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1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

1.1. В даних Правилах добровільного страхування медичних витрат (далі - Правила)
встановлюються наступні визначення термінів, що використовуються в Правилах та в Договорі
добровільного страхування медичних витрат (далі - Договір, Договір страхування):
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)
Страхувальнику (Застрахованій особі) при настанні страхового
випадку та виконує інші дії, пов’язані з виконанням Договору
страхування від імені та за дорученням Страховика.

Близькі родичі
Страхувальника
(Застрахованої
особи)

– чоловік (дружина), батьки та діти (в тому числі всиновлені), вітчим
(мачуха), бабуся (дідусь), онук (онучка), рідні брати (сестри),
батьки дружини (чоловіка), інші особи, які спільно проживають зі
Страхувальником (Застрахованою собою), пов’язані спільним
побутом, мають взаємні права та обов’язки.

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.

Застрахована особа – фізична особа, на користь якої укладено Договір страхування.
Застрахована особа може набувати прав і обов’язків
Страхувальника згідно з Договором страхування.

Інша допомога
(інші послуги)

– Інша допомога, ніж медико-санітарна допомога, безпосередньо
пов’язана з настанням страхового випадку під час здійснення
Страхувальником чи Застрахованою особою подорожі (поїздки) та
передбачена умовами Договору страхування.

Країна постійного
проживання

– країна, під юрисдикцією якої знаходиться місце постійного
проживання фізичної особи або країна, громадянином якої є
фізична особа.

Країна тимчасового
перебування

– країна (місце), зазначена (-е) в Договорі страхування, на території
якої Страхувальник (Застрахована особа) знаходиться під час
подорожі (поїздки) та діє страховий захист за Договором
страхування. Під час здійснення подорожі (поїздки) Страхувальник
(Застрахована особа) може відвідувати декілька місць і страховий
захист за Договором страхування за згодою Сторін може діяти на
території кожного з них.

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
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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).

Ліміт
відповідальності
Страховика (ліміт
зобов’язань)

– граничний розмір страхової виплати в межах страхової суми (у
грошовому, кількісному вираженні або у відсотках від страхової
суми), який за згодою Сторін може встановлюватись за одним
страховим ризиком, страховим випадком, групою страхових
ризиків (випадків), на одну Застраховану особу, групу
Застрахованих осіб, за окремим видом витрат, за Договором
вцілому, тощо.

Медична евакуація – термінове транспортування Страхувальника (Застрахованої особи)
із застосуванням спеціально обладнаного медичного транспорту та
у супроводі медичного персоналу до медичного закладу, де можуть
надаватися кваліфіковані медичні послуги, якщо необхідність
такого транспортування обумовлена медичним станом
Застрахованої особи.

Медична допомога – діяльність професійно підготовлених медичних працівників,
спрямована на діагностику, лікування у зв'язку з хворобами,
травмами, отруєннями і патологічними станами.

Медичні витратні
матеріали

– предмети одноразового використання для проведення медичних
маніпуляцій - рукавички, шприци, катетери, системи для
крапельниць, бинт тощо.

Медичні послуги – консультації спеціалістів, діагностичні, лікувальні та профілактичні
процедури.

Медична
репатріація

– термінове транспортування Страхувальника (Застрахованої особи)
у супроводі медичного персоналу з країни тимчасового
перебування у країну постійного проживання з метою подальшого
лікування.

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,
внаслідок якої заподіяно шкоду майновим інтересам Застрахованої
особи, пов’язаним з її життям, здоров’ям та/або працездатністю.

Посмертна
репатріація

– перевезення тіла Застрахованої особи у випадку її смерті з країни
тимчасового перебування до країни її постійного проживання.
Витрати на посмертну репатріацію включають вартість труни для
міжнародного перевезення, транспортні та адміністративні витрати.

Програма
страхування

– перелік медичних та інших додаткових витрат (послуг) певного
обсягу, що надаються Страхувальнику (Застрахованій особі) при
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настанні страхового випадку та оплачуються Страховиком.
Програми страхування формуються Страховиком на підставі цих
Правил шляхом зазначення переліку медичних та інших
додаткових витрат (послуг) у складі конкретної Програми
страхування. Програми страхування зазначаються в Договорі
страхування та погоджуються між Страховиком та
Страхувальником. Конкретний перелік медичних та інших
додаткових витрат (послуг) у складі Програм страхування
визначаються Договором страхування.

Страховий захист – сукупність зобов’язань Страховика, визначені Договором
страхування, щодо здійснення страхової виплати у разі настання
страхового випадку.

Страховик – Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Теком», яке у
встановленому законом порядку отримало ліцензію на здійснення
страхової діяльності.

Страхувальник – юридична або дієздатна фізична особа, в тому числі, зареєстрована
як суб'єкт підприємницької діяльності, яка уклала Договір
страхування із Страховиком.

1.2. Інші терміни, що не обумовлені даними Правилами, використовуються у
загальноприйнятому значенні та згідно із 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. Відповідно до чинного законодавства України та на підставі цих Правил Страховик укладає
Договори добровільного страхування медичних витрат з юридичними та дієздатними
фізичними особами.
2.2. За Договором страхування, укладеним згідно з цими Правилами, Страховик забезпечує, в
тому числі, за допомогою Асистансу, надання Страхувальнику чи третій особі (Застрахованій
особі) медичної допомоги та іншої допомоги (послуг) та/або гарантує оплату медичному
закладу, що надав Страхувальнику чи третій особі (Застрахованій особі) медичну допомогу
(послуги), вартості цієї допомоги (послуг), у разі настання страхового випадку під час
здійснення ним (нею) подорожі (поїздки).
2.3. Дані Правила встановлюють загальні умови, порядок укладання, виконання та припинення
дії Договорів страхування.
2.4. 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 та законодавству.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з
життям, здоров'ям Страхувальника чи третьої особи (Застрахованої особи), визначеної
Страхувальником у Договорі страхування за її згодою, а також медичними та додатковими
витратами, які безпосередньо пов'язані з настанням страхового випадку під час здійснення
Страхувальником чи Застрахованою особою подорожі (поїздки).
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3.2. За Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, Страховик зобов’язується у
разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату відповідно до умов Договору
страхування в розмірі страхової суми або її частини шляхом відшкодування документально
підтверджених витрат на отримання Страхувальником чи Застрахованою особою медико-
санітарної та іншої допомоги у зв'язку з настанням страхового випадку під час здійснення
Страхувальником чи Застрахованою особою подорожі (поїздки).
3.3. Страхувальники мають право укладати Договори страхування із Страховиком на користь
фізичних осіб (Застрахованих осіб) за їх згодою. Страхувальник, який уклав Договір
страхування власних майнових інтересів, є Застрахованою особою.
3.4. Страхувальники мають право при укладанні Договорів страхування призначати за згодою
Застрахованої особи фізичних осіб або юридичних осіб (Вигодонабувачів) для отримання
страхових виплат, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
3.5. Якщо інше не передбачено Договором страхування, на страхування не приймаються: особи,
які знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, онкологічних,
шкірно-венерологічних диспансерах (з приводу венеричних захворювань), центрах з
профілактики та лікування СНІДу та ВІЛ-інфекцій; особи, визнані судом недієздатними у
порядку, визначеному Цивільним кодексом України.

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ

4.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання. Страховими ризиками за цими Правилами, на випадок
виникнення яких проводиться страхування, є:
4.1.1. раптове гостре захворювання Застрахованої особи та/або загострення хронічного
захворювання, яке становить загрозу життю і здоров’ю Застрахованої особи;
4.1.2. травматичне (тілесне) ушкодження, розлад здоров’я Застрахованої особи внаслідок
нещасного випадку;
4.1.3. смерть Застрахованої особи внаслідок раптового гострого захворювання, загострення
хронічного захворювання або нещасного випадку.
4.2. Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася і з
настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхової суми
Страхувальнику, Застрахованій або іншій третій особі. Страховим випадком за цими
Правилами – є понесення документально підтверджених витрат на отримання Страхувальником
чи Застрахованою особою медико-санітарної та іншої допомоги, передбаченої Договором
страхування, під час здійснення ним (нею) подорожі (поїздки) внаслідок подій, зазначених в
п.п.4.1.1 –4.1.3 цих Правил, які відбулися під час та в місці дії (території дії) Договору
страхування.
4.3. Відповідно до цих Правил, Договором страхування може бути передбачено відшкодування
наступних видів витрат:
4.3.1. Медичні витрати, які безпосередньо пов'язані з настанням страхового випадку під час
здійснення Страхувальником чи Застрахованою особою подорожі (поїздки):
4.3.1.1. Швидка медична допомога:

- виїзд бригади швидкої медичної допомоги;
- експрес-діагностика та невідкладна допомога на до госпітальному етапі;
- забезпечення медикаментами та медичними витратними матеріалами;
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- транспортування Застрахованої особи машиною швидкої допомоги (або іншим
медичним транспортним засобом)до медичного закладу, якщо цього потребує стан
Застрахованої особи.

4.3.1.2. Екстрена амбулаторно-поліклінічна допомога:
- консультації та інші професійні послуги медичного персоналу, в тому числі лікарів

вузькопрофільної спеціалізації;
- проведення лабораторних досліджень та застосування інструментальних методів

діагностики;
- проведення лікувальних заходів та маніпуляцій;
- забезпечення медикаментами та медичними витратними матеріалами.

4.3.1.3. Екстрена стаціонарна допомога, у тому числі:
- невідкладні діагностичні (лабораторні, інструментальні) дослідження;
- хірургічне та/або медикаментозне лікування в стаціонарі;
- консультації спеціалістів, послуги медичного персоналу;
- вартість перебування у палаті стандартного типу та/або реанімаційній палаті;
- харчування під час перебування в стаціонарі за нормами, прийнятими у даному

медичному закладі.
У разі необхідності, при наданні екстреної стаціонарної допомоги, якщо це передбачено
умовами Договору страхування, Страховик додатково відшкодовує:

- візит та медичні послуги лікаря-спеціаліста вузького профілю до Застрахованої особи у
разі, якщо лікування не дає результату, а Застрахована особа за медичним висновком є
нетранспортабельною;

- витрати, які пов’язані з необхідністю продовження перебування Застрахованої особи в
місці дії Договору страхування у разі надання їй екстреної стаціонарної допомоги,
якщо Застрахована особа визнана нетранспортабельною.

4.3.1.4. Екстрена (невідкладна) стоматологічна допомога при гострому зубному болю на
суму, що не перевищує встановленого в Договорі страхування ліміту відповідальності для
стоматологічної допомоги, яка включає в себе стоматологічний огляд, рентген, ліквідацію
гострого зубного болю та встановлення тимчасової пломби тільки природних зубів або
видалення зубів (за виключенням косметичних процедур, протезування, ортодонтиних
операцій), якщо інше не передбачено Договором страхування;
4.3.1.5. Екстрена (невідкладна) гінекологічна та акушерська допомога у строк вагітності до
28 (двадцяти восьми) тижнів, якщо інший строк не передбачений Договором страхування;
4.3.1.6. Оплата медикаментів, лікарських засобів та засобів медичного призначення,
призначених лікарем.
4.3.2. Витрати, які безпосередньо пов'язані з настанням страхового випадку під час здійснення
Страхувальником чи Застрахованою особою подорожі (поїздки):
4.3.2.1. Медичні перевезення:
4.3.2.1.1. Витрати на транспортування Застрахованої особи машиною швидкої допомоги (або
іншим медичним транспортним засобом) до найближчого медичного закладу або лікаря для
проведення подальшого лікування;
4.3.2.1.2. Витрати на медичну евакуацію Застрахованої особи, а також супроводжуючої особи
(при наявності медичної необхідності супроводження, підтвердженої відповідними
документами) із застосуванням спеціально обладнаного медичного транспорту та у супроводі
медичного персоналу до медичного закладу, де можуть надаватися кваліфіковані медичні
послуги, якщо необхідність такого транспортування обумовлена медичним станом
Застрахованої особи.
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4.3.2.1.3. Витрати на медичну репатріацію у випадках, якщо:
- за висновком лікуючого лікаря, стан хворої Застрахованої особи дозволяє здійснити її

перевезення у країну постійного проживання (у медичному супроводі або без нього);
- необхідна медична допомога, за висновком лікуючого лікаря, не може бути надана у

місці події;
- витрати на стаціонарну допомогу можуть перевищити встановлену у Договорі

страхування страхову суму (ліміт відповідальності Страховика) за умови відсутності
медичних протипоказань для здійснення медичної репатріації.

4.3.2.1.3.1. Витрати на медичну репатріацію включають в себе, якщо інше не передбачено
Договором страхування:

- витрати на транспортування (вартість проїзду у якості пасажира авіа-, залізничного, авто-
транспорту або вартість перевезення спеціалізованим авіатранспортом);

- витрати на супровід медичного персоналу, за умови, якщо медичний супровід
рекомендований лікарем;

- витрати на оплату додаткової ваги багажу переносного медичного обладнання;
- оплату додаткової ваги особистого багажу Застрахованої особи;
- витрати на відрядження медичної бригади або представника Асистансу;
- оплату вартості використання реанімаційного або іншого необхідного медичного

обладнання під час медичної репатріації;
- адміністративні витрати (консульські збори, державне мито тощо);
- витрати на зв'язок.

4.3.2.1.3.2. Рішення про необхідність медичної репатріації Застрахованої особи приймається
лікарем, який проводить лікування Застрахованої особи та погоджується Страховиком та/або
Асистансом з урахуванням медичних рекомендацій;
4.3.2.1.4. Витрати на посмертну репатріацію тіла (останків) Застрахованої особи у випадку її
смерті, що настала під час та в місці дії Договору страхування:

- оформлення документів на репатріацію;
- підготовку тіла до репатріації;
- транспортування тіла до країни постійного проживання;

4.3.2.1.4.1. Кінцевий пункт маршруту репатріації визначається за згодою Страховика та
близьких родичів (законних представників) померлої Застрахованої особи.
4.3.2.1.4.2. У випадку, якщо Застрахована особа – не є резидентом України, кінцевим пунктом
маршруту репатріації у країні постійного проживання є аеропорт або місце постійного
проживання.
4.3.2.1.4.3. Для організації посмертної репатріації родичі померлої Застрахованої особи повинні
надати Страховикові належним чином оформлені документи, що підтверджують їхній
родинний зв’язок із Застрахованою особою, а також заяву-підтвердження про готовність
забрати тіло померлого після перевезення труни на територію країни постійного проживання.
4.3.2.1.5. Витрати на поховання (кремацію) померлої Застрахованої особи в країні
тимчасового перебування за погодженням із Страховиком та близькими родичами померлої
Застрахованої особи.
4.3.2.2. Витрати на дострокове повернення дітей.
Ця послуга передбачає, оплату вартості проїзду супроводжуючої особи і неповнолітніх дітей,
які не досягли 14-річного віку, якщо інший вік не передбачений Договором страхування, та
подорожують разом із Застрахованою особою, до країни їх постійного проживання, якщо діти
залишилися без нагляду дорослої особи (віком понад 18 років) у зв’язку з гострим
захворюванням, загостренням хронічної хвороби, нещасним випадком або смертю
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Застрахованої особи.
У цьому випадку Застрахована особа або її представник повинні передати зворотні

квитки Асистансу або Страховику до дати початку перевезення, вказаної в такому квитку.
4.3.2.3. Витрати на візит одного з близьких родичів:

- транспортні витрати на візит одного з близьких родичів Застрахованої особи до хворої
Застрахованої особи у випадку перебування Застрахованої особи в медичному закладі на
стаціонарному лікуванні понад 10 (десять) діб та у разі неможливості медичної евакуації
Застрахованої особи до країни постійного проживання за медичними висновками
(відшкодовується вартість проїзду в обидва кінці однієї особи економічним класом);

- проживання в готелі одного з близьких родичів протягом строку, вказаного в Договорі
страхування у випадку перебування Застрахованої особи в медичному закладі на
стаціонарному лікуванні понад 10 (десять) діб, якщо інший строк не передбачений
Договором страхування, та/або у разі неможливості медичної евакуації Застрахованої
особи до країни постійного проживання за медичними висновками. При цьому, кількість
оплачуваних днів проживання та ліміт витрат за один день проживання визначаються в
Договорі страхування.

4.3.2.4. Витрати на проїзд працівника, який заміщує Застраховану особу передбачає:
оплату вартості проїзду особи, яка заміщує Застраховану особу при виконанні нею службових
обов’язків на території країни тимчасового перебування, до місця виконання службових
обов’язків в країні тимчасового перебування, якщо під час закордонного службового
відрядження Застрахованої особи з нею сталися події, зазначені в п.п.4.1.1 –4.1.3 цих Правил.
4.3.2.5. Витрати на дострокове повернення Застрахованої особи в країну постійного
проживання у зв’язку з виникненням у країні тимчасового перебування обставин небезпечних
для життя та здоров‘я: терористичних актів, стихійних явищ, військових дій чи громадських
заворушень, тощо;
4.3.2.6. Витрати на позапланове повернення Застрахованої особи економічним класом в
країну постійного проживання після лікування в стаціонарі після закінчення строку дії
страхового захисту. Ця послуга передбачає, якщо інше не зазначене в Договорі страхування,
оплату вартості проїзду Застрахованої особи до країни постійного проживання в один кінець та
витрати на проїзд до транспортного вузла (аеропорту, вокзалу) у країні тимчасового
перебування, у якого є пряме міжнародне сполучення з населеним пунктом у країні постійного
проживання Застрахованої особи. Застрахована особа зобов’язана вжити всіх залежних від неї
заходів для повернення коштів від перевізника за невикористаний проїзний документ та
передати їх Страховику. За недотримання цієї умови Страховик має право зменшити страхову
виплату на вартість невикористаних проїзних документів;
4.3.2.7. Витрати на пошук та рятування Застрахованої особи, що зникла в горах, на морі
тощо з використанням пошуково-рятувальної служби.
4.3.2.8. Витрати на послуги зв’язку у разі настання страхового випадку при зверненні до
Асистансу та (або) Страховика. Такі витрати відшкодовуються Страховиком безпосередньо
Застрахованій особі після пред'явлення нею оригіналів квитанцій за сплачений дзвінок до
Асистансу (Страховика).
4.4. Договором страхування може бути передбачене відшкодування витрат, пов’язаних з
дотриманням Застрахованою особою режиму ізоляції (карантину), якщо це необхідно за
медичним висновком.
4.5. Умовами Договору може бути передбачено відшкодування витрат Страхувальника
(Застрахованої особи) на інші додаткові послуги, що можуть виникнути під час здійснення
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подорожі (поїздки), які безпосередньо пов’язані з настанням страхового випадку за цими
Правилами та наданням медичної та іншої допомоги, включаючи, але не обмежуючись:
4.5.1. на передачу термінових повідомлень, пов’язаних із страховим випадком, близьким
родичам Застрахованої особи;
4.5.2. на оформлення тимчасових документів, необхідних для повернення Застрахованої особи
в країну постійного проживання, у разі втрати оригіналів цих документів, а саме: паспорту,
проїзного документа дитини, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу (у випадку здійснення подорожі на власному транспортному засобі);
4.5.3. переказ готівки за кордон, якщо у Застрахованої особи, внаслідок настання страхового
випадку, виникла крайня необхідність в отриманні грошей (здійснюється за умови дотримання
Сторонами вимог законодавства в галузі валютного регулювання);
4.5.4. на доставку Застрахованої особи (водія або пасажиру), що подорожує власним
транспортним засобом, до найближчого готелю, у разі настання ДТП або транспортний засіб
раптово став непридатним до руху;
4.5.5. на евакуацію транспортного засобу, на якому подорожує Застрахована особа, що раптово
став непридатним до руху, до найближчої станції технічного обслуговування (з визначенням
ліміту відповідальності щодо відшкодування таких витрат у Договорі страхування);
4.5.6. на проживання в готелі протягом 1 (однієї) доби Застрахованої особи (водія або
пасажиру), яка (який) подорожує власним транспортним засобом, на час ремонту
транспортного засобу, що раптово став непридатним до руху.
4.6. За умови безперервного перебування Застрахованої особи у подорожі (місці дії Договору
страхування) строком, який перевищує 90 (дев’яносто) календарних днів підряд, Страховик
відшкодовує витрати тільки на екстрену стаціонарну допомогу Застрахованій особі та медичну
або посмертну репатріацію, якщо інше не передбачено Договором страхування.
4.7. За цими Правилами страхування може бути здійснене страхування на випадок настання
одного, декількох або всіх страхових ризиків, передбачених в підпунктах 4.1.1–4.1.3 Правил.
4.8. Конкретний перелік страхових ризиків, випадків, видів та обсягів витрат, що підлягають
відшкодуванню Страховиком, визначається Програмою страхування та Договором страхування
за згодою Сторін.

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не є страховими випадками вимоги на
оплату медичної та іншої допомоги (послуг, витрат) у випадках, якщо така допомога (послуга,
витрати) пов’язана із:
5.1.1. будь-яким погіршенням стану здоров’я або смертю Застрахованої особи внаслідок
захворювання або травмування, яке було діагностовано до початку дії Договору страхування,
незалежно від того, проводилось його лікування чи ні, а також якщо були медичні
протипоказання для здійснення Застрахованою особою подорожі (поїздки);
5.1.2. хронічним захворюванням будь-якого типу та будь-якими загостреннями та/або
ускладненнями хронічних захворювань, які не становлять загрозу життю Застрахованої особи
окрім зняття гострого стану;
5.1.3. будь-якою хворобою в стадії ремісії;
5.1.4. лікуванням будь-яких побічних, супутніх захворювань та/або симптомів;
5.1.5. станом здоров’я, який виник внаслідок самолікування, а також лікування у медичному
закладі та/або у окремих лікарів без попереднього погодження із Асистансом;
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5.1.6. погіршенням стану здоров’я, травмуванням або смертю Застрахованої особи внаслідок
вживання наркотичних, токсичних речовин та/або алкоголю;
5.1.7. медичним оглядом, що не є наслідком подій, зазначених у п.п. 4.1.1 та 4.1.2 цих Правил,
надання послуг, що не є обґрунтовано необхідними або невідкладними за медичним висновком,
або не входять у призначене лікарем лікування;
5.1.8. нервовими, психічними захворюваннями та їх загостреннями, судомними станами, а
також пов'язаним з ними травмуванням;
5.1.9. вродженими вадами та захворюваннями;
5.1.10. медичними станами, що виникли внаслідок свідомого спричинення шкоди здоров'ю,
травмування Застрахованою особою саму себе, спроби самогубства;
5.1.11. медичними станами, які виникли внаслідок скоєння Застрахованою особою умисного
правопорушення за законодавством, що діє в місці дії Договору страхування (території
страхування) та/або в країні постійного проживання;
5.1.12. відмови Застрахованої особи від обстеження та/або призначеного лікування лікарем,
недотримання призначень медичного персоналу або порушення лікувального режиму
медичного закладу;
5.1.13. венеричними захворюваннями та захворюваннями, що передаються статевим шляхом;
5.1.14. навмисним наражанням на невиправданий ризик (за винятком випадків рятування життя
іншій особі);
5.1.15. ВІЛ-інфікуванням, СНІДом та медичними станами, пов’язаними з ВІЛ-інфікуванням, а
також будь-якими іншими імунодефіцитними розладами і станами;
5.1.16. захворюванням будь-якими формами гепатиту та їхніми наслідками;
5.1.17. штучними абортами та їх наслідками (за винятком переривання вагітності за медичним
показанням внаслідок нещасного випадку);
5.1.18. дерматологічними захворюваннями, алергією, сонячними опіками або іншими гострими
змінами шкіри (патологіями шкіри) внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання (крім
випадків загрози здоров’ю);
5.1.19. лікуванням розладів слуху (наявність сіркових пробок, ускладнення внаслідок
переохолодження та/або попадання води);
5.1.20. лікуванням дерматитів (контактних, алергічних та ін.), кропивниць та еритем, крім
випадків, що потребують негайної допомоги лікаря для рятування життя Застрахованої особи;
5.1.21. термічними опіками 1 ступеня;
5.1.22. порушенням прийнятих правил власної гігієни, особистої безпеки, правил поведінки у
зонах відпочинку та інструкціями працівників місць перебування (готелів, пляжів та ін.);
5.1.23. онкологічними захворюваннями;
5.1.24. медичними станами, пов’язаними з участю у будь-яких формах польотів, за винятком
здійснення перельоту у якості пасажира регулярного авіарейсу або ліцензованого чартерного
перельоту за встановленим маршрутом;
5.1.25. здійсненням подорожі (поїздки) Застрахованою особою з наміром (безпосередньою
метою) здійснювати лікування в місці дії Договору страхування;
5.1.26. керуванням транспортним засобом (включаючи водні, наземні, повітряні види
транспорту) без посвідчення на право керування даним засобом, та/або у стані алкогольного,
наркотичного або токсичного сп'яніння, та/або внаслідок передачі керування транспортним
засобом особі, яка не має відповідного посвідчення або перебуває у стані алкогольного,
наркотичного або токсичного сп'яніння;
5.1.27. участю Застрахованої особи у війні (оголошеної або неоголошеної), військових діях,
повстаннях, заколотах, бунтах, революціях, страйках, порушеннях громадського порядку, у
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будь-якому терористичному акті, військовому перевороті або у спробі узурпації влади, при
вчиненні заколоту, під час та внаслідок перебування у закладах пенітенціарної системи;
5.1.28. активним відпочинком, заняттями спортом, під час участі у змаганнях та тренуваннях,
якщо заняття певними видами спорту або спортивний (активний) відпочинок Застрахованої
особи не передбачені умовами Договору страхування.
Під активним відпочинком слід розуміти:
а) будь-які види польоту в якості пілота чи пасажира, використовуючи дельтаплан, параплан,
планер, парашут (інші літальні апарати), включаючи авіаспорт (за винятком здійснення
Застрахованою особою рейсового польоту за маршрутом, а також за винятком здійснення
Застрахованою особою на території страхування роботи за наймом в якості пілота або члена
екіпажу повітряного транспорту);
б) управління двоколісним моторним або водно-моторним видами транспорту;
в) екстремальні види спорту: дайвінг, альпінізм та скелелазіння, гірські лижи, сноубординг,
катання на ковзанах, воднолижний спорт, всі види серфінгу, вітрильний спорт, водний туризм,
верхова їзда, катання на тваринах, фрістайл, банджи-джампінг, паркур, пейнтбол, страйкбол,
стрибки в воду з висоти тощо;
в) заняття (в тому числі аматорське) видами велосипедного спорту, що несуть підвищений
ризик травмування, включаючи, але не обмежуючись: крос-кантрі, швидкісний спуск, байкер-
крос, фрірайд, BMX, дерт, флетленд, тріал, дуал, інші види маунтінбайкінгу);
г) участь Застрахованої особи в автомобільних ралі, мото-ралі та інших спортивних заходах
(змаганнях), включаючи випробувальні пробіги;
д) інші види активного відпочинку, зазначені у Договорі страхування;
5.1.29. медичними станами, що виникли під час служби в збройних силах будь-якої країни, а
також під час роботи в правоохоронних структурах, воєнізованій пожежній охороні чи охороні
комерційних структур;
5.1.30. захворюваннями, що є наслідками раптового погіршення екологічної ситуації з причини
радіаційного, хімічного та бактеріологічного забруднення природного навколишнього
середовища;
5.1.31. погіршенням стану здоров’я або смертю Застрахованої особи, які стали наслідком
подорожей (поїздок) до зон (країн, міст, селищ тощо), які закриті або мають обмеження для
візитів у зв’язку з об’явленим в цій зоні карантином;
5.1.32. лікування та перебування на карантині при виявленні захворювань, які класифікуються
Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) як епідемія чи пандемія (крім епідемії
грипу, ГРВІ);
5.1.33. погіршенням стану здоров’я або смертю Застрахованої особи внаслідок виконання
небезпечної роботи, якщо заняття цими видами робіт не передбачені умовами Договору
страхування;
5.1.34. захворюванням на інфекційні, паразитарні та вірусні хвороби, якщо вони зареєстровані
медичним закладом протягом першого місяця після набуття чинності Договору страхування;
5.1.35. будь-якими новоутвореннями;
5.1.36. хворобами ендокринної системи;
5.1.37. захворюваннями, які пов’язані з масовими епідеміями та потребують ведення комплексу
карантинних заходів;
5.2. Страховик не відшкодовує витрати:
5.2.1. здійснені Застрахованою особою без відома Страховика та/або Асистансу та/або не
узгоджені з ними;
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5.2.2. здійснені Застрахованою особою поза строком та місцем дії Договору страхування, а
також у період, що перевищує зазначену у Договорі страхування кількість днів дії страхового
захисту (за винятком випадків, передбачених п.8.12 цих Правил);
5.2.3. не передбачені Договором страхування;
5.2.4. на медичну евакуацію/репатріацію Застрахованої особи у випадках незначних
захворювань або травм, які, за висновком лікаря та за погодженням Страховика підлягають
лікуванню в місці дії Договору страхування та/або не перешкоджають продовженню подорожі;
5.2.5. на медичну евакуацію та/або репатріацію у випадку, коли, за висновком лікаря,
Застрахована особа фізично спроможна повернутися у країну постійного проживання
самостійно, у якості звичайного пасажира;
5.2.6. на лікування зубів, в тому числі штучних, заміну або ремонт коронок, мостів, окрім
заходів, спрямованих на негайну (екстрену) стоматологічну допомогу при гострому зубному
болю природних зубів;
5.2.7. на будь-яке протезування;
5.2.8. на придбання окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, кардіостимуляторів,
інгаляторів, протезів, інвалідних візків, вимірювальних приладів тощо;
5.2.9. на хірургічне втручання на серці та судинах (аорто-коронарне шунтування, стентування
тощо) навіть при наявності медичних показань для їх проведення;
5.2.10. на відновлювальну, учбову, фізичну, фізіологічну терапію, психотерапію (аутотренінг,
лікування сном, фітотерапія тощо), санаторно-курортне лікування, опікунський догляд;
5.2.11. пов'язані з вагітністю та пологами, за винятком випадків ускладнень, які вимагають
негайного медичного втручання та строк вагітності не перевищує 28 (двадцяти восьми) тижнів;
5.2.12. на косметичну та пластичну хірургію, косметичне лікування, геліотерапію,
водолікування;
5.2.13. на медичне обстеження з профілактичною метою;
5.2.14. на лікування, яке не відповідає поставленому діагнозу;
5.2.15. на оплату медичної та іншої допомоги (послуг), не призначених лікарем;
5.2.16. на медичну та іншу допомогу (послуги), які за висновком Асистансу та (або) за
погодженням Страховика, не є обов'язковими для діагностики та лікування;
5.2.17. на послуги, надані медичним закладом, який не має відповідної ліцензії, або особою, яка
не має права займатися медичною діяльністю;
5.2.18. на проведення планових і позапланових щеплень (за виключенням щеплень від сказу та
правцю) та витрати на лікування захворювань, які виникли внаслідок порушення вимог щодо
обов'язкових вакцинацій та щеплень;
5.2.19. на проведення медичної експертизи;
5.2.20. на лікування методами народної та нетрадиційної медицини;
5.2.21. на індивідуальне посилене/дієтичне харчування;
5.2.22. на забезпечення поліпшених побутових умов перебування в медичному закладі, тобто
пов’язаними з наданням додаткового комфорту, якщо це не передбачено стандартними умовами
медичного закладу, в тому числі: телевізора, кондиціонера, зволожувача, послуг перукаря,
масажиста тощо;
5.2.23. на лікування родичів Страхувальника (Застрахованої особи), а також витрати, пов’язані з
доглядом за хворим родичів або призначеними ними осіб, незалежно від їх професійної
кваліфікації;
5.2.24. на проведення курсу лікування захворювання, яке виникло (загострилось або
ускладнилось) внаслідок здійснення Застрахованою особою подорожі в місце дії Договору
страхування всупереч медичним рекомендаціям;
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5.2.25. на медичну реабілітацію;
5.2.26. на оплату будь-яких непрямих збитків, зокрема моральна шкода, упущена вигода тощо;
5.2.27. на оплату послуг немедичного характеру, зокрема, телефонні розмови, які не мають
відношення до страхового випадку, відшкодування збитків, нанесених майну Страхувальника
(Застрахованої особи) тощо;
5.2.28. понесені в зв’язку з професійною помилкою лікаря, або іншої особи, яка надавала
послуги Страхувальнику (Застрахованій особі);
5.2.29. пов’язані з пересадкою органів та/або їх частин;
5.2.30. які виникли прямо чи побічно через погіршення здоров’я Застрахованої особи внаслідок
курсу лікування, отриманого до початку дії Договору страхування;
5.2.31. на штучне запліднення, лікування безпліддя, статевих розладів, витрати, пов’язані з
операціями по зміні статі, по запобіганню вагітності;
5.2.32. пов’язані з видаленням бородавок, натоптишів, ортопедичним лікуванням
плоскостопості, придбанням супінаторів, устілок для коригування стоп, лікування
деформованих нігтів стопи чи кисті, грибкових захворювань;
5.2.33. пов’язані з будь-якими видами харчових добавок (якщо це не спричинено необхідністю
підтримки життя у критичного хворого);
5.3. Страховик не несе відповідальності за відшкодування:
- штрафів, пені та інших фінансових санкцій, пред’явлених Застрахованій особі;
- збитків за подіями, які відбулися до початку дії Договору страхування, але були виявлені після
початку його дії.
5.4. Страховик не відшкодовує витрати на медичну та іншу допомогу (послуги), які не зазначені
у Договорі страхування, навіть якщо вони включені у загальний рахунок.
5.5. Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення зі страхових випадків та
обмеження страхування за умови їх належного зазначення у Договорі страхування.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА

6.1. Страхова сума встановлюється в Договорі страхування за згодою Сторін при укладанні
Договору страхування.
6.2. Страхова сума може встановлюватись за одним страховим ризиком, страховим випадком,
групою страхових ризиків (випадків), на одну Застраховану особу, групу Застрахованих осіб, за
окремим видом витрат, за Договором в цілому тощо.
6.3. В межах страхової суми за Договором страхування можуть встановлюватися ліміти
відповідальності (ліміти зобов’язань Страховика).
6.4. Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором
страхування. Договором страхування може бути встановлена безумовна, умовна, часова
франшиза. Франшиза встановлюється у відсотках або в абсолютній грошовій величині або у
одиницях вимірювання часу:
6.4.1. Безумовна франшиза вираховується при визначенні розміру суми страхової виплати при
настанні кожного та будь-якого страхового випадку. При встановленні безумовної франшизи
страхова виплата сплачується в частині, що перевищує розмір безумовної франшизи;
6.4.2. Умовна франшиза не вираховується при визначенні розміру суми страхової виплати,
якщо розмір витрат перевищує величину умовної франшизи, встановленої Договором
страхування. Якщо розмір витрат дорівнює або менший за величину умовної франшизи,
встановленої у Договорі страхування, страхова виплата не здійснюється;
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6.4.3. При часовій франшизі страхова виплата не здійснюється, якщо обумовлена Договором
страхування подія сталася до певного строку, вказаного у Договорі страхування.
6.5. Франшиза може бути встановлена як за Договором страхування в цілому, так і по окремих
страхових ризиках (випадках), окремих видах витрат (послуг) тощо.
6.6. Якщо протягом строку дії Договору страхування мали місце кілька страхових випадків,
розмір франшизи обчислюється при розрахунку розміру страхової виплати по кожному
випадку, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
6.7. Розмір та вид франшизи зазначається у Договорі страхування.

7. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ

7.1. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
7.2. Страхові тарифи обчислюються актуарно (математично) на підставі відповідної статистики
настання страхових випадків. Базові страхові тарифи зазначені в Додатку 1 до цих Правил.
7.3. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою
Сторін, в залежності від обраних страхових сум (лімітів відповідальності Страховика),
страхових ризиків, виду витрат, віку Застрахованої особи, мети здійснення подорожі, розміру
франшизи, строку дії Договору страхування, ступеня страхового ризику та інших умов
Договору страхування.
7.4. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
7.5. Страховий платіж за Договором страхування визначається шляхом множення встановленої
за Договором страхування страхової суми на ставку страхового тарифу та зазначається в
Договорі страхування.
7.6. Конкретні умови і строки сплати страхового платежу зазначаються в Договорі страхування.
7.7. Страховий платіж може бути сплачений готівкою або шляхом безготівкового
перерахування на рахунок Страховика.

8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Строк та місце дії (територія дії) Договору страхування визначається за згодою Страховика
та Страхувальника та вказується в Договорі страхування.
8.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового платежу, якщо інше
не передбачено Договором страхування.
8.3. Договір укладається на строк перебування Застрахованої особи в подорожі (поїздці).
8.4. На умовах цих Правил Договір страхування може бути укладений:
8.4.1. на строк однієї подорожі (поїздки) Застрахованої особи;
8.4.2. на строк здійснення багаторазових подорожей (поїздок) Застрахованої особи.
8.5. Умовами Договору страхування, в межах строку його дії, може буди передбачено
конкретну кількість днів, протягом яких діє страховий захист (період дії страхового захисту).
8.6. Договір страхування діє тільки у строк, який у ньому зазначений.
8.7. Місцем дії (територією дії) Договору страхування може бути:
8.7.1. Територія країн Європи, країн СНД;
8.7.2. Територія всіх країн світу, крім України;
8.7.3. Територія України або міста, області тощо в межах території України;
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8.7.4. Територія країн США, Канади, Австралії, Японії, Ізраїлю, Нової Зеландії, Індонезії,
Малайзії;
8.7.5. Території будь-якої країни або декількох країн світу.
8.8. Договором страхування може бути передбачено, що він не діє в країні постійного
проживання, або в країні, де Застрахована особа має право на тимчасове проживання або
громадянином якої вона є.
8.9. Договором страхування може буди передбачено, що страховий захист за Договором
страхування починає діяти (залежно від умов Договору страхування):
- з моменту проходження Застрахованою особою митного кордону або паспортного кордону
під час виїзду з країни постійного проживання, але не раніше 00-00 годин дати, зазначеної як
дата початку строку дії Договору страхування;
- з 00 годин 00 хвилин дати, зазначеної у Договорі страхування як дата його початку строку
дії;
- з моменту посадки Застрахованої особи у транспортний засіб (автобус, літак, поїзд, судно
тощо) з метою розпочати подорож;
- з іншого моменту, зазначеного у Договорі страхування.
8.10. Договором страхування може бути передбачено, що страховий захист за Договором
страхування припиняє діяти (залежно від умов Договору страхування):
- о 24 годин 00 хвилин дати, зазначеної у Договорі страхування як дата припинення строку
його дії;
- з моменту проходження Застрахованою особою митного або паспортного контролю під час
в’їзду до країни постійного проживання в день, зазначений у Договорі страхування як дата
припинення строку його дії;
- з моменту висадки з транспортного засобу (автобусу, літака, поїзда, судна), з метою
завершення подорожі;
- з іншого моменту , зазначеного у Договорі страхування.
8.11. Якщо Договір страхування передбачає багаторазові подорожі протягом строку дії
Договору страхування, то Страховик несе відповідальність у межах тієї кількості днів, яка
зазначена в Договорі страхування. При кожному виїзді за кордон строк дії страхового захисту
автоматично зменшується на кількість днів, проведених Застрахованою особою в місці дії
(території дії) Договору страхування. Відповідальність Страховика за Договором страхування
припиняється із закінченням вказаного в Договорі страхування строку дії страхового захисту.
8.12. Договором страхування може бути передбачено, що у разі якщо Застрахована особа, яка
перебуває за кордоном після закінчення строку дії Договору страхування, потребує подальшої
екстреної стаціонарної допомоги (лікування) та за медичним висновком не підлягає медичній
репатріації (евакуації) до країни постійного проживання, Страховик відшкодовує витрати на
подальшу екстрену стаціонарну допомогу Застрахованій особі у країні тимчасового
перебування строком не більше 10 (десяти) діб, якщо інший строк не передбачений Договором
страхування, за умови що такі витрати не виходять за межі страхової суми чи встановленого
Договором страхування ліміту відповідальності Страховика та необхідність у екстреній
стаціонарній допомозі (лікуванні) виникла до закінчення строку дії Договору. При цьому, за
іншими страховими випадками, що виникли в цей період, Страховик відповідальність не несе.
8.13. Договір страхування діє тільки на території тих країн, які в ньому зазначені.
8.14. Договір страхування не діє, якщо інше ним не передбачено:
- в країнах, на території яких ведуться військові дії;
- в країнах, щодо яких застосовані військові та/або економічні санкції Організації Об’єднаних

Націй (ООН);
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- на територіях країн, у яких виявлені та визнані осередки епідемій/пандемій та епізоотій за
визначенням ВООЗ.

8.15. Якщо інше не передбачено Договором страхування, страховий захист за Договором
страхування під час поїздки (подорожі) територією України починає діяти з моменту виїзду
Застрахованої особи за адміністративні межі свого місця проживання на відстань більше 100
км, якщо в Договорі страхування не вказана інша відстань, але не раніше вказаної в Договорі
страхування дати початку строку дії останнього та закінчується з моменту в’їзду Застрахованої
особи в адміністративні межі свого місця проживання, але не пізніше зазначеної в Договорі
страхування дати закінчення строку дії останнього.

9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

9.1. Договір страхування укладається на підставі усної або письмової заяви Страхувальника за
встановленою Страховиком формою.
9.2. Подання Страхувальником заяви на страхування не зобов'язує Сторони укласти Договір
страхування. Страховик залишає за собою право відмовити в укладанні Договору страхування.
9.3. Договір страхування укладається між Страхувальником та Страховиком в письмовій або
електронній формі з використанням інформаційно – телекомунікаційних систем.
9.4. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.
9.5. 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.
9.6. При страхуванні групи осіб може бути укладений один Договір страхування для усієї
групи. В цьому випадку до Договору страхування додається перелік Застрахованих осіб, який є
невід’ємною частиною Договору страхування та підписується Страховиком та
Страхувальником.
9.7. При укладанні Договору страхування, Страхувальник зобов’язаний надати Страховику
всю наявну інформацію та документи, які є підставою для визначення ступеню страхового
ризику, в тому числі надати достовірні відомості про стан здоров'я особи, яка буде
застрахована. При цьому, Страховик має право вимагати від особи, на користь якої укладається
Договір страхування, проведення медичного обстеження або запропонувати їй заповнити
декларацію про стан здоров’я.
9.8. Страхувальник несе відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації при
укладенні Договору страхування. У випадку надання неправдивої, недостовірної інформації або
ненадання (приховування) інформації, що має істотне значення для оцінки ступеню страхового
ризику, Страховик має право відмовити у здійснені страхової виплати при настанні страхового
випадку у цій частині.
9.9. Договір страхування може укладатись лише до початку подорожі (поїздки) Застрахованої
особи, якщо інше не передбачено Договором страхування. По страховим випадкам, які сталися
по Договору страхування, укладеному після початку подорожі (поїздки), Страховик має право
відмовити у здійснені страхової виплати і не відшкодувати Застрахованій особі понесені
витрати.
9.10. Договір страхування може бути укладений на умовах затверджених Страховиком Програм
страхування, які не суперечать закону та цим Правилам.
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9.11. Внесення змін до Договору страхування здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом
підписання додаткового договору (угоди) до Договору страхування, який (а) з моменту
підписання стає його невід’ємною частиною.

10. ЗМІНА СТУПЕНЮ СТРАХОВОГО РИЗИКУ

10.1. Згідно з цими Правилами зміною ступеню страхового ризику вважаються:
10.1.1. Будь-яка зміна інформації та/або обставин, що повідомлені Страхувальником
(Застрахованою особою) при укладені Договору страхування та (або) зазначена в Договорі
страхування;
10.1.2. Зміна виду діяльності під час подорожі або зміна мети подорожі;
10.1.3. Інші фактори, що можуть вплинути на зміну ступеню страхового ризику.
10.2. Факт настання події, внаслідок якої виникають медичні та додаткові витрати,
відшкодування яких передбачене Договором страхування, також є подією, що змінює ступінь
страхового ризику.
10.3. Договором страхування може бути передбачено, що:
10.3.1.Під час строку дії Договору страхування Страхувальник (Застрахована особа)
зобов’язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту
настання зміни ступеню страхового ризику, якщо інший строк не передбачений Договором
страхування, письмово повідомити про це Страховика або Асистанс;
10.3.2.Після отримання від Страхувальника (Застрахованої особи) заяви про зміну ступеню
страхового ризику Страховик протягом 2 (двох) робочих днів, якщо інший строк не
передбачений Договором страхування, оцінює вплив нових обставин на ступінь страхового
ризику та приймає рішення про необхідність внесення змін до умов Договору страхування, про
дострокове припинення його дії або про продовження дії Договору страхування на попередніх
умовах;
10.3.3.У разі збільшення ступеня страхового ризику та прийняття Страховиком рішення про
необхідність внесення змін до Договору страхування вносяться зміни шляхом укладення
додаткового договору (угоди) або він переукладається з урахуванням зазначених змін 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.

Якщо у разі збільшення ступеня страхового ризику Страхувальник відмовився від
підписання додаткового договору (угоди) або не сплатив (чи сплатив у неповному обсязі)
додатковий страховий платіж протягом строку, встановленого в додатковому договорі (угоді)
до Договору страхування, Договір страхування достроково припиняє свою дію на підставі
невиконання Страхувальником умов Договору страхування;
10.3.4.У разі прийняття Страховиком рішення про необхідність припинення дії Договору
страхування Страховик повідомляє Страхувальника про таке рішення в письмовій формі. При
цьому, Договір страхування припиняє свою дію і Страховик повертає частину страхового
платежу, що залишилася до закінчення строку дії Договору (закінчення періоду дії страхового
захисту) згідно з умовами цих Правил та Договору страхування протягом 5 (п’яти) робочих днів
після прийняття рішення про припинення дії Договору, якщо інший строк не передбачений
Договором страхування;
10.4. Незалежно від того, чи відбулась зміна ступеня страхового ризику, Страховик має право
протягом строку дії Договору страхування перевіряти надані йому Страхувальником
(Застрахованою особою) відомості.
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10.5. Якщо ступінь страхового ризику збільшиться та Страхувальник (Застрахована особа) не
сповістить про це Страховика у строк, передбачений Договором страхування, то при настанні
страхового випадку внаслідок обставин, що вплинули на збільшення ступеню страхового
ризику, Страховик має право відмовити у страховій виплаті по цьому випадку.

11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

11.1. Страхувальник має право:
11.1.1. ознайомитися з умовами Договору страхування та Правилами, одержати роз'яснення про
умови Договору страхування та порядок здійснення страхової виплати;
11.1.2. звертатися до Страховика для отримання інструкцій щодо порядку отримання послуг
Асистансу та (або) подальших дій при настанні події, внаслідок якої у Страхувальника
(Застрахованої особи) виникає потреба в отриманні медичних послуг та/або додаткових послуг,
надання яких передбачене Договором страхування;
11.1.3. отримати послуги Асистансу щодо організації надання медичних та інших послуг в
обсязі, передбаченому Договором страхування;
11.1.4. на отримання страхової виплати при самостійній оплаті медичних та інших витрат,
виключно за попереднім погодженням зі Страховиком та (або) Асистансом за умови надання
Страховикові всіх необхідних документів для визначення причин страхового випадку, розміру
зазнаних збитків та інших документів, передбачених Договором страхування;
11.1.5. ініціювати дострокове припинення Договору страхування у порядку, визначеному
Договором страхування та Правилами;
11.1.6. ініціювати внесення змін в умови Договору страхування у порядку, визначеному
Договором страхування та Правилами;
11.1.7. на відмову від Договору страхування у відповідності до умов останнього.
11.1.8. отримати дублікат Договору страхування у разі його втрати, при цьому загублений
оригінал втрачає чинність з моменту видачі дублікату;
11.1.9. оскаржити відмову Страховика у здійсненні страхової виплати у судовому порядку.
11.2. Страхувальник зобов'язаний:
11.2.1. при укладенні Договору страхування надати Страховикові інформацію про всі відомі
йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику (зокрема, щодо
наявності у Застрахованої особи хвороб, в тому числі хронічних, виявлених та тих, що існують
на момент укладення Договору страхування тощо);
11.2.2. своєчасно вносити страхові платежі у розмірі та в строки, встановлені Договором
страхування;
11.2.3. ознайомити кожну Застраховану особу з умовами Договору страхування та цими
Правилами;
11.2.4. повідомити Страховика (Асистанс) про настання страхового випадку в строк,
передбачений Договором страхування;
11.2.5. виконувати умови Договору страхування, в т.ч. своєчасно узгоджувати із представником
Страховика (Асистансу) всі дії, пов’язанні з отриманням медичних та інших послуг,
передбачених Договором страхування, виконувати рекомендації та розпорядження
Страховика(Асистансу).
11.2.6. на вимогу Страховика під час укладання Договору страхування надати результати
медичного обстеження особи, що підлягає страхується, якщо інше не передбачено Договором
страхування;
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11.2.7. надати Страховику всі документи, що підтверджують факт, причини, обставини
настання страхового випадку та розмір збитку відповідно до Розділу 13 Правил;
11.2.8. на вимогу Страховика надати нотаріально засвідчений або засвідчений бюро перекладів,
що має офіційне право на надання послуг з перекладу, переклад на українську мову документів,
що необхідні для прийняття Страховиком рішення по страховому випадку;
11.2.9. не перешкоджати Страховику або його представникам самостійно з’ясовувати
причини, факт та обставини настання страхового випадку та розмір збитку;
11.2.10. забезпечити збереження усіх документів, які мають відношення до конкретного
страхового випадку або можуть допомогти у встановленні обставин цього випадку та
визначення розмір збитку;
11.2.11. 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.
11.3. Страховик має право:
11.3.1. перевіряти надану Страхувальником (Застрахованою особою) інформацію;
11.3.2. ініціювати внесення змін до Договору страхування та вимагати сплати додаткового
страхового платежу у разі отримання інформації про обставини, що підвищують ступень
страхового ризику або припинити його дію у порядку, визначеному Договором страхування або
Правилами;
11.3.3. на дострокове припинення Договору страхування відповідно до Розділу 17 Правил;
11.3.4. вимагати від Страхувальника/Застрахованої особи попереднього узгодження витрат з
Асистансом за подіями, які мають ознаки страхових випадків;
11.3.5. відмовити у здійсненні страхової виплати на умовах Договору страхування та/або цих
Правил, про що письмово повідомити Страхувальника/Застраховану особу з обґрунтуванням
причин відмови;
11.3.6. вимагати медичного обстеження Застрахованої особи у разі виникнення сумнівів у
достовірності інформації стосовно обставин страхового випадку та/або проведення додаткового
медичного або клінічного обстеження Застрахованої особи у визначених Страховиком
медичних закладах;
11.3.7. у разі необхідності робити запити про відомості, пов’язані з страховим випадком до
медичних установ, правоохоронних органів та інших організацій, які можуть володіти
інформацією про причини та обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати
причини та обставини страхового випадку;
11.3.8. вимагати повернення страхової виплати, яка вже виплачена
Страхувальнику/Застрахованій особі/Вигодонабувачу у випадку, якщо виявляться такі
обставини, які відповідно до цих Правил та/або Договору страхування та/або чинного
законодавства України дають Страховику право на відмову у страховій виплаті.
11.4. Страховик зобов'язаний:
11.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та Правилами;
11.4.2. виконувати умови Договору страхування;
11.4.3. протягом2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку,
вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення
страхової виплати;
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11.4.4. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений Договором
страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення
страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику пені, розмір якої визначається умовами
Договору страхування або законом;
11.4.5. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником/Застрахованою особою при настанні
страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами
Договору страхування;
11.4.6. за заявою Страхувальника (Застрахованої особи) у разі здійснення ним заходів, що
зменшили страховий ризик, переукласти з ним Договір страхування або внести зміни до умов
чинного Договору страхування;
11.4.7. не розголошувати відомостей про Страхувальника (Застраховану особу) та його (її)
майнове становище, крім випадків, встановлених законом;
11.4.8. забезпечити конфіденційність інформації медичного характеру про Застраховану особу,
крім випадків, коли розголошення такої інформації зумовлене необхідністю надання медичної
допомоги або у інших випадках, передбачених законодавством України;
11.4.9. надавати роз’яснення з усіх питань, що виникають у Страхувальника/Застрахованої
особи за Договором страхування;
11.4.10. у випадку звернення Страхувальника з приводу втрати примірника Договору
страхування протягом строку його дії, оформити та видати дублікат втраченого примірника
Договору страхування;
11.5. Застрахована особа має право:
11.5.1. користуватися правами Страхувальника, передбаченими цими Правилами. Якщо
Застрахована особа є недієздатною або обмежено дієздатною, її права здійснюють її законні
представники;
11.5.2. у разі необхідності та за умови обов'язкового попереднього погодження з Асистансом
та/або Страховиком, якщо це передбачено умовами Договору страхування, особисто сплатити
вартість медичних послуг.
11.6. Застрахована особа зобов'язана:
11.6.1. виконувати умови Договору страхування;
11.6.2. не передавати Договір страхування іншим особам;
11.6.3. у разі втрати Договору страхування протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту,
коли це стало відомо звернутись до Страховика із заявою про видачу дублікату;
11.6.4. при настанні події, що має ознаки страхового випадку повідомити Асистанс за
телефоном, зазначеним у Договорі страхування або безпосередньо Страховика з додержанням
вимог Розділу 12 цих Правил та узгодити з ними свої дії та витрати;
11.6.5. при отриманні медичних та інших послуг виконувати всі інструкції та рекомендації
лікуючого лікаря та/або Асистансу та/або безпосередньо Страховика;
11.6.6. у разі настання страхового випадку, надати медичним закладам, у яких була надана
медична та інша допомога (послуги) письмову згоду на розголошення медичної (лікарської)
таємниці Страховику;
11.6.7. на вимогу Страховика пройти медичне обстеження для підтвердження або спростування
обґрунтованості наданої допомоги у зв'язку із страховим випадком;
11.7. Сторони зобов’язані своєчасно повідомити одна одну про зміну адреси, номерів телефону,
банківських реквізитів та інші зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами обов’язків
згідно Договору страхування.
11.8. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та обов'язки
Страховика, Страхувальника та Застрахованої особи.



22

12. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ) У РАЗІ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

12.1. У разі настання події, що може бути кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник
(Застрахована особа) зобов’язаний, якщо інше не передбачено Договором страхування:
12.1.1.Протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин, якщо інший строк не передбачений Договором
страхування, повідомити Асистанс або безпосередньо Страховика за телефонами, зазначеними
у Договорі страхування про настання такої події.
12.1.1.1. Повідомлення до Асистансу або Страховика має містити:
а) найменування страхової компанії, з якою укладено Договір страхування;
б) прізвище, ім’я, по-батькові Застрахованої особи та найменування Страхувальника;
в) номер Договору страхування;
г) дату початку та дату закінчення строку дії Договору страхування;
д) кількість днів дії страхового захисту у разі багаторазової подорожі;
е) програму страхування;
ж) інформацію про подію, що сталася;
з) адресу і телефон місця, де перебуває Застрахована особа.
12.1.1.2. Якщо зв’язок із Асистансом (Страховиком) є неможливим внаслідок різкого
погіршення стану здоров’я і Застрахованій особі надана невідкладна медична допомога та (або)
вона була вимушена самостійно оплатити медичні та/або інші послуги, відшкодування вартості
яких передбачене Договором страхування, вона зобов’язана протягом 24 (двадцяти чотирьох)
годин, якщо інший строк не передбачений Договором страхування, після стабілізації стану
здоров`я повідомити про це Асистанс та/або Страховика за телефонами, вказаними у Договорі
страхування.

Зазначені дії від імені Страхувальника (Застрахованої особи) може здійснити третя
особа, яка діє в інтересах Страхувальника (Застрахованої особи): родич, співробітник, керівник
або член туристичної групи, працівник медичного закладу, лікар тощо;
12.2. Узгодити з Асистансом або Страховиком свої подальші дії та перелік документів,
необхідних для отримання страхової виплати;
12.3. Проходити лікування за призначенням лікаря, виконувати приписи медичного
персоналу, дотримуватися розпорядку медичного закладу, в якому Застрахованій особі
надається медична допомога;
12.4. Достовірно інформувати лікаря та персонал медичної установи і Страховика про стан
свого здоров’я та наявні ризики його погіршення;
12.5. Якщо за висновком лікуючого лікаря, Застрахована особа не може скористатися
проїзним документом через стан її здоров’я, вона зобов’язана вжити всіх залежних від неї
заходів для повернення коштів від перевізника за невикористаний проїзний документ та
передати їх Страховику;
12.6. У будь-якому випадку всі здійснені Застрахованою особою витрати на оплату медичної
та іншої допомоги повинні бути узгоджені із Асистансом або Страховиком безпосередньо.
12.7. Невиконання Страхувальником (Застрахованою особою) будь-якого із вищезазначених
зобов'язань буде розглядатись як невиконання умов Договору страхування та може бути
підставою для припинення Страховиком дії Договору страхування з ініціативи Страховика
через невиконання Страхувальником його умов.
12.8. Надання Страхувальнику (Застрахованій особі) у зв’язку з настанням події, яка може
бути визнана страховим випадком, інструкцій з боку Асистансу або Страховика, а також вжиття
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останніми заходів із запобігання та зменшення розміру збитку не є підставою для визнання цієї
події страховим випадком.
12.9. Умовами Договору страхування може бути передбачені також інші дії Страхувальника
(Застрахованої особи) при настанні страхового випадку.

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

13.1. Якщо Страхувальник (Застрахована особа) користувався послугами, організованими за
допомогою Асистансу, розрахунки за надані послуги здійснюються без участі Застрахованої
особи.
13.2. У випадку, коли за погодженням із Асистансом або безпосередньо Страховиком,
Страхувальник (Застрахована особа) самостійно здійснив оплату вартості наданих йому послуг,
то для отримання страхової виплати він зобов'язаний у строк, не пізніше 30 (тридцяти)
календарних днів з моменту повернення з подорожі (поїздки), якщо інший строк не зазначений
у Договорі страхування, надати Страховику наступні документи:
13.2.1. Заяву про здійснення страхової виплати із зазначенням способу отримання страхової
виплати;
13.2.2.Договір страхування (страховий поліс, страховий сертифікат);
13.2.3. Закордонний паспорт;
13.2.4.Проїзні документи (квитки);
13.2.5.Документи, що посвідчують особу одержувача страхової виплати (паспорт, тощо) та
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
13.2.6. Свідоцтво про народження, якщо Застрахованою є особа віком до 14 років;
13.2.7.Документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитку
(здійснених витрат):
13.2.7.1.Документи з медичного закладу (на фірмовому бланку або з відповідним штампом) із
зазначенням прізвища, ім’я пацієнта (Застрахованої особи), точного діагнозу, дати звернення за
медичною допомогою, тривалості лікування, детальноїю інформацією про надані послуги, їх
переліку та вартості);
13.2.7.2.Медичні висновки лікарів, які надавали медичні послуги, результати лабораторних та
інструментальних досліджень;
13.2.7.3.Рецепти, виписані лікуючим лікарем із зазначенням назв медикаментів, лікарських
засобів та засобів медичного призначення;
13.2.7.4.Деталізовані рахунки на оплату медичних та інших послуг із зазначенням дати та
вартості;
13.2.7.5.Деталізовані рахунки на оплату телефонних розмов із зазначенням номеру телефону,
дати, часу та вартості розмови, в тому числі сплачений чек за дзвінок до Асистансу або
безпосередньо Страховика з відмітками про дату дзвінка, абонента та тривалості розмови;
13.2.7.6.Платіжні документи, що підтверджують факт оплати за надані послуги (розрахунково-
касові документи, квитанції, чеки тощо);
13.2.7.7.Документи встановленої форми (акт, довідка, постанова, тощо) компетентних органів
та повноважних органів країни, де стався страховий випадок; матеріали слідчих або судових
органів – при необхідності;
13.2.7.8.У разі настання нещасного випадку –документ компетентних органів країни, де стався
нещасний випадок, підтверджуючий настання нещасного випадку;
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13.2.7.8.1.Офіційний документ (довідку з медичного закладу) з інформацією щодо вмісту
алкоголю, токсичних та наркотичних речовин в крові Застрахованої особи на момент
нещасного випадку або відразу після нього;
13.2.7.9. У разі надання стоматологічної допомоги – відповідну довідку із зазначенням зубів,
що підлягали лікуванню, та деталізований опис проведеного лікування;
13.2.7.10.У випадку смерті Застрахованої особи – нотаріально засвідчену копію свідоцтва про
смерть Застрахованої особи;
13.2.7.11.Довідку авіаперевізника, рахунки (квитанції) за оплату багажу, мита, вартості
перевезення (квитки за проїзд) до митного кордону країни постійного проживання у разі
медичної/посмертної репатріації Застрахованої особи;
13.2.7.12.Довідку про смерть Застрахованої особи консульської установи країни (місця дії
Договору страхування), де настала смерть Застрахованої особи;
13.2.7.13.Рахунки за послуги, передбачені п.4.3.2.1.4 цих Правил та висновки і довідки установ,
які надавали ці послуги;
13.2.7.14.Рахунки, чеки, платіжні документи за послуги, передбачені п.4.5 цих Правил;
13.2.7.15. Інші документи, за обґрунтованою письмовою вимогою Страховика, що мають
відношення до з’ясування причин страхового випадку та розміру збитків.
13.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, документи, зазначені у Розділі 13
цих Правил, надаються Страховику у формі:
13.3.1. оригінальних примірників;
13.3.2. нотаріально завірених копій;
13.3.3. засвідчених бюро перекладів, що офіційно мають право надавати послуги з перекладу;
13.3.4. простих копій, за умови надання Страховику можливості звірки цих документів з
оригінальними примірниками.
13.4. Документи, зазначені в Розділі 13 цих Правил, мають бути оформлені відповідно до
існуючих норм (із зазначенням номеру, дати, засвідчені підписами уповноважених осіб та
печатками або штампами, без виправлень) та містити інші реквізити, обов’язкові для такого
виду документів.

14. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

14.1. Страхова виплата визначається виходячи з вартості фактично наданих Застрахованій
особі медичних та/або інших послуг в межах встановлених Договором страхування лімітів
відповідальності (лімітів зобов’язань Страховика) з урахуванням франшизи та інших умов
Договору страхування.
14.2. У разі настання страхового випадку за Договором страхування, укладеним на підставі
цих Правил, Страховик перераховує страхову виплату:
14.2.1. на банківський рахунок Асистансу, за допомогою якого Страхувальникові
(Застрахованій особі) була надана медико-санітарна допомога (медична допомога, медичні
послуги) та інша допомога (послуги), у разі, якщо медичні та (або) інші послуги надавались
Застрахованій особі за допомогою Асистансу, або
14.2.2. на банківський рахунок медичного або іншого закладу, яким була надана Застрахованій
особі медико-санітарна допомога (медична допомога, медичні послуги) та інша допомога
(послуги), або
14.2.3. Страхувальникові (Застрахованій особі) у разі самостійної оплати вартості зазначеної
медико-санітарної допомоги (медичної допомоги, медичних послуг) та іншої допомоги (послуг)
відповідно до передбачених Договором страхування умов.
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14.3. Розрахунки між Страховиком та Асистансом або медичним закладом за надану медичну
та іншу допомогу (послуги) здійснюються без участі Страхувальника (Застрахованої особи) на
підставі договорів, укладених між Страховиком та Асистансом та (або) медичним закладом.
14.4. Якщо зазначена в Договорі страхування медична та інша допомога (послуги) була
отримана та/або оплачена Застрахованою особою самостійно (без участі Асистансу), Страховик
відшкодовує вартість наданої медичної та іншої допомоги (послуг) Застрахованій особі за
умови виконання нею пунктів 12.1.1 та 12.2 цих Правил, якщо це передбачено умовами
Договору страхування.
14.5. Страхова виплата здійснюється на підставі документів, що підтверджують факт настання
страхового випадку, визначають вартість фактично наданої (необхідної) медичної та/або іншої
допомоги та інших документів, передбачених Договором страхування.
14.6. Порядок здійснення страхової виплати зазначається у Договорі страхування.
14.7. Якщо інше не передбачене Договором страхування, страхова виплата Страхувальникові
(Застрахованій особі) здійснюється за офіційним обмінним курсом НБУ, встановленим на дату
настання страхового випадку. У цьому ж порядку визначається розмір франшизи, встановленої
Договором страхування.
14.8. У разі сплати страхового платежу в строки, зазначені в Договорі страхування, але не в
повному обсязі, при здійсненні страхової виплати Страховик має право утримати із суми
страхової виплати несплачену частину (частини) страхового платежу.
14.9. Якщо за окремим видом витрат, відшкодування яких передбачено Договором
страхування, страхові випадки (витрати) виникали неодноразово, то загальна страхова виплата
за таким видом витрат не може перевищувати відповідний ліміт відповідальності Страховика,
встановлений Договором страхування.
14.10. Загальна сума страхових виплат за Договором страхування для однієї Застрахованої
особи не може перевищувати загальну страхову суму (загальний ліміт відповідальності
Страховика) та/або окремі ліміти відповідальності Страховика, встановлені Договором
страхування на одну Застраховану особу.
14.11. У випадку, коли сума можливих витрат по страховому випадку може перевищити
страхову суму (ліміт відповідальності Страховика), Страховик в першу чергу сплачує витрати
на невідкладні медичні заходи, спрямовані на усунення загрози життю та стабілізацію
медичного стану Застрахованої особи.
14.12. Якщо на дату закінчення строку дії Договору, Страхувальник (Застрахована особа) ще
перебуває в країні тимчасового перебування і його стан вимагає невідкладної медичної
допомоги, але за медичним висновком особа не підлягає репатріації в країну постійного
проживання, то Страховик відшкодовує витрати на подальше невідкладне лікування
Страхувальника (Застрахованої особи) в країні тимчасового перебування терміном не більше 10
(десяти) діб, за умови що такі витрати не виходять за межі страхової суми, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
14.13. Договір страхування, по якому була здійснена страхова виплата, продовжує свою дію до
закінчення його строку, при цьому, обсяг зобов’язань Страховика, який на момент укладення
Договору страхування дорівнює страховій сумі (ліміту відповідальності Страховика)
зменшується на розмір страхової виплати, якщо інше не обумовлено Договором страхування.
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15. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

15.1. Рішення про виплату або відмову у здійсненні страхової виплати приймається
Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, з дати отримання усіх необхідних
документів і відомостей про факт та причини настання події, що має ознаки страхового випадку
та документів, що підтверджують здійснені витрати.

При необхідності Страховик робить запити про відомості, які пов’язані зі страховим
випадком у правоохоронні органи, медичні заклади, інші підприємства, установи та організації,
які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має право самостійно
з’ясовувати причини та обставини страхового випадку.
15.2. Рішення про здійснення страхової виплати оформлюється страховим актом.
15.3. Страхову виплату Страховик здійснює протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня
складення страхового акту, якщо інший строк не передбачений умовами Договору страхування.
15.4. У разі прийняття рішення про відмову у здійсненні страхової виплати Страховик
письмово повідомляє про це Страхувальника (Застраховану особу)/Вигодонабувача з
обґрунтуванням причин відмови протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття такого
рішення, якщо інший строк не передбачений умовами Договору страхування.
15.5. Днем здійснення страхової виплати вважається день списання коштів з поточного
рахунку Страховика або виплати їх готівкою через касу Страховика.

16. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ

16.1. Підставами для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є:
16.1.1. навмисні дії Страхувальника (Застрахованої особи), 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 (Застрахованою особою) умисного злочину, що призвів до
страхового випадку;
16.1.3. подання Страхувальником (Застрахованою особою) свідомо неправдивих відомостей про
предмет Договору страхування або про факт настання страхового випадку;
16.1.4. несвоєчасне повідомлення Асистансу (Страховику) про настання страхового випадку без
поважних на це причин та/або створення Страховику перешкод у визначені обставин, характеру
та розміру збитків;
16.1.5. відсутність належних підтверджуючих документів, що підтверджують факт, причини і
обставини настання страхового випадку, на які посилається Страхувальник (Застрахована
особа), а також у разі, коли одержати такі документи стало неможливим внаслідок
несвоєчасного повідомлення Страховика про настання страхового випадку, якщо інше не
передбачено Договором страхування;
16.1.6. невиконання або неналежне виконання Страхувальником (Застрахованою особою) будь-
яких обов’язків, передбачених Договором страхування;
16.1.7. неповідомлення та/або несвоєчасне повідомлення Страхувальником/Застрахованою
особою про зміну страхового ризику;
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16.1.8. невиконання Страхувальником (Застрахованою) особою інструкцій та рекомендацій
Асистансу та/або Страховика;
16.1.9. неузгодження дій Застрахованої особи при настанні події, що може бути кваліфікована
як страховий випадок з Асистансом та/або безпосередньо Страховиком;
16.1.10. настання події, що може бути кваліфікована як страховий випадок поза місцем
(територією) та строком (кількістю днів) дії Договору страхування;
16.1.11. настання випадків, що є виключеннями із страхових випадків або обмеженнями
страхування, визначених в розділі 5 цих Правил та/або в Договорі страхування;
16.1.12. інші випадки, передбачені законом.
16.2. Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати в частині витрат, які
безпосередньо пов'язані з настанням страхового випадку, але не підтверджені відповідними
документами.
16.3. Відмова Страховика у здійсненні страхової виплати може бути оскаржена
Страхувальником/Застрахованою особою в судовому порядку.
16.4. Страховик може відстрочити прийняття рішення про здійснення страхової виплати або
відмову у здійсненні страхової виплати, якщо інше не передбачено Договором страхування у
випадках, якщо:
16.4.1. не повністю з'ясовані обставини страхового випадку та/або розмір витрат та/або
обставини, які підтверджують право Застрахованої особи (Вигодонабувача) на одержання
страхової виплати - до остаточного з'ясування таких обставин, але не більше, ніж на 6 (шість)
місяців;
16.4.2. Страхувальнику/Застрахованій особі або уповноваженим ним особам відповідними
органами внутрішніх справ повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення
(відкрито кримінальне провадження) або порушена судова справа та ведеться розслідування
обставин, що має безпосереднє відношення до страхового випадку та призвело до виникнення
збитків – до закриття/зупинення досудового розслідування або прийняття судового рішення,
але не більше, ніж на 9 (дев’яти) місяців;
16.4.3. в інших випадках зазначених в Договорі страхування, але не більше, ніж на 90
(дев’яносто) календарних днів.

17. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

17.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у
разі:
17.1.1. закінчення строку дії Договору;
17.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником (Застрахованою особою) у
повному обсязі;
17.1.3. несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені Договором страхування
строки. При цьому Договір страхування вважається достроково припиненим у випадку, якщо
перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою 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»;
17.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
17.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
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17.1.7. в інших випадках, передбачених законом.
17.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
17.3. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніш, як за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
17.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника,
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку 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 йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії
Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим
Договором страхування.
17.6. Страхувальник має право відмовитися від Договору страхування протягом 7 (семи)
календарних днів з дати укладення такого Договору, про що повідомляє Страховика шляхом
подання письмової заяви за формою, встановленою Страховиком. Страховик наступного
робочого дня після отримання вказаної заяви від Страхувальника, повідомляє Застраховану
особу (Вигодонабувача), про надходження зазначеної заяви. 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.
17.7. Договором страхування можуть бути передбачені інші підстави припинення дії Договору
страхування, якщо це не суперечить законодавству України.
17.8. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування.
17.9. Остаточний розрахунок між Сторонами, у разі дострокового припинення дії Договору
страхування, здійснюється після врегулювання всіх заявлених страхових випадків (здійснення
страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).

18. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

18.1. Всі спори, щодо виконання умов Договору страхування вирішуються шляхом
переговорів та, при необхідності, із залученням незалежних експертів (фахівців).
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.
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19. ОСОБЛИВІ УМОВИ

19.1. Цими Правилами регламентовано основні положення, відповідно до яких може
укладатися Договір страхування.
19.2. За згодою Сторін до Договору страхування можуть бути внесені застереження,
доповнення та зміни, виходячи з конкретних умов страхування, що 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.
19.4. 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).
19.5. Будь-які повідомлення приймаються Страховиком/Страхувальником лише в письмовому
вигляді (прийнятним є обмін повідомленнями із використанням факсимільного зв'язку та
електронної пошти з подальшим надсиланням оригіналів документів).
19.6. За погодженням Сторін Договору страхування, або у разі, коли застосування
уніфікованих умов страхування вимагають міжнародні системи страхування, Договір
страхування може включати уніфіковані умови, що застосовуються у міжнародній практиці
страхування, з урахуванням вимог Закону України «Про страхування».
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Додаток 1
до Правил добровільного страхування медичних витрат

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ З ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ
ВИТРАТ

1. Базові добові страхові тарифи при добровільному страхуванні медичних витрат наведені в
Таблиці 1:

Таблиця 1

№
з/п

Номер
відповідного
пункту Правил

Види витрат
Добовий

страховий тариф,
% страхової суми

1 4.3.1.1 Швидка медична допомога 0,0007

2 4.3.1.2 Екстрена амбулаторно-поліклінічна допомога 0,00065

3 4.3.1.3 Екстрена стаціонарна допомога 0,00075

4 4.3.1.4 Екстрена (невідкладна) стоматологічна
допомога 0,0005

5 4.3.1.5 Екстрена (невідкладна) гінекологічна та
акушерська допомога 0,0002

6 4.3.1.6 Оплата медикаментів, лікарських засобів та
засобів медичного призначення 0,00004

7 4.3.2.1.1 Витрати на транспортування Застрахованої
особи 0,00005

8 4.3.2.1.2 Витрати на медичну евакуацію Застрахованої
особи 0,00005

9 4.3.2.1.3 Витрати на медичну репатріацію 0,00005

10 4.3.2.1.4 Витрати на посмертну репатріацію тіла
(останків) Застрахованої особи 0,00007

11 4.3.2.1.5
Витрати на поховання (кремацію) померлої
Застрахованої особи в країні тимчасового
перебування

0,00007

12 4.3.2.2 Витрати на дострокове повернення дітей 0,00005

13 4.3.2.3 Витрати на візит одного з близьких родичів 0,00009

14 4.3.2.4
Витрати на проїзд працівника, який заміщує
Застраховану особу 0,00005

15 4.3.2.5
Витрати на дострокове повернення
Застрахованої особи 0,00006

16 4.3.2.6
Витрати на позапланове повернення
Застрахованої особи 0,00006

17 4.3.2.7
Витрати на пошук та рятування Застрахованої
особи 0,00002

18 4.3.2.8 Витрати на послуги зв’язку у разі настання
страхового випадку 0,00001

19 4.5.1
Витрати на передачу термінових повідомлень,
пов’язаних із страховим випадком, близьким
родичам Застрахованої особи

0,00003
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20 4.5.2

Витрати на оформлення тимчасових
документів, необхідних для повернення
Застрахованої особи в країну постійного
проживання, у разі втрати оригіналів цих
документів, а саме: паспорту, проїзного
документа дитини, посвідчення водія та
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
(у випадку здійснення подорожі на власному
транспортному засобі)

0,00004

21 4.5.3

Витрати на переказ готівки за кордон, якщо у
Застрахованої особи, внаслідок настання
страхового випадку, виникла крайня
необхідність в отриманні грошей

0,00003

22 4.5.4

Витрати на доставку Застрахованої особи (водія
або пасажиру), що подорожує власним
транспортним засобом, до найближчого готелю,
у разі настання ДТП або транспортний засіб
раптово став непридатним до руху

0,00022

23 4.5.5

Витрати на евакуацію транспортного засобу, на
якому подорожує Застрахована особа, що
раптово став непридатним до руху, до
найближчої станції технічного обслуговування

0,00022

24 4.5.6

Витрати на проживання в готелі протягом 1
(однієї) доби Застрахованої особи (водія або
пасажиру), яка (який) подорожує власним
транспортним засобом, на час ремонту
транспортного засобу, що раптово став
непридатним до руху

0,00022

2. В залежності від чинників, що впливають на ступінь страхового ризику, застосовуються
коригуючі коефіцієнти відповідно до Таблиць 2-10.

2.1. Коригуючі коефіцієнти до базових страхових тарифів в залежності від віку
Застрахованої особи застосовуються відповідно до Таблиці 2.

Таблиця 2
№
з/п Вік Застрахованої особи (включно) Діапазон значень

коригуючих коефіцієнтів
1 0-3 2,0-4,0
2 4-14 1,5-2,5
3 15-60 1-2,5
4 60-70 2,0-4,0
5 71-80 2,5-5,0
6 Від 81 5,0-10,0

2.2.Коригуючі коефіцієнти до базових страхових тарифів в залежності від кількості
Застрахованих осіб відповідно до Таблиці 3.

Таблиця 3
№
з/п Кількість Застрахованих осіб Коригуючий коефіцієнт

1 1 - 10 -
2 11 – 20 0,9
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3 21 – 40 0,8
4 41 – 100 0,7
5 Більше 100 0,5

2.3.Коригуючі коефіцієнти до базових страхових тарифів в залежності від виду активного
відпочинку відповідно до Таблиці 4.

Таблиця 4
№
з/п Вид активного відпочинку Діапазон значень

коригуючих коефіцієнтів

1
будь-які види польоту в якості пілота чи пасажира,
використовуючи дельтаплан, параплан, планер, парашут
(інші летальні апарати)

2,0-5,0

2 управління двоколісним моторним, водно-моторним видами
транспорту або квадроциклом 2,0-5,0

3
водний туризм (сплав по річках, рафтинг, вітрильний туризм,
каякінг, каньйонінг (подолання каньйонів без допомоги
плаваючих засобів), віндсерфинг, вейкбординг)

2,0-5,0

4 рекреаційний дайвінг 1,5-5,0
5 катання на тваринах 1,5
6 банджи-джампінг 1,5-5,0
7 пейнтбол, страйкбол 2,5
8 лижи, сноубординг, катання на ковзанах 2,0-5,0

2.4.Коригуючі коефіцієнти до базових страхових тарифів в залежності від виду спорту
відповідно до Таблиці 5.

Таблиця 5
№
з/п Вид спорту Діапазон значень

коригуючих коефіцієнтів
1 авіаспорт 2,0-5,0
2 спортивний дайвінг 2,0-5,0
3 альпінізм та скелелазіння 2,0-5,0
4 гірські лижи, сноубординг, катання на ковзанах 2,0-5,0
5 воднолижний спорт, всі види серфінгу, вітрильний спорт 1,5-3,0
6 стрибки в воду з висоти 1,0-2,0
7 паркур, фрістайл 1,0-3,0
8 верхова їзда 1,0-1,5

9 автомобільні ралі, моторалі та інші спортивні заходи
(змагання), включаючи випробувальні пробіги 1,5-4,0

10 крос-кантрі, швидкісний спуск, байкер-крос, фрірайд, BMX,
дерт, флетленд, тріал, дуал, інші види маунтінбайкінгу 1,5-4,0

11 інші екстремальні види спорту 1,0-5,0

2.5.Коригуючі коефіцієнти до базових страхових тарифів в залежності від виду праці
відповідно до Таблиці 6.

Таблиця 6
№
з/п Вид праці Діапазон значень

коригуючих коефіцієнтів

1 водії транспортних засобів, робітники сільського, лісового
господарства, робітники, зайняті іншою фізичною працею 1,5-2,5

2 члени екіпажу та інший персонал авіаційних та морських
суден 1,5-2,5
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3 шахтарі, особи, зайнятті на важких та небезпечних роботах в
нафтовій і газовій промисловості 2,0-5,0

4 пожежники, працівники охоронних структур, тощо 2,0-5,0

2.6.Коригуючі коефіцієнти до базових страхових тарифів в залежності від місця дії Договору
страхування відповідно до Таблиці 7.

Таблиця 7
№
з/п Місце дії Договору страхування Діапазон значень

коригуючих коефіцієнтів
1 Територія країн Європи, країн СНД 1,0-2,5
2 Територія всіх країн світу, крім України 2,0-4,0

3 Територія України або міста, області тощо в межах території
України 1,0-1,5

4 Територія країн США, Канади, Австралії, Японії, Ізраїлю,
Нової Зеландії, Індонезії, Малайзії 2,5-5,0

5 Території будь-якої країни або декількох країн світу 1,0-4,0

2.7.Коригуючі коефіцієнти до базових страхових тарифів в залежності від
наявності/відсутності франшизи відповідно до Таблиці 8.

Таблиця 8
№
з/п Франшиза Діапазон значень

коригуючих коефіцієнтів
1 Наявність франшизи 1,00 – 0,70
2 Відсутність франшизи 1,00 – 2,75

2.8.Коригуючі коефіцієнти до базових страхових тарифів в залежності від строку дії
Договору страхування відповідно до Таблиці 9.

Таблиця 9
№
з/п Строк дії Договору страхування Коригуючий коефіцієнт

1 до 7 діб включно 0,045
2 до 15 діб включно 0,09
3 до 1 місяця включно 0,17
4 до 2 місяців включно 0,29
5 до 3 місяців включно 0,35
6 до 4 місяців включно 0,39
7 до 5 місяців включно 0,47
8 до 6 місяців включно 0,57
9 до 9 місяців включно 0,92
10 до 12 місяців включно 1,00

2.9.Коригуючі коефіцієнти до базових страхових тарифів в залежності від інших факторів,
ніж визначені у таблицях 2-9 Додатку 1 цих Правил, відповідно до Таблиці 10.

Таблиця 10
№
з/п Фактори, що впливають на ступінь страхового ризику Діапазон значень

коригуючих коефіцієнтів
1 Інші фактори, ніж визначені у таблицях 2-9 0,1-5,0

2.10.Конкретні розміри коригуючих коефіцієнтів встановлюються в Програмах страхування,
розроблених відповідно до цих Правил та чинного законодавства та затверджених Страховиком.
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