Представника 

Страховика (свідоцтво про державну реєстрацію та ін.). 

12.3. Якщо у Договорі страхування (страховому полісі) не передбачено обов'язкове 

звернення до уповноваженого Представника Страховика при настанні страхового випадку, 

Застрахована особа може  отримати медичну допомогу одним з наступних способів: 

12.3.1 відповідно до процедури, описаної в п. 11.5 цих Особливих умов; 

12.3.2 самостійно звернутися у найближчий медичний заклад, пред'явити медичному 

персоналу Договір страхування (страховий поліс), самостійно оплатити вартість наданих їй 

медичних послуг. При цьому Страховик не здійснює ніяких заходів щодо з'ясування інформації 

та одержання документів, зазначених у пп. 12.1, 12.2 цих Особливих умов.  

12.4.  Якщо відповідно до умов Договору страхування Застрахована особа при настанні 

страхового випадку особисто сплатила вартість наданої їй медичної допомоги, документами, 

що підтверджують настання страхового випадку і розмір збитку, є:  

 письмова заява Застрахованої особи про страхову виплату; 

 оригінал або копія Договору страхування (страхового полісу, страхового сертифікату); 

 документ, що посвідчує Застраховану особу; 

 довідка (оригінал або належним чином завірена копія) про присвоєння Застрахованій 

особі (Страхувальнику) податкового ідентифікаційного номера; 

 рахунки медичного закладу (лікаря) на оплату медичних послуг, наданих 

Застрахованій особі (на фірмовому бланку з відповідним штампом) із зазначенням 

прізвища, ім'я Застрахованої особи, дати звернення, діагнозу, тривалості лікування, 

переліку наданих послуг із розбивкою по датам та вартості, а також загальної суми 

оплати);  

 направлення на проходження лабораторних, інструментальних досліджень із 

зазначенням дат їх проведення, назви та вартості;  

 рецепти на призначені у зв'язку із хворобою медикаменти, виписані лікарем на 

стандартних рецептурних бланках із зазначенням назви, кількості лікувального засобу, 

дати виписки рецепту, прізвища Застрахованої особи, завірені печаткою та підписом 

лікаря, який виписав рецепт, з відміткою (штампом) аптеки про їх відпуск Застрахованій 

особі; 
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 медичні документи, що містять відомості про діагноз, стан здоров'я Застрахованої 

особи при зверненні за допомогою, про проведені медичні маніпуляції, тривалість 

лікування;  

 офіційний протокол (оригінал або належним чином завірена копія) про нещасний 

випадок, завірений оригінальною печаткою закладу, який склав акт, з інформацією про 

посадових осіб, які засвідчили факт настання нещасного випадку, і їх адрес та 

телефонів, з детальним описом обставин нещасного випадку, стану Застрахованої особи 

щодо її алкогольного, токсичного, наркотичного сп'яніння на момент настання 

нещасного випадку або відразу після нього (якщо страховий випадок стався в результаті 

нещасного випадку); 

 фінансові документи (чеки, квитанції, платіжні доручення тощо), що підтверджують 

факт оплати Застрахованою особою рахунків за надану медичну допомогу. 

Якщо документи, зазначені у цьому пункті, складені на іншій, ніж українська чи 

російська мови, до таких документів додається їх офіційний переклад. 

12.5. До вище зазначених документів додаються: 

- примірник або копія Договору страхування (страхового полісу, страхового 

сертифікату); 

- документ (належним чином звірена копія), що посвідчує Застраховану особу, довідка 

(оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків (ідентифікаційного номеру); 

- у разі отримання страхової виплати довіреною особою Застрахованої особи - 

доручення, видане Застрахованою особою довіреній особі; 

- якщо страховий випадок стався із Застрахованою особою, яка є недієздатною або 

частково дієздатною, – документи, що посвідчують її законних представників. 

12.6. Витрати Застрахованої особи на перше звернення (дзвінок по телефону) до 

уповноваженого Представника Страховика з приводу настання страхового випадку 

відшкодовуються Застрахованій особі при пред'явленні оригіналів підтверджувальних 

документів на бланку відповідної організації з печаткою та підписом відповідальної особи. При 

цьому рахунок за дзвінок до уповноваженого Представника Страховика повинен містити 

наступні дані: дата дзвінка, телефонний номер, тривалість переговорів і оплачена сума.  

12.7. Документи, що зазначені у пп. 12.4 - 12.6 цих Особливих умов, повинні бути 

надані Застрахованою особою Страховику не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з 

моменту повернення Застрахованої особи з подорожі, під час якої відбувся страховий випадок, 

якщо інше не обумовлено Договором страхування. 

12.8. Страховик може обґрунтовано запросити у Застрахованої особи, уповноваженого 

Представника Страховика додаткові документи, якщо з урахуванням конкретних обставин їхня 

відсутність унеможливлює встановлення факту, причин і обставин настання страхового 

випадку. 

12.9. Договором страхування можуть бути передбачені інші документи, необхідні для 

підтвердження чинності Договору страхування на момент настання страхового випадку 

(туристичний ваучер, проїзні документи, посвідчення про відрядження та ін.), причин та 

обставин страхового випадку та розміру збитку. 

12.10. Конкретний перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку, 

зазначається у Договорі страхування. 

12.11. З метою з'ясування причин і обставин настання страхового випадку та розміру 

збитків Страховик має право вимагати від Застрахованої особи пройти додаткове медичне 

обстеження, а Застрахована особа зобов'язана пройти таке обстеження.  

12.12. Обов’язок доводити факт настання страхового випадку та огрунтувати розмір 

своїх витрат або, якщо необхідно, неможливість встановлення зв’язку з 

Асистансом/Страховиком повністю покладається на Страхувальника та/або Застраховану 

особу (Вигодонабувача). 
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13. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ. 

13.1. При настанні страхового випадку Страховик відшкодовує в межах страхової суми, 

зазначеної в Договорі страхування, прямі збитки, яких зазнала Застрахована особа 

(Вигодонабувач) в результаті настання страхового випадку. 

Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено Договором 

страхування. 

13.2. Розмір прямого збитку визначається на підставі відповідних рахунків за надану 

та/або оплачену медичну, медично-транспортну допомогу Застрахованій особі згідно з 

Договором страхування. 

13.3. Страхова виплата здійснюється Страховиком у розмірі прямого збитку, 

визначеного згідно з пунктом 13.2 цих Особливих умов, але не більше страхової суми. 

13.4. Із суми страхової виплати вираховується безумовна франшиза, якщо безумовна 

франшиза передбачена Договором  страхування. 

13.5. У разі, коли розмір медичних витрат при настанні страхового випадку може 

перевищити страхову суму, встановлену Договором страхування, Страховик в першу чергу 

відшкодовує витрати на невідкладну (екстрену) медичну допомогу, спрямовану на усунення 

загрози життю та стабілізацію медичного стану Застрахованої особи.        

13.6. У випадку, коли призначений уповноваженим Представником Страховика 

(Страховиком) лікар на підставі медичного висновку визначає, що медичний стан 

Застрахованої особи, яка отримує медичну допомогу у місці її тимчасового перебування, 

дозволяє здійснити її медичну евакуацію (перевезення) / медичну репатріацію, Страховик 

сплачує витрати на таку евакуацію (перевезення) / медичну репатріацію Застрахованої особи.  

Якщо Застрахована особа відмовляється від медичної евакуації (перевезення) / медичної 

репатріації, вона втрачає право на відшкодування Страховиком витрат на оплату цієї послуги у 

подальшому.       

13.7. Якщо на дату закінчення строку дії Договору страхування медичний стан 

Застрахованої особи, госпіталізованої в результаті страхового випадку, за медичним висновком 

визнано важким і таким, що унеможливлює її медичну евакуацію / медичну репатріацію, 

Страховик відшкодовує витрати на невідкладну (екстрену) стаціонарну допомогу 

Застрахованій особі, надання якої продовжується після дати закінчення строку дії Договору 

страхування відповідно до п. 10.1.1.4 цих Особливих умов. При цьому Страховик не несе 

відповідальності по іншим випадкам, які мали місце після закінчення строку дії Договору 

страхування.  

13.8. Будь-яка сума, отримана Страхувальником від третіх осіб в рахунок оплати збитку, 

вираховується із суми страхової виплати. 

Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний негайно сповістити Страховика про 

одержання таких сум.  

Якщо зазначені суми будуть отримані Застрахованою особою (Вигодонабувачем) після 

здійснення Страховиком страхової виплати, Застрахована особа (Вигодонабувач) зобов'язана 

повернути виплачене страхове відшкодування у розмірі отриманого від третіх осіб 

відшкодування збитку протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати одержання Застрахованою 

особою (Вигодонабувачем) таких сум. 

13.9. Якщо одні і ті ж медичні витрати застраховані у декількох страховиків і загальна 

страхова сума перевищує розмір цих витрат, страхова виплата, що виплачується усіма 

страховиками, не може перевищувати розмір таких витрат. При цьому Страховик здійснює 

виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним Договором страхування. 

13.10. Умовами Договору страхування може бути передбачено, що якщо страховий 

платіж за Договором страхування сплачується частинами, то Страховик при здійсненні 

страхової виплати має право утримати із Страхувальника  неоплачену частину страхового 

платежу. 

13.11. У разі, якщо страхова сума становить певну частку застрахованих медичних 

витрат, страхова виплата виплачується у такій же частці від визначених по страховому випадку 

збитків, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 
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13.12. У будь-якому випадку розмір страхової виплати, що підлягає виплаті при 

настанні страхового випадку, не може перевищувати розміру страхової суми, зазначеної у 

Договорі страхування. 

13.13. Загальна сума страхових виплат за одним або декількома страховими випадками 

не може перевищувати страхової суми, встановленої Договором страхування. 

13.14. Страхова сума, зазначена в Договорі страхування, після здійснення кожної 

страхової виплати автоматично зменшується на розмір здійсненої виплати. 

13.15. Відповідно до умов Договору страхування при настанні страхового випадку 

страхова виплата може здійснюватись: 

13.15.1 шляхом безготівкового переказу на рахунок Вигодонабувачів - медичних закладів, 

інших юридичних або фізичних осіб, які надавали допомогу Застрахованій особі, передбачену 

Договором страхування; 

13.15.2 шляхом безготівкового переказу на рахунок уповноваженого  Представника 

Страховика, який за дорученням Страховика організував надання та оплатив медичну, 

медично-транспортну допомогу Застрахованій особі; 

13.15.3 Застрахованій особі поштовим переказом на поштову адресу, готівкою через касу 

Страховика та ін., яка відповідно до умов Договору страхування самостійно оплатила вартість 

наданої їй медичної допомоги при настанні страхового випадку.    

13.16. Виплата страхового відшкодування при настанні страхового випадку здійснюється 

Страховиком відповідно до умов Договору страхування на підставі письмової заяви її 

одержувача та страхового акту, що складається Страховиком на підставі документів, що 

підтверджують настання страхового випадку (згідно з розділом 12 цих Особливих умов).  

13.17. Страхова виплата може здійснюватись представнику Застрахованої особи за 

дорученням, оформленим відповідно до порядку, встановленого законом.  

13.18. Якщо Застрахованою є неповнолітня особа, одержувачами страхової виплати  

згідно з умовами Договору страхування є її законні представники або Вигодонабувачі (якщо 

вони призначені). 

13.19. Страхова виплата здійснюється Страховиком її одержувачу протягом 10-ти 

(десяти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення шляхом, зазначеним 

одержувачем у заяві про страхову виплату. 

13.20. Страхова виплата здійснюється Страховиком у національній грошовій одиниці 

України (гривні). Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасно здійснену страхову 

виплату шляхом сплати пені, розмір якої зазначається в Договорі страхування. 

Якщо дія Договору страхування поширюється на іноземну територію, відповідно до 

укладених Страховиком угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків 

регулюється відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання. 

 

14.  СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ У 

ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ 

14.1. Рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхової виплати, якщо 

Застрахована особа (її представник) при настанні страхового випадку особисто сплатила 

вартість наданої їй медичної допомоги, приймається Страховиком протягом 15 (п'ятнадцяти) 

робочих днів з моменту отримання всіх необхідних документів, передбачених п. 12.4 - 12.6 цих 

Особливих умов. 

14.2. Страховик може проводити перевірку наданих документів, запитувати відомості в 

установах, закладах, що володіють інформацією про причини і обставини страхового випадку, 

вимагати проведення додаткового медичного огляду Застрахованої особи в медичних закладах 

або лікарем, призначеним Страховиком.  

У разі необхідності отримання додаткової інформації про причини, обставини 

страхового випадку і розмір збитків страхова виплата здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) 

робочих днів після отримання Страховиком на його запит всіх необхідних документів.  

14.3. Для відшкодування медичних витрат, здійснених Застрахованою особою, 

Страховик приймає тільки оплачені рахунки.  
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14.4. Не допускається поєднання процедур, зазначених у пп. 12.3.1 та 12.3.2 цих 

Особливих умов, після узгодження дій Застрахованої особи з уповноваженим Представником 

Страховика (Страховиком) або вибору (узгодження) медичного закладу для надання медичної 

допомоги. 

14.5. Рішення про відмову у страховій виплаті повідомляється Застрахованій особі 

письмово з обґрунтуванням причин відмови протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати 

прийняття Страховиком відповідного рішення.  

14.6. Строк прийняття Страховиком рішення про здійснення або відмову у здійсненні 

страхової виплати на рахунок уповноваженого Представника Страховика за медичну, медично-

транспортну допомогу, надану Застрахованій особі при настанні страхового випадку, 

встановлюється відповідною угодою, укладеною Страховиком і уповноваженим  

Представником Страховика. 

 

15. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ. 

 15.1. Причинами відмови у страховій виплаті є: 

 15.1.1 навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір 

страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на 

дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної 

оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової 

репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір 

страхування, встановлюється відповідно до законодавства України;  

15.1.2 вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на користь 

якої укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;  

15.1.3 подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет 

Договору страхування або про факт настання страхового випадку або розміру збитків; 

15.1.4 одержання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування збитків 

за Договором страхування від особи, винної у їх заподіянні; 

15.1.5 несвоєчасне повідомлення Страхувальником, без поважних на це причин,  про 

настання страхового випадку або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, 

характеру та розміру збитків; 

15.1.6  інші випадки, передбачені законом. 

15.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для  

відмови у здійсненні страхових виплат, що не суперечать закону та цим Особливим умовам. 

15.3. Відмова Страховика у страховій виплаті  може бути оскаржена Страхувальником 

(Вигодонабувачем) у суді. 

 

16. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 

16.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а 

також у разі: 

16.1.1 закінчення строку його дії; 

16.1.2 виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

16.1.3 несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки. 

При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або 

черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом 

десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не 

передбачено умовами Договору страхування;  

16.1.4 ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника - 

фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 

і 24 Закону України «Про страхування»;  

16.1.5 ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;  

16.1.6 прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;  

16.1.7 в інших випадках, передбачених законодавством України. 

16.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 
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Про намір дострокового припинення дії Договору страхування будь-яка сторона 

зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії Договору 

страхування, якщо інше ним не передбачено. 

У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника 

Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до дати закінчення строку 

дії Договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 

при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за 

Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням умов 

Договору страхування Страховиком, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним 

страхові платежі повністю. 

У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика 

Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 

Страховика обумовлена порушенням умов страхування Страхувальником, то Страховик 

повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії 

Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при 

розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за Договором 

страхування. 

 

17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

17.1. Всі спори за Договором страхування розв’язуються шляхом переговорів.  

17.2. У випадку недосягнення згоди спори передаються на розгляд до суду у порядку, 

встановленому законодавством України.  

 

18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

18.1. За невиконання або виконання неналежним чином прийнятих на себе зобов`язань 

за Договором страхування сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства 

України. 

18.2. У разі несвоєчасної виплати страхового відшкодування Страховик сплачує 

Страхувальнику (Вигодонабувачу) пеню, розмір якої зазначається у Договорі страхування.  

 

19. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

19.1. Протягом строку дії Договору страхування його умови можуть бути змінені та/або 

доповнені окремими положеннями за згодою Страховика і Страхувальника та на підставі 

письмової заяви однієї із сторін. 

Всі зміни та доповнення до Договору страхування оформлюються Сторонами письмово 

у вигляді додаткових угод до діючого Договору страхування, які є його невід’ємними 

частинами. 

Якщо будь-яка зі сторін не згодна на внесення змін у Договір, протягом 10 (десяти) 

робочих днів, якщо інше не встановлено Договором страхування, вирішується питання про дію 

Договору на попередніх умовах або про припинення його дії. 

19.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх 

зобов’язань за Договором страхування, якщо буде доведено, що таке невиконання (неналежне 

виконання) обумовлене дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які 

знаходяться поза контролем сторін та які не можна було передбачити чи уникнути при 

укладенні Договору страхування.  

19.3. Сторона, по відношенню до якої наступили такі обставини, негайно повідомляє 

про це іншу сторону та надсилає відповідні документи, що підтверджують факт настання форс-

мажорних обставин, видані компетентними органами. 

19.4. Всі повідомлення та відомості, що направляються Сторонами одна одній за 

Договором страхування, повинні бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись 

наданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом, надані особисто з 

врученням під розпис відповідальній особі, надані/повідомлені телефоном, телеграфом, 

телетайпом, телефаксом, електронною поштою тощо з наступним направленням письмового 
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повідомлення або документів рекомендованим листом або з доставкою такого письмового 

повідомлення чи документів посильним, чи іншим документованим способом зв'язку. 

19.5. Всі взаєморозрахунки сторони здійснюють згідно з чинним законодавством 

України. 
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Додаток № 1  

до Особливих умов добровільного страхування  

медичних витрат під час подорожі 

 

Програми добровільного страхування медичних витрат 

 під час подорожі громадян за кордон України 

Программа «А» 

Відшкодовуються витрати на: 

1. невідкладне (екстрене) амбулаторне лікування відповідно до п. 10.1.1.1 Умов. 

2. невідкладне (екстрене) стаціонарне лікування (госпіталізацію) відповідно до п. 10.1.1.2 

Умов. 

3. невідкладну стоматологічну допомогу при гострому зубному болю відповідно до 

п. 10.1.1.5 Умов; 

4. невідкладну гінекологічну і акушерську допомогу відповідно до п.10.1.1.6 Умов. 

5. доставку лікарських засобів відповідно до п. 10.1.1.7 Умов. 

6. медичну евакуацію Застрахованої особи відповідно до п.10.1.2.1 Умов. 

Програма «А 1» 

Відшкодовуються витрати на: 

 

1. невідкладне (екстрене) стаціонарне лікування (госпіталізацію) відповідно до п. 

10.1.1.2 Умов. 

2. медичну евакуацію Застрахованої особи відповідно до п.10.1.2.1 Умов. 

3. посмертну репатріацію тіла Застрахованої особи відповідно до п.10.1.2.4 Умов. 

4. поховання останків Застрахованої особи у країні тимчасового перебування 

відповідно до п.п.10.1.2.6 Умов. 

Програма «А 2» 

Відшкодовуються витрати на: 

1. невідкладне (екстрене) амбулаторне лікування відповідно до п.п. 10.1.1.1 Умов. 

2. невідкладне (екстрене) стаціонарне лікування (госпіталізацію) відповідно до 

п. 10.1.1.2 Умов. 

3. оплату стаціонарного лікування Застрахованої особи відповідно до пп. 10.1.1.4 

Умов. 

4. невідкладну стоматологічну допомогу при гострому зубному болю відповідно до 

пп. 10.1.1.5 Умов. 

5. невідкладну гінекологічну і акушерську допомогу відповідно до п.п.10.1.1.6 

Умов. 

6. медичну евакуацію Застрахованої особи відповідно до п.10.1.2.1 Умов. 

7. посмертну репатріацію тіла Застрахованої особи відповідно до п.10.1.2.4 Умов. 

8. оплату звернення Застрахованої особи, її представників, Страхувальника до 

уповноваженого Представника Страховика відповідно до п.10.4 Умов. 

9. поховання останків Застрахованої особи у країні тимчасового перебування 

відповідно до п.п.10.1.2.6 Умов. 
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Програма «АА» 
 

За Програмою «АА» без додаткової сплати страхового платежу до витрат, що 

відшкодовуються за Програмами: «А», «А1» або «А2», Страховик оплачує  наступні  витрати, 

пов’язані із страховим випадком, на: 

1. Умовами страхування передбачено наявність відкритої дати  дії Договору 

страхування, тобто дія страхового захисту починається з моменту перетину 

Застрахованою особою кордону України. Конкретні дати перебування за 

кордоном проставляються в Договорі страхування під час оформлення 

документів на виїзд з одночасним повідомленням про це Страховика. 

2. Умовами страхування може бути передбачено як: 

a. одноразова поїздка; 

b. багаторазова поїздка з відкритою датою виїзду (від 90 днів до 1 року). 

 Програма «В» 

Відшкодовуються усі витрати за програмою А та додатково витрати на: 

1. візит лікаря-спеціаліста вузького профелю  відповідно  до пп. 10.1.1.3 Умов; 

2. витрати на оплату стаціонарного лікування Застрахованої особи відповідно до 

пп. 10.1.1.4 Умов. 

3. Витрати на медичну репатріацію Застрахованої особи із-за кордону відповідно до 

пп. 10.1.2.3 Умов 

4. Витрати на екстрену медичну репатріацію Застрахованої особи відповідно До 

пп.10.1.2.2 Умов. 

5. Витрати на посмертну репатріацію тіла Застрахованої особи відповідно до 

пп.10.1.2.4 Умов. 

6. Витрати на перевезення останків Застрахованої особи відповідно до пп.10.1.2.5; 

7. Витрати на поховання останків Застрахованої особи у країні тимчасового 

перебування відповідно до пп.10.1.2.6 Умов. 

8. Витрати на повернення до місця (в країну) постійного проживання неповнолітніх 

дітей віком до 15 років відповідно до пп.10.1.2.7 Умов. 

9. Візит до Застрахованої особи одного з її найближчих родичів відповідно до 

пп.10.1.2.8 Умов. 

 

  Програма «С» 

Всі витрати, що відшкодовуються за програмою В та додатково витрати на: 

1. на медичний контроль за станом госпіталізованої Застрахованої особи відповідно 

до пп.10.2 Умов. 

2. на організацію надання медичної, медично-транспортної  допомоги відповідно до 

пп.10.3 Умов. 

3. на оплату звернення до уповноваженого Представника Страховика з приводу 

настання страхового випадку відповідно до пп.10.4 Умов. 
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Програми добровільного страхування медичних витрат 

 під час подорожі територією України 

 

Програма «У-А1» 

 

1. Амбулаторно-поліклінічне лікування (екстрене) 

2. Стаціонарне лікування (екстрене) 

3. Швидка медична допомога 

 

Програма «У-А2» 

 

1. Амбулаторно-поліклінічне лікування (екстрене) 

2. Стаціонарне лікування (екстрене) 

3. Швидка медична допомога 

4. Екстрена стоматологія 

5. Екстрена (на невідкладна) гінекологічна і акушерська допомога  

 

Програма «У-А3» 

 

1. Амбулаторно-поліклінічне лікування (екстрене) 

2. Стаціонарне лікування (екстрене) 

3. Швидка медична допомога 

4. Екстрена стоматологія 

5. Екстрена (невідкладна) гінекологічна і акушерська допомога  

6. Екстрена медична евакуація 

7. Екстрена медична репатріація 

8. Посмертна репатріація 

9. Перевезення останків 
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Додаток № 2 

до Особливих умов медичних витрат 

під час подорожі 

 

Страхові тарифи. 

 

1. Базові страхові тарифи  по добровільному страхування медичних витрат під час 

подорожі громадян за кордон України. 

 

1.1. При страхуванні медичних витрат під час подорожі громадян за кордон України 

Страхувальник має право обрати один з двох варіантів 1.2 та 1.3 порядку визначення 

страхових тарифів. 

 

1.2. Варіант І. 

 

1.2.1. Базові річні страхові тарифи, подані у Таблиці 1.1, розраховані для програм з 

додатку №1. 

Таблиця 1.1 

Базові річні страхові тарифи, % 

 Програма страхування 

Страхова сума, 

тис. грн. 
A A1 A2 AA B C 

 до 50 1,019 0,724 1,243 1,512 1,771 1,945 

50-100 0,906 0,643 1,105 1,344 1,574 1,729 

100-200 0,868 0,616 1,059 1,288 1,509 1,657 

200-300 0,831 0,590 1,013 1,232 1,443 1,585 

300-400 0,755 0,536 0,921 1,120 1,312 1,441 

400-500 0,732 0,520 0,893 1,086 1,273 1,398 

500-1000 0,717 0,509 0,875 1,064 1,246 1,369 

1000 – 1500 0,649 0,461 0,792 0,963 1,128 1,239 

1500 – 3000 0,566 0,402 0,691 0,840 0,984 1,081 

3000 – 5000 0,415 0,295 0,507 0,616 0,722 0,793 

5000 і більше 0,302 0,214 0,368 0,448 0,525 0,576 

 

Реальний (фактичний) страховий тариф за Договором страхування розраховується 

шляхом множення базового страхового тарифу на коригувальні коефіцієнти з пп.1.2.2. 

 

1.2.2. Коригуючи коефіцієнти. 

 

1.2.2.1.  В залежності від факторів, що впливають на ступінь страхового ризику, 

до базових тарифів застосовуються коригуючи коефіцієнти шляхом множення. 

К1: Коефіцієнт кількості Застрахованих осіб за Договором страхування 

кількість Застрахованих осіб коефіцієнт К2 

1  1,00 

від 2 до 10  0,95 

від 11 до 30 0,90 

від 31 до 100  0,80 

від 101 до 500 0,75 

від 501 до 1000 0,70 
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кількість Застрахованих осіб коефіцієнт К2 

1  1,00 

від 1001 до 3000 0,65 

більше 3000  0,60 

К2: Коефіцієнт короткостроковості, що застосовується до страхових тарифів з пп. 1.2. 

Строк страхування (днів, від – до) коефіцієнт К4 

1-9 0,05 

10-15 0,10 

16-31 0,15 

32-61 0,25 

62-92 0,30 

93-183 0,60 

184-365 1,00 

К3: Коефіцієнт віку Застрахованих осіб 

вік Застрахованої особи, повних років коефіцієнт К3 

до 1 2,50 

від 1 до 3 2,00 

від 3 до 7 1,50 

від 7 до 17 1,10 

від 18 до 55 1,00 

від 56 до 65 1,60 

від 65 до 70 2,00 

більше 70-ти 2,50 

К4: Коефіцієнт франшизи 

Розмір франшизи, 

% від страхової суми 
коефіцієнт К5 

Розмір франшизи, 

% від страхової суми 
коефіцієнт К5 

0,00 1,00 2,00  0,88 

0,25  0,98 2,50  0,85 

0,50  0,95 3,00  0,82 

1,00  0,92 4,00  0,80 

1,50  0,90 5,00  0,70 

 

К5: Коефіцієнт дії страхового покриття 

В залежності від території дії страхового покриття до базових тарифів може застосовуватися 

коефіцієнт К5 

  Територія дії страхового покриття коефіцієнт К6 

Країни СНД (крім України) 0,6-3,0 

Країни Шенгенської зони   
0,8-3,5 

 

США, Канада, Японія   
1,0-4,0 

Інші країни  0,6-4,0 

Весь світ 1,2-4,0 

К6: Коефіцієнт істотних обставин страхування 

В залежності від істотних обставин страхування за може застосовуватися коефіцієнт К6 за 

групами ризику. 
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Група 

ризику 
Істотні обставини 

коефіцієнт 

К7 

А 

Професія, рід занять: службовці, працівники адміністративно-

керуючого апарату, інженерно-технічні працівники, що не зв`язані з 

процесом виробництва, робітники масових професій, 

домогосподарки, учні інститутів, технікумів, діти 

Вид спорту: гольф, городки, теніс настільний, шахи. 

0,8-0,9 

В 

Професія, рід занять: робітники, безпосередньо зайняті в процесі 

виробництва. 

Вид спорту: бадмінтон, піші походи рівнинним ландшафтом. 

Мета поїздки, вид туристичної подорожі: відпочинок у санаторіях, 

профілакторіях, інших оздоровчих закладах. 

0,9-1,2 

С 

Професія, рід занять: водії автотранспорту, льотний склад 

гражданської авіації, команди суден морської та річкової флотилії, 

працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці, 

інкасатори. 

Вид спорту: радіо спорт, спортивне орієнтування, художня 

гімнастика, волейбол, буєрний спорт, великий теніс, гирьовий спорт, 

стрільба (усі види), біатлон, плавання (крім підводного). 

Мета поїздки, вид туристичної подорожі: екскурсії, спортивний 

туризм (крім екстремального). 

1,2-2,5 

Д 

Професія, рід занять: робітники, які зайняті на будівництві висотних об’єктів, 

робітники АЕС, працівники гірничої й газорятувальної служби, рятувальних 

станцій, охоронники. 

Вид спорту: акробатика, легка і важка атлетика, футбол, хокей, піші походи 

гірським ландшафтом, лижне двоборство, лижні гонки, пожежно-прикладний 

спорт, фехтування, планерний спорт, парусний спорт, регбі, батут, бейсбол, гребля, 

водні лижі, велоспорт, сучасне п’ятиборство, бобслей, стрибки у воду, фрістайл, 

водне поло, ковзанярський спорт, фігурне катання, баскетбол. 

2,5-3,0 

Е 

Професія, рід занять: випробувачі автомашин і літаків, водолази, пожежники, 

шахтарі, підривники, особи, причетні до виробництва, зберігання, випробовування 

вибухових речовин, артисти цирку (які виконують трюки на канатах, трапеціях), 

акробати, гімнасти, авто мотогонщики, дресирувальники диких звірів, наїзники 

коней, каскадери. 

Вид спорту: альпінізм, автоспорт, мотоспорт, кінний спорт, підводний спорт, 

гірськолижний спорт, бокс, карате, кік-боксінг, дельтапланеризм, стрибки на лижах 

із трампліна, боротьба (усі види), гандбол, спортивна гімнастика, поло. 

Мета поїздки, вид туристичної подорожі: екстремальний туризм (альпінізм, 

підводний спорт, гірськолижний спорт, стрибки на лижах із трампліну та інше). 

3,0-4,0 

К7-К11: Коефіцієнти врахування інших факторів ризику. 

При укладенні договору страхування в залежності від чинників, що впливають на 

настання страхового випадку і не передбачені коефіцієнтами К1-К7, можливе застосування 

коефіцієнтів К8-К11відповідно до наступної таблиці:  

 Коефіцієнт Діапазон значень 

К7 
Умови проживання Застрахованої особи під час дії 

Договору страхування 
0,8 – 2 

К8 Стан здоров'я Застрахованої особи 0,5 –5 

К9 Обсяг страхового захисту (перелік страхових випадків) 

захворювань) 

0,5 – 1,3 

К10 Інші фактори ризику та умови Договору страхування 

захворювань) 

0,3 – 3,0 
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1.3. Варіант ІІ. 

1.3.1. Страхувальник має право обирати страховий тариф в залежності від порядку 

визначення страхової суми.  

1.3.2. Базові страхові тарифи у розрахунку на одну добу дії страхового покриття 

визначаються відповідно до Таблиці 1.2 або 1.3.  

Таблиця 1.2 

Базові страхові тарифи на добу страхового покриття, % при страхуванні  

 Програма страхування 

Страхова сума, 

еквівалент тис. 

ЄВРО 

A A1 A2 AA B C 

 до 5 0,002792 0,001982 0,003406 0,004142 0,004853 0,005330 

5-10 0,002482 0,001762 0,003028 0,003682 0,004313 0,004738 

10-20 0,002379 0,001689 0,002902 0,003529 0,004134 0,004540 

20-30 0,002275 0,001615 0,002776 0,003375 0,003954 0,004343 

30-40 0,002068 0,001468 0,002523 0,003068 0,003595 0,003948 

40-50 0,002006 0,001424 0,002448 0,002976 0,003487 0,003830 

50-100 0,001965 0,001395 0,002397 0,002915 0,003415 0,003751 

100 – 150 0,001779 0,001263 0,002170 0,002639 0,003091 0,003395 

150 – 300 0,001551 0,001101 0,001892 0,002301 0,002696 0,002961 

300 – 500 0,001138 0,000808 0,001388 0,001688 0,001977 0,002171 

500 і більше 0,000827 0,000587 0,001009 0,001227 0,001438 0,001579 

Таблиця 1.3 

Базові страхові тарифи на добу страхового покриття, % 

 Програма страхування 

Страхова сума, 

еквівалент тис. 

Доларів США 

A A1 A2 AA B C 

 до 5 0,002999 0,002129 0,003659 0,004449 0,005212 0,005725 

5-10 0,002586 0,001836 0,003154 0,003836 0,004493 0,004935 

10-20 0,002482 0,001762 0,003028 0,003682 0,004313 0,004738 

20-30 0,002379 0,001689 0,002902 0,003529 0,004134 0,004540 

30-40 0,002275 0,001615 0,002776 0,003375 0,003954 0,004343 

40-50 0,002068 0,001468 0,002523 0,003068 0,003595 0,003948 

50-100 0,001986 0,001410 0,002422 0,002946 0,003451 0,003790 

100 – 150 0,001862 0,001322 0,002271 0,002762 0,003235 0,003553 

150 – 300 0,001655 0,001175 0,002019 0,002455 0,002876 0,003158 

300 – 500 0,001241 0,000881 0,001514 0,001841 0,002157 0,002369 

500 і більше 0,000931 0,000661 0,001135 0,001381 0,001618 0,001777 

 

Страхова сума та страховий платіж розраховуються за курсом НБУ на момент укладання 

Договору страхування. 

 
1.3.3. Визначення страхових тарифів. 

1.3.3.1. При території дії «усі країни світу», страховий тариф збільшується в 1,5 

рази. 

1.3.3.2. Для осіб у віці від 60 до 80 років страховий тариф збільшується в 2 рази. 

1.3.3.3. Для осіб, які виїжджають на роботу або відпочинок, що пов’язаний з 

небезпечними видами спорту, страховий тариф збільшується в 1,5 рази. 

1.3.3.4. Для дітей у віці до 16 років та груп більше ніж із 15 осіб страховий тариф 

зменшується на 20%. 
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1.3.3.5. В залежності від конкретних умов Договору та факторів, що впливають на 

ступінь ризику (строку дії, наявності та розміру франшизи тощо) можуть бути 

застосовані підвищуючи та понижуючі коефіцієнти до базових страхових 

тарифів, добуток коефіцієнтів знаходиться в межах від 0,2 до 4,0. 

 

2. Страхові тарифи  по добровільному страхування медичних витрат під час подорожі 

(відпочинку, відрядження, екскурсії) громадян в межах України. 

 
2.1.1. Базові страхові тарифи у розрахунку на одну добу дії страхового покриття, 

подані у Таблиці 2.1, розраховані для програм з додатку №1. 

 

Таблиця 2.1 

Базові страхові тарифи на добу страхового покриття, % 

 Програма страхування 

Страхова сума, 

тис. грн. 
У-A1 У-A2 У-A3 

 до 5 0,041 0,052 0,580 

від 5 до 10 0,034 0,044 0,484 

від 10 до 20 0,028 0,036 0,400 

Від 20 до 50 0,027 0,034 0,380 

Від 50 до 100 0,025 0,033 0,364 

від 100 до 200 0,022 0,029 0,320 

від 200 до 500 0,019 0,024 0,268 

понад 500 0,013 0,016 0,180 

 

2.1.2. Визначення страхових тарифів. 

 

2.1.2.1. Для осіб у віці від 60 до 70 років страховий тариф збільшується в 2 рази. 

2.1.2.2. Для осіб, які виїжджають у відрядження (на роботу) або відпочинок, що 

пов’язаний з небезпечними видами спорту, страховий тариф збільшується в 

1,5 рази. 

2.1.2.3. Для дітей у віці до 16 років та груп більше ніж із 15 осіб страховий тариф 

зменшується на 20%. 

2.1.2.4. В залежності від конкретних умов Договору та факторів, що впливають на 

ступінь ризику (строку дії, наявності та розміру франшизи тощо) можуть бути 

застосовані підвищуючи та понижуючі коефіцієнти до базових страхових 

тарифів, добуток коефіцієнтів знаходиться в межах від 0,2 до 4,0. 

 
3. Загальні положення при визначенні страхових тарифів. 

 

3.1. Конкретний (фактичний) розмір страхового тарифу вказується в Договорі страхування 

за згодою сторін. 

3.2. Норматив витрат на ведення справи за цією програмою складає 30%. 

 

 

Актуарій ______________  Ю.М. Карташов (свідоцтво №03-002 від 26.11.2009) 

  

       

 


