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1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В даних Правилах добровільного медичного страхування (безперервного страхування
здоров’я) (нова редакція) (далі – Правила або Правила страхування) застосовуються наступні
терміни та визначення:
1.1.1. Асистуюча компанія (Асистанс) - юридична особа або фізична особа – підприємець,
яка діє від імені та за дорученням Страховика, здійснює обслуговування Договору страхування
в частині організації, контролю, оплати вартості медичної допомоги (медичних послуг),
наданої(их) Застрахованим особам при настанні страхового випадку, та виконує інші дії,
пов’язані з виконанням Договору страхування, від імені та за дорученням Страховика.
1.1.2. Анкета Застрахованої особи (декларація здоров’я) - анкета, яка подається кожною
Застрахованою особою під час укладення Договору страхування, та містить інформацію про
обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику (загальну інформацію про
себе, інформацію про стан свого здоров’я та інше), необхідну Страховику для прийняття
рішення щодо укладення Договору страхування і/або його виконання. Анкети Застрахованих
осіб (декларації здоров’я) є невід’ємною частиною Договору страхування.
1.1.3. Вигодонабувач - фізична особа або юридична особа, призначена Страхувальником при
укладанні Договору страхування за згодою Застрахованої особи для отримання страхових
виплат, або, у випадку смерті Застрахованої особи, її спадкоємці згідно чинного законодавства.
1.1.4. Декларація про стан здоров’я - письмова заява, яка подається Страхувальником або
Застрахованою особою під час укладення договору страхування, та містить інформацію про
стан здоров’я Застрахованої особи, з метою визначення ступеня страхового ризику та
прийняття Страховиком рішення щодо укладення Договору страхування.
1.1.5. Договір добровільного медичного страхування (безперервного страхування
здоров’я) (далі - Договір страхування) – письмова угода між Страхувальником і Страховиком
про добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я), згідно з якою
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову
виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування Страхувальником,
на користь якої укладено Договір страхування, а Страхувальник зобов’язується сплачувати
страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору страхування.
1.1.6. Дитина – фізична особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом,
застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
1.1.7. Дитина з інвалідністю – дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим
захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що при
взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності,
внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими
громадянами та забезпечити її соціальний захист.
1.1.8. Екстрена (невідкладна) госпіталізація – надання Застрахованій особі стаціонарної
медичної допомоги з приводу гострого захворювання, загострення хронічного захворювання,
отриманої травми, отруєння, що загрожує життю та/або здоров’ю Застрахованої особи та
потребує екстреної (невідкладної) медичної допомоги.
1.1.9. Екстрена (невідкладна) медична допомога - медична допомога, яка полягає у
здійсненні працівниками екстреної медичної допомоги відповідно невідкладних організаційних,
діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини
у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я.
1.1.10. Застрахована особа - фізична особа, про страхування якої за її згодою укладається
Договір страхування і яка може набувати прав і обов’язків Страхувальника згідно з Договором
страхування.
1.1.11. Захворювання (хвороба) - патологічний процес, який проявляється порушеннями
морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин та/або функціонування
організму (його частин) у людини. Під захворюванням (хворобою) розуміється погіршення
фізичного та/або психічного стану Застрахованої особи, що може призвести до тимчасової
втрати працездатності, інвалідності чи смерті без своєчасного надання кваліфікаційної
медичної допомоги (послуги).
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1.1.12. Загострення хронічного захворювання (рецидив) – період перебігу хронічної хвороби,
впродовж якого присутні суб’єктивні скарги та об’єктивні клінічні прояви хвороби, що
потребують медикаментозного та іншого лікування до повернення у стан ремісії.
1.1.13.Компетентні органи – державні органи (підприємства, установи, організації),
комунальні підприємства (установи, організації), спеціальні комісії (уповноважені комісії
компетентних органів), в компетенцію яких входить реагування на події (інформування,
встановлення факту, надання захисту і/або відповідної допомоги, рятування, ліквідація
наслідків тощо), які в подальшому можуть бути кваліфіковані за Договором страхування як
страхові випадки, встановлення причин та обставин настання таких подій, оцінка їх наслідків
(органи прокуратури, Міністерства внутрішніх справ (Національної поліції тощо), Служби
безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, суди, аварійні служби,
уповноважені комісії з надзвичайних ситуацій, 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 Договору страхування
(експерти, аварійні комісари тощо).
1.1.14.Лікарська таємниця – відомості про хворобу, медичне обстеження, огляд та їхні
результати, які стали відомі медичному працівникові або іншій особі у зв'язку з виконанням
професійних чи службових обов'язків.
1.1.15.Ліміт страхових виплат – граничний розмір грошової суми і/або кількості звернень
Застрахованих осіб до Медичного закладу за направленням або погодженням Страховика та/або
Асистансу протягом всього строку дії Договору страхування за певною Програмою медичного
страхування, включеної до страхового захисту за Договором страхування, в межах яких
Страховик, відповідно до умов такої Програми медичного страхування, зобов’язаний здійснити
страхову виплату Страхувальнику/Застрахованій особі/ Вигодонабувачу(ам) при настанні
страхового випадку.
1.1.16.Медикаменти – лікарські засоби та вироби медичного призначення (медичні вироби)
індивідуального або одноразового використання, що включені до вартості медичних послуг
(медичної допомоги) наданих Застрахованій особі або призначені лікарем для застосування
Застрахованою особою при настанні страхового випадку відповідно до умов Програм
медичного страхування, що включені до страхового захисту за Договором страхування.
1.1.17.Медична допомога (медико-санітарна допомога) – діяльність професійно підготовлених
медичних працівників, які мають право на таку діяльність згідно вимог чинного законодавства,
що здійснюється у медичних закладах визначених Договором страхування, спрямована на
профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію Застрахованих осіб у зв'язку з хворобами,
травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами.
Перелік видів медичної допомоги і умови її надання Застрахованим особам визначається
Програмами медичного страхування, що включені до страхового захисту за Договором
страхування.
1.1.18.Медична реабілітація - система лікувальних заходів, що спрямовані на відновлення
порушених чи втрачених функцій організму особи, на виявлення та активізацію
компенсаторних можливостей організму з метою забезпечення умов для повернення особи до
нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання.
1.1.19.Медичне транспортування – перевезення Застрахованої особи до або із Медичного
закладу, якщо цього вимагає стан Застрахованої особи.
1.1.20.Медичні заклади –юридичні особи будь-якої форми власності та організаційно-правової
форми або їх відокремлені підрозділи та фізичні особи-підприємці, що забезпечують медичне
обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних
(фармацевтичних) працівників.
1.1.21.Медичні послуги - послуги з медичного обслуговування Застрахованої особи, що
надаються Медичними закладами, діяльність яких не обмежується медичною допомогою, але
безпосередньо пов'язані з її наданням, включаючи забезпечення медикаментами. Перелік видів
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медичних послуг, порядок і умови їх надання Застрахованим особам визначається Програмами
медичного страхування, що включені до страхового захисту за Договором страхування.
1.1.22.Небезпечний чинник (зовнішній ушкоджуючий фактор) - складова частина
небезпечного явища або процесу, що характеризується фізичною (механічною тощо), хімічною,
біологічною чи іншою зовнішньою дією (впливом), що створює загрозу життю, здоров'ю та
працездатності людини.
1.1.23.Невідкладна стоматологічна допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні
медичними працівниками Застрахованій особі невідкладних організаційних, діагностичних та
лікувальних заходів при гострому захворюванні або загостренні хронічного захворювання зубів
та прилеглих структур, спрямована на сповільнення патологічного процесу або на його
радикальне усунення без подальшого відновлювального лікування.
1.1.24.Нещасний випадок - обмежена в часі подія, обумовлена раптовим впливом (дією)
одного чи кількох небезпечних чинників (зовнішніх ушкоджуючих факторів), що має ознаки
ймовірності та випадковості настання, яка фактично відбулась протягом строку дії Договору
страхування і призвела до розладу здоров’я Застрахованої особи.
1.1.25.Основне захворювання - патологічний стан, який за певних умов становить найбільшу
загрозу для життя, здоров'я, працездатності особи і потребує першочергових лікувальних
заходів, є причиною звернення за медичною допомогою або був безпосередньою причиною
смерті.
1.1.26.Період страхування – визначений Договором страхування строк надання страхового
захисту Застрахованій особі протягом встановленого Сторонами строку дії Договору
страхування.
1.1.27.Планова госпіталізація – надання Застрахованій особі стаціонарної медичної допомоги
за направленням лікаря за наявності медичних показників, що здійснюється в попередньо
погоджений термін та не потребує надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги.
1.1.28.Програма добровільного медичного страхування (далі – Програма медичного
страхування) – перелік видів і умови надання певної медичної допомоги (медичних послуг),
вартість якої відшкодовується Страховиком при настанні страхового випадку із Застрахованою
особою, за умови, що така Програма медичного страхування включена до страхового захисту за
Договором страхування. Базові Програми добровільного медичного страхування зазначені у
Додатку №1 до цих Правил.
1.1.29.Професійне захворювання - захворювання, що виникло внаслідок професійної
діяльності Застрахованої особи та зумовлено виключно або переважно впливом шкідливих
речовин, певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.
1.1.30. Розлад здоров’я внаслідок нещасного випадку – тимчасове порушення анатомічної
цілісності та фізіологічних функції тканин або органів та/або систем органів Застрахованої
особи, спричинене одним чи кількома зовнішніми ушкоджуючими факторами, що вимагає
надання медичної допомоги (медичних послуг).
1.1.31.Сервісна картка (картка Застрахованої особи) – документ, що видається
Застрахованій особі при укладанні Договору страхування та може містити додаткову
інформацію (номер Договору страхування, строк його дії, контактні дані, за якими необхідно
звертатися при настанні страхового випадку тощо).
1.1.32.Стоматологічна допомога – надання медичної допомоги (послуг) у разі захворювання
зубів та прилеглих анатомічних структур, спрямоване на сповільнення патологічного процесу
або на його радикальне усунення, на попередження розвитку або прогресування захворювання
зубів та прилеглих анатомічних структур (профілактичні огляди, зняття зубного каменю,
герметизація фісур, встановлення планових пломб, видалення зуба). Стоматологічна допомога
може передбачати прийоми, консультації фахівців, функціональну діагностику, фізіотерапію,
анестезіологічні маніпуляції, терапевтичну стоматологію, хірургічну стоматологію, але не
обмежується вищезазначеними послугами.
1.1.33.Сторони Договору страхування (Сторони) – Страховик та Страхувальник, між якими
укладено Договір страхування, при цьому кожний з них окремо іменується Сторона.
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Застрахована особа, яка надала згоду Страхувальнику про страхування і визначена Договором
страхування, також є Стороною такого Договору страхування.
1.1.34.Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов
Договору страхування при настанні страхового випадку.
1.1.35.Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування
зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
1.1.36.Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування або законодавством,
яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити страхову виплату
Страхувальнику, Застрахованій або іншій третій особі.
1.1.37.Страховий захист - сукупність зобов’язань Страховика перед Страхувальником,
Застрахованою(ими) особою(ами) та/або Вигодонабувачем(ами) згідно з умовами Договору
страхування.
1.1.38.Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
1.1.39.Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.1.40.Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
1.1.41.Страховик - Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Теком» (ПрАТ СК
«Теком»).
1.1.42.Страхувальник - юридична особа або дієздатна фізична особа, у тому числі фізична
особа – підприємець, яка уклала зі Страховиком Договір страхування.
1.1.43.Супутня хвороба - захворювання, що не було пов'язане безпосередньо з основною
хворобою та суттєво не вплинуло на її розвиток і перебіг.
1.1.44.Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором
страхування.
1.1.45.Хронічне захворювання – захворювання (хвороба) з первинним перебігом більше 6
(шести) місяців або періодами загострень частіше 3 (трьох) разів на рік та/або виявленими
стійкими (таким, що не зникають впродовж періоду ремісії) морфологічним змінами та
функціональними розладами тканин та органів.
1.2. Інші терміни, що не обумовлені даними Правилами, визначені законодавством України.
Якщо значення якого-небудь терміну не обумовлено Правилами та не може бути визначено,
виходячи із законодавства, то такий термін використовується у своєму звичайному лексичному
значенні.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Страховик укладає Договори страхування із Страхувальниками відповідно до чинного
законодавства України та цих Правил.
2.2. Ці Правила страхування встановлюють загальні умови і порядок укладання, виконання і
припинення дії Договорів страхування. Конкретні умови страхування визначаються при
укладанні Договорів страхування. За згодою Сторін у Договір страхування можуть бути
включені також інші умови, що не суперечать цим Правилам страхування та чинному
законодавству.
2.3. Страхувальники можуть укладати із Страховиками договори про страхування третіх осіб
(Застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Договір страхування неповнолітньої особи може бути укладений її батьками, опікунами
(піклувальниками) або іншими особами за згодою батьків, опікунів (піклувальників).
Укладення договору про страхування Застрахованої особи не звільняє Страхувальника від
виконання обов’язків за Договором страхування. Якщо Страхувальник уклав Договір
страхування відносно себе, то він одночасно є і Застрахованою особою.
2.4. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків Страхувальника згідно з Договором
страхування, крім обов’язку сплати страхового(их) платежу(ів). Виконання або не виконання
Застрахованою особою умов Договору страхування буде мати такі ж самі правові наслідки,
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якби такі умови Договору страхування виконав або не виконав Страхувальник, якщо інше не
передбачене умовами Договору страхування.
2.5. Страхувальники мають право при укладанні Договорів страхування призначати за згодою
Застрахованої особи Вигодонабувачів для отримання страхових виплат, а також замінювати їх
за згодою Застрахованої особи до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено
Договором страхування. Призначення Вигодонабувача(ів) не звільняє Страхувальника від
виконання обов’язків за Договором страхування.
2.6. Якщо Вигодонабувач не визначений Договором страхування, страхову виплату у разі
смерті Застрахованої особи отримують спадкоємці Застрахованої особи згідно чинного
законодавства.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані зі
здоров'ям та працездатністю Страхувальника чи третьої особи (Застрахованої особи),
визначеної Страхувальником у Договорі страхування за її згодою.
3.2. Даний вид страхування передбачає обов’язок Страховика за встановлену Договором
страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити страхову
виплату відповідно до умов Договору страхування в розмірі страхової суми або її частини
шляхом:
- оплати вартості медико-санітарної допомоги певного переліку та якості в обсязі обраної
Страхувальником програми медичного страхування, яка була надана Страхувальнику чи
Застрахованій особі закладами охорони здоров'я, до яких він (вона) звернувся під час дії
Договору, у зв'язку із захворюванням, загостренням хронічного захворювання або розладом
здоров'я внаслідок нещасного випадку, іншої допомоги, передбаченої Правилами та Договором
страхування, що пов'язана з наданням медичної допомоги;
- відшкодування понесених Страхувальником чи Застрахованою особою документально
підтверджених витрат на отримання медичної допомоги.

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

4.1. Страховими ризиками, на випадок настання яких здійснюється страхування, є такий стан
здоров’я Застрахованої особи, який потребує надання їй медичної та іншої допомоги,
передбаченої цими Правилами та Договором страхування, в зв’язку з захворюванням,
загостренням хронічного захворювання, розладом здоров’я Застрахованої особи внаслідок
нещасного випадку.
4.2. Страховим випадком є звернення Застрахованої особи під час дії Договору страхування до
медичного закладу для отримання медичної та іншої допомоги, передбаченої цими Правилами
та Договором страхування, що виникли під час його дії, з метою одержання медичної допомоги
(медичних послуг) у межах та в обсязі обраної Програми медичного страхування, за
направленням Страховика та/або Асистансу з приводу захворювання, загострення хронічного
захворювання, розладу здоров’я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.
4.3. Конкретний перелік страхових випадків зазначається у Договорі страхування.
4.4. Перелік медичної допомоги (медичних послуг), за надання якої Застрахованій особі при
настанні страхового випадку Страховик здійснює страхову виплату згідно з умовами Договору
страхування, узгоджується Страхувальником і Страховиком при укладанні Договору
страхування та зазначається у ньому у вигляді Програми медичного страхування, що є
невід’ємною частиною Договору страхування.
4.5. Базові Програми добровільного медичного страхування наведені у Додатку №1 до цих
Правил.
4.6. Договір страхування може бути укладено як на умовах одночасно декількох Базових
програм добровільного медичного страхування, наведених у Додатку №1 до цих Правил, так і
на умовах однієї з них.
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4.7. При укладанні Договору страхування Страхувальник та Страховик за взаємною згодою
можуть обмежити або доповнити перелік медичної допомоги (медичних послуг), передбачений
Базовими Програмами добровільного медичного страхування.
4.8. Договором страхування можуть бути передбачені також інші види медичної допомоги
(медичних послуг) Застрахованій особі, які не зазначені у Базових Програмах добровільного
медичного страхування, але які не суперечать цим Правилам та чинному законодавству, за
надання яких згідно з умовами Договору страхування при настанні страхового випадку
Страховик здійснює страхову виплату.
4.9. Договором страхування може бути передбачено обмеження кількості звернень
Страхувальника/Застрахованої особи протягом строку дії Договору страхування за окремим
видом медичної допомоги (медичної послуги), окремою Програмою медичного страхування,
окремими захворюваннями.

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не приймаються на страхування:
5.1.1.особи, визнані недієздатними у встановленому чинним законодавством порядку;
5.1.2.особи, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;
5.1.3.особи, які проходять військову службу;
5.1.4. особи, які на час укладання Договору страхування знаходяться на обліку в
наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних та шкірно-венерологічних диспансерах,
центрах з профілактики та боротьби із синдромом набутого імунного дефіциту (СНІД),
спеціалізованих диспансерах, а також особи, які є ВІЛ-інфікованими, страждають
онкологічними захворюваннями, гострим енцефалітом, психічними розладами та
захворюваннями, тяжкими захворюваннями (некомпенсована форма) центральної або
периферичної нервової системи, цукровим діабетом інсулінозалежної форми, захворюваннями
серцево-судинної системи з порушенням кровообігу важкого ступеня.
5.2. Страховиком можуть встановлюватися інші обмеження щодо страхування (за віком, станом
здоров’я, територією дії Договору страхування тощо).
5.3. У будь-якому разі не є страховими випадками звернення Застрахованої особи до
Медичного закладу, Страховика та/або Асистансу, що є наслідками:
5.3.1.самолікування Застрахованої особи або лікування у медичних закладах, що не
відповідають вимогам визначеним п. 1.1.20. цих Правил;
5.3.2.вживання Застрахованою особою алкоголю, токсичних речовин, наркотичних препаратів
(лікування абстинентного синдрому алкогольного, токсичного чи наркотичного ґенезу);
5.3.3. спроби самогубства Застрахованої особи, за винятком тих випадків, коли Застрахована
особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб, що офіційно
підтверджено відповідними компетентними органами;
5.3.4.навмисного заподіяння Застрахованою особою своєму здоров’ю шкоди (в тому числі
відмовою від лікування, створення перешкод лікувальному та діагностичному процесу,
недотриманням призначень медичного персоналу та/або лікувального режиму тощо) чи
тілесних ушкоджень;
5.3.5.вчинення Застрахованою особою навмисного злочину та/або участі у протиправних діях;
5.3.6.війни, незалежно від того оголошена війна чи ні, загрози війни, військових дій, збройного
конфлікту або серйозної погрози такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими
атаками, дією суспільного ворога, вторгненням, дією іноземного ворога, введенням воєнного
або надзвичайного стану, загальною або частковою мобілізацією (незалежно від способу її
проведення), введенням комендантської години, збуреннями, актами тероризму, диверсіями,
піратством, безладами, блокадами, революцією, заколотами, повстаннями, масовими
заворушеннями, громадськими демонстраціями, страйками, захопленням підприємств,
реквізицією, арештами тощо;
5.3.7.виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.
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5.4. Страховиком не визнаються страховими випадками звернення Застрахованої особи до
Медичного закладу, Страховика та/або Асистансу у зв’язку із:
5.4.1. алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією, незалежно від строків виявлення;
5.4.2. психічними захворюваннями, їх ускладненнями, наслідками та станами незалежно від
строків виявлення;
5.4.3. ВІЛ-інфікуванням, СНІД-ом та погіршенням стану здоров’я пов'язаним із ВІЛ-
інфікуванням;
5.4.4. захворюванням, що пов’язані з масовими епідеміями та які потребують введення
комплексних карантинних заходів (крім епідемій ГРВІ, грипу), якщо інше не передбачено
Договором страхування.
5.5. Страховик не організовує та не здійснює відшкодування вартості медичної допомоги
(медичних послуг), пов’язаних з наступними захворюваннями, якщо інше не передбачено
умовами Договору:
5.5.1.захворюваннями, курс лікування яких був розпочатий до набуття чинності Договором
страхування;
5.5.2.професійними захворюваннями, їх ускладненнями та наслідками;
5.5.3.онкологічними захворюваннями (злоякісними новоутвореннями);
5.5.4.захворюваннями, за якими Застрахованій особі встановлена будь-яка група інвалідності, їх
ускладненнями та наслідками;
5.5.5.цукровим діабетом (інсулінозалежною формою);
5.5.6.захворюваннями, пов’язаними з новоутвореннями, хворобами ендокринної системи, якщо
відповідний діагноз установлений медичним закладом впродовж перших 3 (трьох) місяців від
дати вступу в дію Договору страхування;
5.5.7.класичними венеричними захворюваннями (гонореєю, сифілісом, венеричним
лімфогранулематозом); діагностикою та лікуванням захворювань, що передаються переважно
статевим шляхом (ЗПСШ), відповідно до класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ), в тому числі, гарднерельозу, генітального герпесу, цитомегаловірусної інфекції,
мікоплазмозу, папілома-вірусної інфекції, трихомоніазу, уреаплазмозу, хламідіозу, за винятком
кандидозних вульвовагінітів та баланопоститів, якщо вони не є складовою змішаної інфекції;
TORCH-інфекціями та носійством (токсоплазмозу, цитомегаловірусу, вірусу краснухи, вірусу
герпесу, вірусу Епштейн-Барра);
5.5.8.лікуванням, більш, ніж одним курсом тривалістю до 30 (тридцяти) календарних днів,
вагінального кандидозу, бактеріального вагінозу (гарднерельозу);
5.5.9.діагностикою та/або лікуванням вірусних гепатитів (крім вірусного гепатиту А), мікс-
гепатитів, цирозу печінки, гепатозу;
5.5.10. системними захворюваннями сполучної тканини (включаючи ревматизм неактивної
фази), аутоімунними (ревматоїдним поліартритом, системним червоним вовчаком, системною
склеродермією та іншими) та алергічними хворобами (окрім станів, що потребують надання
невідкладної медичної допомоги, а саме: набряк Квінке, анафілактичний шок);
5.5.11. туберкульозом органів дихання, нервової системи, інших органів та його наслідків;
5.5.12. хронічною нирковою, або печінковою та серцевою недостатністю;
5.5.13. вродженими аномаліями, вадами розвитку та спадковими захворюваннями, пов'язаними
з порушенням хромосомного набору;
5.5.14. дерматологічними захворюваннями, захворюваннями волосся та нігтів (крім гострих
гнійних станів): псоріазом, екземою, нейродермітом, себореєю будь-якого типу, вугровою
хворобою, демодекозом, коростою, педикульозом, алопецією, контагіозним молюском, вітіліго,
крім алергічного дерматиту, що став реакцією організму на прийом вже призначених лікарем
медичних препаратів, або на укус тварини, комахи;
5.5.15. мікозами будь-якої локалізації;
5.5.16. порушеннями сексуальної та/або репродуктивної функції; дисгормональним станом,
мастопатією; аденомою простати, ендометріозом, фіброміомами, ерозіями та дисплазією шийки
матки, окрім невідкладних станів, які супроводжуються кровотечою;
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5.5.17. інвазійними хворобами шлунково-кишкового тракту (в тому числі амебіаз, лямбліоз,
аскаридоз);
5.5.18. віковими та дегенеративно-дистофічними змінами і захворюваннями, їх ускладненнями
та наслідками, а саме: катарактою, глаукомою, пресбіопією, кардіо- та пневмосклерозом,
атеросклерозом, деформуючий остеоартрозом, остеопорозом, остеохондрозом (крім зняття
гострого больового синдрому); демієлінізуючимиі хворобами нервової системи, екстра-
пірамідними порушеннями (хворобою/синдромом Паркінсона, хворобою Альцгеймера,
розсіяним склерозом тощо), епілепсією; мігренню, синдромом хребетної артерії, гіпертонічною
хворобою, вегетативною (нейроциркуляторною) дистонією (ВСД, НЦД) (окрім невідкладної
допомоги при кризових станах), хронічними порушеннями мозкового кровообігу (в тому числі
атеросклеротичного генезу) та енцефалопатією різного походження та її наслідками,
наслідками гострих порушень мозкового кровообігу, нейросенсорною приглухуватістю;
5.5.19. аденоїдними вегетаціями, гіпертрофією носових мушель;
5.5.20. хворобою Крона, неспецифічним виразковим колітом;
5.5.21. функціональними розладами органів травлення: дискінезії жовчовивідних шляхів
(ДЖШ), окрім випадків, коли ДЖШ виникає як супутній діагноз основного захворювання
гастроентерологічного профілю (функціональний закріп, диспанкреатизм); станами, що
супроводжуються порушенням фізіологічної мікрофлори організму;
5.5.22. комп’ютерним синдромом, синдром «сухого ока», косоокістю, астигматизмом, міопією,
гіперметропією;
5.5.23. тривалими, понад 14 (чотирнадцять) календарних днів, субфебрилітетами невідомого
походження (37,0°С-38,0°С);
5.5.24. хворобами крові (окрім залізодефіцитної анемії 3 ступеню), в тому числі,
онкогематологічними захворюваннями;
5.5.25. хронічними хворобами периферійних судин, в тому числі варикозною хворобою (крім
гострих станів – гострого тромбофлебіту, флеботромбозу), облітеруючим ендартеріїтом,
облітеруючим атеросклерозом, хворобою Рейно, хронічноюа венозною недостатністю;
5.5.26. хворобами обміну речовин (ожирінням, подагрою тощо) та хворобами щитовидної
залози;
5.5.27. бородавками, папіломами, атеромами та доброякісними новоутвореннями (в тому числі,
ліпомами, поліпами, гемангіомами, гігромами), за винятком ускладнених випадків
(травмуванням, запаленням, кровотечею, нагноєнням тощо).
5.6. У випадку первинного виявлення захворювання, лікування якого не передбачено цими
Правилами та Договором страхування, Страховик сплачує вартість тих медичних послуг
(медичної допомоги), які були необхідні для надання невідкладної медичної допомоги та
встановлення діагнозу, якщо інше не передбачено Договором страхування.
5.7. Страховик не здійснює відшкодування вартості наступних послуг, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування:
5.7.1.медичних послуг, не передбачених Програмою медичного страхування;
5.7.2.придбання медикаментів без призначення лікаря або при отриманні медичних послуг без
направлення лікаря;
5.7.3.придбання медикаментів, які не мають реєстрації на території України;
5.7.4.придбання виробів медичного призначення (медичних виробів), крім шприців, систем,
медичного бинту та вати, шовного матеріалу;
5.7.5.медичних послуг, одержаних Застрахованою особою без погодження
Страховика/Асистансу;
5.7.6.придбання медикаментів курсом лікування понад 30 (тридцять) календарних днів;
5.7.7.придбання медико-косметичних засобів, засобів особистої гігієни;
5.7.8.проведення інвазивних внутрішньосердцевих процедур (електрофізіологічного
дослідження, картування, радіочастотної абляції, коронарографії (крім екстреної));
5.7.9.проведення операції на серці й судинах (аорто-коронарного шунтування, стентування
будь яких судин, постановки кардіостимулятора); проведення операції із застосуванням апарата
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штучного кровообігу (АШКО); протезування клапанів; проведення планових нейрохірургічних
операцій);
5.7.10. придбання та ремонту допоміжних засобів медичного користування (милиць, слухових
апаратів, інвалідних колясок, комірців Шанца, бандажів, еластичних бинтів тощо), медичних
пристроїв, які заміщають або корегують функції уражених органів (штучних водіїв ритму,
кришталиків, стентів, шунтів, імплантів, протезів, конструкцій для металостеосинтезу тощо),
забезпечення інгаляторами-пристроями (спейсерами, небулайзерами тощо), придбання,
забезпечення і ремонту інших підтримуючих життєдіяльність спеціальних механізмів, апаратів
та пристроїв;
5.7.11. проведення профілактичних оглядів, диспансерного нагляду, реабілітаційних та
лікувально-оздоровчих заходів;
5.7.12. придбання медикаментів, призначених з метою профілактики, у тому числі:
біостимуляторів, вакцин (окрім вакцин від правця та сказу), полівітамінів, імуномодуляторів,
пробіотиків (окрім випадків необхідності їх призначення при антибіотикотерапії), стимуляторів
загальної дії («бальзам Бітнера», «Вігор», «Біовіталь» та інші), ферментів загальної дії
(вобензим, флогензим та інших), препаратів, що знижують рівень ліпідів у крові, психотропних
препаратів (крім призначених в умовах екстреного стаціонарного лікування), цитостатиків,
хондро- та гепатопротекторів (крім випадків призначення їх у складі основного захворювання,
але не більше 14 (чотирнадцяти) діб за одним захворюванням), біологічно-активних добавок
(БАДів) та харчових добавок (домішок);
5.7.13. лікування на бальнеологічних, лікувальних курортах, у санаторіях, профілакторіях
будинках відпочинку тощо, а також лікування методами, які застосовуються в санаторно-
курортних установах;
5.7.14. реабілітації та відновлювальної терапії після перенесених травм та/або захворювань;
5.7.15. косметичного, профілактичного, лікувального та оздоровчого масажу, водолікування та
бальнеологічного лікування (процедури), використання барокамери, SPA-капсул та лазерних
технологій, крім випадків, коли масаж є частиною відновлювального лікування після
перенесених травм з іммобілізацією профілактики ускладнень (пролежнів) у важкохворих осіб
та заходів по зняттю больового синдрому в умовах стаціонару;
5.7.16. оформлення листка непрацездатності по догляду за дитиною (якщо вона не є
Застрахованою особою), доставкою листка непрацездатності в офіс, додому тощо;
5.7.17. професійних оглядів, освідчень водіїв, збору та оформлення документації для медико-
соціальних експертних комісій (МСЕК) та лікарсько – консультативної комісії (ЛКК) з метою
отримання чи підтвердження групи інвалідності та з інших причин;
5.7.18. транспортування медичним транспортом або таксі із стаціонару додому та навпаки,
транспортування в медичні заклади на планові консультації та перев’язки, оплати послуг таксі
тощо;
5.7.19. проведення косметичних, пластичних та реконструктивних операцій (в тому числі,
планової герніопластики, ринопластики, венектомії тощо), за винятком випадків, пов’язаних з
відновленням функцій, порушених внаслідок нещасного випадку (травми), що стався протягом
строку дії Договору страхування та підтверджений документально;
5.7.20. медичних послуг щодо штучного запліднення, проведення аборту без медичних
показань, контрацепції, стерилізації, послуг з планування сім’ї, лікування безпліддя, імпотенції,
клімактеричного синдрому, порушення менструального циклу, лікування гіперандрогенії,
полікістозу яєчників, синдрому виснаження яєчників, гіперпролактінемії, визначення
гормонального стану (більше 5-ти гормонів протягом строку дії Договору); застосування
препаратів-аналогів гонадотропін-рилізинг-гормону (в тому числі, золадекс, диферелін);
5.7.21. послуг, пов’язаних з вагітністю та патронажем (веденням) вагітності (за винятком
позаматкової вагітності), пологами та допомогою при пологах (за винятком невідкладної
швидкої допомоги у випадку передчасних пологів), звичним невиношуванням вагітності тощо;
5.7.22. проведення трансплантації органів та тканин (окрім трансплантації шкіри при опіковій
хворобі) та будь-яких витрат, пов’язаних з придбанням органів для трансплантації, їх пошуком,
доставкою, оплатою донорів;
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5.7.23. протезування у випадку захворювання органів і тканин, які цього потребують (у тому
числі зубів), постійної заміни або регулярної планової терапії тощо;
5.7.24. обстеження (діагностування) та лікування методами нетрадиційної медицини (гіпноз,
іридодіагностика, біокорекція, мануальна терапія, рефлексотерапія, гірудотерапія, озонотерапія
тощо);
5.7.25. консультацій та лікування у психолога, психотерапевта, психіатра, логопеда;
5.7.26. проведення процедури та лікування шляхом очищення або використання крові:
плазмаферезу, плазмофільтрації, гемосорбції, гемодіалізу, УФО крові, аутогемотерапії тощо;
5.7.27. проведення додаткових (альтернативних) консультацій та обстежень, окрім випадків,
коли лікуючий лікар медичного закладу видає письмове направлення на додаткову
консультацію (обстеження);
5.7.28. виклику до дому професорів, докторів (кандидатів) медичних наук, лікарів
вузькопрофільної спеціалізації;
5.7.29. медичних послуг щодо зміни ваги, діагностики та лікування ожиріння (ліпідограма),
модифікації тіла з метою поліпшення психологічного стану, в тому числі хірургічної зміни
статі; планової діагностики гемостазу організму (імунограми, алергопроб (алергологічна
панель)), консультації імунолога, сенсибілізуючої терапії при алергозах тощо;
5.7.30. проведення корекції зору (лікування короткозорості, далекозорості, астигматизму,
конусу), придбання окулярів, лінз, тренажерів; проведення процедур, в тому числі апаратного
лікування косоокості, підбору окулярів, лазерної біостимуляції сітківки;
5.7.31. надання медичних довідок для будь-яких підприємств (установ, організацій) та
отримання будь-яких послуг не пов’язаних із страховим випадком.
5.8. Страховик не здійснює страхових виплат щодо:
5.8.1.моральної шкоди, неустойки (штрафів, пені), упущеної вигоди тощо;
5.8.2.сплати внесків до благодійних фондів, лікарняних кас, інших страхових компаній;
5.8.3.будь-яких витрат на послуги за абонементом (спорт-зал, SPA, басейн, лазня тощо).
5.9. Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення та обмеження
страхування, що не суперечать цим Правилам і чинному законодавству.
5.10. Конкретний перелік виключень із страхових випадків та обмежень страхування
зазначається у Договорі страхування.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА

6.1. Розмір страхової суми визначається за згодою Страхувальника і Страховика під час
укладання Договору страхування.
6.2. Страхова сума може встановлюватися по Договору страхування в цілому, по кожній
Програмі медичного страхування окремо, виходячи з переліку вартості медичної допомоги
(медичних послуг), передбачених Договором страхування та/або Програмою медичного
страхування, та зазначається у Договорі страхування.
6.3. В межах страхової суми за згодою Страхувальника і Страховика в Договорі страхування
можуть встановлюватися окремі ліміти страхових виплат за окремими страховими випадками,
групами страхових випадків, за окремими захворюваннями та/або Програмами медичного
страхування.
6.4. При одночасному колективному страхуванні страхова сума зазначається окремо для кожної
Застрахованої особи, зазначеної у Договорі страхування, або для всіх Застрахованих осіб разом.
6.5. Розмір страхової суми (лімітів страхових виплат) може бути змінено за узгодженням
Страхувальника та Страховика до настання страхового випадку.
6.6. Договором страхування можуть бути передбачені наступні види франшиз:
6.6.1.Безумовна франшиза. При встановленні безумовної франшизи сума, що дорівнює
величині безумовної франшизи, вираховується із суми страхової виплати. Якщо сума страхової
виплати дорівнює або менше величини безумовної франшизи, то страхова виплата
Страховиком не здійснюється. Розмір безумовної франшизи зазначається у відсотках від
страхової суми або в абсолютній грошовій величині.
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6.6.2.Умовна франшиза. При встановленні умовної франшизи страхова виплата не здійснюється
Страховиком, якщо сума страхової виплати дорівнює або менше величини умовної франшизи.
Якщо сума страхової виплати перевищує величину умовної франшизи, то страхова виплата
здійснюється Страховиком у повному розмірі. Розмір умовної франшизи зазначається у
відсотках від страхової суми або в абсолютній грошовій величині.
6.6.3.Часова франшиза. При встановленні часової франшизи страхова виплата не здійснюється
Страховиком, якщо обумовлена Договором страхування подія сталася до певного строку,
вказаного у Договорі страхування.
6.7. Порядок застосування, розмір та вид франшиз зазначається у Договорі страхування.

7. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ

7.1. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі
відповідної статистики настання страхових випадків. Страховий тариф встановлюється у
відсотках від страхової суми.
7.2. Конкретний розмір страхового тарифу визначається при укладенні Договору страхування
на підставі таблиці Базових річних страхових тарифів залежно від прийнятих на страхування
ризиків, розміру страхової суми, лімітів страхових виплат, строку дії Договору страхування,
розміру франшизи, місця дії Договору страхування, кількості Застрахованих осіб, віку, умов
праці Застрахованої особи та інших чинників залежно від конкретних умов Договору
страхування.
7.3. Базові річні страхові тарифи та коригуючі коефіцієнти, що застосовуються за цими
Правилами, зазначені у Додатку №2 до цих Правил.
7.4. Страховий платіж за Договором страхування розраховується шляхом множення страхової
суми, встановленої за Договором страхування в цілому, на ставку страхового тарифу та
зазначається в Договорі страхування.
7.5. Страховий платіж сплачується Страхувальником одноразово при укладанні Договору
страхування, якщо інше не встановлено Договором страхування. Строк та порядок сплати
страхового платежу зазначається у Договорі страхування.

8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Строк та місце дії Договору страхування встановлюється за згодою Страховика та
Страхувальника і зазначається в Договорі страхування.
8.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу,
якщо інше не передбачено Договором страхування.
8.3. Період страхування дорівнює строку дії Договору страхування, якщо інше не передбачено
його умовами.
8.4. При сплаті Страхувальником страхового платежу частинами, кожна чергова частина
страхового платежу вноситься до початку певного періоду страхування, за який така чергова
частина страхового платежу повинна бути внесена Страхувальником, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування. При встановленні періодів страхування, за які
Страхувальником повинні бути внесені чергові частини страхового платежу, тривалість
кожного періоду страхування належним чином визначається Сторонами у Договорі
страхування.
8.5. Місце дії Договору страхування - територія України, якщо інше не передбачено умовами
Договору страхування.

9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

9.1. Договір страхування укладається на підставі усної або письмової заяви Страхувальника за
встановленою Страховиком формою.
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9.2. Подання заяви не зобов’язує Страховика та Страхувальника укладати Договір
страхування.
9.3. При укладанні Договору страхування Страховик має право для здійснення оцінки ступеня
страхового ризику запросити у Страхувальника відомості про стан здоров’я осіб, стосовно яких
укладається Договір страхування у вигляді Анкети Застрахованої особи (декларації здоров’я)
або в іншій формі, визначеній Страховиком, та/або отримати додаткову інформацію про стан
здоров’я таких осіб, запропонувавши цим особам пройти додаткове медичне обстеження в
медичному закладі, визначеному Страховиком.
9.4. При укладенні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити
Страховика про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для визначення ступеню
ризику та ймовірності настання страхового випадку. Істотними є такі обставини, які можуть
мати вплив на рішення Страховика щодо укладення Договору страхування взагалі або щодо
укладення Договору на узгоджених із Страхувальником умовах.
9.5. Страхувальник несе відповідальність за повноту, достовірність даних, наданих при
укладенні Договору страхування.
9.6. Якщо Страхувальник не повідомить Страховика про зміни в інформації, наданої при
укладанні Договору страхування, то у разі настання страхового випадку Страховик має право
відмовити у здійснені страхової виплати з цих підстав.
9.7. Договір страхування укладається між Страхувальником та Страховиком в письмовій або
електронній формі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Факт укладення
Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що
є формою Договору страхування. При укладанні Договору страхування групи осіб, цим особам
видаються Сервісні картки (картки Застрахованої особи), що посвідчують факт укладення
Договору страхування.
9.8. У разі укладання Договору страхування в електронній формі Сторони дотримуються
положень цих Правил та чинного законодавства України, в тому числі, законодавчих актів, що
регулюють правові відносини у сфері електронної комерції під час вчинення електронних
правочинів.
9.9. У випадку втрати Договору страхування (свідоцтва, полісу, сертифіката, Сервісної картки
(картки Застрахованої особи)) в період його дії, Страховик видає Страхувальнику за його
письмовою заявою дублікат втраченого документа. Після видачі дублікату втрачений
примірник Договору страхування (свідоцтво, поліс, сертифікат, сервісна картка (картка
Застрахованої особи)) втрачає чинність.
9.10. Внесення змін до Договору страхування здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом
підписання додаткового договору (угоди) до Договору страхування, яка з моменту підписання
стає його невід’ємною частиною, на підставі заяви однієї зі Сторін, шляхом укладення в
письмовій формі додаткового договору (угоди) до Договору страхування протягом 5 (п’яти)
робочих днів з моменту отримання заяви іншою Стороною, якщо іншій строк не передбачений
умовами Договору страхування.
9.11. Якщо Страховик або Страхувальник не згоден на внесення змін до Договору страхування,
вирішується питання про дію Договору страхування на чинних умовах або про припинення
його дії.

10. ЗМІНА СТУПЕНЮ СТРАХОВОГО РИЗИКУ

10.1. Зміною ступеня страхового ризику вважається будь-яка зміна даних та/або обставин,
зазначених Страхувальником в Заяві про укладання Договору страхування та/або зазначених у
Договорі страхування, Анкеті Застрахованої особи (декларації здоров’я) тощо.
10.2. Протягом строку дії Договору страхування Страхувальник зобов’язаний негайно, але не
пізніше 3 (трьох) робочих днів, як тільки це стане йому відомо (якщо інший строк не
передбачений умовами Договору страхування), письмово повідомити Страховика про зміну
обставин, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику.
10.3. За цими Правилами обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня
страхового ризику, вважаються:



15

10.3.1. зміна Застрахованою особою виду професійної діяльності;
10.3.2. переведення Застрахованої особи на інше місце роботи, якщо це пов’язано з
підвищенням небезпеки для життя та здоров’я;
10.3.3. заняття видами спорту, пов’язаними з підвищеним ризиком для життя та здоров’я;
10.3.4. встановлення Застрахованій особі групи інвалідності, в тому числі зміна групи
інвалідності на вищу;
10.3.5. суттєве погіршення стану здоров’я Застрахованої особи (виявлення онкологічних
хвороб, тяжких форм захворювань серцево-судинної системи тощо);
10.3.6. обставини, які змінилися настільки, що, якби вони були відомі при укладенні Договору
страхування, то Договір страхування взагалі не був би укладений Страховиком або був би
укладений на умовах, що значно відрізнялися б від раніше узгоджених;
10.3.7. інші обставини, що можуть вплинути на зміну ступеню страхового ризику.
10.4. Страхувальник зобов’язаний письмово повідомити Страховика за 2 (два) робочі дні до
зміни обставин, що відповідно до пункту 10.3 Правил та умов Договору страхування впливають
на оцінку ступеня страхового ризику, якщо зміна таких обставин залежить від Страхувальника.
10.5. Після отримання від Страхувальника заяви про зміну ступеня страхового ризику
Страховик протягом 5 (п’яти) робочих днів оцінює вплив нових обставин на ступінь страхового
ризику та приймає рішення про необхідність внесення змін до умов Договору страхування, або
про дострокове припинення його дії, або про продовження дії Договору страхування на
попередніх умовах, якщо інше не передбачено Договором страхування.
10.6. У разі збільшення ступеня страхового ризику та прийняття Страховиком рішення про
необхідність внесення змін до Договору страхування вносяться зміни шляхом укладення
додаткового договору (угоди) протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття такого рішення,
якщо інше не передбачено Договором страхування. У цьому випадку, Страховик має право на
отримання від Страхувальника додаткового страхового платежу. У випадку відмови
Страхувальника внести зміни до Договору страхування, Страховик має право достроково
припинити дію Договору страхування на підставі невиконання Страхувальником умов
Договору страхування відповідно до частини другої п. 17.5 цих Правил.
10.7. Якщо ступінь страхового ризику збільшиться і Страхувальник не повідомить про це
Страховика, то при настанні страхового випадку внаслідок обставин, які вплинули на
збільшення ступеня страхового ризику, Страховик має право відмовити у здійсненні страхової
виплати за цим випадком.
10.8. Незалежно від того, чи відбулася зміна ступеню страхового ризику, Страховик має право
протягом строку дії Договору страхування перевіряти надані Страхувальником та
Застрахованою особою відомості.

11. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

11.1. Страховик зобов’язаний:
11.1.1.Ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та Правилами
страхування.
11.1.2.Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку,
вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення
страхової виплати.
11.1.3.Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом.
11.1.4. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений
Правилами та/або Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за
несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику пені, розмір якої
визначається умовами Договору страхування.
11.1.5 Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
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11.1.6. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик
переукласти з ним Договір страхування або внести зміни до умов чинного Договору
страхування.
11.2. Страховик має право:
11.2.1.При укладенні Договору страхування вимагати від Страхувальника інформацію,
необхідну для оцінки ступеню страхового ризику та за її результатами приймати рішення щодо
прийняття на страхування.
11.2.2.Перевіряти достовірність наданої Страхувальником інформації, документації, яка
стосуються предмета Договору страхування, виконання Страхувальником (Застрахованою
особою) умов Договору страхування, а також вимагати надання додаткових документів, що
мають значення для оцінки ступеня страхового ризику при укладенні Договору страхування та
у будь-який момент строку його дії.
11.2.3.Перевіряти надану Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем)
інформацію.
11.2.4.Самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, робити запити до
компетентних органів, установ і організацій, які володіють інформацією про причини,
обставини та наслідки події, проводити розслідування причин та обставин події, що має ознаки
страхового випадку, призначати незалежних експертів.
11.2.5.Відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених Договором
страхування, чинним законодавством України та цими Правилами.
11.2.6.Відстрочити прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхової
виплати у випадках, передбачених цими Правилами та Договором страхування.
11.2.7.Якщо відповідно до умов Договору страхування страховий платіж сплачується
декількома частинами (внесками), утримати при здійсненні страхової виплати суму
несплачених частин (внесків) страхового платежу, якщо це передбачено Договором
страхування.
11.2.8.Ініціювати внесення змін та (або) доповнень до умов Договору страхування, дострокове
припинення дії Договору страхування у порядку, визначеному Правилами та Договором
страхування.
11.2.9.У разі збільшення страхового ризику та прийняття Страховиком рішення про
необхідність внесення змін до Договору, змінити або доповнити умови Договору, в тому числі
вимагати оплати додаткового страхового платежу або за цих обставин достроково припинити
дію Договору страхування. Якщо Страхувальник не сплатив або неповністю сплатив
додатковий страховий платіж протягом строку, встановленого в додатковому договорі (угоді),
Договір страхування достроково припиняє свою дію на підставі несплати Страхувальником
страхового платежу.
11.2.10.Вимагати від Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) повернення
отриманої страхової виплати (повністю або частково), якщо стануть відомі нові обставини, що
позбавляють одержувача страхової виплати права на її одержання.
11.3.Страхувальник має право:
11.3.1.Ознайомитися з умовами Договору страхування та Правилами, умовами страхування та
порядком здійснення страхової виплати.
11.3.2.Укладати Договори страхування відносно третіх осіб (Застрахованих осіб) лише за їх
згодою.
11.3.3.Вносити зміни протягом строку дії Договору страхування до переліку Застрахованих
осіб.
11.3.4.Визначати за згодою Застрахованої особи у Договорі страхування Вигодонабувача для
одержання страхової виплати, а також за згодою Застрахованої особи замінити Вигодонабувача
іншою особою до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено умовами Договору
страхування.
11.3.5.На одержання медичної допомоги (медичних послуг) відповідно до умов Договору
страхування та цих Правил.
11.3.6.Вимагати від Страховика дотримання умов Договору страхування та цих Правил.
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11.3.7.Повідомляти Страховика про випадки ненадання, неповного чи неякісного надання
медичної допомоги (медичних послуг), передбаченої умовами Договору страхування.
11.3.8.У разі настання страхового випадку отримати страхову виплату.
11.3.9.Оскаржити відмову Страховика у здійсненні страхової виплати у судовому порядку.
11.3.10. Отримати дублікат Договору страхування (свідоцтва, полісу, сертифіката, сервісної
картки (картки Застрахованої особи)).
11.3.11. Ініціювати внесення змін та (або) доповнень до умов Договору страхування, дострокове
припинення дії Договору страхування у порядку, визначеному Правилами та Договором
страхування.
11.4.Страхувальник зобов’язаний:
11.4.1.Своєчасно вносити страхові платежі.
11.4.2.Виконувати умови Договору страхування та цих Правил.
11.4.3.При укладенні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі
йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику,
інформувати Страховика про будь-яку зміну ступеня страхового ризику.
11.4.4.Вживати заходів щодо запобігання та зменшення шкоди, завданої внаслідок страхового
випадку.
11.4.5.Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
умовами Договору страхування та цими Правилами.
11.4.6.Ознайомити Застраховану особу з умовами Договору страхування та Правил, а також про
дії Застрахованої особи при настанні страхового випадку.
11.4.7.У разі настання страхового випадку надати медичним закладам, у яких були надані
Застрахованій особі медичні послуги, проведені обстеження, призначено лікування тощо, а
також сімейному лікарю, з яким укладено договір, письмову згоду на розкриття інформації
(лікарської таємниці) з приводу події, що може бути визнана страховим випадком Страховику.
11.4.8. Надавати Страховику всю наявну інформацію та документи, що стосуються факту,
причин, обставин настання страхового випадку та його наслідків. Якщо Страхувальник не є
Застрахованою особою, зазначених заходів повинна вжити Застрахована особа.
11.4.9.Письмово повідомляти Страховика про зміни будь-яких даних і реквізитів
Страхувальника.
11.4.10.Надавати Страховику інформацію та документи, передбачені законодавством України
щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
11.4.11.Повернути Страховику виплачену страхову виплату або її частину протягом
30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання відповідної письмової вимоги від Страховика,
якщо інший строк не передбачений Договором страхування, якщо після здійснення страхової
виплати за Договором страхування виявиться така обставина, що за Договором страхування,
Правилами або чинним законодавством України повністю або частково позбавляє Застраховану
особу (Вигодонабувача) права на отримання страхової виплати.
11.5.Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та обов’язки
Сторін, які не суперечать умовам Правил страхування та чинному законодавству України.

12. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

12.1. У разі настання події, яка має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Застрахована
особа) зобов’язаний, якщо інше не передбачено Договором страхування:
12.1.1.Не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання події, що має ознаки
страхового випадку, звернутися до Страховика та/або Асистансу за телефоном, зазначеним у
Договорі страхування/сервісній картці (картці Застрахованої особи). При зверненні до
Страховика та/або Асистансу повідомити наступну інформацію:
12.1.1.1. номер Договору страхування;
12.1.1.2. прізвище, ім'я, по батькові Застрахованої особи та її вік;
12.1.1.3. контактний номер телефону Застрахованої особи;



18

12.1.1.4. місцезнаходження Застрахованої особи на момент звернення;
12.1.1.5. детальний опис обставин події, що має ознаки страхового випадку та вид необхідної
медичної допомоги (медичних послуг);
12.1.1.6. інші відомості на запит Страховика та/або Асистансу;
12.1.2.Узгодити із Страховиком та/або Асистансом подальші дії та виконувати їх інструкції,
вказівки та рекомендації, у тому числі, умови передбачені Договором страхування і/або
Правилами.
12.1.3.Попередити працівників Медичного закладу про факт страхування та можливість
звернення Страховика із запитами для отримання додаткової інформації необхідної для
з’ясування обставин, причин та наслідків страхового випадку;
12.1.4.Надати офіційну згоду Медичним закладам, у яких були надані медичні послуги,
проведені обстеження, призначено лікування тощо, а також сімейному лікарю з яким укладено
договір, на надання Страховику інформації (лікарської таємниці) з приводу події, що може бути
визнана страховим випадком.
12.2. При виникненні необхідності отримати медичну допомогу (медичні послуги) в
медичному закладі, з яким Страховик та/або Асистанс не має договірних відносин,
Застрахована особа, зобов’язана попередньо погодити із Страховиком та/або Асистансом своє
звернення до такого медичного закладу, обсяг та вартість необхідних медичних послуг
(медичної допомоги) до моменту їх отримання. Якщо Застрахована особа не погодить із
Страховиком та/або Асистансом своє звернення, обсяг та вартість необхідних медичних послуг
(медичної допомоги) до моменту їх отримання, то вона втрачає право на відшкодування витрат
за отримані медичні послуги (медичну допомогу).
12.3. У випадку, якщо Застрахованій особі необхідна екстрена медична допомога та повідомити
про це неможливо до початку її отримання, повідомлення Страховика та/або Асистансу про
звернення чи перебування у Медичному закладі та його місцезнаходження повинно бути
зроблено відразу, як тільки це стане можливим, але не пізніше ніж протягом 24 (двадцяти
чотирьох) годин з моменту отримання такої допомоги. Таке повідомлення може бути передано
будь-якою особою, яка діятиме від імені Застрахованої особи (родичі, працівники Медичного
закладу, тощо). Перевищення зазначеного строку щодо повідомлення Страховика про настання
події, яку може бути визнано страховим випадком, є припустимим у випадку, коли
Застрахована особа знаходилася у непритомному стані, що повинно бути підтверджено
відповідним документом Медичного закладу.
12.4. Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника (Застрахованої
особи) у разі настання події, що має ознаки страхового випадку.

13. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКУ

13.1. Страховик здійснює страхову виплату через Асистанс Медичному закладу або
безпосередньо Медичному закладу у розмірі вартості наданої Медичним закладом медичної
допомоги (медичних послуг) Застрахованій особі на підставі рахунку та акту виконаних робіт
(наданих послуг) із зазначенням: діагнозу, переліку фактично наданих послуг та їх вартості,
загальної суми витрат за всі медичні послуги (медичну допомогу), надані Застрахованій особі,
дати надання медичної допомоги (медичних) послуг.
13.2. Якщо Застрахована особа, у разі попереднього погодження із Страховиком або
Асистансом, самостійно сплатила вартість наданої Медичним закладом медичної допомоги
(медичних послуг), відповідно до умов Договору страхування, Страховик здійснює страхову
виплату безпосередньо Застрахованій особі на підставі наступних документів, що надаються
Застрахованою особою, а у випадку її смерті - спадкоємцями, а саме:
13.2.1. заява про настання страхового випадку та страхову виплату за формою, встановленою
Страховиком;
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13.2.2. копія Договору страхування та сервісної картки (картки Застрахованої особи) (у разі
наявності);
13.2.3. копію документу, що згідно чинного законодавства України дозволяє ідентифікувати
Застраховану особу (копію паспорту або документ, який посвідчує особу, копію свідоцтва про
народження Застрахованої особи (якщо Застрахована особа віком до 14-ти років));
13.2.4. копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника
податків;
13.2.5. документи відповідних компетентних органів, якщо вони брали участь у розслідуванні
наслідків страхового випадку, що свідчать про час, обставини, причини і характер настання
страхового випадку (акти розслідувань нещасних випадків, довідки, протоколи, постанови,
рішення, вироки суду тощо);
13.2.6. документи, що підтверджують факт отримання Застрахованою особою медичної
допомоги (медичних послуг) у Медичних закладах, які повинні бути завірені штампом і
печаткою медичного закладу, підписом лікаря (та його печаткою) та/або завідувача
відділенням, а саме:
13.2.6.1.направлення лікаря, консультативний висновок тощо;
13.2.6.2.оригінал виписки з амбулаторної або стаціонарної карти хворого (Застрахованої особи)
з обов’язковим зазначенням дати звернення, тривалості лікування, анамнезу (історії
виникнення) захворювання, остаточного діагнозу, обсягу проведеного обстеження та лікування;
13.2.6.3.рецепти з печаткою, із зазначенням прізвища лікаря, найменування призначених
медикаментів та їх дозування;
13.2.6.4.рахунки, фіскальні чеки Медичного закладу (прибуткові касові ордери, розрахункові
квитанції) з найменуванням видів наданої медичної допомоги (медичної послуги) і/або наданих
медикаментів та їх сплаченої вартості;
13.2.6.5.акти (звіти) виконаних робіт (надання послуг) тощо);
13.2.6.6.у випадку смерті Страхувальника (Застрахованої особи) – завірену нотаріально копію
свідоцтва про смерть, довідку з Медичного закладу про причини смерті, документи, що
підтверджують право на спадщину.
13.2.6.7.інші документи на письмовий запит Страховика щодо факту, обставин, причин
настання страхового випадку та розміру витрат.
13.3. 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. Витрати, пов'язані з проведенням
відповідних заходів, здійсненням необхідних дій та/або отриманням необхідних документів,
відшкодовуються Страховиком, за умови повного виконання інструкцій Страховика.
13.4. Вищевказані 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.
13.5. Заява про настання страхового випадку та страхову виплату і документи, які зазначені у
пункті 13.2.6. цих Правил, надаються Страхувальником (Застрахованою особою,
Вигодонабувачем) Страховику не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати настання
страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування.
13.6. Несвоєчасне (або не в повному обсязі) надання документів, що підтверджують настання
страхового випадку і розмір витрат та необхідні для здійснення страхової виплати, є підставою
для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати.
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14. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

14.1. Страховик здійснює страхову виплату при настанні страхового випадку шляхом:
14.1.1. оплати вартості медичної допомоги (медичних послуг) певного переліку і якості в обсязі
обраних Страхувальником Програм медичного страхування, які були надані Застрахованій
особі Медичними закладами, – безпосередньо Медичним закладам та/або Медичним закладам
через Асистанс у порядку і на умовах, передбачених договорами, укладеними між Страховиком
та такими Медичними закладами та/або Асистансом;
14.1.2. відшкодування понесених особисто Застрахованою особою документально
підтверджених витрат на отримання медичної допомоги (медичних послуг) певного переліку і
якості в обсязі обраних Страхувальником Програм медичного страхування, які були надані
Застрахованій особі Медичними закладами, - безпосередньо Застрахованій особі, а у випадку її
смерті - спадкоємцям, при умові виконання положень пункту 12.1.2. цих Правил, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування.
14.2. Страховик здійснює страхову виплату впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати
складення страхового акту.
14.3. Розмір страхової виплати розраховується виходячи з розміру фактичних витрат на
надання медичної допомоги (медичних послуг) Застрахованій особі з урахуванням:
14.3.1. діючих на дату настання страхового випадку розміру лімітів страхових виплат за
Програмами медичного страхування, включених до страхового захисту за Договором
страхування;
14.3.2. діючого на дату настання страхового випадку розміру страхової суми за Договором
страхування;
14.3.3. розміру та типу франшиз встановлених за Програмами медичного страхування і по
Договору страхування в цілому;
14.3.4. інших умов Договору страхування та цих Правил.
14.4. Після здійснення страхової виплати страхова сума/ліміт страхових виплат зменшується
на розмір здійсненої страхової виплати.
14.5. У разі якщо сума страхових виплат по всім Програмам медичного страхування
перевищить страхову суму, то дія Договору страхування достроково припиняється і
зобов’язання Страховика перед Страхувальником (Застрахованими особами) вважаються
виконаними в повному обсязі.
14.6. Днем здійснення страхової виплати вважається день списання коштів з поточного
рахунку Страховика.

15. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

15.1. Рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхової виплати приймається
Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від дня одержання Страховиком всіх
необхідних документів, передбачених розділом 13 цих Правил.
15.2. Страховик, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття рішення про відмову в
здійсненні страхової виплати, якщо інший строк не передбачений Договором страхування,
письмово повідомляє Страхувальника (Застраховану особу, Вигодонабувача) про прийняте
рішення з обґрунтуванням причин такої відмови.
15.3. Страховик може відстрочити прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні
страхової виплати, якщо інше не передбачено Договором страхування у випадках, якщо:
15.3.1. не повністю з'ясовані обставини страхового випадку та/або обставини, які
підтверджують право Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) на одержання
страхової виплати - до остаточного з'ясування таких обставин, але не більше, ніж на 6 (шість)
місяців;
15.3.2. у разі початку досудового розслідування в рамках кримінального провадження,
порушення провадження у справі про адміністративні правопорушення, або порушена судова
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справа та ведеться розслідування обставин, що має безпосереднє відношення до страхового
випадку – до закриття/зупинення досудового розслідування або прийняття судового рішення,
але не більше, ніж на 12 (дванадцять) місяців;
15.3.3. в інших випадках зазначених в Договорі страхування, але не більш ніж 6 (шість) місяців.

16. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ

16.1. Підставами для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є:
16.1.1. навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування,
спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з
виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без
перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації.
Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування,
встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
16.1.2. вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на користь якої
укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
16.1.3. надання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору
страхування, та обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику,
про факт настання страхового випадку або обставини його настання;
16.1.4. несвоєчасне повідомлення Страхувальником/Застрахованою особою про настання
страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
16.1.5. ненадання Страховику документів, які підтверджують факт настання страхового
випадку;
16.1.6. наявність або виникнення обставин, які є виключеннями зі страхових випадків і/або
обмеженнями страхування, передбаченими цими Правилами та Договором страхування;
16.1.7. невиконання або неналежне виконання Страхувальником/Застрахованою особою своїх
обов’язків передбаченими цими Правилами та Договором страхування;
16.1.8. ненадання Застрахованою особою (відповідно до умов Договору страхування)
документів, які необхідні для прийняття рішення щодо здійснення страхової виплати, надання
документів, оформлених з порушенням дійсних норм (підписаних не уповноваженою особою, з
відсутністю номеру, дати, з наявністю виправлень та такого іншого) чи подання документів, які
містять недостовірну інформацію щодо строку, причин, обставин страхового випадку;
16.1.9. неповідомлення та/або несвоєчасне повідомлення Страхувальником про зміну ступеню
страхового ризику;
16.1.10. інші випадки, передбачені законом.
16.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у
здійсненні страхової виплати, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

17. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

17.1. Дія Договору страхування припиняється та Договір страхування втрачає чинність за
згодою Сторін, а також у разі:
17.1.1. закінчення строку дії Договору страхування;
17.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником/Застрахованою особою у
повному обсязі;
17.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором страхування
строки. При цьому, Договір страхування вважається достроково припиненим у випадку, якщо
перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений на письмову вимогу Страховика
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше
не передбачено умовами Договору страхування;
17.1.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника - фізичної
особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24
Закону України «Про страхування»;
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17.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України;
17.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
17.1.7. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
17.2. При укладенні Договору страхування з переліком Застрахованих осіб, Договір
страхування щодо конкретної Застрахованої особи припиняє свою дію, якщо виплата за одним
або декількома страховими випадками становить 100% страхової суми, встановленої для цієї
Застрахованої особи, та зберігає свою силу до кінця зазначеного в ньому строку для інших
Застрахованих осіб.
17.3. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона
зобов’язана повідомити іншу не пізніше, як за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення Договору страхування, якщо інше не передбачене Договором страхування.
17.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника,
Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення
дії Договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим
Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком
умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові
платежі повністю.
17.5. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.

Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору
страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився
до закінчення дії Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були
здійснені за цим Договором страхування.
17.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування.
17.7. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у випадках,
передбачених Цивільним кодексом України. Договір страхування визнається недійсним і не
підлягає виконанню також у разі, якщо його укладено після страхового випадку.
17.8. Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі дострокового
припинення дії Договору страхування здійснюється після врегулювання всіх заявлених
Страхувальником подій.

18. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

18.1. Всі спори, щодо виконання умов Договору страхування вирішуються шляхом
переговорів.
18.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому
порядку відповідно до законодавства України.
18.3. Сторона, винна в невиконанні або неналежному виконанні умов Договору страхування,
несе відповідальність згідно з умовами Договору страхування та чинним законодавством
України.

19. ОСОБЛИВІ УМОВИ

19.1. Цими Правилами регламентовано основні положення, відповідно до яких може
укладатися Договір страхування.
19.2. За згодою Сторін до умов Договору страхування можуть бути внесені застереження,
доповнення, зміни та особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування,
що відповідають положенням Правил та не суперечать чинному законодавству України з
обов’язковим викладенням тексту таких застережень, доповнень, змін та особливих умов
страхування в Договорі страхування.
19.3. Умови Договору страхування мають пріоритет над цими Правилами.
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19.4. Будь-які повідомлення приймаються Страховиком/Страхувальником в письмовому
вигляді (прийнятним є обмін повідомленнями із використанням факсимільного зв'язку та
електронної пошти з подальшим надсиланням оригіналів документів).
19.5. Договором страхування може бути передбачено, що Сторона, яка порушила зобов'язання
за Договором страхування, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо
вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили), введення органами влади особливого положення та інших надзвичайних та
невідворотних обставин, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених
умовами Договору страхування.
19.6. Зміни та доповнення до цих Правил, у тому числі з метою розширення обсягу
відповідальності Страховика за Договором страхування, реєструються в Національній комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
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Додаток 1
до Правил добровільного медичного страхування

(безперервного страхування здоров’я)

1. БАЗОВІ ПРОГРАМИ
ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1. Програма медичного страхування «Сімейний лікар»
В рамках даної Програми медичного страхування Страховик організовує та/або оплачує

наступні послуги сімейного лікаря на виїзді та/або у Медичному закладі:
- огляд і встановлення діагнозу;
- ЕКГ – діагностика;
- глюкометрія (вимірювання цукру в крові);
- визначення рівня загального холестерину;
- забір зразків аналізів (вартість лабораторних досліджень не включені в послугу за цією

Програмою медичного страхування);
- проведення невідкладних медичних маніпуляцій (підшкірні, внутрішньом'язові та

внутрішньовенні ін'єкції);
- видача рецептів, направлень;
- рекомендації щодо подальшої діагностики та лікування;
- оформлення медичної документації.

1.2. Програма медичного страхування «Амбулаторно-поліклінічна допомога»
В рамках даної Програми медичного страхування Страховик організовує та/або оплачує

наступну медичну допомогу (медичні послуги):
- прийоми, консультації та надання медичної допомоги лікарем- терапевтом;
- прийоми, консультації та надання медичної допомоги лікарями - спеціалістами;
- лабораторні дослідження, у тому числі клінічні, біохімічні, мікробіологічні, гормональні,

радіоізотопні дослідження; імунологічні дослідження у обсязі визначення певної групи
крові, резус-фактора, а також первинної скрінінг-діагностики онкомаркерів, сифілісу,
ВІЛ та вірусних гепатитів груп В і С;

- інструментальна діагностика, ультразвукові та ендоскопічні діагностичні дослідження;
- проведення комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, доплерографії,

рентгенологічних досліджень;
- анестезія, за виключенням загальної, спинальної та епідуральної анестезії;
- проведення медичних процедур та маніпуляцій, у тому числі малого хірургічного

втручання, фізіопроцедур;
- оформлення медичної документації.

1.3. Програма медичного страхування «Стаціонарна допомога»
Дана Програма медичного страхування передбачає планову госпіталізацію протягом

строку дії Договору страхування Застрахованої особи, яка здійснюється за направленням лікаря
поліклінічного відділення Медичного закладу у разі необхідності проведення діагностичних
досліджень, лікувальних маніпуляцій та хірургічного втручання в умовах стаціонарного
відділення загального профілю або спеціалізованого відділення.

Планова госпіталізація здійснюється при наявності результатів попередніх медичних
обстежень, виписки з амбулаторної картки, направлення на госпіталізацію.

Стаціонарне лікування Застрахованої особи може бути організовано у формі денного
стаціонару, який організовується Страховиком на підставі направлення Застрахованої особи на
госпіталізацію, виданого лікарем Медичного закладу, у випадках, коли цілодобове перебування
Застрахованої особи у Медичному закладі не є необхідним та Застрахована особа періодично у
погодженому порядку самостійно відвідує Медичний заклад для отримання лікування.

Програма медичного страхування «Стаціонарна допомога» включає в себе:
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- прийоми, консультації та надання медичної допомоги лікарями-спеціалістами, в тому
числі повторні, за направленням лікаря;

- діагностичні, лабораторні та інструментальні дослідження;
- лікувальні маніпуляції та процедури, надання спеціалізованої медичної допомоги;
- терапевтичне та оперативне лікування (у тому числі лапароскопічне втручання);
- анестезія;
- забезпечення необхідними для лікування медикаментами за призначенням лікаря на період

перебування в цілодобовому та денному стаціонарі;
- перебування Застрахованої особи в палаті в умовах цілодобового та денного стаціонару,

харчування, передбачене умовами Медичного закладу, до якого було госпіталізовано
Застраховану особу;

- оформлення медичної документації.

1.4. Програма медичного страхування «Екстрена госпіталізація»
Дана Програма медичного страхування передбачає невідкладну госпіталізацію

Застрахованої особи протягом строку дії Договору страхування, у стаціонарне відділення
Медичного закладу при невідкладних станах у разі необхідності проведення діагностичних
досліджень, лікувальних маніпуляцій та хірургічного втручання в умовах стаціонарного
відділення загального профілю або спеціалізованого відділення.

Програма медичного страхування «Екстрена госпіталізація» включає в себе:
- невідкладна (екстрена) госпіталізація в профільний стаціонар, який має можливість надати

кваліфіковану медичну допомогу відповідного профілю;
- консультації лікаря, встановлення діагнозу, призначення плану лікування;
- прийоми, консультації та надання медичної допомоги лікарями-спеціалістами, в тому

числі повторні, за направленням лікаря;
- діагностичні, лабораторні та інструментальні дослідження;
- лікувальні маніпуляції та процедури, надання спеціалізованої медичної допомоги;
- терапевтичне та оперативне лікування (у тому числі лапароскопічне втручання);
- анестезія;
- забезпечення необхідними для лікування медикаментами за призначенням лікаря на період

перебування в цілодобовому стаціонарі;
- перебування Застрахованої особи в палаті в умовах цілодобового стаціонару, харчування,

передбачене умовами Медичного закладу до якого було госпіталізовано Застраховану
особу;

- оформлення медичної документації.

1.5. Програма медичного страхування «Екстрена (невідкладна) медична допомога»
Дана Програма медичного страхування передбачає надання протягом строку дії

Договору страхування Застрахованій особі екстреної (невідкладної) медичної допомоги при
стані, що становить загрозу життю і здоров’ю Застрахованої особи.

Програма медичного страхування «Екстрена (невідкладна) медична допомога» включає
в себе:

- виїзд бригади швидкої медичної допомоги (у тому числі, спеціалізованої);
- реанімаційні заходи;
- діагностичні та лікувальні процедури, необхідні для надання невідкладної медичної

допомоги та стабілізації стану Застрахованої особи;
- медикаментозне забезпечення виключно в обсязі, який необхідний для надання

невідкладної медичної допомоги;
- транспортування автомобілем швидкої допомоги до Медичного закладу у випадку

необхідності невідкладної стаціонарної допомоги;
- транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги, за медичними показаннями, з

одного Медичного закладу в інший.
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1.6. Програма медичного страхування «Стоматологічна допомога»
Дана Програма медичного страхування передбачає надання протягом строку дії

Договору страхування Застрахованій особі терапевтичної та/або хірургічної стоматологічної
допомоги при захворюваннях зубів та/або прилеглих анатомічних структур за наявності
медичних показань. Дана Програма медичного страхування включає в себе:

- прийоми та консультації спеціалістів;
- функціональну діагностику;
- фізіотерапію;
- анестезіологічні маніпуляції;
- терапевтичну стоматологію, у тому числі лікування карієсу, пульпіту, періодонтиту,

хвороб слизової оболонки ротової порожнини та язика, терапевтичні методи
лікування захворювань тканин парадонту;

- хірургічну стоматологію, у тому числі лікування запальних хвороб щелепно-лицьової
зони, слинних залоз, хвороб нервів щелепно-лицьової зони, доброякісних
новоутворень щелепно-лицьової зони, ушкоджень щелепно-лицьової зони, видалення
зубів, хірургічні методи лікування хвороб тканин пародонту;

- зубопротезування;
- реставрацію зубної поверхні (заміну старих пломб, відновлення зруйнованої коронки

зуба);
- імплантацію зубів;
- послуги, що надаються з профілактичною і косметичною метою;
- лікувальні маніпуляції на зубах, що покриті ортопедичними і ортодонтичними

конструкціями;
- усунення ортодонтичних порушень у дітей і дорослих;
- забезпечення необхідними для лікування медикаментами за призначенням лікаря.

1.7. Програма медичного страхування «Невідкладна стоматологічна допомога»
Дана Програма медичного страхування передбачає надання Застрахованій особі

протягом строку дії Договору страхування терапевтичної та/або хірургічної стоматологічної
допомоги при гострому болю зубів та/або прилеглих анатомічних структур. Програма
передбачає:

- прийоми та консультації спеціалістів;
- функціональну діагностику;
- фізіотерапію;
- знеболювання, анестезіологічні маніпуляції;
- ліквідація гострого зубного болю (видалення зубів та коренів, розкриття кореневих

каналів, встановлення тимчасових пломб та інше;
- медикаментозне забезпечення виключно в обсязі, який необхідний для надання

невідкладної медичної допомоги.
Програма медичного страхування «Невідкладна стоматологічна допомога» не включає:
- зубопротезування та підготовка до нього, включаючи видалення і депульпування зубів;
- заміна старих пломб без медичних показань;
- відновлення зруйнованої більш ніж на 50% коронки зуба;
- імплантація зубів;
- послуги, що надаються з профілактичною метою (зокрема, герметизація фісур, зняття зубних
відкладень, покриття зубів лаками, косметичне відновлення зубів, у тому числі, із
застосуванням вінірів та ламінатів, відбілювання зубів тощо);
- лікувальні маніпуляції на зубах, що покриті ортопедичними і ортодонтичними конструкціями;
- усунення ортодонтичних порушень у дітей і дорослих.

Надання окремих медичних послуг та лікування окремих захворювань із наведених
виключень може бути включено у Програму медичного страхування «Невідкладна
стоматологічна допомога» при укладанні Договору страхування.
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1.8. Програма медичного страхування «Медикаментозне забезпечення»
Дана Програма медичного страхування передбачає забезпечення Застрахованої особи

при настанні страхового випадку лікарськими засобами та виробами медичного призначення
(медичні вироби) індивідуального або одноразового використання за призначенням лікаря,
необхідних для надання швидкої допомоги, проведення амбулаторно-поліклінічного і
стаціонарного лікування відповідно до умов Договору страхування.

1.9. Програма медичного страхування «Реабілітаційно - оздоровча» (у тому числі
санаторно–курортне) лікування

При настанні страхового випадку відповідно до умов Договору страхування Страховик
здійснює страхову виплату за надану Застрахованій особі реабілітаційно-оздоровчого лікування
після перенесених важких (гострих та загостреннях хронічних) захворювань в умовах
поліклініки, стаціонару або в лікувально-профілактичних установах санаторно-курортного
типу.

Реабілітаційно-оздоровче лікування здійснюється за наявності медичних показань та за
направленням лікаря. Програма включає в себе:

- прийоми та консультації спеціалістів;
- діагностичні, лікувальні маніпуляції та процедури;
- лабораторні та інструментальні дослідження;
- забезпечення необхідними для лікування медикаментами за призначенням лікаря;
- фізіотерапевтичне лікування;
- лікувальна фізкультура;
- лікувально – профілактичний масаж;
- водо-, грязелікування, відвідування басейну та інше.

1.10. Програма медичного страхування «Профілактично - оздоровча» передбачає:
- курс профілактичного масажу;
- профілактичний медичний огляд;
- відвідування фітнес-центру (басейн, сауна, тренажерний зал, йога та інше);
- вакцинація від грипу;
- вітамінна профілактика.
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Додаток 2
до Правил добровільного медичного страхування

(безперервного страхування здоров’я)

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ З ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
(БЕЗПЕРЕРВНОГО СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ’Я)

1. Базові річні страхові тарифи при добровільному медичному страхуванні (безперервному
страхуванні здоров’я) наведені в Таблиці 1:

Таблиця 1

№
з/п Найменування Програми медичного страхування

Діапазон значень річного
страхового тарифу,
% страхової суми

1 «Сімейний лікар» 1,8 – 2,2
2 Амбулаторно-поліклінічна допомога 2,4 – 2,8
3 Стаціонарна допомога 3,8 – 4,3
4 Екстрена госпіталізація 1,3 – 2,0

5 Екстрена (невідкладна) медична допомога 1,2 – 1,8
6 Стоматологічна допомога 8,0 – 10,0
7 Невідкладна стоматологічна допомога 7,0 – 9,0
8 Медикаментозне забезпечення 5,2 – 6,0

9 «Реабілітаційно - оздоровча» (у тому числі санаторно-
курортне) лікування 10,0 – 12,0

10 «Профілактично-оздоровча» 15,0 – 20,0

11 Інша допомога, що пов’язана з наданням медичної допомоги,
та зазначена в Договорі страхування 3,5 – 8,0

2. В залежності від чинників, що впливають на ступінь страхового ризику застосовуються
нижченаведені коригуючі коефіцієнти відповідно до Таблиці 2.

Коригуючі коефіцієнти відповідно до чинників, що впливають на ступінь страхового ризику
Таблиця 2

Чинники, що впливають на ступінь страхового ризику
Діапазон значень
коригуючих
коефіцієнтів

Вік Застрахованої особи 0,6 – 4,0
Стан здоров’я Застрахованої особи 0,9 – 4,0
Умови та особливості праці Застрахованої особи 0,9 – 3,0
Регіон проживання Застрахованої особи 0,8– 1,8
Місце дії Договору страхування 0,9 – 5,00
Кількість Застрахованих осіб за Договором страхування 0,7 – 1,0
Заняття Застрахованою особою екстремальними видами спорту 0,85 –5,0
Розмір страхової суми 0,5 –3,0
Наявність франшизи 0,8 – 1,3
Обсяг (наповнення) програми медичного страхування 0,5 – 5,0
Інші фактори, що суттєво впливають на визначення страхового ризику 0,1 – 5,0
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