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1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В даних Правилах добровільного страхування від нещасних випадків (далі – Правила або
Правила страхування) застосовуються наступні терміни та визначення:
1.1.1. Вигодонабувач – фізична особа або юридична особа, призначена Страхувальником при
укладанні Договору страхування за згодою Застрахованої особи для отримання страхових
виплат, або спадкоємці Застрахованої особи у випадках визначених цими Правилами та/або
чинним законодавством.
1.1.2. Дефект надання медичної допомоги - неякісне здійснення профілактики, діагностики,
лікування, реабілітації, а також організації їх надання, пов’язане з неналежним чи належним
виконанням (невиконанням) медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних
обов’язків (нещасний випадок, лікарська помилка, професійний медичний злочин), що
спричинило чи могло спричинити для Застрахованої особи несприятливі наслідки.
1.1.3. Дитина – фізична особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом,
застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
1.1.4. Дитина з інвалідністю – дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим
захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що
зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної
допомоги і захисту.
1.1.5. Договір добровільного страхування від нещасних випадків (далі – Договір
страхування) – письмова угода між Страхувальником і Страховиком про добровільне
страхування від нещасних випадків, згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі
настання страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі,
визначеній у Договорі страхування Страхувальником, на користь якої укладено Договір
страхування, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки
та виконувати інші умови Договору страхування.
1.1.6. Застрахована особа – фізична особа, про страхування якої за її згодою укладається
Договір страхування і яка може набувати прав і обов’язків Страхувальника згідно з Договором
страхування.
1.1.7. Компетентні органи – державні органи (підприємства, установи, організації),
комунальні підприємства (установи, організації), спеціальні комісії (уповноважені комісії
компетентних органів), в компетенцію яких входить реагування на події (інформування,
встановлення факту, надання захисту і/або відповідної допомоги, рятування, ліквідація
наслідків тощо), які в подальшому можуть бути кваліфіковані за Договором страхування як
страхові випадки, встановлення причин та обставин настання таких подій, оцінка їх наслідків
(органи прокуратури, Міністерства внутрішніх справ (Національної поліції тощо), Служби
безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, суди, аварійні служби,
уповноважені комісії з надзвичайних ситуацій, медичні заклади та ін.). До компетентних
органів також належать юридичні та/або фізичні особи, які мають відповідні ліцензії, дозволи
(у передбачених законодавством випадках), кваліфікацію і/або повноваження, до яких можуть
звертатися Страховик, Страхувальник, Застрахована особа, Вигодонабувач, інші особи для
вирішення суперечок і будь-яких інших питань, що випливають з Договору страхування
(експерти, аварійні комісари тощо).
1.1.8. Лікарська таємниця – відомості про хворобу, медичне обстеження, огляд та їхні
результати, які стали відомі медичному працівникові або іншій особі у зв'язку з виконанням
професійних чи службових обов'язків.
1.1.9. Небезпечний чинник (зовнішній ушкоджуючий фактор) - складова частина
небезпечного явища або процесу, що характеризується фізичною (механічною тощо), хімічною,
біологічною чи іншою зовнішньою дією (впливом), що створює загрозу життю, здоров'ю та
працездатності людини.
1.1.10.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.
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1.1.11.Період страхування – визначений Договором страхування строк надання страхового
захисту Застрахованій особі протягом встановленого Сторонами строку дії Договору
страхування.
1.1.12.Сторони договору страхування (Сторони) – Страховик та Страхувальник, якими
укладено певний Договір страхування, при цьому кожний з них окремо іменується Сторона.
Застрахована особа, яка надала згоду Страхувальнику про страхування свої майнових інтересів
і визначена Договором страхування, також є Стороною такого Договору страхування.
1.1.13.Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов
Договору страхування при настанні страхового випадку.
1.1.14.Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов Договору
страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
1.1.15.Страховий захист – сукупність зобов’язань Страховика перед Страхувальником,
Застрахованою(ими) особою(ами) та/або Вигодонабувачем(ами) згідно з умовами Договору
страхування.
1.1.16.Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.1.17.Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування або законодавством,
яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити страхову виплату
Страхувальнику, Застрахованій або іншій третій особі.
1.1.18.Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
1.1.19.Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
1.1.20.Страховик – Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Теком» (ПрАТ СК
«Теком»).
1.1.21.Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, у тому числі фізична
особа – підприємець, яка уклала зі Страховиком Договір страхування.
1.1.22. Тимчасова втрата працездатності – непрацездатність Застрахованої особи спричинена
травматичним ушкодженням (травмою) або іншим функціональним розладом здоров’я в
результаті нещасного випадку, яка має тимчасовий зворотній характер під впливом лікування
та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи
інвалідності, а вразі інших причин – до закінчення причин відсторонення від роботи. Для
непрацюючих осіб та дітей, які є Застрахованими особами, під тимчасовою втратою
працездатності розуміється перебування на амбулаторному та/або стаціонарному лікуванні у
зв’язку з травматичним ушкодженням (травмою, тілесним ушкодженням) або іншим
функціональним розладом здоров’я в результаті нещасного випадку.
1.1.23. Травматичне ушкодження (травма, тілесне ушкодження) – порушення анатомічної
цілісності та фізіологічних функції тканин або органів Застрахованої особи, спричинене одним
чи кількома зовнішніми ушкоджуючими факторами.
1.1.24.Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором
страхування.
1.1.25.Функціональний розлад здоров’я – тимчасове порушення функцій органів і (або)
систем органів, безпосередньо пов'язане з заподіянням шкоди життю, здоров’ю та
працездатності Застрахованої особи внаслідок дії (впливу) зовнішніх ушкоджуючих факторів.
1.2. Терміни та визначення, що не обумовлені даними Правилами, визначаються Договором
страхування та/або чинним законодавством. Якщо значення якого-небудь терміну не
обумовлено цими Правилами, Договором страхування та не може бути визначено, виходячи із
законодавства, то такий термін використовується у своєму звичайному лексичному значенні.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Страховик укладає Договори страхування із Страхувальниками відповідно до чинного
законодавства України та цих Правил.
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2.2. Ці Правила страхування регулюють відносини, які виникають між Страховиком та
Страхувальниками, Застрахованими особами та/або Вигодонабувачами з приводу здійснення
добровільного страхування від нещасних випадків на випадок заподіяння шкоди життю,
здоров’ю та працездатності Застрахованої особи протягом строку дії Договору страхування.
2.3. Ці Правила страхування встановлюють загальні умови і порядок укладання, виконання і
припинення дії Договорів страхування. Конкретні умови страхування визначаються при
укладанні Договорів страхування. За згодою Сторін у Договір страхування можуть бути
включені також інші умови, що не суперечать цим Правилам страхування та чинному
законодавству.
2.4. Страхувальники можуть укладати із Страховиками договори про страхування третіх осіб
(Застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Договір страхування дитини може бути укладений її батьками (усиновлювачами), опікунами
(піклувальниками) або іншими особами за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів
(піклувальників). Укладення договору про страхування Застрахованої особи не звільняє
Страхувальника від виконання обов’язків за Договором страхування. Якщо Страхувальник
уклав Договір страхування відносно себе, то він одночасно є і Застрахованою особою.
2.5. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків Страхувальника згідно з Договором
страхування. В такому разі, виконання або не виконання Застрахованою особою умов Договору
страхування, буде мати такі ж самі правові наслідки, якби такі умови Договору страхування
виконав або не виконав Страхувальник, якщо інше не передбачене умовами Договору
страхування.
2.6. Страхувальники мають право при укладанні Договорів страхування призначати за згодою
Застрахованої особи Вигодонабувачів для отримання страхових виплат, а також замінювати їх
за згодою Застрахованої особи до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
2.7. Якщо Вигодонабувач не визначений Договором страхування, страхову виплату у разі
смерті Застрахованої особи отримують спадкоємці Застрахованої особи згідно чинного
законодавства.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані
з життям, здоров’ям та працездатністю Страхувальника чи третьої особи (Застрахованої особи),
визначеної Страхувальником у Договорі страхування за її згодою.
3.2. Даний вид страхування передбачає обов’язок Страховика за встановлену Договором
страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити страхову
виплату відповідно до умов Договору страхування в розмірі страхової суми або її частини у
випадку смерті Страхувальника чи Застрахованої особи, тимчасової втрати ним (нею)
працездатності, встановлення йому (їй) інвалідності або отримання ним (нею) травматичних
ушкоджень та/або функціональних розладів здоров'я, передбачених Договором страхування,
внаслідок нещасного випадку, який стався зі Страхувальником чи Застрахованою особою під
час дії Договору страхування.
3.3. Додатковими умовами цих Правил передбачається добровільне страхування водія та (або)
пасажирів наземного транспорту від нещасного випадку, пов'язаного з дорожньо-транспортною
пригодою (Додаток 3 до цих Правил).

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ

4.1. За цими Правилами страховим ризиком є нещасний випадок із Застрахованою особою.
4.2. Договором страхування може бути передбачений певний перелік нещасних випадків
(небезпечних чинників, зовнішніх ушкоджуючих факторів), на випадок яких проводиться
страхування, якщо включення таких події до страхового захисту не суперечить чинному
законодавству або цим Правилам. Якщо Договором страхування не передбачений певний
перелік нещасних випадків, на випадок яких проводиться страхування, то Договір страхування
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є укладеним на випадок будь-яких нещасних випадків, крім подій виключених цими Правилами
та Договором страхування.
4.3. За цими Правилами страховими випадками є наступні події, які відбулися внаслідок
нещасного випадку із Застрахованою особою, а саме:
4.3.1. Смерть (загибель) Застрахованої особи.
4.3.2. Встановлення Застрахованій особі інвалідності.
4.3.3. Тимчасова втрата Застрахованою особою працездатності.
4.3.4. Травматичні ушкодження та/або функціональні розлади здоров’я Застрахованої особи.
4.4. Події, зазначені у пункті 4.3 Правил страхування, визнаються страховими випадками, за
умови, якщо вони відбулися внаслідок нещасного випадку, який стався протягом строку дії та в
місці дії Договору страхування, що підтверджено належним чином відповідно до умов цих
Правил та Договору страхування;
4.5. Смерть (загибель) Застрахованої особи або встановлення їй інвалідності (в тому числі
змінення встановленої групи інвалідності на вищу) визнається страховим випадком протягом
1 (одного) року від дня настання нещасного випадку незалежно від дати закінчення дії
Договору страхування, якщо інше не передбачене Договором страхування.
4.6. Оголошення в судовому порядку Застрахованої особи померлою, якщо вона пропала
безвісти за обставин, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку,
є страховим випадком згідно пункту 4.3.1. Правил, якщо це окремо передбачено умовами
Договору страхування.
4.7. Договором страхування може бути встановлений певний перелік груп інвалідності,
встановлення яких Застрахованій особі (в тому числі змінення встановленої групи інвалідності
на вищу), згідно порядку (механізму) визначеного діючим законодавством, є страховим
випадком.
4.8. Договором страхування можуть встановлюватись певні види травматичних ушкоджень
або інших функціональних розладів здоров’я, внаслідок яких тимчасова втрата Застрахованою
особою працездатності є страховим випадком.
4.9. Види порушень анатомічної цілісності та фізіологічних функції тканин або органів, види
тимчасових порушень функцій органів і (або) систем органів, внаслідок яких травматичні
ушкодження та/або функціональні розлади здоров’я Застрахованої особи є страховими
випадками, визначені у Додатку 2 до цих Правил. Договором страхування можуть
встановлюватись певні види порушень анатомічної цілісності та фізіологічних функції тканин
або органів, види тимчасових порушень функцій органів і (або) систем органів, внаслідок яких
травматичні ушкодження та/або функціональні розлади здоров’я Застрахованої особи є
страховими випадками.
4.10. Перелік страхових випадків, що включені до страхового захисту, визначаються
Страховиком і Страхувальником при укладенні Договору страхування. Умовами Договору
страхування може бути передбачено страхування на випадок настання одного, декількох або
всіх страхових випадків з числа зазначених у пункті 4.3 Правил.

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5.1. Застрахованими особами не можуть бути:
5.1.1. Особи, визнані у встановленому законом порядку недієздатними;
5.1.2. Особи, які на момент укладання Договору страхування перебувають на обліку в
наркологічних, психоневрологічних диспансерах;
5.1.3. Особи, які на час укладання Договору страхування мають тяжкі захворювання нервової
системи (смерть мозку, травма хребетного стовпа та спинного мозку, гостре порушення
мозкового кровообігу (інсульт), енцефаліт гострий некротичний, епілепсія), тяжкі
захворювання серцево – судинної системи, діабет у важкій формі, алкоголізм, наркоманія,
токсикоманія, психічно хворі;
5.1.4. Особи, які проходять військову службу у збройних силах та інших військових
формуваннях;
5.1.5. Особи, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;
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5.1.6. Інші особи, які належним чином визначені у Договорі страхування, за умови дотримання
умов цих Правил та діючого законодавства України.
5.2. З моменту виникнення у Застрахованої особи протягом строку дії Договору страхування
обставин (настання причин, подій), зазначених у пунктах 5.1.1-5.1.6 цих Правил, дія страхового
захисту за Договором страхування щодо такої Застрахованої особи припиняється.
5.3. Страховик не здійснює страхові виплати, якщо страховий випадок стався внаслідок:
5.3.1. Нещасних випадків, що сталися до початку дії Договору страхування та після його
закінчення;
5.3.2. Нещасних випадків, що сталися поза місцем дії Договору страхування;
5.3.3. Перебування Застрахованої особи під дією алкоголю, наркотичних засобів або інших
одурманюючих речовин (психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи
сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів тощо), крім випадків
вживання зазначених речовин внаслідок протиправних дій третіх осіб у вигляді примусу, що
належним чином підтверджено компетентними органами;
5.3.4. Перебування Застрахованої особи під впливом медикаментів, під час вживання яких не
рекомендовано або заборонено зайняття певними видами діяльності (робота, спорт, керування
механізмами (пристроями) або їх використання тощо);
5.3.5. Керування Застрахованою особою будь-яким транспортним засобом у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, чи під впливом медикаментів, під час
вживання яких не рекомендовано або заборонено керувати транспортним засобом, або без
права на керування таким транспортним засобом;
5.3.6. Передачі Застрахованою особою керування транспортним засобом особі, яка
знаходилася у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, чи під впливом
медикаментів, під час вживання яких не рекомендовано або заборонено керувати транспортним
засобом, або особі, яка не мала права на керування таким транспортним засобом, і одночасного
перебування Застрахованої особи у такому транспортному засобі;
5.3.7. Психічного розладу здоров’я Застрахованої особи;
5.3.8. Вживання Застрахованою особою медикаментів без призначення лікаря, самолікування
або лікування особою, яка не має відповідної освіти (кваліфікації) та/або ліцензії (дозволу) на
медичну практику;
5.3.9. Навмисного заподіяння Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень, самогубства,
замаху на самогубство або їхніх наслідків за виключенням випадків, коли вона була доведена
до такого стану протиправними діями третіх осіб, що належним чином підтверджено
компетентними органами;
5.3.10. Впливу ядерної енергії в будь – якій формі, зокрема радіації або радіоактивного
зараження, дії іонізуючого випромінювання тощо;
5.3.11. Будь-яких подій (їх наслідків), що настали в межах територій, на яких встановлений
режим надзвичайної ситуації або введений режим надзвичайного стану;
5.3.12. Війни, незалежно від того оголошена війна чи ні, загрози війни, військових дій,
збройного конфлікту або серйозної погрози такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись
ворожими атаками, дією суспільного ворога, вторгненням, дією іноземного ворога, введенням
воєнного стану або особливого періоду (стану), загальною або частковою мобілізацією
(незалежно від способу її проведення), введенням комендантської години, збуреннями, актами
тероризму, диверсіями, піратством, безладами, блокадами, революцією, заколотами,
повстаннями, іншими діями спрямованими на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення державної влади, масовими заворушеннями,
громадськими демонстраціями, страйками, захопленням підприємств, реквізицією, арештами,
затриманнями тощо;
5.3.13.Арешту, тримання під вартою, затримання або застосування інших запобіжних заходів
до Застрахованої особи компетентними органами при наявності обґрунтованої підозри у
вчиненні особою кримінального правопорушення або інших законних підстав, крім випадків
коли таке застосування запобіжних заходів було визнано незаконним;
5.3.14. Спроби скоєння або скоєння Застрахованою особою дій, щодо яких правоохоронними
органами встановлено склад злочину.
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5.4. Якщо інше не передбачено Договором страхування, до страхових випадків не відносяться
події, що відбулися внаслідок:
5.4.1. Виготовлення, перевезення, зберігання, носіння, використання, випробування чи
застосування: вибухових пристроїв, речовин і/або матеріалів та/або вогнепальної зброї будь-
яких видів та призначення і/або боєприпасів до неї та/або холодної зброї будь-яких видів та
призначення і/або снарядів до неї та/або зброї спортивного та розважального призначення і/або
боєприпасів (снарядів) до неї;
5.4.2. Зайняття будь-якими видами та напрямками спорту на аматорському або професійному
рівні в якості спортсмена, в тому числі участь у відповідних спортивних заходах, спортивних
змаганнях тощо та підготовці до них, проходження фізкультурно-спортивної реабілітації, за
винятком зайнять фізичною культурою (фізичною підготовкою, масовим спортом) та у часті у
фізкультурно-оздоровчих заходах;
5.4.3. Зайняття хобі (захопленнями) і/або участі у будь-яких заходах, що не відносяться до
діяльності (професії, виконуваної роботи тощо) визначеної у Договорі страхування, які несуть
підвищену небезпеку для життя та здоров’я (екстремальний спорт, екстремальний або
спортивний туризм та відпочинок, дайвінг та його різновиди, дельтапланеризм та планеризм,
дигерство або спелеологічна діяльність, участь у експедиціях, самоорганізовані (нелегальні
тощо) змагання з будь-яких видів єдиноборств, самоорганізовані (нелегальні тощо) перегони на
будь-яких видах і типах транспортних засобів, полювання тощо);
5.4.4. Здійснення польотів на будь-яких літальних апаратах, за винятком випадків, коли
Застрахована особа здійснює політ у якості пасажира у цивільному літаку, власник якого має
ліцензію на здійснення пасажирських перевезень;
5.4.5. Плавання на будь-яких засобах водного транспорту, включаючи підводні човни та
апарати, за винятком випадків, коли Застрахована особа знаходиться в плаванні у якості
пасажира на цивільному засобі водного транспорту, власник якого має ліцензію на здійснення
пасажирських перевезень;
5.4.6. Втрати свідомості Застрахованою особою внаслідок обставин, які викликані
крововиливом в мозок, епілептичним припадком або іншими конвульсіями, що охоплюють все
тіло Застрахованої особи;
5.4.7. Дефектів надання медичної допомоги (нещасних випадків, лікарських помилок,
професійних медичних злочинів), які спричинили чи могли спричинити для Застрахованої
особи несприятливі наслідки при неякісному здійсненні профілактики, діагностики, лікування,
реабілітації, а також організації їх надання, в тому числі з приводу страхового випадку але не
обмежуючись цим, пов’язаних з неналежним чи належним виконанням (невиконанням)
медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків, що встановлено
відповідними компетентними органами згідно чинного законодавства;
5.4.8. Сонячного опіку, теплового удару, що виникли в результаті прийому сонячних або
повітряних ванн;
5.4.9. Тільки пошкодження м’яких тканин (розтягнення, забої, гематоми, садна) Застрахованої
особи без порушення їх анатомічної цілісності;
5.4.10.Участі Застрахованої особи у клінічних дослідженнях, дослідах, експериментах та інших
подібних заходах, крім випадків примусу внаслідок протиправних дій третіх осіб, що належним
чином підтверджено компетентними органами.
5.5. Не є страховим випадком:
5.5.1. Будь-які події, які відбулися не внаслідок нещасного випадку;
5.5.2. Втрата професійної працездатності;
5.5.3. Будь-які захворювання (в тому числі професійні захворювання) їх ускладнення та
наслідки, за винятком захворювань, що виникли внаслідок впливу (дії) зовнішніх
ушкоджуючих факторів і відповідно до умов цих Правил або Договору страхування є нещасним
випадком;
5.5.4. Набуття Застрахованою особою правового статусу особи зниклої безвісти, або визнання
судом Застрахованої особи безвісно відсутньою, крім випадків передбачених пунктом 4.6 цих
Правил.
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5.6. Страховик не відшкодовує витрати на профілактику, діагностику, лікування, реабілітацію,
медичне та інші види транспортування, пошук, рятування і на будь-які інші види допомоги
Застрахованій особі, яка постраждала від нещасного випадку, а також на організацію їх
надання.
5.7. Страховик в будь-якому разі не здійснює страхових виплат щодо відшкодування
моральної шкоди, неустойки, штрафів, пені, не одержаного доходу (упущеної вигоди) та інші
непрямі збитки, які можуть бути викликані настанням страхового випадку.
5.8. Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення зі страхових випадків
та обмеження страхування, що не суперечать цим Правилам і чинному законодавству, за умови
їх належного зазначення у Договорі страхування.
5.9. Конкретний перелік виключень зі страхових випадків та (або) обмежень страхування
зазначається в Договорі страхування.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА

6.1. Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком і Страхувальником
під час укладення Договору страхування.
6.2. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових
випадків, Договору страхування у цілому. Якщо Договором страхування передбачено
страхування декількох Застрахованих осіб, то страхова сума по Договору страхування в цілому,
групі страхових випадків, окремому страховому випадку тощо може бути встановлена по
кожній Застрахованій особі окремо.
6.3. Договором страхування можуть бути передбачені наступні види франшиз:
6.3.1. Безумовна франшиза. При встановленні безумовної франшизи сума, що дорівнює
величині безумовної франшизи, вираховується із суми страхової виплати. Якщо сума страхової
виплати дорівнює або менше величини безумовної франшизи, то страхова виплата не
здійснюється Страховиком. Розмір безумовної франшизи зазначається у відсотках від страхової
суми або в абсолютній грошовій величині.
6.3.2. Умовна франшиза. При встановленні умовної франшизи страхова виплата не
здійснюється Страховиком, якщо сума страхової виплати дорівнює або менше величини
умовної франшизи. Якщо сума страхової виплати перевищує величину умовної франшизи, то
страхова виплата здійснюється Страховиком у повному розмірі. Розмір умовної франшизи
зазначається у відсотках від страхової суми або в абсолютній грошовій величині.
6.3.3. Часова франшиза. При встановленні часової франшизи страхова виплата не здійснюється
Страховиком якщо:
6.3.3.1. Нещасний випадок, внаслідок якого відбувся страховий випадок, настав протягом
певного строку з початку строку дії Договору страхування або з моменту його укладення.
6.3.3.2. Тривалість тимчасової втрати Застрахованою особою працездатності, яка є страховим
випадком за Договором страхування, не перевищую певного визначеного строку. Розмір
часової франшизи зазначається у годинах або днях.
6.4. Порядок застосування, розмір та вид франшиз зазначається у Договорі страхування.

7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Строк та місце дії Договору страхування встановлюється за згодою Страховика та
Страхувальника і зазначається в Договорі страхування.
7.2. Період страхування дорівнює строку дії Договору страхування, якщо інше не передбачено
його умовами.
7.3. При сплаті Страхувальником страхового платежу частинами, кожна чергова частина
страхового платежу вноситься до початку певного періоду страхування, за який така чергова
частина страхового платежу повинна бути внесена Страхувальником, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування. При встановленні певних періодів страхування, за
які Страхувальником повинні бути внесені чергові частини страхового платежу, тривалість
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кожного періоду страхування належним чином визначається Сторонами у Договорі
страхування.
7.4. Договором страхування може бути передбачений певний час (період) надання страхового
захисту Застрахованій особі, а саме:
7.4.1. Цілодобово (24 години на добу);
7.4.2. Під час виконання службових обов’язків або здійснення певної діяльності, визначеної
Договором страхування (робота, навчання, здійснення подорожі, зайняття спортом тощо);
7.4.3. Інший проміжок часу, належним чином зазначений у Договорі страхування.

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Договір страхування укладається на підставі усної або письмової заяви Страхувальника за
встановленою Страховиком формою.
8.2. Подання заяви не зобов’язує Страховика та Страхувальника укладати Договір
страхування. Страховик залишає за собою право відмовити в укладанні Договору страхування.
8.3. При укладанні договору страхування Страховик має право запросити у Страхувальника
інформацію (відомості, документи тощо), необхідні для оцінки Страховиком страхового
ризику.
8.4. У разі укладення Договору страхування щодо декількох (групи) Застрахованих осіб до
нього додається їх перелік. Перелік Застрахованих осіб є невід’ємною частиною Договору
страхування.
8.5. Страхувальник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, наданих при
укладенні Договору страхування.
8.6. Договір страхування укладається між Страхувальником та Страховиком в письмовій або
електронній формі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Факт укладення
Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що
є формою Договору страхування. 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.
8.7. У випадку втрати Договору страхування (свідоцтва, полісу, сертифіката) в період його дії
Страховик видає Страхувальнику за його письмовою заявою дублікат втраченого документа.
Після видачі дублікату втрачений примірник Договору страхування (свідоцтво, поліс,
сертифікат) втрачає чинність.
8.8. Зміни та доповнення до умов Договору страхування вносяться за взаємною згодою
Сторін, шляхом укладення в письмовій формі додаткового договору (угоди) до Договору
страхування. Погоджені Сторонами зміни та доповнення до Договору страхування набувають
чинності в строк передбачений укладеним додатковим договором (угодою).
8.9. Якщо Страховик або Страхувальник не згоден на внесення змін до Договору страхування,
вирішується питання про дію Договору страхування на чинних умовах або про припинення
його дії.

9. ЗМІНА СТУПЕНЮ СТРАХОВОГО РИЗИКУ

9.1. Зміною ступеня страхового ризику за цими Правилами страхування вважається будь-яке
змінення даних (інформації) та/або обставин, що мають істотне значення для оцінки
Страховиком страхового ризику, наданих Страхувальником при укладенні Договору
страхування.
9.2. Даними (інформацією) та обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня
страхового ризику, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, вважаються:
9.2.1. Кількість Застрахованих осіб, включених до страхового захисту за одним Договором
страхування;
9.2.2. Основний рід зайнять (професія, виконувана робота тощо) Застрахованої особи;
9.2.3. Зайняття Застрахованої особи будь-якими видами та напрямками спорту на
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аматорському або професійному рівні в якості спортсмена, в тому числі участь у відповідних
спортивних заходах, спортивних змаганнях тощо та підготовці до них, проходження
фізкультурно-спортивної реабілітації тощо;
9.2.4. Зайняття Застрахованої особи хобі (захопленнями) і/або участь у будь-яких заходах, що
не відносяться до діяльності (професії, виконуваної роботи тощо) визначеної у Договорі
страхування, які несуть підвищену небезпеку для життя та здоров’я;
9.2.5. Керування Застрахованою особою будь-якими видами транспорту, машинами,
механізмами, в тому числі самохідними, перебування у транспортному засобі (на його борту) у
якості персоналу (члена екіпажу) або з іншою метою, незалежно від основного роду діяльності
(професії тощо), крім перебування у/на цивільному транспортному засобі (на його борту) у
якості пасажира, власник якого має ліцензію на здійснення пасажирських перевезень;
9.2.6. Участь Застрахованої особи у клінічних дослідженнях, дослідах, експериментах та інших
подібних заходах;
9.2.7. Встановлення Застрахованій особі будь-якої групи інвалідності, в тому числі змінення
встановленої групи інвалідності на вищу або видача Застрахованій особі медичного висновку
про дитину з інвалідністю;
9.2.8. Набуття Застрахованою особою правового статусу особи, зниклої безвісти, або визнання
судом Застрахованої особи безвісно відсутньою;
9.2.9. Визнання Застрахованої особи у встановленому законом порядку недієздатною;
9.2.10. Взяття Застрахованої особи на облік в наркологічний, психоневрологічний,
туберкульозний, шкірно-венерологічний диспансер та/або центр з профілактики та боротьби зі
СНІДом тощо;
9.2.11. Втрата професійної працездатності, виявлення професійного захворювання тощо;
9.2.12. Виявлення (встановлення діагнозу тощо) онкологічних захворювань, тяжких
захворювань нервової системи, тяжких захворювань серцево – судинної системи, діабету у
важкій формі, психічних захворювань, ВІЛ-інфікування, СНІДу, інших суттєвих погіршень
стану здоров’я Застрахованої особи;
9.2.13. Інші дані та обставини, що можуть вплинути на зміну ступеню ризику, при наявності
яких на момент укладення Договір страхування взагалі не був би укладений Страховиком чи
був би укладений ним на інших умовах.
9.3. Конкретний перелік даних та/або обставин, що мають істотне значення для оцінки
Страховиком страхового ризику та впливають на зміну страхового ризику визначається
Договором страхування.
9.4. Протягом строку дії Договору страхування Страхувальник зобов’язаний негайно, але не
пізніше 3 (трьох) робочих днів, як тільки це стане йому відомо (якщо інший строк не
передбачений умовами Договору страхування), письмово повідомити Страховика про зміну
обставин, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику.
9.5.Страхувальник зобов’язаний письмово повідомити Страховика за 2 (два) робочі дні до зміни
обставин, що відповідно до пункту 9.2 Правил та умов Договору страхування впливають на
оцінку ступеня страхового ризику, якщо зміна таких обставин залежить від Страхувальника.
9.6.Після отримання від Страхувальника заяви про зміну ступеня страхового ризику Страховик
протягом 5 (п’яти) робочих днів оцінює вплив нових обставин на ступінь страхового ризику та
приймає рішення про необхідність внесення змін до умов Договору страхування, або про
дострокове припинення його дії, або про продовження дії Договору страхування на попередніх
умовах, якщо інше не передбачено Договором страхування.
9.7.У разі збільшення ступеня страхового ризику та прийняття Страховиком рішення про
необхідність внесення змін до Договору страхування вносяться зміни шляхом укладення
додаткової угоди (договору) протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття такого рішення,
якщо інше не передбачено Договором страхування. У цьому випадку, Страховик має право на
отримання від Страхувальника додаткового страхового платежу. У випадку відмови
Страхувальника внести зміни до Договору страхування, Страховик має право достроково
припинити дію Договору страхування на підставі невиконання Страхувальником умов
Договору страхування відповідно до частини другої п. 17.5 цих Правил.
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9.8.Якщо ступінь страхового ризику збільшиться і Страхувальник не повідомить про це
Страховика, то при настанні страхового випадку внаслідок обставин, які вплинули на
збільшення ступеня страхового ризику, Страховик має право відмовити у здійсненні страхової
виплати за цим випадком.
9.9.Незалежно від того, чи відбулася зміна ступеню ризику, Страховик має право протягом
строку дії Договору страхування перевіряти надані Страхувальником та Застрахованою особою
відомості.

10. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ

10.1. Страхові тарифи по добровільному страхуванню від нещасних випадків зазначені в
Додатку 1 до цих Правил.
10.2. Страхові тарифи до Додаткових умов добровільного страхування водія та (або) пасажирів
наземного транспорту від нещасного випадку, пов'язаного з дорожньо-транспортною пригодою,
наведені у Додатку 4 до цих Правил.
10.3. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою
Сторін.
10.4. Страховий платіж за Договором страхування розраховується шляхом множення страхової
суми, встановленої за Договором страхування, на ставку страхового тарифу та зазначається в
Договорі страхування.
10.5. Страхувальники згідно з укладеними Договорами страхування мають право вносити
страхові платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник - нерезидент - у
національній валюті України або в іноземній валюті у випадках, передбачених законодавством
України.
10.6. Страховий платіж сплачується Страхувальником одноразово або частинами на умовах та у
порядку, передбаченому Договором страхування.

11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

11.1. Страхувальник має право:
11.1.1.Ознайомитися з умовами Договору страхування та Правилами.
11.1.2.У разі укладення Договору страхування щодо декількох (групи) Застрахованих осіб,
вносити зміни протягом дії Договору страхування до переліку Застрахованих осіб.
11.1.3.У разі настання страхового випадку отримати страхову виплату відповідно до умов
Договору страхування.
11.1.4.Оскаржити відмову Страховика у здійсненні страхової виплати у судовому порядку.
11.1.5.Отримати дублікат Договору страхування (страхового поліса, сертифіката, свідоцтва) у
разі його втрати.
11.1.6. Ініціювати внесення змін та (або) доповнень до Договору страхування.
11.1.7.Достроково припинити дію Договору страхування у порядку, визначеному його
умовами.
11.1.8.На відмову від Договору страхування. При цьому строк, протягом якого
Страхувальником може бути використано право на відмову від Договору страхування, а також
інші умови використання права на відмову від Договору страхування, визначаються умовами
останнього;
11.1.9.Отримувати інформацію про страхові виплати, що здійснені по Договору страхування в
цілому та по кожній Застрахованій особі окремо, у разі надання останніми відповідної згоди.
11.2. Страхувальник зобов’язаний:
11.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі;
11.2.2.Ознайомити Застраховану особу та Вигоданабувача з умовами Договору страхування та
Правил;
11.2.3.При укладенні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі
йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі
інформувати Страховика про будь-яку зміну страхового ризику;
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11.2.4.При укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори
страхування щодо предмета Договору страхування;
11.2.5.У разі настання події (нещасного випадку), що має ознаки страхового випадку, діяти
відповідно до умов цих Правил та Договору страхування;
11.2.6.Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
умовами цих Правил, якщо інше не передбачено Договором страхування;
11.2.7.У разі настання страхового випадку надати медичним закладам, у яких були отримані
медичні послуги (надані консультації лікарів, проведені дослідження і/або обстеження,
призначено лікування тощо), а також сімейному лікарю, з яким укладено відповідний договір,
письмову згоду на розкриття Страховику інформації (лікарської таємниці тощо) з приводу
події, що настала;
11.2.8.Надати Страховику, на його вимогу, право повного доступу до будь-якої інформації, яка
стосується захворювань, тимчасової або постійної втрати працездатності, травматичних
ушкоджень та (або) функціональних розладів здоров’я, що перенесені ним до укладення
Договору страхування і (або) виникли протягом строку його дії, в тому числі щодо перебування
у медичних закладах, медичних і/або діагностичних дій і/або лікування, а також надити іншу
інформацію про обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику або зміни
страхового ризику, обставин нещасного випадку або страхового випадку тощо;
11.2.9. Вживати всіх можливих дій для одержання відповідних документів та надати
Страховику всю доступну інформацію і документацію, яка дозволить йому зробити висновок
щодо причин, обставин і наслідків страхового випадку, а також всі необхідні для здійснення
страхової виплати документи, що підтверджують настання страхового випадку, передбачені
цими Правилами та Договором страхування.
11.3. Страховик зобов’язаний:
11.3.1.Ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та цими Правилами.
11.3.2.Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення страхової виплати.
11.3.3.Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом.
11.3.4.При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений
Правилами та (або) Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за
несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику пені, розмір якої
визначається умовами Договору страхування.
11.3.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
11.3.6. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили ступінь
страхового ризику, переукласти Договір страхування та (або) внести зміни до умов Договору
страхування.
11.3.7.У випадку звернення Страхувальника з приводу втрати примірника Договору
страхування та (або) іншого документа, що є невід’ємною частиною Договору страхування,
оформити та видати дублікат втраченого документа.
11.4. Страховик має право:
11.4.1. Вимагати від Страхувальника та Застрахованих осіб надання достовірної інформації, що
необхідна для укладання Договору страхування.
11.4.2. Вимагати від Страхувальника та Застрахованих осіб виконання умов Договору
страхування.
11.4.3.Перевіряти під час укладення та протягом строку дії Договору страхування достовірність
наданої Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем) інформації, документації,
яка стосуються предмета Договору страхування, виконання Страхувальником (Застрахованою
особою, Вигодонабувачем) умов Договору страхування, а також вимагати надання додаткових
документів, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, при укладенні
Договору страхування, або які свідчать про зміну ступеня ризику у будь-який момент строку дії
Договору страхування.
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11.4.4.При укладенні та протягом строку дії Договору страхування, в тому числі при зміні
страхового ризику, вимагати проходження Страхувальником (Застрахованою особою)
медичного обстеження (огляду) і надання Страховику його результатів для прийняття рішення
щодо укладання та (або) переукладання та (або) внесення змін до умов та (або) припинення дії
Договору страхування.
11.4.5.У разі необхідності робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком до
правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і
організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно
з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.
11.4.6. Відмовити в страховій виплаті у випадках, передбачених Договором страхування та
(або) цими Правилами.
11.4.7. Відстрочити прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхової
виплати відповідно до умов цих Правил та (або) Договору страхування.
11.4.8. Ініціювати внесення змін та/або доповнень до умов Договору страхування, дострокове
припинення дії Договору страхування у порядку, визначеному цими Правилами та Договором
страхування.
11.4.9.У разі збільшення страхового ризику та прийняття Страховиком рішення про
необхідність внесення змін до Договору, змінити або доповнити умови Договору, в тому числі
вимагати оплати додаткового страхового платежу або за цих обставин достроково припинити
дію Договору страхування. Якщо Страхувальник не сплатив або неповністю сплатив
додатковий страховий платіж протягом строку, встановленого в додатковій угоді (договорі),
Договір страхування достроково припиняє свою дію на підставі несплати Страхувальником
страхового платежу.
11.4.10.Вимагати від Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) повернення
отриманої страхової виплати (повністю або частково), якщо стануть відомі обставини, що
позбавляють одержувача страхової виплати права на її одержання.
11.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та обов’язки
Сторін, які не суперечать умовам Правил страхування та чинному законодавству України.

12. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

12.1. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Застрахована
особа) та (або) Вигодонабувач зобов’язаний, якщо інше не передбачено Договором
страхування:
12.1.1. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення шкоди, завданої внаслідок настання
нещасного випадку;
12.1.2. Звернутися за допомогою до медичних закладів та (або) інших компетентних органів,
відповідно до характеру події та дотримуватись рекомендацій лікаря чи представників
компетентних органів.
12.1.3. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту настання події, яка має ознаки страхового
випадку, якщо інший строк не передбачений Договором страхування, повідомити Страховика
про настання події, яка може бути визнана страховим випадком будь – яким способом, що
дозволить зафіксувати факт звернення (факсом, електронною поштою, телефоном тощо).
12.1.4. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання події, яка може бути визнана
страховим випадком, якщо інший строк не передбачений Договором страхування, надати
Страховику письмову заяву про настання страхового випадку та страхову виплату за
встановленою Страховиком формою. Якщо нещасний випадок, що має ознаки страхового
випадку, стався під час перебування Страхувальника (Застрахованої особи) за кордоном,
надання Страховику письмової заяви про настання страхового випадку та страхову виплату
здійснюється у тій самий термін з дня повернення Страхувальника (Застрахованої особи) до
місця (країни) постійного проживання.
12.1.5. Надати Страховику всю інформацію, що має відношення до події, яка може бути
визнана страховим випадком та документи, передбачені Розділом 13 Правил страхування та
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(або) Договором страхування, не пізніше 9 (дев’яти) місяців з дня настання страхового випадку,
якщо інші строки не передбачені Договором страхування.
12.1.6. Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника
(Застрахованої особи)/Вигодонабувача у разі настання події, що має ознаки страхового випадку.
12.2. Надання Страхувальнику, у зв’язку з настанням події, що може бути визнана страховим
випадком, інструкцій з боку Страховика (його представника), а також вжиття останніми заходів
із запобігання та зменшення розміру заподіяної шкоди, не є підставою для визнання цієї події
страховим випадком.
12.3. Якщо Страхувальник (Застрахована особа) або Вигодонабувач з об’єктивних причин не
мав можливості виконати дії, передбачені п.п.12.1.3, 12.1.4 цих Правил, він повинен довести це
документально.

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

13.1. Для встановлення причин, наслідків, обставин настання події, що може бути визнана
страховим випадком, прийняття рішення про здійснення страхової виплати або відмову у
здійсненні страхової виплати, визначення розміру страхової виплати, Страхувальник/
Застрахована особа або Вигодонабувач, зобов’язані надати Страховику наступні документи:
13.1.1. Письмову заяву про настання страхового випадку та страхову виплату за формою
встановленою Страховиком;
13.1.2. Договір страхування (страховий поліс, сертифікат, свідоцтво, якщо такі були видані);
13.1.3. Документи, що згідно чинного законодавства України дозволяють ідентифікувати
Застраховану особу та/або Вигодонабувача та/або іншу особу, яка має право на отримання
страхової виплати. Якщо Застрахована особа є дитиною, то особи, які мають право на
отримання страхової виплати від її імені (батьки (усиновлювачі), опікуни (піклувальники)
тощо), повинні надати відповідні підтверджуючи документи;
13.1.4. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника
податків;
13.1.5. Акт про нещасний випадок встановленої, відповідно до характеру події, форми або
інший документ від компетентних органів, який підтверджує факт настання нещасного
випадку, що призвів до виникнення страхового випадку, якщо такий акт або інший документ
був складений або повинен бути складений компетентним органом виходячи із характеру та
місця події та (або) вимог чинного законодавства;
13.1.6. Висновок щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що
знижують увагу та швидкість реакції, якщо такий медичний огляд проводився та/або
проведення такого медичного огляду є обов’язковим згідно чинного законодавства та/або
обов’язкове проведення такого медичного огляду передбачено умовами Договору страхування;
13.1.7. Листок непрацездатності та (або) виписку з медичної карти амбулаторного та/або
стаціонарного хворого, підписану відповідальною особою медичного закладу та завірену
печаткою цього закладу, в якій повинні бути зазначені: місце та час настання нещасного
випадку; дата та час звернення до медичного закладу; діагноз та характер травматичного
ушкодження (травми, тілесного ушкодження) і (або) функціонального розладу здоров’я; період
перебування на амбулаторному та (або) стаціонарному лікуванні.
13.1.8. У разі встановлення Застрахованій особі інвалідності (в тому числі змінення групи
інвалідності на вищу) внаслідок нещасного випадку:
13.1.8.1. Висновок медико-соціальної експертної комісії про встановлення первинної інвалідності
(в тому числі змінення групи інвалідності на вищу);
13.1.8.2. Висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення інвалідності, якщо
Застрахована особа є дитиною.
13.1.9. У разі смерті (загибелі) Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку:
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13.1.9.1. Оригінал або нотаріальну копію свідоцтва про смерть Застрахованої особи або лікарське
свідоцтво про смерть (довідку про смерть) або рішення суду про оголошення Застрахованої особи
померлою;
13.1.9.2. Витяг з протоколу про патологоанатомічний розтин та/або висновок експерта щодо
проведення судово-медичної експертизи, якщо зазначені дії здійснювалися;
13.1.9.3. Свідоцтво про право на спадщину або документ, який засвідчує право на спадщину
особи, яка звернулася за страховою виплатою;
13.1.10. Інші документи, що підтверджують факт, причини та обставини страхового випадку,
на письмовий запит Страховика.
13.2. Страховик має право вимагати проведення Страхувальником (Застрахованою особою та
(або) Вигодонабувачем будь-яких експертиз, досліджень, проведення (здійснення) інших
заходів, отримання висновків компетентних органів, необхідних для остаточного встановлення
причин, характеру та обставин настання страхового випадку, а Страхувальник (Застрахована
особа та (або) Вигодонабувач зобов'язаний провести відповідні заходи, здійснити необхідні дії
та/або отримати необхідні документи, згідно з інструкціями (рекомендаціями тощо)
Страховика. Відповідні вимоги та інструкції (рекомендації тощо) Страховика повинні бути
визначені у обґрунтованому письмовому запиті до Страхувальника (Застрахованої особи та
(або) Вигодонабувача).
13.3. Якщо нещасний випадок, що має ознаки страхового випадку, стався під час перебування
Страхувальника (Застрахованої особи) за кордоном, то оригінали документів, що
підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків видані компетентними органами
іноземних держав, повинні бути перекладені на українську мову, при цьому переклад повинен
бути оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.
13.4. Усі документи надаються Страхувальником (Застрахованою особою та (або)
Вигодонабувачем та (або) іншою особою, яка має право на отримання страхової виплати згідно
чинного законодавства) у формі оригінальних документів або копій документів, належним
чином завірених особою або організацією, яка їх видала, або нотаріально завірених копій або
простих копій з належним їх засвідченням Страхувальником (Застрахованою особою та (або)
Вигодонабувачем), за умови надання Страховику можливості звірення простих копій з
оригіналами документів.

14. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

14.1. Розмір страхової виплати у разі настання страхового випадку визначається згідно з
Додатком 2 до цих Правил, якщо інший розмір страхової виплати не передбачений Договором
страхування.
14.2. Підставою для здійснення страхової виплати є страховий акт, який складається
Страховиком за визначеною ним формою.
14.3. Страхова виплата здійснюється Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з
дня прийняття відповідного рішення, якщо інший строк не передбачений Договором
страхування, на підставі складеного страхового акту.
14.4. Страхова виплата здійснюється Страховиком в межах страхових сум та розмірів
страхових виплат визначених цими Правилами та (або) Договором страхування.
14.5. Днем здійснення страхової виплати вважається дата списання коштів з поточного
рахунку Страховика або виплати готівкою через касу Страховика.
14.6. Страхова виплата здійснюється тією валютою, яка передбачена Договором страхування,
якщо інше не передбачено законодавством України.
14.7. Страхова виплата здійснюється Страхувальнику та (або) Застрахованій особі та (або)
Вигодонабувачу відповідно до умов цих Правил та (або) Договору страхування. Якщо
Застрахована особа є дитиною, то страхову виплату при настанні страхового випадку
отримують особи, які мають право на отримання страхової виплати від її імені згідно чинного
законодавства (батьки (усиновлювачі), опікуни (піклувальники) тощо).
14.8. Якщо при травматичному ушкодженні та (або) функціональному розладі здоров’я в
результаті нещасного випадку (п. 4.3.4 Правил) Застрахованій особі одночасно завдано декілька
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видів порушень анатомічної цілісності та фізіологічних функції тканин або органів та (або)
видів тимчасових порушень функцій органів і (або) систем органів, то страхова виплата
розраховується як сума розмірів виплат по кожному окремому виду порушень анатомічної
цілісності та фізіологічних функції тканин або органів та (або) видів тимчасових порушень
функцій органів і (або) систем органів, якщо інше не передбачено умовами Договору
страхування. При цьому сумарний розмір страхової виплати не повинен перевищувати
страхової суми, встановленої за даним страховим випадком, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
14.9. У разі отримання Застрахованою особою страхової виплати за випадками Тимчасової
втрати працездатності (п. 4.3.3 Правил) чи Травматичного ушкодження та (або)
функціонального розладу здоров’я внаслідок нещасного випадку, а потім настане її Смерть
(пункт 4.3.1 Правил) або буде Встановлена інвалідність (п. 4.3.2 Правил) внаслідок того ж
нещасного випадку, то із суми, належної до виплати у зв’язку із смертю або інвалідністю
Застрахованої особи, вираховується раніше здійснена за цим страховим випадком страхова
виплата, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
14.10. Після здійснення страхової виплати страхова сума зменшується на розмір здійсненої
страхової виплати, якщо інше не передбачене Договором страхування
14.11. Загальна сума страхових виплат не може перевищувати страхової суми, встановленої в
Договорі страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.
14.12. Страхові виплати за Договорами страхування здійснюються незалежно від суми, яку має
отримати Застрахована особа або Вигодонабувач за державним соціальним страхуванням та
соціальним забезпеченням, і суми, що має бути йому сплачена як відшкодування збитків.
14.13. Якщо після здійснення страхової виплати виявиться така обставина, що за Договором
страхування, Правилами страхування або чинним законодавством України повністю чи
частково позбавляє Страхувальника (Застраховану особу, Вигодонабувача) права на отримання
страхової виплати, Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) зобов’язаний
повернути Страховику виплачену страхову виплату протягом 30 (тридцяти) календарних днів з
дня отримання відповідної письмової вимоги від Страховика, якщо інший строк не
передбачений Договором страхування.
14.14. Якщо відповідно до умов Договору страхування страховий платіж сплачується
декількома частинами (внесками), Страховик має право при здійсненні страхової виплати
утримати (вирахувати із суми страхової виплати) суму несплачених частин (внесків) страхового
платежу, якщо це передбачено Договором страхування.

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

15.1. Рішення про здійснення страхової виплати або відмову у здійсненні страхової виплати,
якщо інше не передбачено Договором страхування приймається Страховиком протягом
30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання останнього документу, що підтверджує факт
настання, причини, наслідки та обставини страхового випадку. При цьому:
15.1.1. Рішення про здійснення страхової виплати оформлюється страховим актом;
15.1.2. Рішення про відмову в здійсненні страхової виплати повідомляється Страхувальнику
(Застрахованій особі та (або) Вигодонабувачу та (або) іншій особі, яка має право на отримання
страхової виплати) в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови протягом 5 (п’яти)
робочих днів з дня прийняття такого рішення.
15.2. Страховик може відстрочити прийняття рішення про здійснення страхової виплати або
відмову у здійсненні страхової виплати, якщо інше не передбачено Договором страхування, у
наступних випадках:
15.2.1. Якщо не повністю з'ясовані обставини страхового випадку та (або) обставини, які
підтверджують право Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача та (або) іншої
особи, яка має право на отримання страхової виплати) на одержання страхової виплати - до
остаточного з'ясування таких обставин, але не більше, ніж на 6 (шість) місяців;
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15.2.2. У разі початку досудового розслідування в рамках кримінального провадження,
порушення провадження у справі про адміністративні правопорушення, або порушена судова
справа та ведеться розслідування обставин, що має безпосереднє відношення до страхового
випадку – до закриття/зупинення досудового розслідування або прийняття судового рішення,
але не більше, ніж на 9 (дев’ять) місяців;
15.2.3. В інших випадках, визначених Договором страхування, але не більш ніж 6 (шість)
місяців.

16. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

16.1. Підставами для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є:
16.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування,
спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з
виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без
перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації.
Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування,
встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
16.1.2. Вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на користь якої
укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.
16.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору
страхування або про факт настання страхового випадку, в тому числі про ступінь страхового
ризику та інших відомостей, що могли би вплинути на розмір страхового платежу або на розмір
страхової виплати, а також у разі приховування такої інформації.
16.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страховика про настання страхового випадку без поважних
на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та
розміру збитків.
16.1.5. Ненадання Страховику документів, які підтверджують факт настання страхового
випадку.
16.1.6. Наявність або виникнення обставин, які є виключеннями зі страхових випадків і/або
обмеженнями страхування, передбаченими цими Правилами та Договором страхування.
16.1.7. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником, Застрахованою особою своїх
обов’язків передбаченими цими Правилами та Договором страхування.
16.1.8. Інші випадки, передбачені законом.
16.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у
здійсненні страхової виплати, якщо це не суперечить цим Правилам та чинному законодавству.

17. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

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

Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору
страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився
до закінчення дії Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були
здійснені за цим Договором страхування.
17.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування.
17.7.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).
17.8.Страхувальник має право відмовитися від Договору страхування протягом 7 (семи)
календарних днів з дати укладення такого Договору страхування, якщо інший строк не
передбачений його умовами, про що повідомляє Страховика шляхом подання письмової заяви
за формою, встановленою Страховиком. Страховик наступного робочого дня після отримання
вказаної заяви від Страхувальника, повідомляє Вигодонабувача, вказаного в Договорі, про
надходження зазначеної заяви. Якщо Страхувальник сплатив страховий платіж за Договором
страхування (його частину) до надання заяви про відмову від Договору страхування, Страховик
протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання зазначеної заяви, якщо інший строк не
передбачений умовами Договору страхування, повертає Страхувальнику в повному обсязі суму
сплаченого останнім страхового платежу (його частини).

18. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

19. ОСОБЛИВІ УМОВИ

19.1. Цими Правилами регламентовано основні положення добровільного страхування від
нещасних випадків, відповідно до яких може укладатися Договір страхування.
19.2. За згодою Сторін до умов Договору страхування можуть бути внесені застереження,
доповнення, зміни та особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування,
що відповідають положенням Правил та не суперечать чинному законодавству України з
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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. Будь-які повідомлення приймаються Страховиком та Страхувальником в письмовому
вигляді (прийнятним є обмін повідомленнями із використанням факсимільного зв'язку та (або)
електронної пошти та (або) іншим чином, погодженим Сторонами, з подальшим надсиланням
оригіналів документів).
19.5. Договором страхування може бути передбачено, що Сторона, яка порушила зобов'язання
за Договором страхування, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо
вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили), введення органами влади особливого положення та інших надзвичайних та
невідворотних обставин, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених
умовами Договору страхування.
19.6. 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 від нещасних випадків

СТРАХОВІ ТАРИФИ
ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

1. РІЧНІ БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

(% від страхової суми)

Таблиця 1

№
з/п

Номер
пункту
Правил

Страхові випадки

Базовий річний
страховий
тариф,

% від страхової
суми

1 4.3.1 Смерть (загибель) Застрахованої особи 0,30

2 4.3.2 Встановлення Застрахованій особі інвалідності 0,55

3 4.3.3 Тимчасова втрата Застрахованою особою працездатності 1,15

4 4.3.4 Травматичні ушкодження та/або функціональні розлади
здоров’я Застрахованої особи 1,00

2. КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ ДО РІЧНИХ БАЗОВИХ СТРАХОВИХ ТАРИФІВ
ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

2.1. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від професії
(роду зайнять) Застрахованої особи та виробничих ознак праці (виробництва)

В залежності від професії (роду зайнять) Застрахованої особи та виробничих ознак праці
(виробництва), Страховиком можливе застосування до Річних базових страхових тарифів по
добровільному страхуванню від нещасних випадків (Таблиця 1 Розділу 1 Додатку 1 до Правил)
наступних коригуючих коефіцієнтів (Кпр):

Таблиця 2

Група
ризику

Професія (рід зайнять) Застрахованої особи
та виробничі ознаки праці (виробництва)

Діапазон
значень Кпр

Група 1: Діти до 16 років, а також особи віком від 16 до 18 років, студенти
учбових закладів денної форми навчання. 0,85 – 0,99

Група 2:

Службовці, iнженерно-технiчнi працівники, що не зайнятi
безпосередньо в процесі виробництва, працівники літератури,
мистецтва, освіти, медичних та лікувально-профілактичних установ
(окрім робітників швидкої допомоги), а також інші, не зайнятi
безпосередньо у процесі виробництва, домогосподарки, медичні
працівники, обслуговуючий персонал, працівники торгівельної
мережі та громадського харчування (крім кухарів); працівники
банків та фінансових установ (крім осіб, які зайняті інкасуванням та
перевезенням цінностей); працівники пошти та телеграфу, бібліотек;
персонал готелів та інші працівники, які можуть бути прирівняні до

1,00 – 1,49
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цієї групи застрахованих.

Група 3:

Особи, безпосередньо зайняті у процесі виробництва – робочі,
службовці, працівники сільського господарства; працівники легкої,
деревообробної, машинобудівної, скляної промисловості; працівники
ветеринарної служби та швидкої допомоги; працівники обробної
промисловості; працівники побутового та комунального господарств,
працівники харчової промисловості; особи, які працюють на
будівництві, залізничному та іншому рейковому транспорті (крім
машиністів), річкових і озерних пароплавствах та риболовних судах;
водiї автотранспорту, мотоциклісти, працівники відомчої охорони,
наземний обслуговуючий персонал авіаційних підприємств;
працівники поліграфічних підприємств; військовослужбовці;
кондуктори та контролери автобусів, тролейбусів, трамваїв;
робітники електростанцій та експедицій, працівники
санепідемстанцій; кухарі та інші, що можуть бути прирівняні до цієї
групи застрахованих.

1,50 – 1,99

Група 4:

Особи, якi безпосередньо зайнятi в процесі виробництва в
металургійній промисловості (доменне, прокатне, сталеплавильне та
чугуно-ливарне виробництво, а також лиття кольорових металiв), в
гiрничовидобувнiй промисловостi (добування на поверхнi), на
нафтоперегонці та нафтоочистцi; особи, якi працюють на
будiвельних механiзмах, в т.ч. кранівники баштових, плавучих,
підйомних та інших кранів, на морському судноплавстві, члени
авіаційних екіпажів (пілоти, штурмани та ін.), працівники
воєнізованої охорони та спеціалізованих охоронних служб,
журналісти, фото-, теле-, кінорепортери, інкасатори, керівники
комерційних, акціонерних структур, працівники поліції, артисти
цирку, які виконують трюки, акробати, гімнасти, авто-мотогонщики,
дресирувальники диких звірів, наїзники коней, каскадери та інші, що
можуть бути прирівняні до цієї групи застрахованих.

2,00 – 2,49

Група 5:

Особи, які безпосередньо зайняті на шкідливих та небезпечних
виробництвах, в т.ч. у підготовці і проведенні вибухових робіт,
зберіганні вибухових речовин, які працюють з вибуховими та
отруйними речовинами i шкідливими газами,  на водолазних
роботах, які виконують роботи в підземних умовах; на нафтових
промислах, на верхолазних та кесонних роботах; електрики-
високовольтники, працівники рятівних служб, пожежники, водії-
випробувачі, особи, праця яких пов’язана з мисливством,
рибальством у морях і океанах та інші, що можуть бути прирівняні
до цієї групи застрахованих.

2,50 – 3,00

2.2. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від часу
(періоду) надання страхового захисту Застрахованій особі

В залежності від часу (періоду) надання страхового захисту Застрахованій особі,
Страховиком можливе застосування до Річних базових страхових тарифів по добровільному
страхуванню від нещасних випадків (Таблиця 1 Розділу 1 Додатку 1 до Правил) наступних
коригуючих коефіцієнтів (Кч):

Таблиця 3

Час (період) надання страхового захисту Застрахованій особі Діапазон
значень Кч

Цілодобово (24 години на добу) 1,00
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При виконанні службових обов’язків, під час учбових занять, під час
знаходження в дошкільному дитячому закладі, в т.ч. при слідуванні на роботу
(до місця навчання, дошкільного дитячого закладу) і з роботи (з місця
навчання, дошкільного дитячого закладу)

0,80 – 0,99

При виконанні службових обов’язків, під час учбових занять, під час
знаходження в дошкільному дитячому закладі 0,60 – 0,79

Упродовж доби поза часом виконання службових обов’язків, перебування на
учбових заняттях, знаходженні в дошкільному дитячому закладі 0,40 – 0,59

2.3. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від видів та
напрямків спорту, якими займається Застрахована особа на аматорському рівні в якості
спортсмена або хобі (захоплення)

В залежності від видів та напрямків спорту, якими займається Застрахована особа на
аматорському рівні в якості спортсмена (включаючи участь у відповідних спортивних заходах,
спортивних змаганнях тощо та підготовці до них, проходження фізкультурно-спортивної
реабілітації) або хобі (захоплення), Страховиком можливе застосування до Річних базових
страхових тарифів по добровільному страхуванню від нещасних випадків (Таблиця 1 Розділу 1
Додатку 1 до Правил) наступних коригуючих коефіцієнтів (Кс):

Таблиця 4

Категорія Види та напрямки спорту Діапазон
значень Кс

А
Екстремальні види спорту: дельтапланеризм, альпінізм,
скелелазіння, підводні та підземні види спорту, стрибки з
парашутом, автомотоспорт, фрістайл-акробатика тощо

2,51 – 3,50

Б

Високий ступінь ризику: контактні види спорту (боротьба
вільна, боротьба греко-римська, рукопашний бій, традиційне
карате, кікбоксинг, бокс, дзюдо, боротьба самбо), футбол, хокей з
шайбою, важка атлетика, спортивна гімнастика, багатоборство,
регбі, гірськолижний та лижний спорт, сноубординг, водний
туризм, слалом тощо

1,75 – 2,50

В

Середній ступінь ризику: ігрові види спорту (баскетбол,
волейбол, гандбол, теніс, хокей на траві  тощо, крім футболу і
хокею із шайбою), художня гімнастика, легка атлетика, стрільба
з лука, стендова та кульова стрільба, фехтування, фігурне
катання, віндсерфінг, вітрильний спорт, кінний спорт,
акробатика, стрибки на батуті, ковзанярський спорт, санний
спорт, велосипедний спорт  тощо

1,31 – 1,74

Г
Низький ступінь ризику: плавання, водне поло, синхронне
плавання, гольф, веслування, настільний теніс, спортивна
аеробіка, бадмінтон, біатлон, городковий спорт тощо

1,01 – 1,30

Д

Зайняття тільки фізичною культурою (фізичною підготовкою,
масовим спортом) та (або) участь тільки у фізкультурно-
оздоровчих заходах та (або) відсутність зайнять спортом і
фізичною культурою

1,00

2.4. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від строку
дії Договору страхування

При укладенні Договору страхування на строк менш, ніж 12 (дванадцять) місяців, Страховиком
можливе застосування до Річних базових страхових тарифів по добровільному страхуванню від
нещасних випадків (Таблиця 1 Розділу 1 Додатку 1 до Правил) наступних коригуючих
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коефіцієнтів (Ксд):

Таблиця 5
Строк дії Договору

страхування
Діапазон

значень Ксд
Строк дії Договору

страхування
Діапазон

значень Ксд
до 1 місяця 0,003 - 0,250 до 7 місяців 0,500 - 0,750

до 2 місяців 0,083 - 0,350 до 8 місяців 0,583 - 0,800

до 3 місяців 0,166 - 0,400 до 9 місяців 0,666 - 0,850

до 4 місяців 0,250 - 0,500 до 10 місяців 0,750 - 0,900

до 5 місяців 0,333 - 0,600 до 11 місяців 0,833 - 0,950

до 6 місяців 0,416 - 0,700 до 12 місяців 0,916 - 1,000

2.5. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від Місця дії
Договору страхування

При визначенні у Договорі страхування певного місця дії (території надання страхового
захисту), Страховиком можливе застосування до Річних базових страхових тарифів по
добровільному страхуванню від нещасних випадків (Таблиця 1 Розділу 1 Додатку 1 до Правил)
наступних коригуючих коефіцієнтів (Кмд):

Таблиця 6

Місце дії Договору страхування Діапазон
значень Кмд

Певний населений пункт або регіон України 0,50 – 0,99

Україна 1,00

Країни СНД та Європи 1,01 – 1,50

Інші країни світу 1,25 – 2,50

При необхідності застосування декількох коригуючих коефіцієнтів, коригуючий коефіцієнт
Кмд розраховується шляхом множення всіх коефіцієнтів, обраних у Таблиці 6 Розділу 2
Додатку 1 до Правил.

2.6. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від
кількості Застрахованих осіб

В залежності від кількості Застрахованих осіб щодо яких надається страховий захист за
Договорами страхування, Страховиком можливе застосування до Річних базових страхових
тарифів по добровільному страхуванню від нещасних випадків (Таблиця 1 Розділу 1 Додатку 1
до Правил) наступних коригуючих коефіцієнтів (Кк):

Таблиця 7

Кількість Застрахованих осіб Діапазон
значень Кк

до 10 осіб 0,85 – 1,00

10 - 50 0,75 – 0,90

51 - 100 0,65 – 0,80
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101 - 200 0,45 – 0,70

201 - 500 0,25 – 0,60

більше 500 0,10 – 0,50

2.7. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від розміру
страхових виплат при Тимчасовій втраті Застрахованою особою працездатності

В залежності від розміру страхових виплат при Тимчасовій втраті Застрахованою особою
працездатності, Страховиком можливе застосування до Річних базових страхових тарифів по
добровільному страхуванню від нещасних випадків (Таблиця 1 Розділу 1 Додатку 1 до Правил)
наступних коригуючих коефіцієнтів (Ктн):

Таблиця 8
Розмір страхових виплат

при Тимчасовій втраті Застрахованою особою працездатності,
% від страхової суми

Діапазон
значень Ктн

до 0,10 % (включно) 0,60 – 0,70

0,11% – 0,20% 0,71 – 1,00

0,21% – 0,50% 1,01 – 2,00

0,51% - 0,80% 2,01 – 2,80

0,81% - 1,00% 2,81 – 3,50

1,01% - 2,00% 3,51 – 4,00

2.8. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від
обставин, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику

В залежності від наступних обставин, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику,
Страховиком можливе застосування до Річних базових страхових тарифів по добровільному
страхуванню від нещасних випадків (Таблиця 1 Розділу 1 Додатку 1 до Правил) наступних
коригуючих коефіцієнтів (Кіз):

Таблиця 9
Обставини, що мають істотне значення

для оцінки страхового ризику
Діапазон
значень Кіз

Розмір і вид франшизи 0,20 – 2,00

Порядок сплати страхових платежів 0,50 – 1,20

Перелік страхових випадків включених до страхового захисту за Договором
страхування 0,80 – 1,50

Включення до страхового захисту певних виключень із страхових випадків та
обмежень страхування у випадках, передбачених Правилами та Договором
страхування

0,10 – 7,00

Розмір страхової суми по окремому страховому випадку, групі страхових
випадків, Договору страхування у цілому 0,10 – 5,00
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Додаток 2
до Правил добровільного

страхування від нещасних випадків

РОЗМІРИ СТРАХОВИХ ВИПЛАТИ У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

1. Розміри страхових виплат у разі Смерті (загибелі) Застрахованої особи, Встановлення
Застрахованій особі інвалідності та Тимчасовій втраті Застрахованою особою
працездатності
№
п.п.

Номер
пункту
Правил

Страхові випадки
Діапазон розміру
страхової виплати,
% від страхової суми

1

Ошибка!
Источник
ссылки не
найден.

Смерть (загибель) Застрахованої особи. 100%

2

Ошибка!
Источник
ссылки не
найден.

Встановлення Застрахованій особі інвалідності:
Встановлення І-групи інвалідності 80-100%
Встановлення ІІ-групи інвалідності 60-80%
Встановлення ІІІ-групи інвалідності 40-60%
Встановлення категорії «дитина з інвалідністю» 40-100%

3 4.3.3 Тимчасова втрата Застрахованою особою
працездатності.

від 0,05% до 2,00%
за добу

непрацездатності,
але не більше 50%
від страхової суми

2. Розміри страхових виплат у разі Травматичних ушкоджень та/або функціональних
розладів здоров’я Застрахованої особи.

№ Види порушень анатомічної цілісності та фізіологічних функції
тканин або органів та види тимчасових порушень функцій органів і

(або) систем органів

Розмір
страхових
виплат, %
від страхової

суми
НЕРВОВА СИСТЕМА

1. Ушкодження головного мозку:

а.
струс головного мозку при безперервному лікуванні:
1. загальною тривалістю від 3 до 15 днів. 3
2. загальною тривалістю не менше 15 днів. 5

б.

забій головного мозку, у т.ч. із субарахноїдальним крововиливом, при
безперервному лікуванні:
1. загальною тривалістю не менше 14 днів амбулаторного
лікування  разом зі стаціонарним або без нього. 7

2. загальною тривалістю не менше 28 днів амбулаторного
лікування разом зі стаціонарним, тривалість якого склала не
менше 14 днів.

10

3. загальною тривалістю не менше 28 днів амбулаторного
лікування разом зі стаціонарним, тривалість якого склала не
менше 14 днів, за умови, що субарахноідальний крововилив був

15
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підтверджений результатами аналізу  ліквору.

в.

здавлення головного мозку травматичними гематомами:
1. епідуральною. 20
2. субдуральною та (або) внутрішньомозковою. 25
3. епідупальною, субдуральною та (або) внутрішньомозковою. 30

г.

розтрощення речовини головного мозку, встановлене при оперативному
лікуванні (у т.ч. без зазначення симптоматики):
1. локальне, із площею поверхні від 10 см2 однієї частини. 35
2. велике. 50

2. Периферичні (поза порожниною черепа. ушкодження черепно-
мозкових нервів (трійчатого, лицьового, під'язикового) і їхніх
розгалуджень першого порядку

5

3. Ушкодження спинного мозку на будь-якому рівні, кінського хвоста:
а. струс спинного мозку. 5

б. забиття спинного мозку, у т.ч. із субарахноїдальним
крововиливом. 10

в. здавлення, гематомієлія, поліомієліт. 30
г. частковий розрив. 50
д. повний розрив. 100

4. Ушкодження (здавлення, перерив, поранення) шийних, плечових, поперекових,
крижового сплетень й їхніх нервів, травматичний плексит, неврит:

а.

часткове ушкодження стовбура променевого, ліктьового, серединного,
великогомілкового й малогомілкового нервів (їхніх гілок першого порядку) на
рівні зап’ястя й стопи, повний  перерив інших гілок цих нервів (у тому числі, на
рівні пальців:
1. одного(-єї)–трьох. 5
2. кожного наступного(-ої) нерву (гілки) додатково. 1

б.

часткове ушкодження стовбурів променевого, ліктьового, серединного,
пахового, великогомілкового, малогомілкового, стегнових, сідничного нервів на
рівні вище зап’ястя й стопи, включаючи ушкодження, перераховані в підпункті а,
травматичні неврити (нейропатії) цих нервів, не пов’язані з їхнім переривом:
1. одного. 5
2. кожного наступного додатково. 2

в.

1. перерив одного нерву: променевого, ліктьового або
серединного на рівні променево-зап’ястного суглоба й
передпліччя, малогомілкового, великогомілкового нерву
(незалежно від рівня), травматичний плексит, не пов'язаний з
переривом нервів.

7

2. перерив кожного наступного нерву додатково. 3

г.

1. перерив одного нерву: пахвового, променевого, ліктьового або
серединного на рівні ліктьового суглоба й плеча, сідничного,
стегнового нерву (на будь-якому рівні).

10

2. перерив кожного наступного додатково. 5
3. частковий розрив одного сплетення. 30
4. або повний перерив (розрив одного сплетення). 50

Примітка до розділів 1 – 4: при оперативних втручаннях з приводу ушкодження нервів,
сплетінь, головного й спинного мозку, включаючи їхні оболонки, див. пункт 53 (з урахуванням
локалізації ушкодження).

5. Травматичний неврит лицьового нерва. 5
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6. Ушкодження одного ока (однократно з приводу однієї травми й тільки за одним з
підпунктів, у якому зазначене найбільш важке ушкодження), що не призвело до
зниження гостроти зору:

а.

контузія очного яблука без розриву оболонок, гіфема
(крововилив у передню камеру) та (або) гемофтальм (крововилив
у склоподібне тіло), опіки II ступеня (тільки при зазначенні
ступеня), непроникаюче (поверхневе) поранення кон’юнктиви,
роговиці (травматична ерозія), склери, наскрізне поранення
повіки, у т. ч. зазначені вище ушкодження, що супроводжуються
травматичним кон’юнктивітом, кератитом.

5

б.

проникаюче (у порожнину очного яблука. поранення та (або)
ушкодження сльозопровідних шляхів, контузія очного яблука з
розривом оболонок, опіки II-III ступеня (тільки якщо ступінь
зазначений).

10

Примітки
1. Опіки ока без зазначення ступеня, а також опіки І ступеня, що не призвели до патологічних
змінень, не дають підстав для здійснення страхової виплати.
2. Якщо в подальшому травма призвела до зниження гостроти зору і це дає підставу для
здійснення страхової виплати в більшому розмірі, раніше виплачена сума за розділом 6
утримується.
3. Поверхневі сторонні тіла на оболонках ока не дають підстав для здійснення страхової
виплати.

7. Ушкодження ока, що призвело до зниження гостроти зору:
а. до 50 %. 10
б. на 50 % і більше. 30

8. Ушкодження ока, що призвело до повної втрати зору на це око. 50

Примітки
1. Рішення про здійснення страхової виплати у зв’язку із зниженням внаслідок травми гостроти
зору та іншими наслідками приймається після закінчення лікування, але не раніше трьох
місяців від дня травми. Після закінчення цього строку застрахована особа направляється до
лікаря-окуліста для визначення гостроти зору обох очей (без врахування корекції) та інших
наслідків перенесеного ушкодження.
2. Якщо дані про гостроту зору ушкодженого ока до одержання травми відсутні, то умовно слід
вважати, що вона була такою ж, як неушкодженого. Проте, якщо гострота зору неушкодженого
ока виявиться нижчою ушкодженого, умовно слід вважати, що гострота зору ушкодженого ока
дорівнює 1,0.
3. Якщо внаслідок травми були ушкоджені обидва ока та дані про гостроту зору до травми
відсутні, слід умовно вважати, що гострота зору дорівнювала 1,0.
4. Якщо у зв’язку з післятравматичним зниженням гостроти зору був імплантований штучний
кришталик або застосована коригувальна лінза, страхова виплата здійснюється з урахуванням
гостроти зору до операції.

9. Пульсуючий екзофтальм одного ока. 20
10. Перелом орбіти. 10
11. Ушкодження м’язів одного очного яблука (у тому числі, м’язів

повік), що викликало травматичну косоокість та (або) диплопію
(двоїння об’єктів, після закінчення трьох місяців після травми.

15

12. Наслідки  травми одного ока, підтверджені окулістом (офтальмологом):

а.
після закінчення одного місяця після травми:
іридоцикліт та (або) хоріоретиніт, порушення функції
сльозопровідних шляхів, симпатичне запалення здорового ока.

5

б. після закінчення трьох місяців після травми: 10
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дефект райдужної оболонки та (або) змінення форми зіниці, зсув
кришталика (за винятком протезованого), трихіаз (неправильний
ріст вій), рубцева деформація повік, що заважає закриттю очної
щілини, невидалені сторонні предмети, що проникли в очне
яблуко й тканини очниці (крім тих, що лежать на поверхні),
атрофія (субатрофія) ушкодженого невидаленого очного яблука
(при видаленні застосовується пункт 14).

13. Ушкодження очей (або єдиного ока ), що призвело до повної втрату
зору, за умови, що до травми гострота зору була не нижче 0,1 (при
гостроті зору до травми нижче 0,1 не застосовується).

100

14. Видалення очного яблука незалежно від стану зору до травми (за
умови, що не застосовувався пункт 12б у зв'язку з атрофією
(субатрофією)).

10

ОРГАНИ СЛУХУ
15. Ушкодження вушної раковини, що призвели до:

а. відсутності до 1/3 частини вушної раковини. 5
б. відсутності 1/3 – 1/2 частини вушної раковини. 10
в. відсутності більш ніж 1/2 частини вушної раковини. 30

16. Розрив барабанної перетинки, що стався внаслідок травми й не
призвів до зниження слуху. 5

Примітка
1. Якщо внаслідок травми стався розрив барабанної перетинки та настало зниження слуху,
розмір страхової виплати встановлюється за пунктом 17, пункт 16 при цьому не застосовується.
2. Якщо розрив барабанної перетинки настав внаслідок перелому основи черепа (середня
черепна ямка), пункт 16 не застосовується.

17. Ушкодження одного вуха, що призвело до зниження слуху:
а. несприймання шепотіння на відстані до 1 метру. 10
б. повна глухота – несприймання розмови. 25

18. Повна втрата слуху на обидва вуха. 100
Примітка. Рішення про страхову виплату приймається після закінчення лікування, але не
раніше трьох місяців від дня одержання травми. Після закінчення цього строку застрахована
особа направляється до ЛОР-фахівця для визначення наслідків перенесеного ушкодження.

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА
19. Ушкодження грудної клітини (підшкірна емфізема, пневмоторакс, гемоторакс,

травматичний плеврит), сторонній предмет у грудній порожнині:
а. з одного боку. 10
б. з двох боків. 15

20. Ушкодження легень, що призвело до:

а.
видалення частини легені (лобктомії, резекції), якщо це не
викликане захворюванням, не пов’язаним із травмою
(включаючи операцію).

35

б.
видалення однієї легені (пульмонектомії), у т.ч. із частиною
іншої, якщо це не викликане захворюванням, не пов’язаним із
травмою (включаючи операцію).

50

21. Ушкодження бронхів, гортані, трахеї, щитовидного хряща, перелом під’язичної
кістки, опік верхніх дихальних шляхів:

а. що не призвело до порушення функції – при безперервному
лікуванні не менше 7 днів. 5

б. що призвело до осиплого голосу або втрати голосу, наявності
трахеостоми протягом не менше трьох місяців після травми. 15

в. що призвело до втрати голосу, наявності трахеостоми протягом
не менше шести місяців після травми. 25

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА
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22. Ушкодження серця, його оболонок і великих магістральних судин,
що не призвело до серцево-судинної недостатності. 25

23. Ушкодження серця, його оболонок та великих магістральних судин, що призвели
до серцево-судинної недостатності:
а. 1 ступеня. 20
б. 2–3 ступеня. 40

Примітка. Якщо в довідці лікувального закладу не зазначений ступінь серцево-судинної
недостатності, страхова виплата здійснюється відповідно до умов пункту 22.

24. Пошкодження великих периферичних судин, що не призвело до порушення
кровообігу, на рівні:
а. плеча, стегна. 10
б. передпліччя, гомілки. 5

25. Ушкодження великих периферичних судин, що призвело до
судинної недостатності, порушення кровообігу. 20

Примітки.
1. До великих магістральних судин слід відносити: аорту, легеневу, безіменну, сонну артерії,
внутрішні яремні вени, верхню та нижню порожнисті вени, воротну вену, а також магістральні
судини, які забезпечують кровообіг внутрішніх органів.
До великих периферичних судин слід відносити: підключичні, підпахвові, плечові, ліктьові та
променеві артерії, плечеголовні, підключичні, підпахвові, стегнові й підколінні вени.
2. Порушення функції серцево-судинної системи слід підтвердити висновком спеціаліста.
3. Страхова виплата за пунктами 23 і 25 здійснюється додатково, якщо зазначені в цих пунктах
ускладнення травми будуть встановлені в лікувально-профілактичних закладах по закінченні
трьох місяців після отримання травми та підтверджені довідкою цього закладу. Раніше цього
строку виплата здійснюється відповідно до умов пунктів 22 і 24.
4. Якщо у зв’язку з ушкодженням великих судин проводилися операції з метою відновлення
судинного русла, додатково виплачується 10 % страхової суми.

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ
26. Втрата щелепи:

а. втрата частини щелепи (за винятком альвеолярного відростка,
включаючи втрачені із цією частиною зуби. 40

б. втрата щелепи (разом із зубами). 80
Примітка. У тих випадках, коли травма щелепи супроводжувалася ушкодженням інших
органів ротової порожнини, відсоток страхової виплати визначається з урахуванням цих
ушкоджень за відповідними пунктами шляхом підсумовування.

27. Втрата язика:
а. відсутність кінчика язика. 10
б. або відсутність до 1/3 частини язика. 15
в. або відсутність від 1/3 до 2/3 частини язика. 40
г. або відсутність від 2/3 частини язика до повної його відсутності. 80

28. Ушкодження не уражених захворюваннями (пародонтозом, періодонтитом,
карієсом тощо) зубів:

а.

1. перелом постійного зуба (коронки, шийки, кореня), вивих,
переломо-вивих постійного зуба, включаючи супутній перелом
альвеолярного відростка.

2

2. максимум при множинних переломах. 10

б.

1. втрата кожного постійного зуба, у тому числі, опорного для
протезу, включаючи супутній перелом альвеолярного відростка
(максимальний розмір страхової виплати при травмі одного зуба.

3

2. максимум при множинній втраті. 30
Примітка. При втраті або переломі молочних зубів у дітей до 5 років страхова виплата
сплачується на загальних умовах.
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29. Ушкодження (поранення, розрив, опік) глотки, стравоходу, шлунка,
кишечнику, що не призвело до порушення їхніх функцій. 5

30. Ушкодження (поранення, розрив, опік) глотки, стравоходу, шлунка, кишечнику,
що призвело до порушення їхніх функцій:
а. непрохідність стравоходу. 60
б. звуження стравоходу. 40

Примітка. Відсоток страхової виплати за умовами пункту 30 визначається не раніше ніж через
6 місяців від дня травми. До закінчення цього періоду страхова виплата попередньо
здійснюється за пунктом 29 і цей відсоток визначається, коли приймається остаточне рішення.

31. Ушкодження печінки внаслідок травми:

а. підкапсульний розрив печінки, що не потребував оперативного
втручання. 5

б. печінкова недостатність. 25
32. Пошкодження печінки, жовчного міхура, що потребувало:

а. ушивання розривів печінки або видалення жовчного міхура. 15
б. ушивання розривів печінки  та видалення жовчного міхура. 20
в. видалення частини печінки. 25
г. видалення частини печінки та жовчного міхура. 35

33. Пошкодження селезінки, що призвело до:

а. підкапсульного розриву селезінки, який не потребував
оперативного втручання. 5

б. видалення селезінки. 30
34. Пошкодження шлунку, підшлункової залози, кишечнику, що призвело до:

а. часткової резекції шлунку, кишечнику, підшлункової залози. 30
б. видалення шлунку. 50
в. кишкового, кишково-піхвового або свища підшлункової залози. 40

г. спайкової хвороби, з приводу якої проводилося оперативне
втручання. 25

д. колостоми. 50

Примітки
1. При ускладненнях травми, передбачених у підпунктах в, г, ґ, страхова виплата проводиться
по закінченні 6 місяців після травми.
Зазначені ускладнення травми визнаються лише у тому випадку, коли вони підтверджені
довідкою лікувально-профілактичного закладу. Раніше цих строків страхова сума виплачується
за пунктом 29 і цей процент не вираховується при прийнятті остаточного рішення.
2. Якщо внаслідок однієї травми виникнуть ускладнення, перераховані в одному підпункті,
страхова сума виплачується одноразово. Проте, якщо виникли патологічні зміни, перераховані
в різних підпунктах, страхова сума виплачується з урахуванням кожного з них шляхом
підсумовування.

СЕЧОСТАТЕВА СИСТЕМА
35. Пошкодження нирки, що призвело до:

а. забиття нирки, підкапсульного розриву нирки, що не
потребували оперативного втручання. 10

б. видалення частини нирки. 30
в. видалення нирки. 60

36. Пошкодження органів сечостатевої системи (нирки, сечоводу, сечового міхура,
сечівника., що призвело до:
а. гострої ниркової недостатності. 5
б. синдрому тривалого роздавлювання (краш-синдром). 25
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в. непрохідності сечоводу, сечівника, сечостатевих свищів. 40
37. Пошкодження статевої системи, що призвело до:

а. видалення одного яєчника, маткової труби, яєчка. 15

б.
видалення обох яєчників, обох маткових труб, яєчок, видалення
єдиного яєчника, єдиної маткової труби, єдиного яєчка,
видалення статевого члена або його частини.

50

в.

втрати матки:
1. жінка у віці до 40 років. 50
2. жінка у віці від 40 до 50 років. 30
3. жінка у віці понад 50 років. 15

38. Ушкодження органів сечостатевої системи:

а.
(поранення, розрив, опік) сечівника та (або) сечового міхура,
сечоводів; травматичне перекручення гідатіди яєчка, включаючи
операцію з цього приводу.

5

б.

зґвалтування особи у віці:
1. до 15 років. 50
2. з 15 до 18 років. 30
3. з 18 років і більше. 15

М'ЯКІ ТКАНИНИ
39. Ушкодження (поранення, розрив1, гематоми) м’яких тканин при безперервному

лікуванні більше 5 днів:

а.

без накладення швів:
1. за кожний день безперервного лікування протягом від 5 до
30 днів. 0,1

2. при безперервному лікуванні протягом 30 днів і більше. 3

б.

з накладенням швів:
1. за кожний день безперервного лікування протягом від 5 до
30 днів. 0,15

2. при безперервному лікуванні протягом 30 днів і більше. 5
40. Ушкодження м’яких тканин:

а.

ушкодження м’яких тканин волосистої частини голови, тулуба, органів
статевої системи, кінцівок що викликало через шість місяців після травми (за
висновком фахівця):
1. утворення рубців площею до 3 см2 (довжиною до 3 см) 3
2. утворення рубців площею більше 3 см2 (довжиною від 3 см і
більше) 5

б.

ушкодження м’яких тканин обличчя, передньо-бокової поверхні шиї,
підщелепної області, вушних раковин (крім ушкоджень вушних раковин,
перерахованих у пункті 15), що викликало через шість місяців після травми
(за висновком фахівця) різке порушення звичайного природного вигляду
(критерії при неможливості одержати висновок фахівця:
1. рубці площею більше 5 см2 (довжиною більше від 5 до 10
см), що різко відрізняються за кольором від навколишньої
шкіри, що піднімаються над її поверхнею та (або) що стягують
м’які тканини).

10

2. рубці площею більше 10 см2 (довжиною більше 10 см), що
різко відрізняються за кольором від навколишньої шкіри, що
піднімаються над її поверхнею та (або) що стягують м’які
тканини).

20

1 До поранень і розривів не відносяться поверхневі ушкодження шкіряних покривів (ушкодження зовнішніх шарів
шкіри) – садна, подряпини тощо.
2 Якщо зазначені ушкодження вперше отримані в період дії Договору страхування.
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3. рубці, що різко спотворюють природний вигляд – риси
обличчя застрахованої особи. 35

Примітки: Страховик не несе відповідальності за договором страхування і не здійснює
страхові виплати, якщо ушкодження м’яких тканин (утворення рубців. сталося внаслідок
хірургічного втручання, медичних маніпуляцій, навмисного заподіяння собі тілесних
ушкоджень (татуювання, видалення татуювань, пірсінг, навмисне створення рубців або інше)

ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
41. Первинні розриви м’язів, сухожиль, менісків1:

а. частковий розрив одного м’яза, одного сухожилля (за винятком
ахіллова). 4

б. частковий розрив двох і більше м’язів, двох і більше сухожиль
на одному рівні, (за винятком ахіллова). 7

в.

повний розрив одного м’яза (за винятком того, що фіксує
лопатку), одного сухожилля, частковий розрив ахіллового
сухожилля, розрив одного меніска (без поєднання з розривом
зв’язок).

6

г.
повний розрив двох і більше м’язів (за винятком того, що
фіксує лопатку), двох і більше сухожиль, розрив обох менісків
(без поєднання з розривом зв’язок).

10

д. повний розрив ахіллового сухожилля, розрив м’яза (м’язів, що
фіксує лопатку („криловидна лопатка”). 10

42. Первинні розриви зв’язок (повні або часткові), гемартрози:

а.
міжфалангових, п’ястно-фалангових, плесне-фалангових й
інших суглобів зап’ястя й стопи, гомілковостопного,
плечового, ліктьового, променево-зап’ястного.

5

б.

гемартроз одного суглоба (за відсутності конкретної вказівки
на внутрішнє ушкодження) – гомілковостопного, колінного,
стегнового, променево-зап’ястного, ліктьового, плечового,
підтвердженими результатами його пункції.

7

43. Вивихи, за винятком повторних2, у суглобах:

а. окремих кісток черепа:
1. первинний травматичний вивих нижньої щелепи. 5

б. хребта – первинні травматичні:
1. вивих хребців, за винятком куприкових. 10

в.

верхньої кінцівки – первинні травматичні:
1. вивих(-и) фаланги (фаланг. одного пальця в міжфаланговому
та (або) п’ястнофаланговому суглобах. 4

2. вивихи фаланг двох пальців на одній кінцівці в
міжфалангових та (або) п’ястнофалангових суглобах. 5

3. вивихи фаланг трьох і більше пальців на одному зап’ясті в
міжфалангових та (або) п’ястнофалангових суглобах. 6

4. вивих однієї п’ясткової кістки в п’ястно-зап’ястному суглобі
або кістки зап’ястя. 5

5. вивихи двох п’ясткових кісток у п’ястно-зап’ястних
суглобах та (або) кісток зап’ястя. 6

6. вивихи трьох-чотирьох п’ясткових кісток у п’ястно-
зап’ястних суглобах та (або) кісток зап’ястя. 7

7. вивихи всіх п’ясткових кісток та (або) п’яти й більше кісток
одного зап’ястя. 15

2 Повторні підвивихи в одних і тих самих суглобах (однієї локалізації) не дають підстав для здійснення страхової
виплати.
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8. вивих кисті в променевозап’ястном суглобі, перилунарний
вивих кисті 10

9. вивих однієї з кісток передпліччя (ліктьової,  променевої з
розривом зчленування між ними). 5

10. вивих обох кісток передпліччя в ліктьовому суглобі. 10
11. вивих плеча. 7

д.
таза:
1. розрив куприково-підвіддихового, лонного зчленування. 15
2. розрив двох і більше зчленувань. 20

е.

нижньої кінцівки – первинні травматичні:
1. вивих(-и) фаланги (фаланг. одного пальця в міжфаланговому
або плюснефаланговому суглобі. 4

2. вивихи фаланг двох пальців на одній кінцівці в
міжфалангових або плюснефалангових суглобах. 5

3. вивихи фаланг трьох і більше пальців однієї кінцівці в
міжфалангових  плюснефалангових суглобах. 6

4. вивих однієї плюсневої кістки або кістки передплесна. 5
5. вивихи двох плюсневих кісток або кісток передплесна. 6
6. вивихи трьох – чотирьох плюсневих кісток або кісток
передплесна. 7

7. вивих у поперечному суглобі стопи (суглобі Шопара). 15
8. вивих у передплесно-плюсневому суглобі стопи (суглобі
Лісфранка). 15

9. підтаранний вивих стопи. 15
10. вивих стопи в гомілковостопному суглобі. 7
11. вивих гомілки в колінному суглобі (у сполученні з
розривом всіх зв’язок). 20

12. вивих стегна в стегновому суглобі. 20
44. Переломи (епіфізеолізи) кісток, відриви кісткових фрагментів:

а.

кістки черепа:
1. відриви кісткових фрагментів, крайові переломи. 4
2. носа перелом кісток (у т.ч. з вивихом та (або) переломом
хряща). 5

3. перелом передньої стінки чолової чи верхньощелепної
порожнини, гратчастої кістки. 5

черепа:
4. перелом склепіння. 15
5. перелом кісток основи. 20
6. перелом кісток склепіння і основи. 25
перелом щелепи (верхньої щелепи, вилиці або нижньої щелепи, вивих
щелепи):
7. перелом однієї кістки, вивих щелепи одноразово 5
8. перелом двох і більше кісток або подвійний перелом однієї
кістки. 15

9. якщо у зв’язку з травмою проводилося оперативне втручання
одноразово додатково виплачується. 5

Примітки.
1. При вивиху нижньої щелепи страхова виплата здійснюється, якщо це
ускладнення сталося внаслідок травми, одержаної в період страхування. При
рецидивах звичайного вивиху щелепи страхова виплата не здійснюється.
2. При переломі щелепи, що випадково стався під час стоматологічних
маніпуляцій, страхова виплата здійснюється на загальних умовах.
3. Перелом альвеолярного відростка, що стався при втраті зубів, не дає підстав
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для здійснюється страхової виплати.
4. Якщо у зв’язку з травмою щелеп, виличних кісток проводилося оперативне
втручання, додатково виплачується 5 % страхової суми одноразово.

б.

хребет:
1. шийних (С), грудних (D, Т), поперекових(L) тіл хребців переломи,
включаючи суглобні відростки, дужки:
1. одного (максимум). 15
2. двох – трьох (максимум). 25
3. чотирьох – шести (максимум). 40
4. семи й більше (максимум). 50
5. зуба II шийного хребця (перелом). 15
2. поперечних, остистих відростків хребців переломи:
1. одного – двох поперечних, одного остистого. 5
2. трьох – чотирьох поперечних, двох–трьох остистих. 7
3. п’яти й більше поперечних, чотирьох і більше остистих. 10
4. крижових, куприкових тіл хребців переломи (максимум). 15

в.

1. грудна клітина:
1. відриви кісткових фрагментів, крайові переломи. 4
2. ребер (перелом):
1. одного (максимум). 5
2. двох–трьох (максимум). 7
3. чотирьох–шести (максимум). 10
4. семи–дев'яти (максимум). 15
5. десяти й більше (максимум). 20
6. грудини та (або) її складових. 6

г.

1. лопатка, ключиця:
1. відриви кісткових фрагментів, крайові переломи 4
2.перелом (переломи):
1. лопатки та (або) її складових. 6
2. ключиці. 6

д.

1. верхня кінцівка:
1. відриви кісткових фрагментів, крайові переломи, пальця або
пальців кисті (максимум): 4

2. фаланги одного пальця. 5
3. фаланг (двох або трьох) одного пальця. 6
4. фаланг двох пальців кисті. 7
5. фаланг трьох пальців. 10
6. фаланг чотирьох-п’яти пальців. 12
2. п’ясткової кістки або костей (максимум):
1. однієї. 5
2. двох. 7
3. трьох. 10
4. чотирьох-п’яти. 15
3. зап’ястя кістки або костей – багатокутної, трапецивидної, головчатої,
крючковидної, тригранної, горохоподібної (максимум):
1. однієї. 5
2. двох. 7
3. трьох. 10
4. чотирьох і більше.. 15
5. зап’ястя лад’євидної кістки (максимум).. 7
6. зап’ястя напівмісячної кістки (максимум). 6
7. зап’ястя напівмісячної й лад’євидної кістки. 10
8. променевої кістки діафіза, шейки, голівки (максимум). 6
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9. ліктьової кістки (максимум). 6
10. ліктьового відростка. 6
11. вінцевого відростка. 5
12. шиловидного відростка, дистального метафіза (епіметафіза,
епіфіза) в тому числі у „у типовому місці”. 5

14. променевої й ліктьової кісток діафіза (максимум). 12
15. променевої й ліктьової кісток шиловидних відростків. 7
16. променевої кістки “у типовому місці” і шиловидного
відростка ліктьовий

8

17. плеча – плечової кістки діафіза (максимум). 15
18. епікондила надмищелка. 5
19. епікондилів надмищелків. 6
20. кондила мищелка. (одного), включаючи блок або головчате
піднесення.

7

21. кондилів (мищелків, включаючи блок і головчатое
піднесення, міжкондилевий (V- або Т-подібний),
епікондиловий (надмищелковий), черезепікондиловий
(черезмищелковий)

15

22. горбка („бугра”) ізольований. 5
23. голівки, шийки, у т.ч. з відривом великого горбка. 15

е.

1. кістки таза:
1. відриви кісткових фрагментів, крайові переломи (у т.ч. краю
вертлужної западини, відрив передньоверхньої,
передньонижньої ості крила підвіддихової кістки).

4

2. перелом (переломи):
1. підвіддихової кістки (максимум). 7
2. лонной кістки (максимум). 7
3. сідничної кістки (максимум). 7
4. двох кісток з однієї сторони (максимум). 15
5. трьох кісток, вертлюжної западини з однієї сторони
(максимум).

20

6. трьох кісток, вертлужної западини з однієї сторони із
центральним або периферичним вивихом стегна. 25

є.

нижня кінцівка:
1. відриви кісткових фрагментів, крайові переломи:
1. відриви кісткових фрагментів, крайові переломи (за винятком
переломів краю великогомілкової кістки) 4

2. перелом (переломи):
1.пальця або пальців стопи (максимум):
1. фаланги одного пальця (максимум). 4
2. двох–трьох фаланг одного пальця стопи (максимум). 5
3. однієї – трьох фаланг, двох–трьох пальців стопи (максимум). 6
4. однієї – трьох фаланг. 10
5. чотирьох–п'яти пальців стопи (максимум). 10
2. плюсневої, передплюсна (лад’єподібної, кубоподібної, клиноподібної)
кістки або кісток (максимум):
1. однієї. 5
2. двох. 6
3. трьох 10
4. чотирьох і більше. 15
5. п’яткової кістки (максимум). 15
6. п’яткового бугра. 7
7. відростка, відростків. 5
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8. таранної кістки (максимум). 7
9. відростка (відростків) таранної кістки (без перелому її тіла). 4
3. великогомілкової та малогомілкової кістки , включаючи
надколодковий, підблоковий
1. великогомілкової кістки (максимум), включаючи
надколодковий, підблоковий 12

2. внутрішньої колодки. 5
3. краю (країв). 5
4. блока. 6
5. обох блоків, дистального метафіза (епіметафіза). 10
6. міжблокового піднесення. 7
7. малогомілкової кістки – голівки, шийки, діафіза, зовнішньої
колодки.

5

8. великогомілкової і малогомілкової кісток (максимум). 17
9. великогомілкової кістки внутрішньої щиколотки,
малогомілкової кістки, у т.ч. зовнішньої щиколотки й
великогомілкової кістки краю або країв  («трищиколотковий»),
дистального метафіза великогомілкової кістки й зовнішньої
щиколотки.

15

10. великогомілкової кістки внутрішньої щиколотки й
малогомілкової  кістки, у т. ч. зовнішньої щиколотки
(«двощиколотковий»).

10

11. великогомілкової кістки краю (країв. і малогомілкової кістки,
у т.ч. зовнішньої щиколотки 10

12. великоберцової кістки внутрішньої щиколотки й
великогомілкової  кістки краю (країв). 10

13. надколінка (максимум) 8
4. стегно:
1. голівки, шийки, черезвертельний, міжвертельний,
підвертельний, діафіза, епікондиловий (надмищелковий)
(максимум).

20

2. епікондила(-ів), (надмищелка(-ів). 6
3. вертіла(-ів). 8
4. кондила (мищелка). 12
5. обох кондилів (мищелків), (V- або Т-подібний). 20

ж.

епіфізеолізи:
1. розмір страхової виплати визначається шляхом множення
розміру, передбаченого для випадку перелому відповідної
локалізації, на поправочний коефіцієнт 0,8.

-

45. Травматична ампутація або ушкодження верхньої кінцівки, що призвело до
ампутації (включаючи формування кукси)1:

а. до рівня променево-зап’ястного суглоба, зап’ястя, п’ясткових
кісток, основних фаланг пальців кисті. 65

б. до рівня плеча, ліктьового суглоба, передпліччя. 75
в. до рівня лопатки, ключиці. 80

г. єдиної кінцівки на кожному з рівнів, перерахованих вище в
цьому пункті. 100

д. на рівні нігтьової фаланги, міжфалангового суглоба першого
(великого) пальця кисті (втрату фаланги). 15

е. на рівні основної фаланги, п’ястно-фалангового суглоба
першого (великого) пальця кисті (втрату пальця). 20

1 Максимальний (граничний) розмір страхової виплати при множинних і важких ушкодженнях кінцівки у результаті
однієї травми до певного рівня, що не спрчинили ампутацію.
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є. першого (великого) пальця кисті з п’ястковою кісткою або її
частиною. 25

ж.
пальця кисті, крім першого (великого), на рівні нігтьової
фаланги, дистального міжфалангового суглоба (втрату
нігтьової фаланги).

7

з.
пaльця кисті, крім першого (великого), на рівні середньої
фаланги, проксимального межфалангового суглоба (втрату
двох фаланг.

12

і. пальця кисті, крім першого (великого), на рівні основної
фаланги, п’ястно-фалангового суглоба (втрату пальця). 15

к. пальця кисті, крім першого (великого), з п’ястковою кісткою
або її частиною. 20

46. Травматична ампутація або ушкодження нижньої кінцівки, що призвело до
ампутації (включаючи формування кукси)3:
а. до рівня гомілковостопного суглоба, таранних, п'яткової кісток. 60
б. до рівня колінного суглоба й гомілки. 70
в. до рівня тазостегнового суглоба й стегна. 80
г. єдиної кінцівки на кожному з рівнів, перерахованих вище у цьому

розділі.
100

д. на рівні кісток передплесна, плюсневих кісток, суглобів Шопара,
Лісфранка.

50

е. на рівні плюснофалангових суглобів, відсутність всіх пальців
стопи.

40

є. першого (великого) пальця стопи на рівні нігтьової фаланги,
міжфалангового суглоба (втрату нігтьової фаланги, її частини). 7

ж. першого (великого) пальця стопи на рівні основної фаланги,
плюснофалангового суглоба (втрату пальця). 12

з.
пальця стопи, крім першого (великого), на рівні нігтьової й
середньої фаланг, дистального й проксимального міжфалангових
суглобів (втрату однієї, двох фаланг.

5

і. пальця стопи, крім першого (великого), на рівні основної фаланги,
плюснофалангового суглоба (втрату пальця). 7

к. пальця стопи із плюсневої кісткою або її частиною – додатково. 3
47. Шок (травматичний, геморагічний), що настав внаслідок

нещасного випадку 15

48. Обмороження:

а.
загальне охолодження організму (шок):
1. на повітрі. 5
2. на воді. 10

б.

обмороження:
1. 1 ступеня. 5
2. 2 ступеня. 10
3. 3 ступеня. 15
4. 4 ступеня. 20

в.

ускладнення при 3, 4 ступенях обмороження:
1. місцевого характеру:
1. раньова інфекція (анаеробна, гнилиста, гнійна). 15
2. ішемія кінцівки (нейрооваскуліт, змінення дотичної чутливості). 20
2. загального характеру:
1. запалення легенів. 10
2. сепсис. 20
3. емболія. 10
4. гострий міоглобурійний нефроз. 10
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г.

відторгнення органу (ніс, вушні раковини, статевий член):
1. часткове:
1. вушної раковини. 15
2. від 1/3 до 2/3 носа. 30
3. статевого члена. 30
2. повне:
1. вуха. 30
2. носа. 40
3. статевого члена. 50

49. Опіки:

а.
ушкодження поверхневі (1, 2, 3, 3-А ступеня) площею до 12 %
поверхні тіла або глибокі (3-Б, 4 ступеня) площею до 6 % поверхні
тіла.

5

б.
ушкодження поверхневі (1, 2, 3, 3-А ступеня) площею від 13 % до
20 % поверхні тіла, в тому числі глибокі (3-Б, 4 ступеня) від 7 % до
10 % поверхні тіла.

10

в.
ушкодження поверхневі (1, 2, 3, 3-А ступеня) площею від 21 % до
59 % поверхні тіла, в тому числі глибокі (3-Б, 4 ступеня) від 11 %
до 40 % поверхні тіла.

25

г.
ушкодження поверхневі (1, 2, 3, 3-А ступеня) площею від 60 %
поверхні тіла та більше, в тому числі глибокі (3-Б, 4 ступеня) від
41 % поверхні тіла та більше.

45

д. опікова хвороба. 5
50. Вогнепальні поранення:

а. дотичні. 5
б. сліпі. 10
в. наскрізні. 10
г. скальповані голови. 15

51. Випадкові гострі отруєння (неінфекційні), асфіксія, кліщовий або енцефаліт,
енцефаломієліт), ураження електричним струмом (атмосферною електрикою),
укуси змій, ядовитих комах, стовбняк – за відсутності відомостей про ураження
конкретних органів тіла при настанні зазначених подій у разі стаціонарного
лікування протягом:
а. 6-10 днів. 5
б. 11- 20 днів. 10
в. 21 – 30 днів. 15
г. понад 30 днів. 20

52. Оперативне лікування (додатково до пунктів, що враховують факт ушкодження),
одноразово, з приводу однієї травми однієї локалізації (її ускладнень):

а.

на одному–двох пальцях кисті або стопи:
1. з приводу ушкодження сухожиль, зв'язок, капсулів суглобів,
фаланг, пальцевих нервів– на трьох і більше пальцях кисті або
стопи.

5

2. з приводу ушкодження сухожиль, зв'язок і капсули суглобів,
фаланг, пальцевих нервів. 7

б.

в області щелепи, ключиці, акроміально-ключичного зчленування,
променево зап’ястного суглоба, кисті, стопи з приводу ушкодження:
1. одного–двох анатомічних утворень – сухожилля, нерва, зв'язки,
м'яза, капсули суглоба, або однієї кістки, одного зчленування 5

2. трьох і більше анатомічних утворень та (або) двох і більше
кісток, зчленувань, ендопротезування 8
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в.

в області обличчя (включаючи пластичні операції на м'яких тканинах –
шкірі, пов'язані з косметичними порушеннями), операції на кістках кістяка
обличчя (за винятком щелепних, див. підпункт „б"), в області лопатки,
плечового суглоба,  плеча, ліктьового суглоба, передпліччя, стегна,
колінного суглоба, гомілки, гомілковостопного суглоба, грудної клітини з
приводу ушкодження:
1. пластичні операції на м’яких тканинах у зв’язку з наслідками
ушкоджень. 5

2. одного – двох анатомічних утворень / сухожилля, нерву,
зв’язки, м’яза, капсули суглоба, або однієї кістки, одного
зчленування, пластична операція з приводу ушкодження особи,
операція на кісках обличчя.

7

3. трьох і більше анатомічних утворень та (або) двох і більше
кісток, зчленувань, ендопротезування. 10

г. в області склепіння черепа, основи черепа, головного мозку (його
оболонок), таза, тазостегнового суглоба, хребта, спинного мозку (його
оболонок) з приводу ушкодження: одного-двох анатомічних
утворень – оболонок мозку, речовини мозку, нерву, сухожилля,
зв’язки, м’яза, капсули суглоба, або кісток склепіння черепа,
кісток основи черепа, однієї з інших кісток, зчленувань.

10

д. трьох і більше анатомічних утворень та (або) кісток склепіння й
основи черепа, двох і більше інших кісток, розрив зчленувань,
ендопротезування.

15

е.

оперативне видалення (при розкритті див. підпункт „е”) гематоми
(гематом), що не розсмокталася, видалення сторонніх предметів
(за винятком сторонніх предметів порожнини черепа, ока, грудної
й черевної порожнини) після закінчення 10 днів після травми в
умовах стаціонару, операція взяття кісткового трансплантата
(декількох трансплантатів. з однієї кістки поза областю
ушкодження, операція з приводу м’язової грижі.

5

є. операція з метою відновлення судинного русла, у зв’язку з
ушкодженням великих судин або серця. 10

ж.
операція (операції) взяття шкіряного трансплантата або
трансплантатів, артроскопічні операції, резекція носової
перегородки у зв'язку з переломом кісток, хряща носа.

3

з.

розкриття гематоми (гематом), розкриття, пов'язаного з травмою
нагноєння (абсцесів, флегмон), видалення відшарованої
гематомою або скупченням гною нігтьової пластинки,
черезшкірна (закрита. фіксація відломків або кісток, що
складають один суглоб, спицями.

1

53. Комплекс ушкоджень, отриманих у результаті однієї події, що не включає в себе
ушкодження, передбачені у пунктах 1–51, якщо ці ушкодження (що входять до
комплексу) вимагали  безперервного лікування загальною тривалістю не менше
15 днів, розмір виплати не залежить від кількості ушкоджень, отриманих
одночасно (при оперативному лікуванні додатково виплачується страхова
виплата, якщо вона передбачена у пункті 52):

а. за кожний день безперервного лікування протягом від 15 до 30
днів. 0,1

б. при безперервному лікуванні протягом 31 дня і більше. 3
Примітки.
1. При кожному повторному в період дії Договору страхування випадку, передбаченому у
пункті 53, розмір щоденної (0,1 %) і максимальної (3 %) страхової виплати відповідно до умов
пункту, передбаченої підпунктами „а” і „б”, знижується удвічі (0,1 %,0,05 %,0,025 %., 3 %, 1,5
%, 0,75 %).
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2. Пункт 53 не застосовується, якщо:
а. строк безперервного лікування ушкоджень, зазначених у пункті 53, становить менше 15
(п’ятнадцяти) календарних днів;
б. строк безперервного лікування відповідно до наданих документів не може бути
встановлений;
в. при ушкодженнях, зазначених у пункті 53, якщо їхнє лікування збіглося у часі з лікуванням з
приводу  інших ушкоджень (у т.ч. передбачених іншими пунктами цієї таблиці).

54. Ушкодження, не наведені у цій таблиці, можуть бути оцінені лікарем-експертом
Страховика шляхом застосування аналогічних уражень, або їхніх наслідків з
наведеними відсотками виплат (без урахування професійної працездатності
Застрахованої особи).
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Додаток 3
до Правил добровільного

страхування від нещасних випадків

Додаткові умови добровільного страхування водія та (або) пасажирів наземного
транспорту від нещасних випадків

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В даних Додаткових умовах добровільного страхування водія та (або) пасажирів
наземного транспорту від нещасних випадків (далі – Додаткові умови) застосовуються наступні
терміни та визначення:
1.1.1. Водій – особа, яка керує транспортним засобом на законних підставах і має посвідчення
водія (посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування
транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом тощо)
відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом,
перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі;
1.1.2. Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком про
добровільне страхування водія та (або) пасажирів наземного транспорту від нещасних випадків,
згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку
здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі
страхування Страхувальником, на користь якої укладено Договір страхування, а Страхувальник
зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови
Договору страхування;
1.1.3. Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) –- будь-яка подія, що сталася під час руху
(припинення руху тощо) транспортного засобу, внаслідок якої заподіяно шкоду майновим
інтересам Застрахованої особи, пов’язаним з її життям, здоров’ям та/або працездатністю;
1.1.4. Застрахована особа – фізична особа, яка є водієм або пасажиром транспортного засобу,
про страхування якої за її згодою укладається Договір страхування. Згодою на страхування
Застрахованої особи за цими Додатковими умовами є її свідоме, без впливу примусу,
користування транспортним засобом, зазначеним у Договорі страхування;
1.1.5. Пасажир – особа, яка користується транспортним засобом на законних підставах, але не
причетна до керування ним;
1.1.6. Транспортний засіб (ТЗ) – зазначений у Договорі страхування пристрій, призначений
для перевезення людей, вантажу та (або) інших предметів (речей тощо), а також встановленого
на ньому спеціального обладнання чи механізмів;
1.2. Терміни та визначення, що не обумовлені даними Додатковими умовами, визначаються
Правилами добровільного страхування від нещасних випадків (далі – Правила або Правила
страхування), Договором страхування та (або) чинним законодавством. Якщо значення якого-
небудь терміну не обумовлено цими Додатковими умовами, Правилами, Договором
страхування та не може бути визначено, виходячи із законодавства, то такий термін
використовується виходячи з практики застосування термінів у страхуванні (юриспруденції
тощо) або у своєму звичайному лексичному значенні.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Страховик укладає Договори страхування із Страхувальниками відповідно до чинного
законодавства України та цих Додаткових умов.
2.2. Ці Додаткові умови регулюють відносини, які виникають між Страховиком та
Страхувальниками, Застрахованими особами та/або Вигодонабувачами з приводу здійснення
добровільного страхування водія та (або) пасажирів наземного транспорту від нещасних
випадків, пов’язаних з дорожньо-транспортною пригодою, на випадок заподіяння шкоди
життю, здоров’ю та працездатності Застрахованої особи протягом строку дії Договору
страхування.
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2.3. Положення, викладені в цих Додаткових умовах, доповнюють положення Правил та
застосовуються до Договору страхування разом з ними. За наявності розбіжностей між
положеннями Правил та цих Додаткових умов, застосовуються відповідні положення цих
Додаткових умов. Конкретні умови страхування визначаються при укладанні Договорів
страхування. За згодою Сторін у Договір страхування можуть бути включені також інші умови,
що не суперечать цим Додатковим умовам, Правилам страхування та чинному законодавству.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані
з життям, здоров’ям та працездатністю Страхувальника чи третьої особи (Застрахованої особи),
визначеної Страхувальником у Договорі страхування за її згодою, яким може бути заподіяна
шкода внаслідок нещасного випадку, пов’язаного з дорожньо-транспортною пригодою.

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ

4.1. За цими Додатковими умовами страховим ризиком є нещасний випадок із Застрахованою
особою, пов'язаний з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася під час користування
транспортним засобом, зазначеним у Договорі страхування.
4.2. За цими Додатковими умовами страховими випадками є наступні події, які відбулися
внаслідок нещасного випадку із Застрахованою особою, а саме:
4.2.1. Смерть (загибель) Застрахованої особи;
4.2.2. Встановлення Застрахованій особі інвалідності;
4.2.3. Тимчасова втрата Застрахованою особою працездатності;
4.2.4. Травматичні ушкодження та/або функціональні розлади здоров’я Застрахованої особи.
4.3. Події, зазначені у пункті Ошибка! Источник ссылки не найден. Додаткових умов,
визнаються страховими випадками, за умови, якщо вони відбулися внаслідок нещасного
випадку, який стався протягом строку дії та в місці дії Договору страхування, що підтверджено
належним чином відповідно до умов цих Додаткових умов, Правил та Договору страхування;

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5.1. Крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування, передбачених Розділом 5
Правил страхування, за цими Додатковими умовами, за умови що інше не передбачено
Договором страхування, до страхових випадків не відносяться та страхова виплата не
здійснюється, якщо страховий випадок відбувся внаслідок:
5.1.1. Порушення правил експлуатації ТЗ, вимог діючого законодавства щодо технічного стану
і обладнання ТЗ, що мало прямий безпосередній вплив на настання страхового випадку;
5.1.2. Непідкорення владі (втечи з місця пригоди, переслідування правоохоронними органами),
вчинення дій, що караються згідно з чинним законодавством країн, на території яких діє
страховий захист. В цьому випадку страхова виплата не здійснюється особам, які були причетні
до визначених в цьому підпункті дій;
5.1.3. Перевищення кількості Застрахованих осіб, що знаходились у ТЗ на момент настання
страхового випадку, над кількістю посадкових місць (включаючи місце водія), що передбачена
характеристиками ТЗ відповідно до документів підтверджуючих його державну реєстрацію
згідно вимог діючого законодавства;
5.1.4. Використання транспортного засобу не за призначенням;
5.1.5. Використання транспортного засобу в учбових цілях, участі у спортивних змаганнях,
тестах на швидкість, у випробуваннях на надійність тощо;
5.1.6. Передачі транспортного засобу в лізинг, оренду, прокат або використання в якості таксі
(маршрутного таксі), якщо інше не було погоджено із Страховиком;
5.1.7. Порушення правил перевезення пасажирів та вантажів;
5.1.8. Вибуху, спричиненого перевезенням та (або) зберіганням боєприпасів, вибухових чи
легкозаймистих речовин, крім випадків їх перевезення ТЗ, призначеними для перевезення
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вибухонебезпечних та легкозаймистих речовин у відповідності з вимогами чинного
законодавства України;
5.1.9. Порушення правил пожежної безпеки, завантаження, вивантаження, перевезення або
зберігання вогненебезпечних, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та предметів у
непристосованих для цього транспортних засобах;
5.1.10. Порушення Застрахованою особою наступних Правил дорожнього руху, а саме:
5.1.10.1.Перевищення встановлених обмежень швидкості руху ТЗ більш, ніж на 50 км/год;
5.1.10.2.Виїзд ТЗ на смугу зустрічного руху в місцях, де такий виїзд заборонений;
5.1.10.3.Недотримання вимог дорожніх знаків, що забороняють рух транспортних засобів;
5.1.10.4.Порушення правил руху через залізничні переїзди.
5.1.11. Використання Застрахованою особою транспортних засобів або знарядь праці, що
належать роботодавцю, з власною корисною метою та (або) без дозволу адміністрації
роботодавця.
5.2. Договором страхування може бути передбачено застосування певних виключень зі
страхових випадків та обмежень страхування окремо щодо страхових випадків із водіями ТЗ та
(або) окремо щодо страхових випадків із пасажирами ТЗ, за умови їх належного зазначення у
Договорі страхування.
5.3. Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення зі страхових випадків
та обмеження страхування, що не суперечать цим Додатковим умовам, Правилам і чинному
законодавству, за умови їх належного зазначення у Договорі страхування.
5.4. Конкретний перелік виключень зі страхових випадків та (або) обмежень страхування
зазначається в Договорі страхування.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ

6.1. Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком і Страхувальником
під час укладення Договору страхування.
6.2. Договір страхування може укладатись Сторонами за однією з нижченаведених систем:
6.2.1. «Система посадкових місць». Страхова сума встановлюється окремо на кожне посадкове
місце ТЗ, включаючи місце водія. Загальна страхова сума за Договором страхування за
«Системою посадкових місць» розраховується як сума всіх страхових сум, встановлених на
кожне посадкове місце ТЗ, включаючи місце водія;
6.2.2. «Паушальна система». Встановлюється загальна страхова сума на всі посадкові місця ТЗ,
включаючи місце водія. При цьому Застрахованими особами вважаються водій та кожний з
пасажирів, які користуються ТЗ. Страхова сума, в межах якої Страховик зробить страхову
виплату, розподіляється по кожній Застрахованій особі, потерпілій внаслідок страхового
випадку, таким чином, якщо інше не передбачене Договором страхування:

Кількість Застрахованих осіб,
потерпілих внаслідок
страхового випадку

1 2 3 4 і більше

Розмір страхової суми на
кожну Застраховану особу, %
від Загальної страхової суми
за Договором страхування

50,00% 35,00% 30,00%

Частка від ділення Загальної
страхової суми за Договором
страхування на кількість

потерпілих Застрахованих осіб

6.2.3. «Пропорційна система». Встановлюється загальна страхова сума на всі посадкові місця
ТЗ, включаючи місце водія. При цьому Застрахованими особами вважаються водій та кожний з
пасажирів, які користуються ТЗ. Страхова сума, в межах якої Страховик зробить страхову
виплату, розподіляється по кожній Застрахованій особі як частка від ділення Загальної
страхової суми за Договором страхування на кількість Застрахованих осіб, потерпілих
внаслідок страхового випадку, або на загальну кількість Застрахованих осіб, визначену
умовами Договору страхування.
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6.3. Кількість Застрахованих осіб не може перевищувати максимальну кількістю посадкових
місць, включаючи місце водія, що передбачена характеристиками ТЗ відповідно до документів
підтверджуючих його державну реєстрацію згідно вимог діючого законодавства.

7. ЗМІНА СТУПЕНЮ СТРАХОВОГО РИЗИКУ

7.1. Зміною ступеня страхового ризику за цими Додатковими умовами вважається будь-яке
змінення даних (інформації) та/або обставин, що мають істотне значення для оцінки
Страховиком страхового ризику, наданих Страхувальником при укладенні Договору
страхування.
7.2. Додатково до положень розділу 9 Правил страхування даними (інформацією) та
обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування, вважаються:
7.2.1. Використання ТЗ за іншим призначенням або іншою метою, ніж ті що визначені при
укладенні Договору страхування;
7.2.2. Зміна конструкції ТЗ або встановлення деталей, вузлів, агрегатів чи обладнання, яке не
відповідає вимогам виробника такого ТЗ та (або) встановлення якого не передбачено технічною
документацією виробника;
7.2.3. Використання ТЗ в учбових цілях, участі у спортивних змаганнях, тестах на швидкість, у
випробуваннях на надійність тощо. Зміна власника транспортного засобу;
7.2.4. Передача транспортного засобу в лізинг, оренду, прокат або використання в якості таксі
(маршрутного таксі) тощо.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Додатково до положень розділу 11 Правил страхування за цими Додатковими умовами
Страхувальник зобов’язаний:
8.1.1. Дотримуватись умов експлуатації, збереження та обслуговування ТЗ відповідно до вимог
виробника та діючого законодавства;
8.1.2. Надати можливість уповноваженим представникам Страховика та (або) компетентних
органів провести огляд і експертизу ТЗ для визначення обставин і наслідків страхового
випадку;
8.2. Додатково до положень розділу 11 Правил страхування за цими Додатковими умовами
Страховик має право:
8.2.1. Здійснювати огляд ТЗ при укладенні Договору страхування та (або) при настанні
страхового випадку.

9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

9.1. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Застрахована
особа) та (або) Вигодонабувач додатково до положень розділу 12 Правил страхування
зобов’язаний:
9.1.1. Діяти у відповідності до Правил дорожнього руху;
9.1.2. Надати Страховику (його представнику) ТЗ та його обладнання для огляду, не проводячи
робіт по зміні його стану, крім заходів, необхідних для транспортування, рятування (у тому
числі людей і тварин) чи запобігання надзвичайних ситуацій, за умови погодження зазначених
дій із Страховиком;
9.1.3. Надати інформацію про інших учасників ДТП, у разі їх наявності.

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

10.1. Крім документів визначених розділом 13 Правил страхування, за цими Додатковими
умовами для встановлення причин, наслідків, обставин настання події, що може бути визнана
страховим випадком, прийняття рішення про здійснення страхової виплати або відмову у
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здійсненні страхової виплати, визначення розміру страхової виплати, Страхувальник
/Застрахована особа або Вигодонабувач, зобов’язані надати Страховику наступні документи:
10.1.1. Документ, що посвідчує право водія керувати ТЗ (посвідчення водія, довіреність,
тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право
керування транспортним засобом, шляховий лист та ін.);
10.1.2. Проїзний документ пасажира ТЗ, у випадках передбачених законодавством;
10.1.3. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ або інший документ, що підтверджує державну реєстрацію
транспортного засобу;
10.1.4. Акт огляду (експертизи) ТЗ та (або) інші документи компетентних органів, складені у
зв’язку із настанням страхового випадку.

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ

11.1. Цими Додатковими умовами регламентовано основні положення добровільного
страхування водія та (або) пасажирів наземного транспорту від нещасних випадків, відповідно
до яких може укладатися Договір страхування.
11.2. За згодою Сторін до умов Договору страхування можуть бути внесені застереження,
доповнення, зміни та особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування,
що відповідають положенням цих Додаткових умов, Правил страхування та не суперечать
чинному законодавству України з обов’язковим викладенням тексту таких застережень,
доповнень, змін та особливих умов страхування в Договорі страхування.
11.3. В частині здійснення добровільного страхування водія та (або) пасажирів наземного
транспорту від нещасних випадків, неврегульованій цими Додатковими умовами, діють
Правила страхування.
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Додаток 4
до Правил добровільного

страхування від нещасних випадків

СТРАХОВІ ТАРИФИ
ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ ВОДІЯ ТА (АБО) ПАСАЖИРІВ НАЗЕМНОГО

ТРАНСПОРТУ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

1. РІЧНІ БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ ВОДІЯ ТА (АБО) ПАСАЖИРІВ НАЗЕМНОГО

ТРАНСПОРТУ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
(% від страхової суми)

Таблиця 1

№
з/п

Номер
пункту
Додатко
вих умов
(Додатку

3 до
Правил)

Страхові випадки

Базовий річний
страховий
тариф,

% від страхової
суми

1 4.3.1 Смерть (загибель) Застрахованої особи 0,30

2 4.3.2 Встановлення Застрахованій особі інвалідності 0,55

3 4.2.3 Тимчасова втрата Застрахованою особою працездатності 1,15

4 4.2.4 Травматичні ушкодження та/або функціональні розлади
здоров’я Застрахованої особи 1,00

2. КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ ДО РІЧНИХ БАЗОВИХ СТРАХОВИХ ТАРИФІВ
ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ ВОДІЯ ТА (АБО) ПАСАЖИРІВ НАЗЕМНОГО

ТРАНСПОРТУ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

2.1. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від системи
визначення розмірів страхових сум, за якою укладається Договір страхування

В залежності від системи визначення розмірів страхових сум, за якою укладається Договір
страхування, Страховиком можливе застосування до Річних базових страхових тарифів по
добровільному страхуванню водія та (або) пасажирів наземного транспорту від нещасних
випадків (Таблиця 1 Розділу 1 Додатку 4 до Правил) наступних коригуючих коефіцієнтів (Кс):

Таблиця 2
Система визначення розмірів страхових сум,
за якою укладається Договір страхування Кс

«Система посадкових місць» 1,00

«Паушальна система» 1,20
«Пропорційна система» з розподілом страхової суми на загальну кількість

Застрахованих осіб, визначену умовами Договору страхування 1,10

«Пропорційна система» з розподілом страхової суми на кількість
Застрахованих осіб, потерпілих внаслідок страхового випадку 1,30
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2.2. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від
кількості Застрахованих осіб (кількості посадкових місць ТЗ, включаючи місце водія)

В залежності від кількості Застрахованих осіб (кількості посадкових місць ТЗ, включаючи місце
водія) щодо яких надається страховий захист за Договорами страхування, Страховиком
можливе застосування до Річних базових страхових тарифів по добровільному страхуванню
водія та (або) пасажирів наземного транспорту від нещасних випадків (Таблиця 1 Розділу 1
Додатку 4 до Правил) наступних коригуючих коефіцієнтів (Кпм):

Таблиця 3
Кількість Застрахованих осіб

(кількість посадкових місць ТЗ, включаючи місце водія)
Діапазон
значень Кк

1 – 2 1,01 – 1,10

3 – 5 0,96 – 1,00

6 – 9 0,91 – 0,95

10 – 17 0,86 – 0,90

18 і більше 0,50 – 0,85

2.3. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від строку
дії Договору страхування

При укладенні Договору страхування на строк менш, ніж 12 (дванадцять) календарних місяців,
Страховиком можливе застосування до Річних базових страхових тарифів по добровільному
страхуванню водія та (або) пасажирів наземного транспорту від нещасних випадків (Таблиця 1
Розділу 1 Додатку 4 до Правил) наступних коригуючих коефіцієнтів (Ксд):

Таблиця 4
Строк дії Договору

страхування
Діапазон

значень Ксд
Строк дії Договору

страхування
Діапазон

значень Ксд
до 1 місяця 0,003 - 0,250 до 7 місяців 0,500 - 0,750

до 2 місяців 0,083 - 0,350 до 8 місяців 0,583 - 0,800

до 3 місяців 0,166 - 0,400 до 9 місяців 0,666 - 0,850

до 4 місяців 0,250 - 0,500 до 10 місяців 0,750 - 0,900

до 5 місяців 0,333 - 0,600 до 11 місяців 0,833 - 0,950

до 6 місяців 0,416 - 0,700 до 12 місяців 0,916 - 1,000

2.4. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від Місця дії
Договору страхування

При визначенні у Договорі страхування певного місця дії (території надання страхового
захисту), Страховиком можливе застосування до Річних базових страхових тарифів по
добровільному страхуванню водія та (або) пасажирів наземного транспорту від нещасних
випадків (Таблиця 1 Розділу 1 Додатку 4 до Правил) наступних коригуючих коефіцієнтів (Кмд):

Таблиця 5

Місце дії Договору страхування Діапазон
значень Кмд

Певний населений пункт або регіон України 0,50 – 0,99
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Україна 1,00

Країни СНД та Європи 1,01 – 1,50

Інші країни світу 1,25 – 2,50

При необхідності застосування декількох коригуючих коефіцієнтів, коригуючий коефіцієнт
Кмд розраховується шляхом множення всіх коефіцієнтів, обраних у Таблиці 5 Розділу 2
Додатку 4 до Правил.

2.5. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від розміру
страхових виплат при Тимчасовій втраті Застрахованою особою працездатності

В залежності від розміру страхових виплат при Тимчасовій втраті Застрахованою особою
працездатності, Страховиком можливе застосування до Річних базових страхових тарифів по
добровільному страхуванню водія та (або) пасажирів наземного транспорту від нещасних
випадків (Таблиця 1 Розділу 1 Додатку 4 до Правил) наступних коригуючих коефіцієнтів (Ктн):

Таблиця 6
Розмір страхових виплат

при Тимчасовій втраті Застрахованою особою працездатності,
% від страхової суми

Діапазон
значень Ктн

до 0,10 % (включно) 0,60 – 0,70

0,11% – 0,20% 0,71 – 1,00

0,21% – 0,50% 1,01 – 2,00

0,51% - 0,80% 2,01 – 2,80

0,81% - 1,00% 2,81 – 3,50

1,01% - 2,00% 3,51 – 4,00

2.6. Коригуючі коефіцієнти до річних базових страхових тарифів в залежності від
обставин, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику

В залежності від наступних обставин, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику,
Страховиком можливе застосування до Річних базових страхових тарифів по добровільному
страхуванню водія та (або) пасажирів наземного транспорту від нещасних випадків (Таблиця 1
Розділу 1 Додатку 4 до Правил) наступних коригуючих коефіцієнтів (Кіз):

Таблиця 7
Обставини, що мають істотне значення

для оцінки страхового ризику
Діапазон
значень Кіз

Розмір і вид франшизи 0,20 – 2,00

Порядок сплати страхових платежів 0,50 – 1,20

Перелік страхових випадків включених до страхового захисту за Договором
страхування 0,80 – 1,50

Включення до страхового захисту певних виключень із страхових випадків та
обмежень страхування у випадках, передбачених Правилами та Договором
страхування

0,10 – 7,00
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