Публічна пропозиція (Оферта) на укладання електронного договору добровільного медичного
страхування (безперервного страхування здоров’я) іноземних громадян на території України на
випадок захворювання COVID-19/
The public offer for conclusion of electronic contract of voluntary medical insurance (permanent health
insurance) of foreign citizens in the territory of Ukraine in the event of COVID-19 disease
ЧАСТИНА 2. УМОВИ СТРАХУВАННЯ /PART 2. INSURANCE CONDITIONS
Дана оферта є офіційною пропозицією Приватного акціонерного товариства страхової компанії
«ТЕКОМ», що адресується фізичним дієздатним особам з метою укладання Договору добровільного
медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) іноземних громадян на території України
на випадок захворювання COVID-19 щодо відшкодування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19
This offer is an official proposal of the Private Joint-Stock Insurance Company «TEKOM», addressed to legally
capable individuals to conclude a voluntary medical insurance (permanent health insurance) contract for foreign
citizens in the territory of Ukraine in the event of COVID-19 disease to indemnify the expenses associated with
COVID-19 treatment.
Договір складається з двох невід’ємних частин:
- Електронний договір добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я)
іноземних громадян на території України на випадок захворювання COVID-19– Частина 1.
- Публічна пропозиція (оферта) на укладання електронного договору добровільного медичного
страхування (безперервного страхування здоров’я) іноземних громадян на території України на випадок
захворювання COVID-19 (далі – Частина 2 Договору/Умови страхування) з додатком – Програмою
страхування.
The contract consists of two integral parts:
- Electronic contract of voluntary medical insurance (permanent health insurance) of foreign citizens on the
territory of Ukraine in the event of COVID-19 – Part 1.
- Public offer for the conclusion of an electronic contract of voluntary medical insurance (permanent health
insurance) of foreign citizens on the territory of Ukraine in the event of COVID-19 (hereinafter – Part 2 of the
Contract / Insurance terms ) with an annex – Insurance Program.
1. ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Страховик: Приватне акціонерне товариство
страхова компанія «ТЕКОМ», адреса: 65005,
Україна, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, IBAN
UA813282090000026501310093801
у
Акціонерному
банку
«Південний»,
Ідентифікаційний код юридичної особи 25050281.
1.2. Страхувальник: дієздатна фізична особа,
визначена в Електронному договорі, що прийняла
пропозицію
укласти
договір
страхування
відповідно до умов і положень статті 638
Цивільного кодексу України, в тому числі
шляхом здійснення акцепту через інформаційнотелекомунікаційну систему у відповідності до
Закону України «Про електронну комерцію», яка
сплатила страховий платіж і яка укладає Договір
на користь себе або іншої особи за її згодою.
1.3. Застрахована особа (ЗО): фізична особа
віком до 65 років, яка не є громадянином
України, на користь якої укладено даний Договір
та визначена Страхувальником в електронній
заяві на укладення Договору.
1.4 Електронний договір страхування –
Частина 1 - Електронний договір добровільного
медичного
страхування
(безперервного
страхування здоров’я) іноземних громадян на
території України на випадок захворювання
COVID-19;

1. DEFINITIONS
1.1. Insurer: Private Joint-Stock Insurance Company
«TEKOM», address: 65005, Ukraine, Odesa,
Mykhailivska
Street,
44,
IBAN
UA813282090000026501310093801 in the JointStock Bank Pivdennyi, legal entity identification
code 25050281.
1.2. Insured: legally capable individual, defined in
the Electronic Contract, who has accepted the offer to
conclude an insurance contract in accordance with
the terms and conditions of the Article 638 of the
Civil Code of Ukraine, including by accepting
through the information and telecommunications
system in accordance with the Law of Ukraine "On
Electronic Commerce", who has paid the insurance
premium and who concludes the Contract in favor of
himself/herself or another person with his/her
consent.
1.3. Insured person (IP): an individual under the
age of 65 who is not a citizen of Ukraine, in whose
favor this Contract has been concluded and
determined by the Insured in the electronic
application for conclusion of this Contract.
1.4 Electronic insurance contract – Part 1 –
Electronic contract of voluntary medical insurance
(permanent health insurance) of foreign citizens in
Ukraine in case of COVID-19 disease;

1.5. Програма страхування: перелік видів
медичної допомоги та медичних послуг,
організацію та фінансування (оплату вартості)
яких гарантує Страховик згідно з цим Договором.
Програма страхування наведена як додаток до
даного Договору та розміщена на офіційному
сайті
Страховика
(https://tig.com.ua/storage/contract-offer/annexcovid.pdf).
1.6. Коронавірусна хвороба (COVID-19): гостра
респіраторна
хвороба,
яку
спричинює
коронавірус SARS-CoV-2;
1.7. Базовий медичний заклад (БМЗ): медичний
заклад,
лікувально-профілактична
установа,
науково-дослідна медична установа, аптечна
установа або інша медична установа, в якій
можуть
надаватись
медичні
послуги
Застрахованим особам у разі настання страхового
випадку згідно з Програмою страхування.
1.8. Асистанс: третя особа, що здійснює
організацію медичних послуг Застрахованим
особам за дорученням Страховика згідно умов
цього Договору.
Контакти
Асистанса
для
звернення
Застрахованих осіб: тел./факс: +380 44 599 54 04;
067-443-74-30 (також Viber).
1.9. Особливі умови – це умови та обставини, що
мають істотне значення, визначені у пункті 14
Електронного договору.
1.10. Вигодонабувач(і) - юридичні особи або
фізичні особи, на користь яких відповідно до
умов розділу 10 Частини 2 цього Договору
здійснюється
страхова
виплата.
Перелік
Вигодонабувачів за цим Договором зазначений у
пункті 12 Електронного договору.
1.11. Вимушена (обов’язкова) обсервація –
перебування особи щодо якої є ризик поширення
інфекційної хвороби COVID-19 в обсерваторі з
метою її обстеження та здійснення медичного
нагляду за нею.
1.11.1. Обсерватор – це спеціалізований заклад,
призначений для перебування осіб, які
підлягають
обов’язковій
обсервації,
їх
обстеження та здійснення медичного нагляду за
ними.
1.12. Компетентні органи - державні органи
(підприємства, установи, організації), комунальні
підприємства (установи, організації), спеціальні
комісії (уповноважені комісії компетентних
органів), в компетенцію яких входить ліквідація
наслідків подій (надання відповідної допомоги),
які в подальшому можуть бути кваліфіковані за
цим Договором як страхові випадки (або стали їх
причиною), встановлення причин та обставин
настання таких подій, оцінка їх наслідків (органи
прокуратури, МВС (Національної поліції тощо),
СБУ, ДСНС України, суди, аварійні служби,

1.5. Insurance program: a list of types of medical
care and medical services, the organization and
financing (payment) of which is guaranteed by the
Insurer in accordance with this Contract. The
insurance program is provided as an annex to this
Contract and is posted on the official website of the
Insurer
(https://tig.com.ua/storage/contractoffer/annex-covid.pdf).
1.6. Coronavirus disease (COVID-19): an acute
respiratory disease caused by the SARS-CoV-2
coronavirus;
1.7. Basic medical institution (BMI): a medical
institution, treatment and prevention institution,
research medical institution, pharmacy or other
medical institution, where medical services may be
provided to the Insured persons in the event of an
insured event under the Insurance Program.
1.8. Assistance: a third party that provides medical
services to the Insured persons on behalf of the
Insurer in accordance with the terms of this Contract.
Contact details of the Assistance for treatment of the
Insured Persons: tel./fax: +380 44 599 54 04; 067443-74-30 (also Viber).
1.9. Special conditions mean the significant
conditions and circumstances, defined in paragraph
14 of the Electronic contract.
1.10. Beneficiary(-ies) – legal entities or individuals
in whose favor, in accordance with the terms of
Section 10 of Part 2 of this Contract, an insurance
payment is made. The list of Beneficiaries under this
Contract is specified in clause 12 of the Electronic
contract.
1.11. Forced (mandatory) observation – staying of
a person at risk of spreading COVID-19 infectious
disease at the observation facility for the purpose of
examination and medical supervision.
1.11.1. Observation facility – specialized facility
designed to accommodate, examine, and supervise
persons subject to mandatory observation.
1.12. Competent authorities – state authorities
(enterprises, institutions, organizations), public utility
providers (institutions, organizations), special
commissions (authorized commissions of competent
authorities), whose competence includes the
elimination of the consequences of events (provision
of appropriate assistance), which can be further
qualified by this Contract as insured events (or
became their cause), establishing the causes and
circumstances of such events, assessing their
consequences (prosecutors, the Ministry of Internal
Affairs (National Police, etc.), the Security Service of
Ukraine (SSU), the State Emergency Service of

житлово-експлуатаційні
підприємства,
уповноважені комісії з надзвичайних ситуацій,
банківські установи, медичні заклади та ін.). До
компетентних органів також належать юридичні
та/або фізичні особи, які мають відповідні
ліцензії, дозволи (у передбачених законодавством
випадках), кваліфікацію і/або повноваження, до
яких
можуть
звертатися
Страховик,
Страхувальник,
Застрахована
особа,
Вигодонабувач, інші особи для вирішення
суперечок і будь-яких інших питань, що
випливають з цього Договору (експерти, аварійні
комісари тощо);
1.13. Ліміт
страхових
виплат
(ліміт
відшкодування) – грошова сума і/або кількість
звернень Застрахованих осіб до Медичного
закладу за направленням або погодженням
Асистансу протягом всього строку дії Договору
за певною Програмою страхування, включеної до
страхового захисту за цим Договором, в межах
яких Страховик, відповідно до умов такої
Програми страхування, зобов’язаний здійснити
страхову виплату Вигодонабувачу(ам) при
настанні страхового випадку;
1.14. Ідентифікація – встановлення особи на
підставі оригіналів або належним чином
засвідчених копій документів під час його
звернення до Страховика з метою укладання
Договору або отримання страхової виплати;
1.15. Інформаційно-телекомунікаційна
система
(надалі
ІТС)
сукупність
інформаційних та телекомунікаційних систем, які
у процесі обробки інформації діють як єдине ціле
і використовується Страховиком для укладання
договорів страхування у відповідності до вимог
законодавства, що регулює організаційно-правові
засади діяльності у сфері електронної комерції;
1.16. Ідентифікація Страхувальника в ІТС підтвердження повноважень Страхувальника на
доступ в ІТС Страховика шляхом введення імені
користувача (логіна) і пароля.
1.17. Одноразовий ідентифікатор – алфавітноцифрова послідовність, що її отримує особа, яка
прийняла
пропозицію
(оферту)
укласти
електронний договір шляхом реєстрації в
інформаційно-телекомунікаційній
системі
суб’єкта електронної комерції, що надав таку
пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може
бути використаний для внесення змін та/або
доповнень до електронного договору та його
припинення.
1.18. Пароль – секретний алфавітно-цифровий
набір символів, призначений для можливості
входу Страхувальника в ІТС.
1.19. Терміни та визначення, що не обумовлені
даним Договором, визначаються відповідно до
Правил добровільного медичного страхування

Ukraine (SES of Ukraine), courts, emergency
services, housing and utilities, authorized emergency
commissions,
banking
institutions,
medical
institutions, etc.). Competent authorities also include
legal entities and/or individuals who have the
appropriate licenses, permits (in cases provided by
law), qualifications and/or powers, which may be
applied to by the Insurer, the Insured, the Insured
person, the Beneficiary, other persons to resolve
disputes and any other issues arising out of this
Contract (experts, emergency commissioners, etc.);
1.13. Limit of insurance (limit of indemnity) – the
amount and/or number of visits of the Insured
persons to the Medical Institution subject to reference
or approval of the Assistance during the term of the
Contract under a certain Insurance Program included
in the insurance coverage under this Contract, within
which the Insurer, in accordance with the terms of
such Insurance Program, is obliged to make an
insurance payment to the Beneficiary(-ies) in case of
an insured event;
1.14. Identification – identification of a person on
the basis of originals or duly certified copies of
documents during his/her application to the Insurer
for the purpose of concluding the Contract or
receiving an insurance payment;
1.15. Information and telecommunication system
(hereinafter referred to as ITS) – an aggregate of
information and telecommunication systems that in
the process of information processing operate as a
whole and are used by the Insurer to conclude
insurance contracts in accordance with the legislation
regulating the organizational and legal framework of
e-commerce;
1.16. Identification of the Insured person in the
ITS – confirmation of the Insured's authority to
access the Insurer's ITS by entering the username
(login) and password.
1.17. One-time identifier – an alphanumeric
sequence received by a person who has accepted a
public offer to enter into an electronic contract by
registering
in
the
information
and
telecommunications system of the e-commerce entity
that submitted such an offer. The one-time identifier
can be used to make changes and/or additions to the
electronic contract and to terminate it.
1.18. Password – a secret alphanumeric character set
designed to allow the Insured to enter the ITS.
1.19. Terms and definitions not stipulated by this
Contract are determined in accordance with the Rules
of voluntary medical insurance (permanent health
insurance) of the Insurance Company «TEKOM»,

(безперервного страхування здоров’я) ПрАТ СК
«ТЕКОМ»,
зареєстрованих
25.06.2020
р.
Нацкомфінпослуг за №1619 та/або чинного
законодавства. Якщо значення якого-небудь
терміну не обумовлено Договором, Правилами та
не може бути визначено, виходячи із
законодавства, то такий термін використовується
виходячи з практики застосування термінів у
страхуванні (юриспруденції тощо).
2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Страхування здійснюється у відповідності до
Правил добровільного медичного страхування
(безперервного страхування здоров’я) ПрАТ СК
«ТЕКОМ»,
зареєстрованих
25.06.2020
р.
Нацкомфінпослуг за №1619 (надалі – Правила).

registered on June 25, 2020 by National Commission
for State Regulation of Financial Services Markets
under No.1619 and/or applicable legislation. If the
meaning of any term is not stipulated by the
Contract, the Rules and cannot be determined on the
basis of legislation, then such a term is used on the
basis of the practice of using terms in insurance
(jurisprudence, etc.).
2. CONTRACT CONCLUSION PROCEDURE
2.1. Insurance is performed in accordance with the
Rules of voluntary medical insurance (permanent
health insurance) of Insurance Company «TEKOM»,
registered on 25.06.2020 by the National
Commission for State Regulation of Financial
Services Markets for No.1619 (hereinafter referred to
as the Rules).
2.2. The text of this Contract shall be signed by the
Insurer and sealed. This text is an offer within the
meaning of the Articles 633 and 638 of the Civil
Code of Ukraine.
2.3. The conclusion of the Insurance Contract is
conducted on the basis of this proposal (offer).
2.4. The Offer is executed in one copy, the original of
which is kept by the Insurer, and the text of the Offer
is posted for free access on the Internet on the
Insurer's website https://tig.com.ua/storage/contractoffer/offer-covid.pdf. The Offer shall enter into force
on the date of its official publication on the Insurer's
website and shall be valid until the Insurer withdraws
the Offer.

2.2. Текст цього Договору підписується
Страховиком та скріплюється його печаткою. Цей
текст є офертою в розумінні статтей 633, 638
Цивільного кодексу України.
2.3.
Укладання
Договору
страхування
здійснюється на підставі даної пропозиції
(оферти).
2.4. Оферта складена в одному примірнику,
оригінал якої зберігається у Страховика, а текст
Оферти розміщений для вільного доступу в
мережі Інтернет на веб-сайті Страховика
https://tig.com.ua/storage/contract-offer/offercovid.pdf. Оферта набирає чинності з дати її
офіційного
оприлюднення
на
веб-сайті
Страховика
та діє до відкликання Оферти
Страховиком, при цьому для укладених
Договорів, строк дії яких не закінчився, дана
Оферта продовжує діяти до дати закінчення
строку дії Договору, зазначеного в Електронному
договорі.
2.5. Якщо Страхувальник уклав Договір на свою 2.5. If the Insured has concluded the Contract in
користь, він набуває прав і обов’язків his/her favor, he/she acquires the rights and
Застрахованої особи згідно з умовами Договору.
obligations of the Insured person in accordance with
the terms of the Contract.
2.6. У відповідності до статей 207, 633, 642, 981 2.6. In accordance with the Articles 207, 633, 642,
Цивільного кодексу України та статей 11, 12, 13 981 of the Civil Code of Ukraine and Articles 11, 12,
Закону України «Про електронну комерцію», 13 of the Law of Ukraine "On Electronic
безумовним прийняттям (акцептом) умов даної Commerce", unconditional acceptance of the terms
Оферти вважається заповнення електронної заяви of this Offer is filling out an electronic application
на укладання Договору на сайті ПрАТ СК for the Contract on the website of Insurance
«ТЕКОМ» та підписання електронного договору Company «TEKOM» and signing an electronic
електронним
підписом
одноразовим contract with an electronic signature with a one-time
ідентифікатором
шляхом
направлення identifier by sending the Insurer a one-time identifier
Страховиком одноразового ідентифікатора на to the Insured's e-mail and entering of the received
електронну пошту Страхувальника та введення one-time identifier into the Insurer and payment of
Страхувальником в ІТС Страховика отриманого the insurance premium in full by the Insured.
одноразового
ідентифікатора
та
сплата Completion of the electronic application by the
страхового платежу в повному обсязі. Заповнення Insured does not oblige him/her to conclude the
електронної заяви Страхувальником не зобов'язує Contract, in the absence of the electronic signature of
його укласти Договір, у разі відсутності the Insured with a one-time identifier, the Contract is
електронного
підпису
Страхувальника considered not concluded.

одноразовим ідентифікатором Договір вважається
неукладеним.
2.7. Заповненням електронної заяви про
укладення Договору Страхувальник узгоджує всі
істотні умову Договору, передбачені ст. 16
Закону України «Про страхування», в тому числі:
предмет страхування, страхову суму, перелік
страхових випадків, розмір страхового платежу та
порядок його сплати, строк дії Договору та інше.
2.8. Перед укладенням Договору, Страхувальник
самостійно ознайомлюється з умовами Договору
на
веб-сайті
Страховика
за
адресою:
https://tig.com.ua/storage/contract-offer/offercovid.pdf.
2.9. Діями Страхувальника, що свідчать про згоду
дотримуватися умов Договору та згоду
отримувати
послуги
зі
страхування
на
встановлених Страховиком умовах є сплата
страхового платежу в повному обсязі на
поточний рахунок Страховика, а також вчинення
Страхувальником наступної дії - зробити відмітку
у полі стосовно ознайомлення з Офертою та
Програмою страхування, інформацією про
фінансову послугу, прийняти їх та підписати
Електронний
договір
одноразовим
ідентифікатором.
2.10. Для укладення Договору в електронній
формі, Страхувальник повинен зайти на веб-сайт
Страховика, обрати бажані умови страхування,
зазначити інформацію про себе та Застрахованих
осіб (за наявності), адресу електронної пошти,
іншу інформацію, необхідну для укладення
договору, а також обов’язково ознайомитись з
умовами цієї Оферти, інформацією про фінансову
послугу та підтвердити надання згоди на обробку
власних персональних даних та отримання
відповідної згоди від Застрахованих осіб,
отримання
згоди
на
страхування
від
Застрахованих осіб.
2.11. Відповідно до обраних Страхувальником
умов та зазначених ним даних формується
Електронний
договір
(акцепт).
Акцепт
складається в електронній формі за зразком,
встановленим Страховиком. Електронний договір
містить унікальний номер, який відповідає
номеру Договору страхування, електронний
підпис Страхувальника, дату укладення, строк дії
Договору страхування та інші індивідуальні
умови Договору страхування. Електронний
договір
підписаний
Страхувальником,
є
невід’ємною частиною Договору страхування.
2.12. Перед підписанням Електронного договору
Страхувальник зобов’язаний перевірити введені
ним дані, обрані умови страхування та
підтвердити їхню достовірність. Для підписання
Електронного договору електронним підписом

2.7. By filling in the electronic application for
concluding the Contract, the Insured agrees on all
essential conditions of the Contract provided for in
the Article 16 of the Law of Ukraine "On Insurance",
including: the subject of insurance, the sum insured,
the list of insured events, the amount of insurance
premium and the procedure for its payment, the term
of the Contract, etc.
2.8. Before concluding the Contract, the Insured shall
independently read the terms of the Contract on the
Insurer's
website
at:
https://tig.com.ua/storage/contract-offer/offercovid.pdf.
2.9. The actions of the Insured, indicating agreement
to comply with the terms of the Contract and consent
to obtain insurance services on the terms set by the
Insurer are the payment of the insurance premium in
full to the current account of the Insurer, as well as
the Insured's next action – make a mark in the field
as to familiarization with the Offer and Insurance
Program, information about the financial service,
their acceptance and signing of the Electronic
contract with a one-time identifier.
2.10. In order to conclude the Contract in electronic
form, the Insured shall go to the Insurer's website,
select the desired insurance conditions, provide
information about himself/herself and the Insured
persons (if any), e-mail address, other information
required for concluding the contract, as well as
he/she shall obligatory familiarize with the terms of
this Offer, information about the financial service
and confirm the consent to the processing of personal
data and obtain the relevant consent from the Insured
Persons, obtain the consent to insurance from the
Insured Persons.
2.11. In accordance with the conditions selected by
the Insured and the data specified by him/her, an
Electronic contract (acceptance) is formed.
Acceptance is made in electronic form according to
the sample established by the Insurer. The Electronic
contract contains a unique number that corresponds
to the number of the insurance contract, the
electronic signature of the Insured, the date of
conclusion, the term of the insurance contract and
other individual terms of the Insurance Contract. The
Electronic contract signed by the Insured is an
integral part of the Insurance Contract.
2.12. Before signing the Electronic Contract, the
Insured shall check the data entered by him/her, the
selected insurance conditions and confirm their
authenticity. To sign the Electronic contract with an
electronic signature with a one-time identifier, the

одноразовим ідентифікатором Страхувальник
вводить отриманий одноразовий ідентифікатор у
відповідному полі веб-сторінки на веб-сайті
Страховика в мережі «Internet»; в результаті
цього електронний підпис Страхувальника
додається
до
Електронного
договору.
Одноразовий ідентифікатор надсилається на
зазначену Страхувальником адресу електронної
пошти. Після підписання Електронного договору
Страхувальник зобов’язаний оплатити страховий
платіж у повному обсязі.
2.13. Після оплати страхового платежу, на
вказану Страхувальником адресу електронної
пошти надсилається підписаний зі сторони
Страховика та Страхувальника Електронний
договір та копія цієї Оферти з копією Програми
страхування.
2.14. Виконання Страхувальником зазначених в
п.п. 2.8.-2.12 Частини 2 Договору дій означає
прийняття Страхувальником усіх умов даного
Договору і є укладенням Договору в спосіб,
прирівняний до укладення правочину у письмовій
формі.
2.15. Факт укладення Договору посвідчується
Електронним
договором
добровільного
медичного
страхування
(безперервного
страхування здоров’я) іноземних громадян на
території України на випадок захворювання
COVID-19, який формується в електронному
вигляді
на
підставі
даних,
наданих
Страхувальником у електронній заяві на
укладення Договору.
2.16. Договір страхування вважається підписаним
уповноваженим представником Страховика при
наявності підпису та печатки на даній Оферті.
Договір страхування вважається підписаним
Страхувальником
шляхом
використання
електронного
підпису
одноразовим
ідентифікатором. Договір є укладеним з моменту
отримання
Страховиком
інформації
про
підписання
Електронного
договору
Страхувальником з використанням електронного
підпису одноразовим ідентифікатором згідно
умов цієї Оферти та сплати Страхувальником
страхового платежу в повному обсязі.
2.17. Погоджуючись з умовами Договору,
Страхувальник підтверджує свою правоздатність
та
дієздатність,
а
також
усвідомлює
відповідальність
за
зобов’язання,
що
покладаються на нього у результаті укладання
цього Договору.
2.18. Договір направляється Страхувальнику на
його електронну адресу по електронній пошті.
Дата, час, порядок і факт направлення та
отримання
одноразового
ідентифікатора
Страхувальником, введення його в ІТС,
відправлення Договору та додатків до нього, а

Insured enters the received one-time identifier in the
appropriate field of the web page on the Insurer's
website on the Internet; as a result, the electronic
signature of the Insured is attached to the Electronic
contract. The one-time identifier is sent to the e-mail
address specified by the Insured. After signing the
Electronic Contract, the Insured is obliged to pay the
insurance premium in full.

2.13. After paying of the insurance premium, the
signed by the Insurer and the Insured Electronic
contract and a copy of this Offer with a copy of the
Insurance Program shall be sent to the e-mail address
specified by the Insured.
2.14. Performance by the Insured of the specified in
c.c. 2.8.-2.12, Part 2 of the Contract acts means the
acceptance by the Insured of all the terms of this
Contract and is the conclusion of the Contract in a
manner equivalent to the conclusion of a transaction
in writing.
2.15. The fact of concluding the Contract is certified
by the Electronic contract of voluntary medical
insurance (permanent health insurance) of foreign
citizens on the territory of Ukraine in case of
COVID-19 disease, which is formed electronically
on the basis of data provided by the Insured in the
electronic application.
2.16. The insurance contract is considered to be
signed by the authorized representative of the Insurer
by affixing a signature and seal on this Offer. The
Insurance contract is considered to be signed by the
Insured through the use of an electronic signature as
a unique identifier. The Contract is concluded from
the moment the Insurer receives information about
the signing of the Electronic Contract by the Insured
using an electronic signature with a one-time
identifier in accordance with the terms of this Offer
and payment by the Insured of the insurance
premium in full.
2.17. By agreeing to the terms of the Contract, the
Insured confirms his/her legal capacity, as well as is
aware of the responsibility for the obligations
imposed on him/her as a result of this Contract
conclusion.
2.18. The contract is sent to the Insured to his/her email address. The date, time, procedure and fact of
sending and receiving a one-time identifier by the
Insured, entering it in ITS, sending the Contract and
its annexes, as well as e-mail notification are
recorded by the Insurer in the Insurer's electronic

також повідомлення по електронній пошті
фіксується Страховиком в електронній базі
Страховика.
2.19. Сторони домовилися, що відправка
Договору та повідомлення по електронній пошті
на адресу електронної пошти Страхувальника є
належним врученням Договору/повідомлення
Страхувальнику. Сторони приймають на себе
зобов'язання за будь-якої необхідності, що
виникла, відтворити Договір на паперовому носії.
На письмову вимогу однієї Сторони Договір
виготовляється у письмовому вигляді протягом 5
(п’яти) робочих днів з моменту отримання такої
вимоги та підлягає підписанню та проставленню
печатки (за наявності) кожною Стороною. При
відтворенні на папері Договору Страховиком
може бути використано факсимільне відтворення
підпису особи, уповноваженої підписувати такі
договори, а також відтворення відбитка печатки
технічними друкувальними приладами.
2.20. Сторони узгодили, що Договір, який
направляється
Страхувальнику
на
його
електронну адресу по електронній пошті може
бути підписано Страховиком із використанням
факсимільного відтворення за допомогою засобів
механічного, електронного чи іншого копіювання
підпису особи, уповноваженої підписувати такі
договори від імені Страховика, а також відбитку
печатки Страховика.
2.21. Якість надання послуг за Договором
добровільного страхування відповідає вимогам
Закону України «Про страхування» та іншим
нормативно-правовим актам.
3.
ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРУ.
ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Предметом Договору страхування є майнові
інтереси, що не суперечать закону та пов’язані із
здоров’ям Страхувальника чи Застрахованої
особи, визначеної Страхувальником у Договорі
страхування за її згодою.
3.2. За цим Договором Страховик зобов’язаний
здійснювати організацію та фінансування
медичної допомоги та медичних і інших послуг
Застрахованим особам згідно з обраною
Програмою страхування, за умови оплати
Страхувальником страхового платежу в строки,
передбачені Договором страхування і виконання
інших умов цього Договору.
3.3. Дієздатна фізична особа може бути включена
до переліку Застрахованих осіб за умови, що
Страхувальник по кожній такій особі зазначив:
a) Громадянський або закордонний паспорт;
b) Адресу реєстрації проживання;
3.4. Медична допомога та медичні послуги
надаються Застрахованим особам згідно з
переліком видів медичної допомоги і послуг та в
межах лімітів відшкодування (страхових сум)

database.
2.19. The Parties have agreed that sending the
Contract and notification by e-mail to the Insured's email
address
is
due
delivery
of
the
Contract/notification to the Insured. The Parties
undertake to reproduce the Contract on paper if
required. At the written request of one Party, the
Contract shall be made in writing within 5 (five)
business days from the date of receipt of such request
and shall be signed and stamped (if any) by each
Party. When reproducing the Contract on paper, the
Insurer may use facsimile reproduction of the
signature of the person authorized to sign such
contracts, as well as reproduction of the imprint of
the seal by technical printing devices.

2.20. The Parties have agreed that the Contract sent
to the Insured to his/her e-mail address may be
signed by the Insurer using facsimile reproduction by
mechanical, electronic or other means of copying of
the signature of the person authorized to sign such
contracts on behalf of the Insurer and the Insurer's
seal.
2.21. The quality of services provided under the
voluntary insurance contract meets the requirements
of the Law of Ukraine "On Insurance" and other
regulations.
3. SUBJECT OF THE CONTRACT. GENERAL
PROVISIONS
3.1. The subject of the Insurance Contract is property
interests that do not contradict the law and are related
to the health of the Insured or the Insured person,
defined by the Insured in the Insurance Contract with
his/her consent.
3.2. Under this Contract, the Insurer is obliged to
organize and finance medical care and medical and
other services to the Insured persons in accordance
with the selected Insurance Program, provided that
the Insured pays the insurance premium within the
terms of the Insurance Contract and fulfills other
conditions of this Contract.
3.3. A legally capable individual may be included in
the list of the Insured Persons, provided that the
Insured has indicated for each such person:
a) Civil passport or foreign passport;
b) Residence registration address;
3.4. Medical care and medical services are provided
to the Insured Persons in accordance with the list of
types of medical care and services and within the
limits of indemnity (sums insurance) provided by the

передбачених Програмою страхування.
3.5. Медична допомога та медичні послуги за
даним Договором надаються тільки в Базових
медичних закладах винятково за узгодженням та
по направленню Асистансу. Якщо БМЗ не мають
можливості надати необхідну медичну допомогу
або медичні послуги, Асистансом здійснюється
організація і оплата необхідної медичної
допомоги і медичних послуг в інших медичних
закладах, рівень обслуговування в яких
відповідає умовам обраної Програми страхування
(погоджені медичні заклади).
3.6. Страховик здійснює оплату медичної
допомоги та медичних послуг, наданих
Застрахованим особам, тільки на поточні рахунки
БМЗ та погоджених медичних закладів, що
надавали таку допомогу та послуги. Страховик не
відшкодовує витрати на оплату медичної
допомоги та медичних послуг, здійснених
Застрахованою особою за власний рахунок, якщо
інше не погоджено письмово сторонами цього
Договору.
3.7. Страховик здійснює оплату вимушеної
обсервації Застрахованої особи у обсерваторах,
які визначені компетентними органами, як місця
для проведення обсервації (лікувальні курорти,
санаторії, будинки відпочинку або інші подібні
заклади) оплату якої Застрахована особа
здійснила за власний рахунок в межах лімітів
відшкодування (страхових сум), передбачених
Програмою страхування.
4.
СТРАХОВІ
РИЗИКИ.
СТРАХОВІ
ВИПАДКИ
4.1. Страховим ризиком за цим Договором є
такий стан здоров’я Застрахованої особи, який
потребує надання їй медичної допомоги в
результаті захворювання на Коронавірусну
хворобу.
4.2.
Страховим
випадком
є
звернення
Застрахованої особи до Базового медичного
закладу або погодженого медичного закладу, у
випадках передбачених пунктом 3.5. Частини 2
Договору, за отриманням медичної допомоги,
медичних та інших послуг, передбачених
Програмою страхування, у зв’язку із:
- захворюванням
(інфікуванням)
на
Коронавірусну хворобу, що підтверджено
лабораторно (проведення ПЛР тестування) та
документально компетентними установами
(медичними закладами та ін,);
- вимушеною (обов’язковою) обсервацією.
що виникли під час дії Договору страхування.
4.3. Звернення Застрахованої особи до БМЗ або
погодженого медичного закладу за отриманням
медичної допомоги та медичних послуг є
страховим випадком, якщо Застрахована особа
була направлена до таких медичних закладів

Insurance Program.
3.5. Medical care and medical services under this
Contract are provided only in the Basic Medical
Institutions only with the consent and subject to
referral of the Assistance. If the BMI is not able to
provide the required medical care or medical
services, the Assistance organizes and pays for the
required medical care and medical services in other
medical institutions, the level of service in which
meets the conditions of the selected Insurance
Program (agreed medical institutions).
3.6. The Insurer pays for medical care and medical
services provided to the Insured persons only to the
current accounts of the BMI and the approved
medical institutions that provided such assistance and
services. The Insurer shall not reimburse the costs of
medical care and medical services provided to the
Insured at his/her own expense, unless otherwise
agreed in writing by the parties to this Contract.
3.7. The Insurer pays for the mandatory observation
of the Insured Person at the observation facilities
designated by the competent authorities as places for
observation (medical resorts, sanatoriums, rest homes
or other similar establishments) which the Insured
Person paid at his/her own expense within the limits
of indemnity (sums insurance), provided by the
Insurance Program.
4. INSURED RISKS, INSURED EVENTS
4.1. The insured risk under this Contract is the state
of health of the Insured Person, which requires
medical care as a result of coronavirus disease.
4.2. The insured event is the visit of the Insured
Person to the Basic Medical Institution or the agreed
medical institution, in the cases provided for in
paragraph 3.5, Part 2 of the Contract, upon receipt of
medical care, medical and other services provided by
the Insurance Program, in connection with:
-

coronavirus disease (infection), confirmed by
laboratory (PCR test) and documented by the
competent institutions (medical institutions, etc.);

- forced (mandatory) observation.
arising during the term of the Insurance Contract.
4.3. The Insured Person's visit to BMI or an agreed
medical institution for medical care and medical
services is an insured event if the Insured Person is
referred to such medical institutions after visiting the
Assistance.

після звернення до Асистансу.
4.4. Страховик гарантує оплату медичної
допомоги,
медичних
та
інших
послуг,
передбачених Програмою страхування, у разі
настання страхового випадку, за умови виконання
Страхувальником і Застрахованою особою умов
цього Договору.
5.
ВИКЛЮЧЕННЯ
ІЗ
СТРАХОВИХ
ВИПАДКІВ. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. Страховими випадками не визнаються будьякі звернення Застрахованої особи за отриманням
медичної допомоги, медичних та інших послуг,
що не пов’язані із:
5.1.1. захворюванням або будь-якими наслідками
захворювання на Коронавірусну хворобу, що
стались поза строком та місцем дії цього
Договору.
5.1.2.
будь-які
наслідки
алкогольного,
наркотичного
чи
токсичного
отруєння
Застрахованою особою;
5.1.3. будь-які наслідки захворювань/станів, що
не визначені п.4.2. Частини 2 Договору;
5.2. Страховик не організовує та не здійснює
фінансування наступної медичної допомоги та
медичних послуг:
5.2.1. медичної допомоги, медичних послуг,
медичних
препаратів,
лікування
тощо,
включаючи будь-який період перебування в
стаціонарі чи амбулаторного лікування, що не
були рекомендовані як необхідні за медичними
показаннями довіреним або лікуючим лікарем
Застрахованої особи;
5.2.2. пов’язаних з випадковим заподіянням
шкоди хворому при виконанні терапевтичних і
хірургічних втручань;
5.2.3. пов’язаних з патронажем (веденням)
вагітності, з допомогою при пологах (за винятком
невідкладної швидкої допомоги);
5.2.4. пов’язаних з трансплантацією органів та
тканин, крім випадків трансплантації шкіри при
опіковій хворобі. При цьому, послуги з пошуку та
доставки
органу
для
трансплантації
не
відшкодовуються;
5.2.5. придбання медичного устаткування, що
замінює та/або корегує функції уражених органів,
придбання медико-косметичних засобів, засобів
особистої гігієни;
5.2.6.
лікування
методами
нетрадиційної
медицини
(гіпноз,
психотерапія,
іридодіагностика, біо-корекція, рефлексотерапія,
біологічні добавки, гомеопатичні препарати та
інше);
5.2.7. профілактичний масаж, крім випадків, коли
масаж є частиною відновлювального лікування
після перенесених травм з іммобілізацією
профілактики
ускладнень
(пролежнів)
у
важкохворих осіб та заходів по зняттю больового

4.4. The Insurer guarantees payment for medical
care, medical and other services provided by the
Insurance Program in the event of an insured event,
provided that the Insured and the Insured Person
fulfill the terms of this Contract.
5. INSURANCE EXCLUSIONS. INSURANCE
LIMITATION
5.1. As the insured event there are not recognized any
visits of the Insured person for medical care, medical
and other services not related to:
5.1.1. disease or any consequences of coronavirus
disease that occurred outside the term and place of
this Contract.
5.1.2. any consequences of alcohol, drug or toxic
poisoning by the Insured Person;
5.1.3. any consequences of diseases/conditions not
defined in clause 4.2, Part 2 of the Contract;
5.2. The Insurer does not organize and does not
finance the following medical care and medical
services:
5.2.1. medical care, medical services, medical
preparations, treatment, etc., including any period of
stay in the hospital or outpatient treatment, which
were not recommended as required for medical
reasons by the authorized or attending physician of
the Insured Person;
5.2.2. associated with accidental bodily injury to the
patient during therapeutic and surgical interventions;
5.2.3. related to the patronage (management) of
pregnancy, with assistance during childbirth (except
for emergency ambulance);
5.2.4. associated with organ and tissue
transplantation, except in the case of skin
transplantation in burn disease. In this case, the
services of search and delivery of the organ for
transplantation are not reimbursed;
5.2.5. purchase of medical equipment that replaces
and/or corrects the functions of the affected organs,
purchase of medical and cosmetic products, personal
hygiene products;
5.2.6. treatment by non-traditional medicine
(hypnosis, psychotherapy, iridology, bio-correction,
reflexology, biological supplements, homeopathic
remedies, etc.);
5.2.7. preventive massage, except when the massage
is part of rehabilitation treatment after injuries with
immobilization for the prevention of complications
(bedsores) in seriously ill persons and measures to
relieve pain in the hospital;

синдрому в умовах стаціонару;
5.2.8. перебування та харчування батьків в
стаціонарі з дитиною (що є Застрахованою
особою за цим Договором), вік якої на момент
госпіталізації шість повних років та більше;
5.2.9. будь-якої стоматологічної допомоги і
послуг, крім невідкладної стоматологічної
допомоги, якщо її надання передбачено
Програмою страхування.
5.2.10. лікування в косметологічних клініках, на
лікувальних курортах, в санаторіях, будинках
відпочинку або в інших подібних закладах, а так
само лікуванням методами, які застосовуються в
санаторно-курортних установах, крім випадків
вимушеної обсервації;
5.2.11.
лікування
медикаментозними
препаратами,
полівітамінними
комплексами
тощо, призначеними з метою профілактики, в
тому числі, якщо таке лікування включене до
схеми лікування Застрахованої особи;
5.3. Не є страховими випадками будь-які
звернення Застрахованої особи до Базового
медичного закладу або погодженого медичного
закладу за отриманням медичної допомоги та
медичних послуг внаслідок:
5.3.1. умисного самопошкодження шляхом
отруєння або травмування;
5.3.2. спроби самогубства, за винятком тих
випадків, коли Застрахована особа була доведена
до такого стану протиправними діями третіх осіб,
що
офіційно
підтверджено
відповідними
правоохоронними органами та/або судом;
5.3.3. одержання травматичного ушкодження чи
іншого розладу здоров’я;
5.3.4. одержання травматичного ушкодження або
розладу здоров’я в результаті будь-якого
лікування, вживання медичних препаратів тощо
без призначення лікаря (самолікування).
5.4. Страховик не визнає страховими випадками
захворювання, що настали в результаті:
5.4.1. військових дій та бойових дій, збройного
конфлікту, терористичних актів, здійснення
терористичної
діяльності,
проведення
антитерористичних
операцій,
громадянської
війни, народних (громадських) хвилювань,
масових заворушень, страйків, несанкціонованих
зборів, встановлення військових режимів або
режимів надзвичайного стану, включаючи
застосування
вибухових
пристроїв
чи
вогнепальної зброї, впливу будь-якої іншої зброї
і/або покинутих знарядь війни (снарядів, мін,
бомб, ракет тощо) внаслідок вищезазначених дій,
незалежно від того приймала Застрахована особа
участь в цих подіях чи ні;
5.4.2. проходження Застрахованою особою
служби у збройних силах, міністерстві
внутрішніх справ, службі безпеки, службі з

5.2.8. stay and meals of parents in the hospital with a
child (who is the Insured Person under this Contract),
whose age at the time of hospitalization is six full
years or more;
5.2.9. any dental care and services, except for
emergency dental care, if its provision is provided by
the Insurance Program.
5.2.10. treatment in cosmetology clinics, medical
resorts, sanatoriums, rest homes or other similar
institutions, as well as treatment by methods used in
sanatoriums, except in cases of forced observation;
5.2.11. treatment with drugs, multivitamin
complexes, etc., intended for prevention, including if
such treatment is included in the treatment scheme of
the Insured Person;
5.3. As the insured event there are not recognized any
visits of the Insured Person to the Basic Medical
Institution or the agreed medical institution for
medical care, medical and other services as a result
of:
5.3.1. intentional self-injury through poisoning or
injury;
5.3.2. suicide attempts, except in cases when the
Insured Person is brought to such a state by illegal
actions of third parties that shall be officially
confirmed by the relevant law enforcement agencies
and/or the court;
5.3.3. getting a traumatic injury or other health
disorder;
5.3.4. getting a traumatic injury or health disorder as
a result of any treatment, use of medications, etc.
without a doctor's prescription (self-medication).
5.4. The Insurer does not recognize as insured events
the illness resulting from:
5.4.1. hostilities and military operations, armed
conflict, acts of terrorism, terrorist activities, antiterrorist operations, civil war, public (civil) unrest,
mass riots, strikes, unauthorized meetings,
establishment of military regimes or states of
emergency, including the use of explosive devices or
firearms, the impact of any other weapons and/or
abandoned weapons of war (shells, mines, bombs,
missiles, etc.) as a result of the above actions,
regardless of whether the Insured Person takes part in
these events or not;

5.4.2. service of the Insured Person in the Armed
Forces, the Ministry of Internal Affairs, the Security
Service, the Emergency Service, the Paramilitary

надзвичайних ситуацій, воєнізованій охороні та
інших структурах і підрозділах, що діють в
інтересах держави, суспільства, забезпечення
громадського порядку і державної безпеки,
незалежно від державної приналежності.
5.5. Якщо Застрахована особа померла в процесі
отримання медичної допомоги та медичних
послуг, передбачених умовами цього Договору,
Страховик відшкодовує вартість медичної
допомоги та медичних послуг наданих
Застрахованій особі тільки до моменту її смерті.
5.6. Страховик за цим Договором не несе
відповідальності за неналежне і/або несвоєчасне
виконання обов’язків (організацію та надання
медичної допомоги та медичних послуг)
Асистансу та/або БМЗ та/або погодженим
медичним закладом.
5.7. Страховик не організовує та не сплачує
витрати, пов’язані з вимушеною обсервацією у
разі:
5.7.1. самовільного залишення місця обсервації;
5.7.2. відмови від медичного обстеження, за
направленням лікаря, особи, яка контактувала з
хворим на COVID-19 або має ознаки інфікування
на COVID-19.
6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Договір страхування укладений на строк,
визначений в пункті 5 Електронного договору.
6.2. Місце дії договору страхування визначено в
пункті 6 Електронного договору.
6.3. Цей Договір набуває чинності з моменту
списання страхового платежу з поточного
рахунку Страхувальника, але не раніше дати,
зазначеної в пункті 5 Електронного договору, як
день початку його дії.
7. СТРАХОВА СУМА. ЛІМІТ СТРАХОВИХ
ВИПЛАТ
(ЛІМІТВІДШКОДУВАННЯ).
СТРАХОВИЙ
ТАРИФ.
СТРАХОВИЙ
ПЛАТІЖ
7.1. Загальна страхова сума за цим Договором
визначена в пункті 8 Електронного договору і
розраховується
виходячи
з
кількості
Застрахованих осіб та страхової суми (ліміту
відшкодування) по кожній Застрахованій особі.
Загальна вартість медичної допомоги і медичних
послуг відшкодованих Страховиком по всім
страховим випадкам за весь період дії цього
Договору не може перевищувати Загальну
страхову суму.
7.2. Загальна страхова сума (загальний ліміт
відшкодування) по кожній Застрахованій особі
визначена в пункті 7 Електронного договору і
встановлюється
в
розмірі,
погодженому
Сторонами цього Договору. Загальна вартість
медичної
допомоги
і
медичних
послуг
відшкодованих
Страховиком
по
кожній

Guard and other structures and units acting in the
interests of the state, society, public order and state
security, regardless of nationality.
5.5. If the Insured Person dies in the process of
receiving medical care and medical services provided
by the terms of this Contract, the Insurer shall
reimburse the cost of medical care and medical
services provided to the Insured Person only until the
moment of his/her death.
5.6. Under this Contract, the Insurer shall not be
liable for improper and/or untimely performance of
duties (organization and provision of medical care
and medical services) to the Assistance and/or BMI
and/or the agreed medical institution.
5.7. The Insurer does not organize and does not pay
the costs associated with the forced observation in
the case of:
5.7.1. leaving the place of observation spontaneously;
5.7.2. refusal of a person who has been in contact
with a patient with COVID-19 or has signs of
COVID-19 infection from medical examination
under a doctor referral.
6. INSURED PERIOD AND INSURED
TERRITORY
6.1. The Insurance contract is concluded for the term
specified in clause 5 of the Electronic contract.
6.2. The insured territory is defined in clause 6 of the
Electronic contract.
6.3. This Contract shall enter into force from the
moment of debiting the insurance premium from the
current account of the Insured, but not earlier than
the date specified in clause 5 of the Electronic
contract as its effective date.
7. SUM INSURED. INSURANCE LIMIT (LIMIT
OF
INDEMNITY).
INSURANCE
RATE.
INSURANCE PREMIUM
7.1. The total sum insured under this Contract is
defined in clause 8 of the Electronic contract and is
calculated based on the number of the Insured
Persons and the sum insured (limit of indemnity) for
each Insured Person. The total cost of medical care
and medical services indemnified by the Insurer for
all the insured events for the entire period of this
Contract may not exceed the total sum insured.
7.2. The total sum insured (total limit of indemnity)
for each Insured Person is defined in clause 7 of the
Electronic contract and is set in the amount agreed by
the Parties to this Contract. The total cost of medical
care and medical services indemnified by the Insurer
for each Insured Person for all the insured events for
the entire period of this Contract may not exceed the

Застрахованій особі по всім страховим випадкам
за весь період дії цього Договору не може
перевищувати встановлену загальну страхову
суму.
7.3. Страховий тариф на одну Застраховану особу
за цим Договором визначений в пункті 9
Електронного договору і розраховується в
залежності від: віку Застрахованої особи, строку
дії договору страхування, що зазначено у Таблиці
1.

established total sum insured.

7.3. The insurance rate per the Insured person under
this Contract is defined in paragraph 9 of the
Electronic contract and is calculated depending on:
age of Insured Person, insurance period.

Таблиця 1. / Table 1.
Вік Застрахованої особи

До 30 років
включно/
Up to 30 years old
inclusively

Страхова сума на одну Застраховану
особу/ Sum insured per the Insured Person
(грн. /UAH)

Від 31 до 50 років
включно/ From 31 to
50 years old
inclusively

30 000,00

Строк дії Договору 1 місяць / Insured period 1 month
Страховий тариф/ Rate (%)
1,25
1,95
Страхова премія /Insurance premium
375,00
585,00
(грн. / UAH)
Строк дії Договору 3 місяці / Insured period 3 months
Страховий тариф/ Rate (%)
3,0
3,75
Страхова премія /Insurance premium
900,00
1 125,00
(грн. / UAH)
Строк дії Договору 6 місяців / Insured period 6 months
Страховий тариф/ Rate (%)
5,7
7,125
Страхова премія /Insurance premium
1 710,00
2 137,50
(грн. / UAH)

7.4. Страховий платіж визначається згідно зі
страховим
тарифом,
розмір
якого
встановлюється у Договорі залежно від умов
страхування.
7.5. Загальний страховий платіж за цим
Договором визначений в пункті 10 Електронного
договору і розраховується виходячи з розміру
страхового платежу по кожній Застрахованій
особі і їх кількості.
7.6. Загальний страховий платіж сплачується
Страхувальником
на
поточний
рахунок
Страховика в строк, вказаний в пункті 11
Електронного договору.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
ДОГОВОРУ
8.1. Страховик має право:
8.1.1. Вимагати від Страхувальника надання
достовірної інформації, що необхідна для
укладання цього Договору;
8.1.2.
Перевіряти
інформацію,
що
повідомляється та надається Страхувальником
(Застрахованою особою);
8.1.3.
Вимагати
від
Страхувальника
(Застрахованої
особи,
Вигодонабувача)

Від 51 до 65 років
включно/
From 51 to 65 years
old inclusively

2,25
675,00
4,8
1 440,00
9,12
2 736,00

7.4. The insurance premium is determined in
accordance with the insurance rate, the amount of
which is set in the Contract depending on the terms of
insurance.
7.5. The total insurance premium under this Contract
is defined in clause 10 of the Electronic contract and
is calculated based on the amount of insurance
payment for each Insured Person and their number.
7.6. The total insurance premium is paid by the
Insured to the current account of the Insurer within
the period specified in clause 11 of the Electronic
contract.
8. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE
PARTIES TO THE CONTRACT
8.1. The Insurer has the right to:
8.1.1. Require from the Insured to provide reliable
information required for the conclusion of this
Contract;
8.1.2. Check the information reported and provided
by the Insured (Insured Person);
8.1.3. Require from the Insured (Insured Person,
Beneficiary) to return the received insurance payment

повернення отриманої страхової виплати
(повністю або частково), якщо стануть відомі
нові обставини, що позбавляють одержувача
страхової виплати права на її одержання;
8.1.4. Достроково припинити дію цього Договору
щодо конкретної Застрахованої особи у випадку:
- передачі Договору третім особам з метою
отримання медичної допомоги, медичних та
інших послуг, передбачених умовами цього
Договору;
- порушення правил внутрішнього розпорядку
БМЗ або погодженого медичного закладу,
та/або
невиконання призначень лікаря та/або
встановленого режиму лікування.
Про прийняття такого рішення Страховик
зобов’язаний
письмово
повідомити
Страхувальника;
8.1.5.
Перевіряти
витрати
за
надану
Застрахованій особі медичну допомогу, медичні
та інші послуги на відповідність умовам
Програми страхування;
8.1.6. На внесення змін або доповнень до умов
Договору страхування в порядку, передбаченому
цим Договором;
8.1.7. Достроково припинити дію Договору;
8.1.8. Відмовити у здійсненні страхової виплати
у випадках, передбачених Договором, чинним
законодавством України та Правилами;
8.1.9. Відстрочити прийняття рішення про
здійснення або відмову у здійсненні страхової
виплати у випадках, передбачених Правилами та
Договором;
8.1.10. Інші права, передбачені Правилами.
8.2. Страховик зобов’язаний:
8.2.1. Ознайомити Страхувальника з умовами
цього Договору та Правилами;
8.2.2. При настанні страхового випадку
здійснити
страхову
виплату
у
строки,
передбачені Договором;
8.2.3. Здійснювати постійний контроль якості і
складу медичної допомоги та медичних послуг,
що надаються Застрахованій особі;
8.2.4. Не розголошувати відомостей про
Страхувальника (Застраховану особу), його
майнове становище та стан здоров’я, крім
випадків, передбачених законодавством України;
8.2.5. Виконувати інші обов’язки, передбачені
Правилами.
8.3. Страхувальник має право:
8.3.1. Ознайомитися з умовами цього Договору
та Правилами;
8.3.2. Укладати договори страхування на користь
Застрахованої особи лише за її згодою;
8.3.3. На внесення змін або доповнень до умов
договору страхування в порядку, передбаченому
цим Договором;

(in full or in part) in case of new circumstances that
deprive the recipient of the insurance payment of the
right to receive it;
8.1.4. Prematurely terminate this Contract in respect
of a specific Insured Person in the event of:
- transfer of the Contract to third parties for the
purpose of receiving medical care, medical and
other services provided by the terms of this
Contract;
- violation of the rules of procedure of the BMI or
an agreed medical institution, and/or noncompliance with the doctor's prescriptions and/or
the established treatment regimen.
The Insurer is obliged to notify the Insured in writing
of such a decision;
8.1.5. Check the costs of medical care, medical and
other services provided to the Insured for compliance
with the terms of the Insurance Program;
8.1.6. Make changes or additions to the terms of the
insurance Contract in the manner prescribed by this
Contract;
8.1.7. Early terminate the Contract;
8.1.8. Refuse to make an insurance payment in the
cases provided by the Contract, the applicable
legislation of Ukraine and the Rules;
8.1.9. Postpone the decision to make or refuse to
make an insurance payment in the cases provided by
the Rules and the Contract;
8.1.10. Other rights provided by the Rules.
8.2. The Insurer is obliged to:
8.2.1. Acquaint the Insured with the terms of this
Contract and the Rules;
8.2.2. In the event of an insured event to make an
insurance payment within the time specified in the
Contract;
8.2.3. Conduct constant control over the quality and
composition of medical care and medical services
provided to the Insured;
8.2.4. Not disclose information about the Insured
(Insured Person), his/her property status and state of
health, except as provided by the legislation of
Ukraine;
8.2.5. Perform other duties provided by the Rules.
8.3. The Insured has the right to:
8.3.1. Get acquainted with the terms of this Contract
and the Rules;
8.3.2. Conclude insurance contracts in favor of the
Insured Person only with his/her consent;
8.3.3. Make changes or additions to the terms of the
insurance contract in the manner prescribed by this
Contract;

8.3.4. Достроково припинити дію цього
Договору;
8.3.5. На відмову від Договору у відповідності до
умов останнього.
8.3.5.1. Страхувальник має право відмовитися від
Договору протягом 7 (семи) календарних днів з
дати укладення такого Договору, про що
повідомляє
Страховика
шляхом
подання
письмової заяви за формою, встановленою
Страховиком. Якщо Страхувальник сплатив
страховий платіж за Договором до надання заяви
про відмову від Договору, Страховик протягом
15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання
зазначеної заяви, повертає Страхувальнику в
повному обсязі суму сплаченого останнім
страхового платежу.
8.3.6.Інші права, передбачені Правилами.
8.4. Страхувальник зобов’язаний:
8.4.1. Своєчасно сплатити страховий платіж;
8.4.2.
При
укладанні
Договору
надати
Страховику інформацію про всі відомі йому
обставини, що мають істотне значення для
оцінки страхового ризику, і надалі інформувати
його про будь-яку зміну страхового ризику;
8.4.3. Повідомити Страховика про інші чинні
договори страхування щодо Застрахованих осіб;
8.4.4. На вимогу Страховика надати йому право
повного доступу до медичної документації
Застрахованої особи;
8.4.5. Ознайомити Застрахованих осіб з їх
обов’язками, правами, Програмою страхування
та порядком надання медичної допомоги та
медичних послуг, передбачених умовами цього
Договору;
8.4.6. Належним чином зберігати усі документи,
пов’язані з виконанням цього Договору та не
передавати їх третім особам з метою отримання
ними медичної допомоги, медичних та інших
послуг, крім Застрахованих осіб;
8.4.7. Протягом 10 (десяти) календарних днів
відшкодувати в двократному розмірі понесені
Страховиком витрати на організацію і/або
фінансування медичної допомоги, медичних та
інших послуг наданих:
- фізичній особі, що не є Застрахованою
особою,
яка
скористалась
Договором
страхування для звернення до Асистансу
і/або БМЗ або погодженого медичного
закладу;
- за неточною, неповною або неіснуючою
адресою, вказаною Застрахованою особою,
або особою, що діє в її інтересах,
- Застрахованій
особі,
що
виявилась
відсутньою за адресою, вказаною нею або
особою, діючою в її інтересах при зверненні
до Асистансу і/або БМЗ або погодженого
медичного закладу;

8.3.4. Early terminate this Contract;
8.3.5. Withdraw from the Contract in accordance with
the terms of the latter.
8.3.5.1. The Insured has the right to withdraw from
the Contract within 7 (seven) calendar days from the
date of conclusion of such Contract subject to
notification of the Insurer by submitting a written
application in the form prescribed by the Insurer. If
the Insured has paid the insurance premium under the
Contract before submitting the application for
withdrawal from the Contract, the Insurer shall return
the full amount of the insurance premium paid to the
Insured in full within 15 (fifteen) business days from
the date of receipt of the said application.
8.3.6. Other rights provided by the Rules.
8.4. The Insured is obliged to:
8.4.1. Pay the insurance premium on time;
8.4.2. When concluding the Contract, provide the
Insurer with information on all known circumstances
that are essential for the assessment of insured risk,
and further inform it of any change in insured risk;
8.4.3. Notify the Insurer about other valid insurance
contracts regarding the Insured Persons;
8.4.4. At the request of the Insurer – grant it the right
of full access to the medical records of the Insured
Person;
8.4.5. Acquaint the Insured Persons with their
responsibilities, rights, the Insurance Program and the
procedure for providing medical care and medical
services provided by the terms of this Contract;
8.4.6. Keep properly all the documents related to the
implementation of this Contract and not to transfer
them to third parties for the purpose of receiving
medical care, medical and other services, except for
the Insured Persons;
8.4.7. Within 10 (ten) calendar days to reimburse
double the costs incurred by the Insurer for the
organization and/or financing of medical care,
medical and other services provided:
-

-

-

to an individual who is not the Insured Person
who has used the Insurance Contract to visit the
Assistance and/or BMI or an agreed medical
institution;
at an inaccurate, incomplete or non-existent
address indicated by the Insured Person or a
person acting in his/her interests,
to the Insured Person who was absent at the
address indicated by him/her or a person acting in
his/her interests when applying to the Assistance
and/or BMI or an agreed medical institution;
to the Insured Person who is in a state of alcohol,
toxic or drug intoxication or for the purpose of

-

Застрахованій особі, яка знаходиться в стані
алкогольного, токсичного або наркотичного
сп’яніння або з метою переривання запою, а
також послідуючої госпіталізації;
- Застрахованій особі, що відмовилась від
одержання організованих медичних послуг.
8.4.8. Виконувати умови цього Договору.
8.4.9. Виконувати інші обов’язки, передбачені
Правилами.
8.5. Застрахована особа має право:
8.5.1. На одержання медичної допомоги,
медичних та інших послуг відповідно до умов
цього Договору.
8.5.2. Вимагати від Страховика дотримання умов
цього Договору.
8.6. Застрахована особа зобов’язана:
8.6.1. При настанні такого стану здоров’я, яке
потребує надання медичної допомоги, медичних
та інших послуг, передбачених Програмою
страхування, звернутися до Асистансу та суворо
дотримуватись його інструкцій;
8.6.2. Суворо дотримуватись призначень лікаря,
встановленого режиму лікування та правил
внутрішнього розпорядку БМЗ або погодженого
медичного закладу;
8.6.3. Належним чином зберігати та не
передавати Договір страхування іншим особам з
метою одержання ними медичної допомоги та
медичних послуг, передбачених цим Договором;
8.6.4. На вимогу Страховика надати йому право
повного доступу до будь-якої медичної
інформації з приводу свого стану здоров’я в
минулому та сьогоденні;
8.6.5. Негайно, але не пізніше ніж через 48
(сорок вісім) годин, інформувати Асистанс про
отримання будь-якої медичної допомоги,
медичних та інших послуг;
8.6.6. Погодитись на обсервацію на строк, який
вимагають та/або призначено компетентними
органами;
8.6.7. У разі настання страхового випадку надати
медичним закладам, у яких були надані
Застрахованій особі медичні послуги, проведені
обстеження, призначено лікування тощо,
письмову згоду на розкриття інформації
(лікарської таємниці) з приводу події, що може
бути визнана страховим випадком Страховику.
9.
ДІЇ
СТОРІН
ПРИ
НАСТАННІ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
9.1.
При
настанні
страхового
випадку
Застрахована особа (особисто або через інших
осіб) зобов’язана негайно повідомити Асистансу
за телефоном, що зазначений в Електронному
договорі, наступну інформацію:
- номер Договору страхування;
- найменування Страхувальника;
- прізвище, ім'я Застрахованої особи та її вік;

-

interrupting binge drinking, as well as subsequent
hospitalization;
to the Insured Person who refused to receive
organized medical services.

8.4.8. Comply with the terms of this Contract.
8.4.9. Perform other duties provided by the Rules.
8.5. The Insured Person has the right to:
8.5.1. Receive medical care, medical and other
services in accordance with the terms of this Contract.
8.5.2. Require from the Insurer to comply with the
terms of this Contract.
8.6. The Insured Person is obliged to:
8.6.1. In the event of a state of health that requires the
provision of medical care, medical and other services
provided by the Insurance Program – contact the
Assistance and strictly follow its instructions;
8.6.2. Strictly follow the doctor's prescriptions, the
established treatment regimen and the rules of the
BMI or the agreed medical institution internal
procedure;
8.6.3. Properly keep and not transfer the Insurance
Contract to other persons for the purpose of receiving
medical care and medical services provided by this
Contract;
8.6.4. At the request of the Insurer, grant it full access
to any medical information concerning his/her past
and present state of health;
8.6.5. Immediately, but not later than 48 (forty-eight)
hours – inform the Assistance about the receipt of any
medical care, medical and other services;
8.6.6. Agree to the observation for the period required
and/or appointed by the competent authorities;
8.6.7. In the event of an insured event – provide
written consent to disclose information (medical
secret) about the event that may be recognized as an
insured event by the Insurer to the medical institutions
where the Insured Person was provided with medical
services, examinations, treatment, etc.
9. ACTIONS OF THE PARTIES IN CASE OF
THE INSURED EVENT
9.1. In case of an insured event, the Insured Person
(personally or through other persons) is obliged to
immediately notify the Assistance by phone, specified
in the Electronic contract, the following information:
-

number of the Insurance Contract;
name of the Insured;
surname, name of the Insured Person and his/her

-

детальний
опис
обставин
страхового
випадку;
- інші відомості на запит Асистансу.
9.2. Згідно умов цього Договору медична
допомога та медичні послуги надаються
Застрахованій особі тільки при наявності
документу, що посвідчує особу.
9.3. Асистанс за зверненням Застрахованої
особи:
- проводить її ідентифікацію;
- перевіряє чинність повідомленого Договору
страхування;
- у разі необхідності організовує надання
невідкладної медичної допомоги та/або
направляє Застраховану особу до БМЗ або
погодженого медичного закладу;
9.4. Застрахована особа або особа, що діє в її
інтересах, зобов’язана суворо дотримуватись
інструкцій Асистансу.
9.5. Якщо Застрахована особа звернулась до
будь-якої медичної установи без погодження та
направлення Асистансу, або безпосередньо
Страховика, таке звернення не вважається
страховим випадком, за винятком випадків, коли
Застрахована особа не може самостійно
звернутися з об'єктивних причин, які мають бути
задокументовані. В цьому випадку Застрахована
особа або особа, яка діє в її інтересах, або
Страхувальник повинен виконати дії, зазначені в
п. 8.6.5. Частини 2 Договору.
10. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ
ВИПЛАТ
10.1. Страховик здійснює страхову виплату:
10.1.1. Базовому медичному закладу або
погодженим медичним закладам, що надали
медичну допомогу та медичні послуги
Застрахованій особі згідно обраної Програми
страхування, шляхом оплати вартості такої
допомоги,
послуг
та/або
медикаментів
відповідно до умов, передбачених договорами,
які укладені між Страховиком та такими
Медичними закладами та/або Асистансом;
10.1.2. Застрахованій особі у разі оплати
вимушеної обсервації за власний рахунок.
10.1.2.1.
Страховик
сплачує
(компенсує)
Застрахованій особі вартість перебування на
вимушеній обсервації на підставі:
- Заяви Страхувальника/Застрахованої особи на
отримання страхової виплати (за формою,
встановленою Страховиком);
- ксерокопії паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з
інформацією про реєстрацію, сторінка з
відмітками про перетин українського кордону)
особи, що отримує страхову виплату;
- направлення від компетентних органів або
інший документ, що підтверджує необхідність

age;
- detailed description of the circumstances of the
insured event;
- other information at the request of Assistance.
9.2. According to the terms of this Contract, medical
care and medical services are provided to the Insured
Person only in case of availability of an identity
document.
9.3. The Assistance at the request of the Insured
Person:
- conducts its identification;
- checks the validity of the notified Insurance
Contract;
- if required, organizes the provision of emergency
medical care and/or refers the Insured Person to
BMI or an agreed medical institution;
9.4. The Insured Person or a person acting in his/her
interests is obliged to strictly follow the instructions
of the Assistance.
9.5. If the Insured Person has visited any medical
institution without the consent and referral of the
Assistance, or directly applied to the Insurer, such
visit or application is not considered an insured event,
except when the Insured Person cannot apply
independently for objective reasons that shall be
documented. In this case, the Insured Person or a
person acting in his/her interests, or the Insured shall
perform the actions specified in paragraph 8.6.5, Part
2 of the Contract.
10. INSURANCE PAYMENT CONDITIONS
10.1. The Insurer makes an insurance payment:
10.1.1. To the Basic Medical Institution or approved
medical institutions that provided medical care and
medical services to the Insured Person in accordance
with the selected Insurance Program, by paying the
cost of such care, services and/or medicines in
accordance with the conditions provided for by
contracts concluded between the Insurer and such
Medical Institutions and / or Assistance;
10.1.2. To the Insured Person in case of payment of
the forced observation at his/her own expense.
10.1.2.1. The Insurer pays (compensates) to the
Insured Person the cost of staying on mandatory
observation on the basis of:
- Application of the Insured/Insured Person for
insurance payment (according to the form established
by the Insurer);
- photocopies of the passport (pages 1, 2 and a page
with information about registration, a page with
marks about crossing the Ukrainian border) of the
person receiving the insurance payment;
- referral from the competent authorities or other
document confirming the need for forced (mandatory)

вимушеної (обов’язкової) обсервації;
- рахунки на перебування у місці вимушеної
обсервації від обсерваторів (лікувальні курорти,
санаторії, будинки відпочинку або інші подібні
заклади);
- інші документи на вимогу Страховика.
10.2. Документи надаються Страхувальником
(Застрахованою особою, Вигодонабувачем) у
формі оригінальних документів або копій
документів, належним чином завірених особою
або організацією, яка їх видала, або нотаріально
завірених копій або простих копій з належним їх
засвідченням Страхувальником (Застрахованою
особою, Вигодонабувачем), за умови надання
Страховику можливості звірення простих копій з
оригіналами документів.
10.3. Страхова виплата здійснюється на підставі
медичних та фінансових документів, що
підтверджують вартість та факт отримання
послуг Застрахованою особою (виписка з
медичної картки хворого, лікарняний лист,
довідка про термін лікування та діагноз, рахунки
тощо), підписаних відповідальною особою та
завірених печаткою Базового медичного закладу
або погодженого медичного закладу, або
погодженого обсерватора.
10.4. Рішення про здійснення або відмову у
здійсненні страхової виплати приймається
Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих
днів від дня одержання Страховиком всіх
необхідних документів, що підтверджують факт
настання страхового випадку та є підставою для
здійснення страхової виплати.
10.5. Страховик протягом 5 (п’яти) робочих днів
з дня прийняття рішення про відмову в
здійсненні
страхової
виплати,
письмово
повідомляє Страхувальника (Застраховану особу,
Вигодонабувача) про прийняте рішення з
обґрунтуванням причин такої відмови.
10.6. Страховик здійснює страхову виплату
протягом 10 (десяти) робочих днів з дати
складення страхового акту. Днем здійснення
страхової виплати вважається дата списання
коштів з поточного рахунку Страховика.
10.7. Розмір страхової виплати дорівнює розміру
фактичних витрат БМЗ або погодженого
медичного закладу, або обсерватора, що
попередньо були погоджені з Асистансом.
10.8. Загальна вартість медичної допомоги,
медичних та інших послуг, відшкодованих
Страховиком по всім страховим випадкам за весь
період дії цього Договору не може перевищувати
Загальну страхову суму.
10.9. Загальна вартість медичної допомоги,
медичних та інших послуг, відшкодованих
Страховиком по кожній Застрахованій особі по
всім страховим випадкам за весь період дії цього

observation;
- bills for staying in the place of forced observation
from observers (medical resorts, sanatoriums, rest
homes or other similar institutions);
- other documents at the request of the Insurer.
10.2. Documents shall be provided by the Insured
(Insured Person, Beneficiary) in the form of original
documents or copies of documents duly certified by
the person or organization that issues them, or
notarized copies or simple copies duly certified by the
Insured (Insured Person, Beneficiary) subject to the
provision the Insurer with the ability to reconcile
simple copies with the original documents.
10.3. Insurance payment shall be made on the basis of
medical and financial documents confirming the cost
and fact of receiving services by the Insured (extract
from the patient's medical history, medical certificate,
certificate of treatment and diagnosis, bills, etc.),
signed by the responsible person and certified by the
Basic Medical Institution or an agreed medical
institution, or an agreed observer seal.
10.4. The decision to make or refuse to make an
insurance payment is made by the Insurer within 15
(fifteen) business days from the date of receipt by the
Insurer of all the required documents confirming the
occurrence of the insured event and is the basis for
making an insurance payment.
10.5. The Insurer shall within 5 (five) business days
from the date of the decision to refuse to make an
insurance payment notify the Insured (Insured Person,
Beneficiary) in writing of the decision, justifying the
reasons for such refusal.
10.6. The Insurer shall make the insurance payment
within 10 (ten) business days from the date of
drawing up the claim report. The date of debiting
funds from the current account of the Insurer is
considered to be the date of insurance payment.
10.7. The amount of the insurance payment shall be
equal to the amount of the actual costs of the BMI or
the agreed medical institution or observer, previously
agreed with the Assistance.
10.8. The total cost of medical care, medical and other
services reimbursed by the Insurer for all insured
events for the entire period of this Contract shall not
exceed the total sum insured.
10.9. The total cost of medical care, medical and other
services reimbursed by the Insurer for each Insured
Person for all insured events for the entire period of
this Contract shall not exceed the established sum

Договору не може перевищувати встановлену
страхову суму (ліміт відшкодування).
10.10. У разі необхідності, Страховик може
робити запити про відомості, пов’язані із
страховим випадком до правоохоронних органів,
медичних установ та інших організацій, які
володіють
інформацією
про
обставини
страхового випадку, а також самостійно
з’ясовувати причини та обставини страхового
випадку.
10.11. Страховик має право вимагати проведення
Страхувальником
(Застрахованою
особою,
Вигодонабувачем)
будь-яких
експертиз,
досліджень, проведення (здійснення) інших
заходів, отримання висновків компетентних
органів, необхідних для встановлення причин та
обставин настання страхового випадку, а
Страхувальник
(Застрахована
особа,
Вигодонабувач)
зобов'язаний
провести
відповідні заходи, здійснити необхідні дії та/або
отримати необхідні документи, згідно з
письмовими інструкціями Страховика.
11. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ
ВИПЛАТІ
11.1. Підставою для відмови Страховика у
здійсненні страхових виплат є:
- навмисні дії Страхувальника або Застрахованої
особи спрямовані на настання страхового
випадку. Зазначена норма не поширюється на дії,
пов’язані з виконанням ними громадського чи
службового обов’язку, в стані необхідної
оборони (без перевищення її межі) або захисту
майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової
репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або
Застрахованої особи встановлюється відповідно
до чинного законодавства України;
вчинення
Застрахованою
особою/Страхувальником
умисного
кримінального правопорушення, що призвів до
страхового випадку;
подання
Страхувальником
та/або
Застрахованою особою свідомо неправдивих
відомостей про предмет цього Договору або про
факт настання страхового випадку;
- недотримання Застрахованою особою порядку
повідомлення
про
страховий
випадок,
визначеного Договором, без поважних на це
причин;
- створення Страхувальником або Застрахованою
особою перешкод Страховику у визначенні
обставин, характеру та розміру збитків;
- отримання Застрахованою особою медичної
допомоги та медичних послуг, передбачених
Програмою страхування, що не були письмово
рекомендовані або посвідчені Асистансом,
лікарями БМЗ або погоджених медичних
закладів, як розумні та необхідні заходи;

insured (limit of indemnity).
10.10. If required, the Insurer may make inquiries
about information related to the insured event to law
enforcement agencies, medical institutions and other
organizations that have information about the
circumstances of the insured event, as well as find out
the causes and circumstances of the insured event.
10.11. The Insurer has the right to require from the
Insured (Insured Person, Beneficiary) to conduct any
examinations, investigations, to conduct (implement)
other measures, obtain the conclusions of the
competent authorities required to establish the causes
and circumstances of the insured event, and the
Insured (Insured Person, Beneficiary) is obliged to
take appropriate measures, take the required actions
and/or obtain the required documents in accordance
with the written instructions of the Insurer.
11. REASONS FOR REJECTION OF THE
INSURANCE PAYMENT
11.1. The grounds for the Insurer's refusal to make
insurance payments are:
- intentional actions of the Insured or the Insured
Person aimed at the occurrence of the insured event.
This rule does is not applied to actions related to the
performance of their public or official duties, in a
state of required defense (without exceeding its limits)
or protection of property, life, health, honor, dignity
and business reputation. The qualification of actions
of the Insured or the Insured Person is established in
accordance with the applicable legislation of Ukraine;
- commission by the Insured Person/Insured of an
intentional criminal offense that led to the insured
event;
- submission by the Insured and/or the Insured Person
of knowingly false information about the subject of
this Contract or about the fact of occurrence of the
insured event;
- non-observance by the Insured Person of the
procedure for notification of the insured event,
determined by the Contract, without valid reasons;
- creation by the Insured or the Insured Person of
obstacles to the Insurer in determining the
circumstances, nature and amount of losses;
- receipt by the Insured Person of medical care and
medical services provided by the Insurance Program,
which have not been recommended in writing or
certified by the Assistance, doctors of the BMI or
agreed medical institutions as reasonable and required
measures;

- отримання Застрахованою особою медичної
допомоги та медичних послуг, передбачених
Програмою страхування, в медичних закладах,
що не мають договору про співпрацю та/або не
погодженні Асистансом;
- отримання Застрахованою особою медичної
допомоги та медичних послуг, що не передбачені
Програмою страхування;
- отримання Застрахованою особою медичної
допомоги та медичних послуг, вартість яких
перевищує
страхові
суми
(ліміти
відшкодування), встановлені цим Договором;
- отримання медичної допомоги та медичних
послуг особою, що не є Застрахованою особою,
яка скористалась Договором страхування для
звернення до Асистансу і/або БМЗ або
погодженого медичного закладу;
- перебування Застрахованої особи на територіях
загального користування без вдягнутих засобів
індивідуального захисту, зокрема респіраторів
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у
тому числі виготовлених самостійно;
- порушення вимог чинного законодавства
України щодо умов праці, які призвели до
настання страхового випадку;
- інші випадки, передбачені Правилами та
чинним законодавством України.
12. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ
ДОГОВОРУ
12.1. Дія цього Договору припиняється та
втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

- receipt by the Insured Person of medical care and
medical services provided by the Insurance Program
in medical institutions that do not have a cooperation
contract and/or are not approved by the Assistance;
- receipt by the Insured Person of medical care and
medical services not provided by the Insurance
Program;
- receipt by the Insured Person of medical care and
medical services, the cost of which exceeds the sum
insured (limits of compensation) established by this
Contract;
- receipt of medical care and medical services by a
person who is not the Insured Person who has used
the Insurance Contract to visit the Assistance and/or
BMI or an agreed medical institution;
- staying of the Insured Person in public areas without
wearing personal protective equipment, including
respirators or protective masks that cover the nose and
mouth, including self-made;

- violation of the requirements of the applicable
legislation of Ukraine regarding working conditions
that has led to the occurrence of the insured event;
- other cases provided by the Rules and applicable
legislation of Ukraine.
12.
CONTRACT
AMENDMENT
AND
TERMINATION PROCEDURE
12.1. This Contract shall be terminated and shall
become invalid subject to the parties’ agreement, as
well as in the case of:
- expiration of the Contract;
- закінчення строку дії Договору;
- виконання
Страховиком
перед - fulfillment of obligations to the Insured by the
Insurer in full.
Страхувальником зобов’язань у повному
обсязі.
12.2. Дія цього Договору по відношенню до 12.2. This Contract shall be terminated in relation to
кожної Застрахованої особи припиняється у each Insured Person in the event of:
випадку:
- виплати
страхової
суми
(ліміту - payment of the sum insured (limit of indemnity)
in full in relation to such Insured Person;
відшкодування) в повному обсязі по
відношенню до такої Застрахованої особи;
- death of the Insured Person;
- early termination of this Contract in whole or in
- смерті Застрахованої особи;
relation to such Insured Person.
- дострокового припинення дії цього Договору
в цілому або по відношенню до такої
Застрахованої особи.
12.3. Дія Договору може бути достроково 12.3. The Contract may be early terminated at the
припинена
за
письмовою
вимогою written request of the Insured or the Insurer. Any
Страхувальника або Страховика. Про намір party is obliged to notify the other of the intention to
достроково припинити дію Договору будь-яка early terminate the Contract not later than 30 (thirty)
сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше, calendar days before the date of termination of the
ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати Contract.
припинення дії Договору.
12.3.1. У разі дострокового припинення дії 12.3.1. In case of early termination of the Contract at
Договору
за
вимогою
Страхувальника, the request of the Insured, the Insurer refunds the
Страховик повертає йому страхові платежі за insurance premium for case management for the
період, що залишився до закінчення дії period remaining before the expiration of the

Договору, з відрахуванням нормативних витрат
на ведення справи, визначених при розрахунку
страхового тарифу (30%), фактичних страхових
виплат, що були здійснені за Договором на дату
дострокового припинення його дії.
12.3.2. У разі дострокового припинення дії
Договору
за
вимогою
Страховика,
Страхувальнику повертаються повністю сплачені
ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика
обумовлена невиконанням Страхувальником
умов Договору, то Страховик повертає йому
страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору, з відрахуванням
нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу
(30%), фактичних страхових виплат, що були
здійснені за Договором на дату дострокового
припинення його дії.
12.4. Внесення змін та доповнень до цього
Договору можливе лише за взаємною письмовою
згодою Сторін.
12.5. Про намір внести зміни до умов Договору
Сторона-ініціатор повинна письмово повідомити
іншу Сторону не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять)
календарних днів до запропонованого строку
внесення змін.
12.6. Всі зміни до Договору мають бути
оформлені у вигляді додаткових угод до
Договору, які стають його невід’ємними
частинами з дати їх укладання.
12.7. Внесення змін до складу Застрахованих
осіб:
12.7.1. Внесення змін може здійснюватись у
вигляді додавання Застрахованих осіб та/або
виключення Застрахованих осіб із списку
Застрахованих осіб.
12.7.2. Додавання та виключення Застрахованих
осіб здійснюється за письмовою заявою
Страхувальника.
12.7.3. При додаванні Застрахованих осіб, за
кожну додану особу Страхувальник сплачує
додаткову страхову премію згідно розрахунку
Страховика.
12.7.4. При додаванні Застрахованих осіб
страхова сума (ліміт відшкодування) по кожній
Застрахованій особі можуть бути зменшені
Страховиком пропорційно кількості днів до
закінчення строку дії цього Договору.
12.7.5. Виключення Застрахованої особи зі
списку
Застрахованих
осіб
вважається
достроковим припиненням дії цього Договору по
відношенню до цієї Застрахованої особи.
12.7.6. При виключенні Застрахованих осіб із
списку Застрахованих осіб за вимогою
Страхувальника, Страховик повертає йому
страхові платежі за період, що залишився до
закінчення строку дії Договору, з відрахуванням

Contract, less regulatory costs determined when
calculating of the insurance rate (30%), actual
insurance payments made under the Contract on the
date of early termination.
12.3.2. In case of early termination of the Contract at
the request of the Insurer, the Insured shall be
refunded the insurance premium fully paid by
him/her. If the Insurer's claim is due to the Insured's
failure to comply with the terms of the Contract, the
Insurer shall reimburse him/her the insurance
premium for case management for the period
remaining before the expiration of the Contract, less
regulatory costs determined when calculating the
insurance rate (30%), actual insurance payments made
under the Contract on the date of early termination.
12.4. Amendments to this Contract are possible only
by mutual written consent of the Parties.
12.5. The initiating Party shall notify the other Party
in writing of its intention to amend the terms of the
Contract not later than 15 (fifteen) calendar days
before the proposed deadline for amendments.
12.6. All the amendments to the Contract shall be
made in the form of supplementary contracts to the
Contract, that shall become its integral parts from the
date of their conclusion.
12.7. Making changes in the composition of the
Insured Persons:
12.7.1. Changes may be made in the form of adding
the Insured Persons and/or removing the Insured
Persons from the list of the Insured Persons.
12.7.2. Addition and exclusion of the Insured Persons
shall be conducted upon a written application of the
Insured.
12.7.3. When adding the Insured Persons, for each
added person the Insured pays an additional insurance
premium according to the calculation of the Insurer.
12.7.4. When adding the Insured Persons, the sum
insured (indemnity limit) for each Insured Person may
be reduced by the Insurer in proportion to the number
of days before the expiration of this Contract.
12.7.5. Exclusion of the Insured Person from the list
of the Insured Persons is considered early termination
of this Contract in relation to such Insured Person.
12.7.6. Upon exclusion of the Insured Persons from
the list of Insured Persons at the request of the
Insured, the Insurer refunds the insurance premium
for the period remaining until the expiration of the
Contract, less regulatory costs for case management

нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу
(30%), фактичних страхових виплат, що були
здійснені за Договором по відношенню до
кожної Застрахованої особи, що виключається зі
списку.
12.7.7. В разі одночасного додавання та
виключення однакової кількості Застрахованих
осіб, вирахування нормативних витрат на
ведення справи в розмірі 30% не здійснюється.
13. ОСОБЛИВІ УМОВИ
13.1. Будь-які суперечки при виконанні цього
Договору, що виникають між Сторонами,
підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
У разі неможливості досягнення згоди між
Сторонами в процесі переговорів, усі спори по
цьому Договору розглядаються згідно чинного
законодавства України.
13.2. Акцептуванням оферти Страхувальник
надає свою згоду на те, що Страховик з метою
провадження своєї страхової діяльності (в тому
числі і з метою належного виконання взятих на
себе зобов’язань за Договором), а також з метою
забезпечення реалізації відносин у сфері
економічних, фінансових послуг, оподаткування,
страхування, перестрахування та відносин у
сфері бухгалтерського обліку має право
здійснювати обробку (включаючи збирання,
реєстрацію,
накопичення,
зберігання,
адаптування, зміну, поновлення, використання і
поширення
(розповсюдження,
реалізацію,
передачу),
знеособлення,
знищення
персональних даних, будь-які інші дії (операції) з
персональними даними) персональних даних
Страхувальника,
Застрахованої
особи
в
розумінні Закону України «Про захист
персональних даних». Дана згода також
поширюється і на обробку персональних даних
Страхувальника, Застрахованої особи будьякими
третіми
особами
(асистуючими
компаніями, перестраховиками тощо), без будьяких додаткових повідомлень, яким Страховик
надав таке право згідно вимог чинного
законодавства
України.
Примітка:
під
персональними даними в контексті цього
Договору страхування розуміються всі відомості,
які Страхувальник надав Страховику при
укладенні Договору стосовно себе, в тому числі
відомості, які було надано Страхувальником
щодо Застрахованих осіб.
13.3. Акцептуванням оферти Страхувальник
підтверджує
те,
що
він
повідомлений
Страховиком про свої права, визначені Законом
України «Про захист персональних даних» (без
додаткового письмового повідомлення), мету
обробки персональних даних (згідно вказаної
вище мети), та осіб, яким передаються його

determined when calculating the insurance rate
(30%), actual insurance payments made under the
Contract in respect of each Insured Person excluded
from the list.
12.7.7. In case of simultaneous addition and exclusion
of the same number of the Insured Persons, deduction
of regulatory costs for the case management in the
amount of 30% shall not be conducted.
13. SPECIAL CONDITIONS
13.1. Any disputes arising in the implementation of
this Contract between the Parties shall be settled by
negotiation. In case of impossibility to reach an
agreement between the Parties through negotiations,
all the disputes under this Contract shall be
considered in accordance with the applicable
legislation of Ukraine.
13.2. By accepting the offer, the Insured agrees that
the Insurer in order to conduct its insurance activities
(including for the proper performance of its
obligations under the Contract), as well as to ensure
the implementation of relations in the field of
economic, financial services, taxation, insurance,
reinsurance and relations in the field of accounting
has the right to process (including collection,
registration, accumulation, storage, adaptation,
modification, renewal, use and distribution
(distribution, sale, transfer), depersonalization,
destruction of personal data, any other actions
(operations) with personal data) of personal data of
the Insured, Insured Person in the sense of the Law of
Ukraine "On Personal Data Protection". This consent
is also applied to the processing of personal data of
the Insured, the Insured Person by any third parties
(assisting companies, re-insurers, etc.), without any
additional notice, to whom the Insurer has granted
such a right in accordance with applicable law of
Ukraine. Note: personal data in the context of this
Insurance Contract means all information provided by
the Insured to the Insurer when concluding the
Contract in respect of himself/herself, including
information provided by the Insured regarding the
Insured Persons.

13.3. By accepting the offer, the Insured confirms that
he/she has been notified by the Insurer of his/her
rights under the Law of Ukraine "On Personal Data
Protection" (without additional written notice), the
purpose of personal data processing (according to the
above purpose), and persons to whom his/her personal
data and personal data of the Insured Persons are

персональні
дані
та
персональні
дані
Застрахованих осіб для виконання зазначеної
мети та надає свою згоду на те, що на його
адресу Страховик має право надсилати будь-які
відомості
інформативного
характеру
(інформацію). Дана інформація може також
надсилатись Страховиком Страхувальнику або
Застрахованій особі у вигляді електронних
повідомлень на адресу його електронної пошти,
за допомогою телефонного зв'язку, рухомого
(мобільного) зв’язку (в тому числі шляхом
надсилання текстових повідомлень).
13.4. Страхувальник шляхом акцептування
оферти підтверджує, що з дати укладання даного
Договору, його персональні дані та персональні
дані Застрахованих осіб включені до бази
персональних даних Страховика та не заперечує
проти цього.
13.5. Акцептуванням оферти Страхувальник
підтверджує те, що Страховиком йому до
укладення Договору було надано інформацію в
електронній формі (а саме, шляхом розміщення
на
веб-сайті
Страховика
за
адресою
https://tig.com.ua/about/information), передбачену
в частині другій ст.12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг», право на інформацію
Страхувальнику роз’яснено, суть та обсяг
фінансової послуги зрозуміло.
13.6. У разі невиконання або неналежного
виконання зобов'язань за цим Договором
сторони несуть відповідальність згідно діючого
законодавства України.
13.7. Сторони звільняються від відповідальності
за часткове або повне невиконання зобов’язань
за цим Договором, якщо таке невиконання
сталося внаслідок надзвичайних та непереборних
обставин, які не залежать від волі Сторін, що
виникли після укладання даного Договору та які
неможливо було передбачити в момент його
укладання, а саме: епідемії, війни, військових дій
та
бойових
дій,
збройного
конфлікту,
терористичних актів, здійснення терористичної
діяльності,
проведення
антитерористичних
операцій, громадянської війни, народних
(громадських) хвилювань, масових заворушень,
страйків, несанкціонованих зборів, встановлення
військових режимів або режимів надзвичайного
стану, прийняття нормативних актів, дія чи
бездіяльність органів державної влади та
місцевого самоврядування, які можуть істотно
вплинути чи прямо перешкодити виконанню
прийнятих на себе сторонами зобов’язань, а
також будь-які інші обставини поза розумного
контролю Сторін.
13.8. Не обумовлені цим Договором умови
регламентуються
Правилами
та
чинним

transferred for the fulfillment of the specified purpose
and gives his/her consent to the fact that the Insurer
has the right to send at his/her address any
information of informative nature (information). This
information may also be sent by the Insurer to the
Insured or the Insured Person in the form of electronic
messages to his/her e-mail address, by telephone, by
means of mobile communication (including text
messages).

13.4. By accepting the offer, the Insured confirms that
from the date of concluding this Contract, his/her
personal data and personal data of the Insured Persons
are included in the personal database of the Insurer
and does not object to this.
13.5. By accepting the offer, the Insured confirms that
the Insurer has provided him/her with information in
electronic form prior to the conclusion of the Contract
(namely, by posting on the Insurer's website at
https://tig.com.ua/about/information), provided in the
second part of the Article 12 of the Law of Ukraine
"On Financial Services and State Regulation of
Financial Services Markets", the right to information
is explained to the Insured, the essence and scope of
financial services are clear.
13.6. In case of non-fulfillment or improper
fulfillment of obligations under this Contract, the
parties shall be liable in accordance with the
applicable legislation of Ukraine.
13.7. The Parties shall be released from liability for
partial or complete non-performance of their
obligations under this Contract, if such nonperformance occurs due to extraordinary and
insurmountable circumstances beyond the control of
the Parties after the conclusion of this Contract and
which could not be foreseen at the time of its
conclusion, namely: epidemics, wars, hostilities and
military operations, armed conflict, acts of terrorism,
terrorist activities, anti-terrorist operations, civil war,
public (civil) unrest, mass riots, strikes, unauthorized
meetings, establishment of military regimes or states
of emergency, adoption of normative acts, action or
inaction of the state authorities and local selfgovernment bodies, which may significantly affect or
directly hinder the fulfillment of the obligations
assumed by the parties, as well as any other
circumstances beyond the reasonable control of the
Parties.

13.8. The conditions not stipulated by this Contract
shall be regulated by the Rules and the applicable

