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1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В даних Правилах добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби (нова
редакція) (далі – Правила або Правила страхування) застосовуються наступні терміни та
визначення:
1.1.1. Вигодонабувач - фізична особа або юридична особа, призначена Страхувальником при
укладанні Договору добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби за згодою
Застрахованої особи для отримання страхових виплат, або спадкоємці Застрахованої особи у
випадках, визначених цими Правилами та/або чинним законодавством України.
1.1.2. Декларація про стан здоров’я - письмова заява, яка подається Страхувальником або
Застрахованою особою під час укладення Договору добровільного страхування здоров’я на
випадок хвороби та містить інформацію про стан здоров’я Застрахованої особи, з метою
визначення ступеня страхового ризику та прийняття Страховиком рішення щодо укладення
Договору страхування.
1.1.3. 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 при
взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності,
внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими
громадянами та забезпечити її соціальний захист.
1.1.5. Договір добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби (далі – Договір
страхування) – письмова угода між Страхувальником і Страховиком про добровільне
страхування здоров’я на випадок хвороби, 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. Загострення хронічного захворювання (рецидив) – період перебігу хронічної хвороби,
впродовж якого присутні суб’єктивні скарги та об’єктивні клінічні прояви хвороби, що
потребують медикаментозного та іншого лікування до повернення у стан ремісії.
1.1.7. 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.
1.1.8. Захворювання (хвороба) - патологічний процес, який проявляється порушеннями
морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин чи/та функціонування
організму (його частин) у людини. Під захворюванням (хворобою) розуміється погіршення
фізичного та/або психічного стану Застрахованої особи, що може призвести до тимчасової
втрати працездатності, інвалідності чи смерті без своєчасного надання кваліфікаційної
медичної допомоги.
1.1.9. Інвалідність - соціальна недостатність (дезадаптація) внаслідок обмеження
життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій
організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.
1.1.10.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 інші). До компетентних
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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).
1.1.11. 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.
1.1.12. Ліміт відповідальності Страховика – сума, що не перевищує встановлену в Договорі
страхування страхову суму, в межах якої Страховик зобов’язаний здійснити страхову виплату
при настанні страхового випадку, і за згодою Сторін може встановлюватись по окремому
ризику/випадку.
1.1.13. Медичні заклади – юридичні особи будь-якої форми власності та організаційно-
правової форми або їх відокремлені підрозділи та фізичні особи-підприємці, що забезпечують
медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності
медичних (фармацевтичних) працівників.
1.1.14. Основне захворювання - патологічний стан, який за певних умов становить найбільшу
загрозу для життя, здоров'я, працездатності Застрахованої особи і потребує першочергових
лікувальних заходів, є причиною звернення за медичною допомогою або був безпосередньою
причиною смерті.
1.1.15. Період страхування – визначений Договором страхування строк надання страхового
захисту Застрахованій особі протягом встановленого Сторонами строку дії Договору
страхування.
1.1.16. Професійне захворювання - захворювання, що виникло внаслідок професійної
діяльності Застрахованої особи та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих
речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.
1.1.17. Сторони Договору страхування (Сторони) – Страховик та Страхувальник, між якими
укладено Договір страхування, при цьому кожний з них окремо іменується Сторона.
Застрахована особа, яка надала згоду Страхувальнику про страхування і визначена Договором
страхування, також є Стороною такого Договору страхування.
1.1.18. 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.
1.1.19. Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховик відповідно до умов
Договору страхування при настанні страхового випадку.
1.1.20. Страховий захист - сукупність зобов’язань Страховика перед Страхувальником,
Застрахованою(ими) особою(ами) та/або Вигодонабувачем(ами) згідно з умовами Договору
страхування.
1.1.21. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.1.22. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов Договору
страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
1.1.23. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
1.1.24. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
1.1.25. Страховик - Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Теком»
(ПрАТ СК «Теком»).
1.1.26. Страхувальник - юридична особа або дієздатна фізична особа, у тому числі фізична
особа – підприємець, яка уклала зі Страховиком Договір страхування.
1.1.27. Супутня хвороба - захворювання, що не було пов'язане безпосередньо з основною
хворобою та суттєво не вплинуло на її розвиток і перебіг.
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1.1.28. Тимчасова втрата працездатності – непрацездатність Застрахованої особи спричинена
фізичною нездатністю здійснювати трудову діяльність (хвороба, травма, вагітність та пологи),
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 із захворюванням.
1.1.29.Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором
страхування.
1.1.30.Хронічне захворювання – захворювання (хвороба) з первинним перебігом більше 6
(шести) місяців або періодами загострень частіше 3 (трьох) разів на рік та/або виявленими
стійкими (такими, що не зникають впродовж періоду ремісії) морфологічним змінами та
функціональними розладами тканин та органів.
1.2. Інші терміни, що не обумовлені даними Правилами, визначені законодавством України.
Якщо значення якого-небудь терміну не обумовлено Правилами та не може бути визначено,
виходячи із законодавства, то такий термін використовується у своєму звичайному лексичному
значенні.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Страховик укладає Договори страхування із Страхувальниками відповідно до чинного
законодавства України та цих Правил.
2.2. Ці Правила страхування регулюють відносини, які виникають між Страховиком та
Страхувальниками, Застрахованими особами та/або Вигодонабувачами з приводу здійснення
добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби.
2.3. Ці Правила страхування встановлюють загальні умови і порядок укладання, виконання і
припинення дії Договорів страхування. Конкретні умови 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 Страховиком договори про страхування третіх осіб
(Застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Договір страхування неповнолітньої особи може бути укладений її батьками, опікунами
(піклувальниками) або іншими особами за згодою батьків, опікунів (піклувальників).
Укладення договору про страхування Застрахованої особи не звільняє Страхувальника від
виконання обов’язків за Договором страхування. Якщо Страхувальник уклав Договір
страхування відносно себе, то він одночасно є і Застрахованою особою.
2.5. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків Страхувальника згідно з Договором
страхування, крім обов’язку сплати страхового(их) платежу(ів). Виконання або невиконання
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. Призначення Вигодонабувача(ів) не звільняє Страхувальника від
виконання обов’язків за Договором страхування.
2.7. Якщо Вигодонабувач не визначений Договором страхування, страхову виплату у разі
смерті Застрахованої особи отримують спадкоємці Застрахованої особи згідно чинного
законодавства.
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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 внаслідок хвороби або у випадку його (її)
захворювання на хворобу, передбачену Договором страхування, яка сталася зі
Страхувальником чи Застрахованою особою під час дії Договору страхування.

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

4.1. За цими Правилами страховим ризиком є ризик захворювання Застрахованої особи під
час дії Договору страхування.
4.2. За цими Правилами страховими випадками є наступні події, які відбулися із
Застрахованою особою внаслідок хвороби, а саме:
4.2.1. Смерть Застрахованої особи;
4.2.2. Встановлення Застрахованій особі інвалідності;
4.2.3. Тимчасова втрата працездатності Застрахованої особи;
4.2.4. Захворювання Застрахованої особи.
4.3. Події, зазначені у пункті 4.2. Правил страхування, визнаються страховими випадками, за
умови, якщо вони відбулися внаслідок захворювання, яке сталося протягом строку дії та в місці
дії Договору страхування, що підтверджено належним чином відповідно до умов цих Правил та
Договору страхування.
4.4. Смерть Застрахованої особи або встановлення їй інвалідності визнається страховим
випадком у випадку настання вказаних подій протягом 6 (шести) місяців від дня виникнення
захворювання (хвороби) Застрахованої особи, незалежно від дати закінчення строку дії
Договору страхування, якщо інший строк не передбачений Договором страхування.
4.5. Договором страхування може бути встановлений певний перелік груп інвалідності,
встановлення яких Застрахованій особі (в тому числі зміна встановленої групи інвалідності на
вищу), згідно порядку (механізму) визначеного діючим законодавством, є страховим випадком.
4.6. Договором страхування можуть бути встановлені спеціальні обмеження щодо тривалості
непрацездатності в днях, в разі перевищення якої, подія буде визнаватися страховим випадком.
4.7. Договором страхування може бути передбачені обмеження щодо тривалості захворювання
Застрахованої особи після закінчення певного періоду від дати набуття чинності Договором
страхування для визнання події страховим випадком.
4.8. Договір страхування може бути укладений на випадок настання усіх або деяких із
страхових випадків, зазначених у п. 4.2. цих Правил.
4.9. Договір страхування може укладатися на випадок будь – якого захворювання з певного
класу хвороб чи певного переліку класів хвороб, передбачених Переліком хвороб і розмірів
страхових виплат при добровільному страхуванні здоров’я на випадок хвороби,  визначеному у
Додатку №2 до цих Правил (далі – Перелік).
4.10. Договором страхування може бути передбачено обмеження допустимої кількості
страхових випадків передбачених п.п.4.2.3. та 4.2.4 цих Правил, протягом строку дії Договору
страхування.
4.11. Конкретний перелік страхових випадків узгоджується Страховиком і Страхувальником
при укладанні Договору страхування та зазначається у Договорі страхування.
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5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА

5.1. Страхова сума встановлюється та зазначається в Договорі страхування за згодою
Страхувальника та Страховика.
5.2. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових
випадків, Договору страхування в цілому та відносно кожної Застрахованої особи.
5.3. Страхувальник має право відновити страхову суму/ліміт відповідальності Страховика або
збільшити його розмір, за умови сплати додатково страхового платежу.
5.4. Страхова сума в період дії Договору страхування може бути збільшена за заявою
Страхувальника, шляхом укладення додаткової угоди (договору) до Договору страхування та
сплати додаткового страхового платежу.
5.5. Договором страхування можуть бути передбачені наступні види франшиз:
5.5.1.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.
5.5.2.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.
5.5.3.Часова франшиза. При встановленні часової франшизи страхова виплата не здійснюється
Страховиком, якщо страховий випадок настав протягом певного строку з початку строку дії
Договору страхування або з моменту його укладення.
5.6. Договором страхування може бути передбачено, що розмір франшизи може збільшуватись
на певний відсоток від її розміру, визначеного Договором страхування, для кожного наступного
страхового випадку.
5.7. Порядок застосування, розмір та вид франшиз зазначається у Договорі страхування.

6. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ

6.1. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі
відповідної статистики настання страхових випадків. Страховий тариф встановлюється у
відсотках від страхової суми.
6.2. Конкретний розмір страхового тарифу визначається при укладенні Договору страхування
на підставі таблиці Базових річних страхових тарифів залежно від розміру страхової суми,
лімітів відповідальності, строку дії Договору страхування, розміру франшизи, місця дії
Договору страхування, віку, умов праці Застрахованої особи та інших чинників залежно від
конкретних Договору умов страхування.
6.3. Базові страхові тарифи з добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби та
коригуючі коефіцієнти зазначені у Додатку №1 до цих Правил.
6.4. Страховий платіж сплачується Страхувальником одноразово при укладанні Договору
страхування, якщо інше не встановлено Договором страхування. Строк сплати платежу
зазначається у Договорі страхування.

7. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

7.1. Не приймаються на страхування:
7.1.1. особи, визнані недієздатними у встановленому чинним законодавством порядку;
7.1.2. особи, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;
7.1.3. особи, які проходять військову службу.
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7.2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не приймаються на страхування особи,
які на час укладання Договору страхування знаходяться на обліку в наркологічних,
психоневрологічних, туберкульозних та шкірно-венерологічних диспансерах, центрах з
профілактики та боротьби із синдромом набутого імунного дефіциту (СНІД), спеціалізованих
диспансерах, а також особи, які є ВІЛ-інфікованими, страждають онкологічними
захворюваннями, гострим енцефалітом, психічними розладами та захворюваннями, тяжкими
захворюваннями (некомпенсована форма) центральної або периферичної нервової системи,
цукровим діабетом інсулінозалежної форми, захворюваннями серцево-судинної системи з
порушенням кровообігу важкого ступеня.
7.3. Страховиком при укладанні Договору страхування можуть встановлюватися інші
обмеження щодо страхування (за віком, станом здоров’я, тощо).
7.4. До страхових випадків не відносяться та страхова виплата не здійснюється, якщо
страховий випадок стався внаслідок:
7.4.1. вчинення Застрахованою особою чи її участі у вчиненні злочину, готуванні до злочину
або замаху на його вчинення;
7.4.2. будь-яких дій Застрахованої особи, здійснених нею у стані алкогольного сп’яніння (в
тому числі за умови вживання будь-яких речовин з метою сп’яніння) або під впливом
наркотичних чи токсичних речовин чи лікарських засобів без призначення лікаря;
7.4.3. отруєння наркотичними або токсичними речовинами, алкоголем або іншими
речовинами, які вживалися з метою сп’яніння, виключаючи випадки, коли вживання
Застрахованою особою цієї речовини сталось в результаті протиправних дій третіх осіб;
7.4.4. спроби самогубства Застрахованої особи, за винятком тих випадків, коли Застрахована
особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб, що офіційно
підтверджено відповідними компетентними органами;
7.4.5. 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;
7.4.6. навмисних дій Застрахованої особи, що привели до виникнення захворювання. Це не
поширюється на дії, пов’язані з виконанням громадського чи службового обов’язку,
забезпеченням необхідної особистої оборони (без перевищення її меж) або захисту майна,
життя, здоров’я. Кваліфікація дій встановлюється відповідно до чинного законодавства
України;
7.4.7. будь-яких подій (їх наслідків), що настали в межах територій, на яких встановлений
режим надзвичайної ситуації або введений режим надзвичайного стану;
7.4.8. 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, загальною або частковою мобілізацією (незалежно від способу її проведення),
введенням комендантської години, збуреннями, актами тероризму, диверсіями, піратством,
безладами, блокадами, революцією, заколотами, повстаннями, масовими заворушеннями,
громадськими демонстраціями, страйками, захопленням підприємств, реквізицією, арештами
тощо;
7.4.9. самолікування або будь – якого медичного втручання, що здійснюється самою
Застрахованою особою, або іншими особами за її дорученням (без медичного призначення);
7.4.10. стихійних явищ;
7.4.11. захворювання, яке сталося до початку дії Договору страхування.
7.5. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не є страховим випадком:
7.5.1. захворювання на інфекційні (в тому числі паразитарні та вірусні) хвороби, якщо
відповідний діагноз встановлений медичним закладом протягом першого місяця після набуття
чинності Договору страхування, якщо інший строк не передбачений Договором страхування;
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7.5.2. новоутворення, хвороби ендокринної системи, якщо відповідний діагноз встановлений
медичним закладом протягом перших трьох місяців після набуття чинності Договору
страхування, якщо інший строк не передбачений Договором страхування;
7.5.3. захворювання, яке пов’язано з вагітністю та пологами, крім позаматкової вагітності,
якщо факт позаматкової вагітності встановлено не раніше ніж через три місяці з дня набуття
чинності Договором страхування;
7.5.4. будь - які захворювання прямо або опосередковано пов’язані з венеричними
захворюваннями або синдромом набутого імунного дефіциту (СНІД) або спорідненим СНІДу
симптомокомплексом незалежно від того, яким чином він був надбаний і яким медичним
терміном був названий, будь-якими захворюваннями, викликаними ВІЛ-інфекцією;
7.5.5. психічні хвороби;
7.5.6. туберкульоз;
7.5.7. цукровий діабет (інсулінозалежна форма);
7.5.8. професійні захворювання;
7.5.9. захворювання, травми, пов’язані із заняттям спортом;
7.5.10. захворювання, які пов’язані з масовими епідеміями та потребують введення комплексу
карантинних заходів (крім епідемій ГРВІ, грипу).
7.6. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не несе відповідальності за
випадки, які пов’язані з:
7.6.1. гострим або хронічним променевим ураженням;
7.6.2. вродженими та спадковими захворюваннями;
7.6.3. психічними хворобами, епілепсією;
7.6.4. алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією;
7.6.5. чоловічим та жіночим безпліддям, будь-яким розладом статевої та/чи дітородної функції.
7.7. Страховик не здійснює оплату будь-яких непрямих збитків, зокрема моральна шкода,
тощо.
7.8. Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення та обмеження
страхування, що не суперечать цим Правилам і чинному законодавству.
7.9. Конкретний перелік виключень із страхових випадків та обмежень страхування
зазначається у Договорі страхування.

8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

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



10

9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

9.1. Договір страхування укладається на підставі усної або письмової заяви Страхувальника за
встановленою Страховиком формою.
9.2. Подання заяви не зобов’язує Страховика укладати Договір страхування. Страховик
залишає за собою право відмовити в укладенні Договору страхування.
9.3. При укладенні Договору страхування Страховик має право для здійснення оцінки ступеня
страхового ризику запросити у Страхувальника відомості про стан здоров’я осіб, стосовно яких
укладається Договір страхування у вигляді Декларації про стан здоров’я або в іншій формі,
визначеній Страховиком, та/або отримати додаткову інформацію про стан здоров’я таких осіб,
запропонувавши цим особам пройти додаткове медичне обстеження в медичному закладі,
визначеному Страховиком.
9.4. При укладенні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити
Страховика про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для визначення ступеню
страхового ризику та ймовірності настання страхового випадку. Істотними є такі обставини, які
можуть мати вплив на рішення Страховика щодо укладення Договору страхування взагалі або
щодо укладення Договору на узгоджених із Страхувальником умовах.
9.5. Страхувальник несе відповідальність за повноту, достовірність даних, наданих при
укладенні Договору страхування. У випадку надання неправдивої, недостовірної інформації або
ненадання (приховування) інформації, що має істотне значення для оцінки ступеню страхового
ризику, Страховик має право відмовити у здійснені страхової виплати при настанні страхового
випадку у цій частині.
9.6. 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.
9.7. У разі укладення Договору страхування в електронній формі Сторони дотримуються
положень цих Правил та чинного законодавства України, в тому числі, законодавчих актів, що
регулюють правові відносини у сфері електронної комерції під час вчинення електронних
правочинів.
9.8. 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.
9.9. Зміни та доповнення до умов Договору страхування вносяться за взаємною згодою Сторін
Договору страхування на підставі заяви однієї зі Сторін, шляхом укладення в письмовій формі
додаткової угоди (договору) до Договору страхування.
9.10. Якщо Страховик або Страхувальник не згоден на внесення змін до Договору страхування,
вирішується питання про дію Договору страхування на чинних умовах або про припинення
його дії.

10. ЗМІНА СТУПЕНЮ СТРАХОВОГО РИЗИКУ

10.1. Протягом строку дії Договору страхування Страхувальник зобов’язаний негайно, але не
пізніше 3 (трьох) робочих днів, як тільки це стане йому відомо (якщо інший строк не
передбачений умовами Договору страхування), письмово повідомити Страховика про зміну
обставин, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику.
10.2. За Правилами страхування обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня
страхового ризику, вважаються:
10.2.1. зміна Застрахованою особою виду професійної діяльності;
10.2.2. переведення Застрахованої особи на інше місце роботи, якщо це пов’язано з
підвищенням небезпеки для життя та здоров’я;
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10.2.3. заняття видами спорту, пов’язаними з підвищеним ризиком для життя та здоров’я;
10.2.4. встановлення Застрахованій особі групи інвалідності, в тому числі зміна групи
інвалідності на вищу;
10.2.5. суттєве погіршення стану здоров’я Застрахованої особи (виявлення онкологічних
хвороб, тяжких форм захворювань серцево-судинної системи, тощо);
10.2.6. обставини, які змінилися настільки, що, якби вони були відомі при укладенні Договору
страхування, то Договір страхування взагалі не був би укладений Страховиком чи був би
укладений на умовах, що значно б відрізнялися від раніше узгоджених;
10.2.7. інші обставини, що можуть вплинути на зміну ступеню страхового ризику і які
передбачені Договором страхування.
10.3. Страхувальник зобов’язаний письмово повідомити Страховика за 2 (два) робочі дні до
зміни обставин, що відповідно до пункту 10.2. Правил та умов Договору страхування
впливають на оцінку ступеня страхового ризику, якщо зміна таких обставин залежить від
Страхувальника.
10.4. Після отримання від Страхувальника заяви про зміну ступеня страхового ризику
Страховик протягом 5 (п’яти) робочих днів оцінює вплив нових обставин на ступінь страхового
ризику та приймає рішення про необхідність внесення змін до умов Договору страхування, або
про дострокове припинення його дії, або про продовження дії Договору страхування на
попередніх умовах, якщо інше не передбачено Договором страхування.
10.5. 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.
10.6. Якщо ступінь страхового ризику збільшиться і Страхувальник не повідомить про це
Страховика, то при настанні страхового випадку внаслідок обставин, які вплинули на
збільшення ступеня страхового ризику, Страховик має право відмовити у здійсненні страхової
виплати за цим випадком.
10.7. Незалежно від того, чи відбулася зміна ступеню ризику, Страховик має право протягом
строку дії Договору страхування перевіряти надані Страхувальником та Застрахованою особою
відомості.

11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

11.1. Страховик зобов’язаний:
11.1.1. ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та Правилами
страхування;
11.1.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку,
вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення
страхової виплати;
11.1.3. не розголошувати відомостей про Страхувальника (Застраховану особу) та його (її)
майнове становище, крім випадків, встановлених законом;
11.1.4. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений
Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне
здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику пені, розмір якої визначається
умовами Договору страхування;
11.1.5. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування;
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11.1.6. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик
переукласти з ним Договір страхування або внести зміни до умов чинного Договору
страхування.
11.2. Страховик має право:
11.2.1. при укладенні Договору страхування вимагати від Страхувальника інформацію,
необхідну для оцінки ступеню страхового ризику, та за її результатами приймати рішення щодо
прийняття на страхування;
11.2.2. перевіряти достовірність наданої Страхувальником інформації, документації, яка
стосуються предмета Договору страхування, виконання Страхувальником (Застрахованою
особою) умов Договору страхування, а також вимагати надання додаткових документів, що
мають значення для оцінки ступеня страхового ризику, при укладенні Договору страхування і у
будь-який момент строку його дії;
11.2.3. перевіряти надану Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем)
інформацію;
11.2.4. самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, робити запити до
компетентних органів, установ і організацій, які володіють інформацією про причини,
обставини та наслідки події, проводити розслідування причин та обставин події, що підпадає
під ознаки страхового випадку, призначати та проводити незалежні експертні дослідження;
11.2.5. відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених Договором
страхування, чинним законодавством України та цими Правилами;
11.2.6. відстрочити прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхової
виплати у випадках, передбачених цими Правилами та Договором страхування;
11.2.7. якщо відповідно до умов Договору страхування страховий платіж сплачується
декількома частинами (внесками), утримати при здійсненні страхової виплати суму
несплачених частин (внесків) страхового платежу, якщо це передбачено Договором
страхування;
11.2.8. ініціювати внесення змін та (або) доповнень до умов Договору страхування, дострокове
припинення дії Договору страхування у порядку, визначеному Правилами та Договором
страхування;
11.2.9. у разі збільшення страхового ризику та прийняття Страховиком рішення про
необхідність внесення змін до Договору, змінити або доповнити умови Договору, в тому числі
вимагати оплати додаткового страхового платежу або за цих обставин достроково припинити
дію Договору страхування. Якщо Страхувальник не сплатив або неповністю сплатив
додатковий страховий платіж протягом строку, встановленого в додатковій угоді (договорі),
Договір страхування достроково припиняє свою дію на підставі несплати Страхувальником
страхового платежу;
11.2.10. вимагати повернення страхової виплати, яка вже виплачена Страхувальнику/
Застрахованій особі/Вигодонабувачу у випадку, якщо виявляться такі обставини, які відповідно
до цих Правил та/або Договору страхування та/або чинного законодавства України дають
Страховику право на відмову у страховій виплаті.
11.3. Страхувальник має право:
11.3.1. ознайомитися з умовами Договору страхування та Правилами страхування;
11.3.2. укладати Договори страхування відносно третіх осіб (Застрахованих осіб) лише за їх
згодою;
11.3.3. визначати за згодою Застрахованої особи у Договорі страхування Вигодонабувача для
одержання страхової виплати, а також за згодою Застрахованої особи замінити Вигодонабувача
іншою особою до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено умовами Договору
страхування;
11.3.4. вимагати від Страховика дотримання умов Договору страхування та цих Правил;
11.3.5. у разі настання страхового випадку отримати страхову виплату;
11.3.6. оскаржити відмову Страховика у здійсненні страхової виплати у судовому порядку;
11.3.7. отримати дублікат Договору страхування (свідоцтва, полісу, сертифіката);
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11.3.8. ініціювати внесення змін та (або) доповнень до умов Договору страхування, дострокове
припинення дії Договору страхування у порядку, визначеному Правилами та Договором
страхування.
11.4. Страхувальник зобов’язаний:
11.4.1. своєчасно вносити страхові платежі;
11.4.2. виконувати умови Договору страхування та цих Правил;
11.4.3. при укладенні Договору страхування та протягом строку його дії надавати інформацію
Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового
ризику і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
11.4.4. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
умовами Договору страхування;
11.4.5. ознайомити Застраховану особу про умови Договору страхування та Правил
страхування, а також про дії Застрахованої особи при настанні страхового випадку;
11.4.6. надавати Страховику всю наявну інформацію та документи, що стосуються факту,
причин, обставин настання страхового випадку та його наслідків;
11.4.7. надавати Страховику інформацію та документи, передбачені законодавством України
щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
11.4.8. надати Страховику документи, необхідні для здійснення страхової виплати, визначені
цими Правилами страхування та умовами Договору страхування не пізніше 6 (шести) місяців з
дня настання страхового випадку, якщо інші строки не передбачені Договором страхування. У
випадку смерті Застрахованої особи, необхідні для здійснення страхової виплати документи
надаються Вигодонабувачем, не пізніше 9 (дев’яти) місяців з дня настання страхового випадку,
якщо інші строки не передбачені Договором страхування;
11.4.9. повернути Страховику виплачену страхову виплату або її частину протягом
30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання відповідної письмової вимоги від Страховика,
якщо інший строк не передбачений Договором страхування, якщо після здійснення страхової
виплати за Договором страхування виявиться така обставина, що за Договором страхування,
Правилами або чинним законодавством України повністю або частково позбавляє Застраховану
особу (Вигодонабувача) права на отримання страхової виплати.
11.5. Сторони зобов’язані своєчасно повідомити одна одну про зміну адреси, номерів телефону,
банківських реквізитів та інші зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами обов’язків
згідно Договору страхування.
11.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та обов’язки
Страховика, Страхувальника, Застрахованої особи, які не суперечать умовам Правил
страхування та чинному законодавству України.

12. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

12.1. У разі настання передбаченої Договором страхування події, яка може бути визнана
страховим випадком Страхувальник (Застрахована особа) зобов'язаний(а), якщо інше не
передбачено Договором страхування:
12.1.1. звернутися за медичною допомогою до медичного закладу;
12.1.2. виконувати призначення лікаря та вказівки медичного персоналу, дотримуватися
розпорядку медичного закладу, в якому Застрахованій особі надається медична допомога;
12.1.3. негайно, але в будь - якому разі не пізніше 2 (двох) робочих днів, якщо інший строк не
передбачений Договором страхування, інформувати Страховика у спосіб, як це зазначено у
Договорі страхування про факт та обставини події, яка може бути визнана страховим випадком,
виконувати його рекомендації щодо своїх подальших дій. Якщо Страхувальник (Застрахована
особа) не мав можливості своєчасно повідомити Страховика про настання страхового випадку у
строк, передбачений Договором страхування або цими Правилами, він повинен це підтвердити
документально;
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12.1.4. попередити працівників медичного закладу про факт страхування та можливість
звернення Страховика із запитами для отримання додаткової інформації, необхідної для
з’ясування обставин, причин та наслідків страхового випадку;
12.1.5. надати офіційну згоду медичним закладам, у яких були надані медичні послуги,
проведені обстеження, призначено лікування тощо, а також сімейному лікарю, з яким укладено
договір, письмову згоду на розкриття інформації (лікарської таємниці) Страховику з приводу
події, що може бути визнана страховим;
12.1.6. надати Страховику всю інформацію, що має відношення до події, яка може бути визнана
страховим випадком та документи, передбачені цими Правилами та Договором страхування;
12.1.7. надати Страховику можливість проводити розслідування причин та обставин події та
сприяти у процесі такого розслідування.
12.2. Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника (Застрахованої
особи) у разі настання події, що має ознаки страхового випадку.
12.3. Невиконання Страхувальником (Застрахованою особою) умов, передбачених п. 12.1. цих
Правил є підставою для відмови Страховика у страховій виплаті.

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

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 та визначення розміру страхової виплати, Страхувальник
(Застрахована особа) або Вигодонабувач зобов’язаний(а) 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, свідоцтва) або його дублікат;
13.1.3. документи, що згідно чинного законодавства України дозволяють ідентифікувати
Застраховану особу (копію паспорту або документ, який посвідчує особу, копію свідоцтва про
народження Застрахованої особи (якщо Застрахована особа віком до 14-ти років));
13.1.4. копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника
податків;
13.1.5. довідки, інші документи відповідних компетентних органів, якщо вони брали участь у
розслідуванні наслідків страхового випадку та в залежності від обставин страхового випадку,
що свідчать про час, обставини, причини і характер настання страхового випадку (акти
розслідувань нещасних випадків, довідки, протоколи, постанови, рішення, вироки суду тощо);
13.1.6. оригінал виписки з амбулаторної або стаціонарної карти хворого - Застрахованої особи з
обов’язковим зазначенням дати звернення, тривалості лікування, анамнезу (історії виникнення)
захворювання, остаточного діагнозу, обсягу проведеного обстеження та лікування, яка повинна
бути завірена штампом і печаткою медичного закладу, підписом лікаря (та його печаткою)
та/або завідувача відділенням;
13.1.7. листок непрацездатності (для працюючих) або довідки медичного закладу (для
непрацюючих осіб та дітей) щодо терміну лікування і встановленого діагнозу;
13.1.8. у випадку встановлення Застрахованій особи групи інвалідності (в тому числі, зміни
групи інвалідності на вищу) довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про
встановлення групи інвалідності, для Застрахованих особи до 18 років - висновок лікарсько –
консультативної комісії (ЛКК) про встановлення інвалідності;
13.1.9. у випадку смерті Страхувальника (Застрахованої особи) – завірену нотаріально копію
свідоцтва про смерть, довідку з медичного закладу про причини смерті; документи, що
підтверджують право на спадщину, а також посвідчують особу та містять відомості про
спадкоємців;
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13.1.10. інші документи на письмовий запит Страховика щодо факту, обставин, причин
настання страхового випадку.
13.2. Страховик має право вимагати проведення Страхувальником (Застрахованою особою,
Вигодонабувачем) будь-яких експертиз, досліджень, проведення (здійснення) інших заходів,
отримання висновків компетентних органів, необхідних для встановлення причин та обставин
настання страхового випадку, а Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач)
зобов'язаний провести відповідні заходи, здійснити необхідні дії та/або отримати необхідні
документи, згідно з письмовими інструкціями Страховика.
13.3. Якщо інший строк не передбачений Договором страхування, Заява про настання
страхового випадку та страхову виплату, повинні бути надані Страхувальником (Застрахованою
особою, Вигодонабувачем) Страховику протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після настання
події:
13.3.1. при захворюванні Застрахованої особи на хворобу, передбачену Договором страхування
та/або при тимчасовій втраті працездатності – з дня закінчення лікування Застрахованої особи;
13.3.2. при встановленні інвалідності Застрахованій особі внаслідок захворювання – з дати
встановлення інвалідності;
13.3.3. при смерті Застрахованої особи внаслідок захворювання – з дати смерті.
13.4. Документи, необхідні для здійснення страхової виплати надаються Страховикові у формі
оригіналів, нотаріально засвідчених копій, простих копій за умови надання Страховикові
можливості звірення копій цих документів з їхніми оригіналами.

14. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

14.1. Підставою для здійснення страхової виплати є страховий акт.
14.2. Страхова виплата здійснюється на підставі складеного Страховиком страхового акту
протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, якщо інший
строк не передбачений Договором страхування.
14.3. У разі настання страхового випадку розмір страхової виплати визначається таким чином, а
саме:
14.3.1.У разі смерті Застрахованої особи внаслідок захворювання – 100% страхової суми;
14.3.2.У разі встановлення інвалідності Застрахованій особі внаслідок захворювання, а саме:
14.3.2.1. І групи інвалідності – від 80% - до 100% страхової суми;
14.3.2.2. ІІ групи інвалідності – від 60% - до 80% страхової суми;
14.3.2.3. ІІІ групи інвалідності – від 40% - до 60% страхової суми;
14.3.2.4. категорії  «дитина з інвалідністю» – від 40% - 100% страхової суми.
14.3.3.У разі тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи внаслідок захворювання –
від 0,01% до 2% (конкретний розмір страхової виплати зазначається у Договорі страхування)
від страхової суми за кожен день непрацездатності (для непрацюючих та дітей – за кожен день
безперервного стаціонарного та/або амбулаторного лікування), але не більше 50 % від страхової
суми та/або 180 (ста вісімдесяти) днів, якщо інше не передбачене Договором страхування.
Страхова виплата може обмежуватися кількістю страхових виплат, сумою страхової виплати за
день непрацездатності та/або її розміром, суми виплати по одному та/або кільком страховим
випадкам.
14.3.4.У разі виникнення захворювання Застрахованої особи – згідно з Переліком,
визначеному у Додатку №2 до цих Правил, якщо інше не передбачено Договором страхування.
14.3.4.1.У разі виникнення у Застрахованої особи одночасно двох або більше хвороб за
Переліком, зазначеним у Додатку №2 до цих Правил та/або у Договорі страхування, страхова
виплата визначається як сума страхових виплат за кожною хворобою, крім випадків ускладнень
основних захворювань, супутніх захворювань, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
14.4. Конкретний розмір страхової виплати зазначається у Договорі страхування.
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14.5. Якщо це передбачено Договором страхування, у разі виникнення захворювання
Застрахованої особи хворобою за якою вже була здійснена страхова виплата, а в подальшому за
наслідками цього ж випадку Застрахованій особі була встановлена інвалідність (в тому числі
змінена група інвалідності на вищу) або настала смерть Застрахованої особи внаслідок
захворювання, страхова виплата здійснюється в розмірі, передбаченому підпунктами 14.3.2.
та/або 14.3.1. цих Правил з вирахуванням раніше здійснених страхових виплат.
14.6. Загальна сума страхових виплат кожній Застрахованій особі за одним або декількома
страховими випадками, що сталися протягом строку дії Договору страхування, не може
перевищувати страхової суми, визначеної у Договорі страхування.
14.7. Після здійснення страхової виплати страхова сума/ліміт відповідальності по Договору
страхування зменшується на розмір здійсненої страхової виплати.
14.8. Якщо на дату прийняття Страховиком рішення про страхову виплату страховий платіж
був сплачений не повністю (у разі сплати страхового платежу частинами), Страховик має право
утримати із суми страхової виплати суму несплачених частин страхового платежу за
Застраховану особу, якій (за яку) здійснюється страхова виплата.
14.9. Днем здійснення страхової виплати вважається дата списання коштів з поточного рахунку
Страховика.

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

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

16. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ

16.1. Підставами для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є:
16.1.1. навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування,
спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з
виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони
(без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації.
Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування,
встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
16.1.2. вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на користь якої
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укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
16.1.3. подання Страхувальником/Застрахованою особою свідомо неправдивих відомостей
про предмет Договору страхування або про факт настання страхового випадку або обставини
його настання;
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
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
України.

17. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

17.1. Дія Договору страхування припиняється та Договір страхування втрачає чинність за
згодою Сторін, а також у разі:
17.1.1. закінчення строку дії Договору страхування;
17.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
17.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором страхування
строки. При цьому, Договір страхування вважається достроково припиненим у випадку, якщо
перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений на письмову вимогу Страховика
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше
не передбачено умовами Договору страхування;
17.1.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника - фізичної
особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24
Закону України «Про страхування»;
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.
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 закінчення 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.
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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).

18. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

19. ОСОБЛИВІ УМОВИ

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

на випадок хвороби

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ЗДОРОВ’Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ

1. Базові річні страхові тарифи при добровільному страхуванні здоров’я на випадок хвороби
наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1

№
з/п

Номер
відповідного

пункту
Правил

Страхові випадки

Річний
страховий
тариф, % від
страхової суми

1 4.2.1. Смерть Застрахованої особи 0,60
2 4.2.2. Встановлення Застрахованій особі інвалідності 0,55

3 4.2.3. Тимчасова втрата працездатності Застрахованої
особи 1,15

4 4.2.4. Захворювання Застрахованої особи 1,00

2. В залежності від чинників, що впливають на ступінь страхового ризику застосовуються
коригуючі коефіцієнти:
2.1. Значення коригуючих коефіцієнтів, що враховують вік Застрахованої особи, Кв, наведені у
Таблиці 2.

Таблиця 2
№
з/п Вік Застрахованої особи, років включно Діапазон значень

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

2.2. Значення коригуючих коефіцієнтів, що враховують строк дії Договору страхування, Кт,
наведені у Таблиці 3.

Таблиця 3

Строк дії Договору страхування Діапазон значень коригуючих коефіцієнтів
короткостроковості, Кт

до 1 місяця 0,05 – 0,25
до 2 місяців 0,11 – 0,30
до 3 місяців 0,21 – 0,40
до 4 місяців 0,31 – 0,50
до 5 місяців 0,41 – 0,60
до 6 місяців 0,51 – 0,70
до 7 місяців 0,55 – 0,75
до 8 місяців 0,60 – 0,80
до 9 місяців 0,65 – 0,85
до 10 місяців 0,70 – 0,90
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Додаток №2
до Правил добровільного страхування здоров’я

на випадок хвороби

Перелік хвороб і розміри страхових виплат при добровільному страхуванні здоров’я на
випадок хвороби

№
з/п Найменування захворювання (хвороби)

Діапазон значень
розміру страхової
виплати, % від
страхової суми

КЛАС: ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ
1 Токсоплазмоз 10-30
2 Дифтерія 10-30
3 Лептоспіроз 25-50
4 Холера 15-30
5 Черевний тиф та паратиф 15-30
6 Туберкульоз легень 15-30
7 Туберкульоз мозкових оболонок та ЦНС 25-40
8 Туберкульоз кишечнику, черевини 10-30
9 Туберкульоз кісток га суглобів 10-30
10 Туберкульоз сечостатевих органів 10-30
11 Міліарний туберкульоз 10-30
12 Туберкульоз інших органів 20-30
13 Туляремія 25-40
14 Сибірська виразка 20-45
15 Вірусний гепатит 10-20
16 Малярія 10-30
17 Лейшманіоз 10-20
18 Трипаносомоз 10-20
19 Вірусна інфекція ЦНС 10-20

20 Інші інфекційні та паразитарні хвороби, передбачені Договором
страхування 10-45

КЛАС: ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ
21 Інфікування ВІЛ, вірусоносійство на ВІЛ 15-40
22 Захворювання на ВІЛ-інфекцію та СНІД 60-80

КЛАС: НОВОУТВОРЕННЯ
23 Злоякісні новоутворення губи 10-30
24 Злоякісні новоутворення язика 10-30
25 Злоякісні новоутворення великих слинних залоз 10-30
26 Злоякісні новоутворення ясен 15-25
27 Злоякісні новоутворення порожнини рога 15-25
28 Злоякісні новоутворення інших частин ротової порожнини 5-25
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29 Злоякісні новоутворення ротоглотки 15-25
30 Злоякісні новоутворення носоглотки 10-25
31 Злоякісні новоутворення стравоходу 20-35
32 Злоякісні новоутворення шлунку 30-45
33 Злоякісні новоутворення тонкої кишки 35-45
34 Злоякісні новоутворення ободової кишки 35-45
35 Злоякісні новоутворення прямої кишки 35-45
36 Злоякісні новоутворення печінки 25-50
37 Злоякісні новоутворення жовчною міхура 25-50
38 Злоякісні новоутворення підшлункової залози 25-50
39 Злоякісні новоутворення зачеревного простору та черевики 30-45

40 Злоякісні новоутворення порожнини носа, середнього вуха та
придаткових пазух 15-30

41 Злоякісні новоутворення гортані 10-30
42 Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легень 15-30
43 Злоякісні новоутворення плеври 10-25

44 Злоякісні новоутворення вилочкової залози» серця та
середостіння 25-40

45 Злоякісні новоутворення інших і неточно зазначених локалізацій
дихальних шляхів та грудної клітини 10-30

46 Злоякісні новоутворення кісток та суглобних хрящів 10-30
47 Злоякісне новоутворення з’єднувальних га інших м’яких тканин 3-10
48 Злоякісна меланома шкіри 2-5
49 Злоякісне новоутворення молочної залози 12-30
50 Злоякісне новоутворення неуточненої частими матки 25-40
51 Злоякісні новоутворення шийки матки 15-30
52 Злоякісні новоутворення плаценти 7-25
53 Злоякісні новоутворення тіла матки 15-40
54 Злоякісні новоутворення яєчників та інших придатків матки 10-30
55 Інші злоякісні новоутворення жіночих статевих органів 10-30
56 Злоякісні новоутворення передміхурової залози 10-30
57 Злоякісні новоутворення яєчка 10-30
58 Інші злоякісні новоутворення чоловічих статевих органів 10-30
59 Злоякісні новоутворення сечового міхура 15-30
60 Злоякісні новоутворення нирок, інших сечових органів 20-30
61 Злоякісні новоутворення ока 7-20
62 Злоякісні новоутворення головного мозку 45-60
63 Злоякісні новоутворення щитовидної залози 12-25
64 Злоякісні новоутворення інших органів ендокринної системи 8-20
65 Злоякісні новоутворення лімфатичної та кровотворних тканин 10-25
66 Доброякісні новоутворення гортані 7-15
67 Доброякісні новоутворення матки 8-20
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68 Доброякісні новоутворення маткової труби та зв'язок 15-35
69 Доброякісні новоутворення шкіри (атероми, ліпоми) 2-5
70 Доброякісні новоутворення головного мозку 25-40
71 Доброякісні новоутворення гортані 8-15
72 Доброякісні новоутворення матки 10-20
73 Доброякісні новоутворення маткової труби та зв’язок 15-35
74 Доброякісні новоутворення шкіри (атероми, ліпоми) 1-5

75 Інші злоякісні новоутворення передбачені Договором
страхування 5-35

76 Інші доброякісні новоутворення, передбачені Договором
страхування 2-35

КЛАС: ХВОРОБИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
77 Нетоксичний вузлуватий зоб 8-20
78 Тиреотоксичний вузлуватий зоб 12-25
79 Зоб токсичний дифузний 15-30
80 Тиреоїдит 8-15
81 Цукровий діабет 7-15
82 Діабет з порушенням периферичного кровообігу 10-20
83 Подагра 10-25
84 Ожиріння II та III ступеня 8-20
85 Синдром ІІІтейна-Лівенталя 7-15

86 Інші хвороби ендокринної системи, передбачені Договором
страхування 5-30

КЛАС: ХВОРОБИ КРОВІ, КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ
87 Залізодефіцитна анемія 5-8
88 Таласемія та інші анемії внаслідок ферментних порушень 10-15
89 Інші види анемії 8-20

90 Інші види захворювань крові та кровотворних органів,
передбачені Договором страхування 5-20

КЛАС: ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ
91 Порушення фізіологічних функцій психогенної етнології 15-25
92 Неврастенічний синдром 5-10
93 Бактеріальний менінгіт 15-25
94 Менінгіт не уточненої етіології 15-20
95 Енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт 15-40
96 Хвороба Паркінсона 20-40
97 Віддалені наслідки гнійної інфекції 5-10
98 Хвороби нервових корінців і переплетінь 7-20
99 Розсіяний склероз 25-50
100 Енцефалопатія 8-20
101 Хвороби третинного нерву 8-20
102 Хвороби лицьового нерву 8-20
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103 Гострий інфекційний поліневрит 5-10
104 Міастенія 5-10
105 Неврит лицевого нерву 2-5
106 Інші види захворювань нервової системи 5-40

107 Інші види психічних розладів, передбачені Договором
страхування 5-25

КЛАС: ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
108 Ревматизм в активній фазі 5-10
109 Інші ревматичні хвороби серця 5-8
110 Гіпертонічна хвороба 3-8
111 Гострий інфаркт міокарду 35-50
112 Стенокардія 8-15
113 Ішемічна хвороба серця 10-25
114 Коронарний атеросклероз 10-15
115 Гострий перикардит 10-15
116 Гострий міокардит 10-15
117 Серцева недостатність 10-15
118 Кардіоміопатія 10-15
119 Порушення серцевого ритму 7-10
120 Закупорка мозкових артерій (інфаркт мозку) 35-50
121 Внутрішньомозковий крововилив 40-50
122 Транзиторна ішемія мозку 15-25
123 Атеросклероз 15-20
124 Атеросклероз артерій кінцівок 10-20
125 Емболія та тромбоз артерій 25-40
126 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок 7-15
127 Тромбофлебіт, флеботромбоз, флебіт 25-40
128 Гостротромбофлебічний синдром 15-25
129 Облітеруючий ендартериїт 7-12
130 Облітеріруючнй тромбангіт 7-12
131 Облітаріруючнй артеріосклероз 7-12
132 Геморой 4-10

133 Інші захворювання системи кровообігу, передбачені Договором
страхування 5-40

КЛАС: ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
134 Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів 1-5
135 Гострий бронхіт, бронхіоліт 3-7
136 Викривлення носової перетинки 2-5
137 Хронічний синусіт 3-8
138 Хронічні хвороби мигдалин 3-8
139 Хронічний тонзиліт 3-8
140 Пневмонія вірусна 12-20
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141 Бронхопневмонія 16-25
142 Хронічний бронхіт 8-12
143 Бронхіальна астма 15-20
144 Бронхоектатична хвороба 15-20
145 Плеврит 12-17
146 Пневмоторакс 15-18
147 Абсцес легені та середостіння 15-20
148 Після запальний легеневий фіброз 12-20
149 Поліпи порожнини носа 3 - 5

150 Інші захворювання органів дихання, передбачені Договором
страхування 1-25

КЛАС: ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
151 Виразкова хвороба шлунку 17-25
152 Виразкова хвороба 12-палої кишки 17-25
153 Виразка стравоходу гостра з кровотечою 20-30
154 Гастродуоденіт 10-20
155 Гострий гастрит 8-15
156 Дуоденіт 8-15
157 Пахова кила 8-15
158 Регіональний ентерит 5-10
159 Жовчнокам'яна хвороба 12-25
160 Перитоніт 15-25
161 Гострий холецистит 8-12
162 Постхолецистектомічний синдром 8-12
163 Панкреатит 8-12
164 Коліт 7-10
165 Апендицит 15-20

166 Інші захворювання органів травлення, передбачені Договором
страхування 5-25

КЛАС: ХВОРОБИ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ
167 Гостра ниркова недостатність 35-45
168 Гострий пієлонефрит, пієлонефроз,  гломерулонефрит 12-20
169 Каміння нирок і сечових шляхів 15-25
170 Цистит 3 - 5
171 Простатит 5-10
172 Ендометриоз 10-15
173 Незапальні хвороби яєчників, маточних труб та широкої зв’язки 8-15
174 Хвороби матки 10-20
175 Незапальні хвороби шийки матки 5-10
176 Незапальні хвороби вагіни 5-10
177 Випадіння статевих органів 25-35
178 Кіста 18-30
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179 Запальні хвороби 1-4
180 Гострий сальпінгіт та офоріт 5-8
181 Гострий периметрит, тазова флегмона 7-12

Ускладнення вагітності:
182 Позаматкова вагітність 25-35
183 Мимовільний аборт 12-20
184 Штучний медичний аборт (за медичним призначенням) 10-15

185 Інші захворювання сечостатевої системи, передбачені
Договором страхування 3-30

КЛАС: ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ
186 Карбункул і фурункул 2-5
187 Піодермія 2-5
188 Контактний дерматит та інші форми екземи 5-8
189 Псоріаз 8-15
190 Рожа 8-15
191 Дерматит 5-10
192 Хвороби сальних залоз 3-5
193 Кропивниця 2-8
194 Мікоз стоп 5-10
195 Короста 4-8
196 Порушення пігментації 1-3
197 Інші флегмони та абсцеси 1-5

198 Інші хвороби шкіри та підшкірної клітковини, передбачені
Договором страхування 1-15

КЛАС: ХВОРОБИ КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
199 Системний червоний вовчак 35-50
200 Хвороба Рейтера 30-40
201 Хвороба Бєхтєрєва 30-40

202 Подагричний артрит, ревматоїдний артрит, інші запальні
поліартропатії 25-40

203 Остеоартроз (деформуючий артроз) 20-30
204 Артрозо-артрит 20-35
205 Анкілозуючий спондиліт 20-35
206 Спондильоз шийного відділу хребта 10-20
207 Спондильоз грудного відділу хребта 12-25

208 Зміщення між хребцевих дисків в шийному, грудному чи
поперековому відділі 15-25

209 Ентезопатія хребта 15-25
210 Інші хвороби синовіальних сумок 10-20
211 Хвороби м’язів, фасцій 8-15
212 Ревматична поліміалгія 8-15
213 Ішіас, люмбаго 10-20
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214 Грудний чи попереково-хребтовий неврит чи радикуліт БДУ 8-15
215 Остеохондропатії 8-15
216 Гострий остеомієліт 25-40

217 Інші хвороби кістково-м’язової системи та сполученої тканини,
передбачені Договором страхування 8-25

КЛАС: ХВОРОБИ ОКА ТА ЙОГО ПРИДАТКОВОГО АПАРАТУ
218 Неврит зорового нерву 8-12
219 Виразка роговиці 8-12
220 Хвороби сосудів сітківки ока 8-12
221 Іридоцикліт 8-12
222 Кератити 8-12
223 Глаукома 15-25
224 Склерити 8-12
225 Хвороби кришталика 15-25
226 Хвороби сльозових шляхів 3-5
227 Кон’юктивити 2-5
228 Патологія рефракції 2-5
229 Епісклерити 3-5

230 Інші хвороби ока та його придаткового апарату, передбачені
Договором страхування 2-20

КЛАС: ХВОРОБИ ВУХА ТА СОСКОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА
231 Отит 3-10
232 Хвороби барабанної перепонки 3-8
233 Хвороби слухової (євстахієвої) труби 3-8
234 Хвороби внутрішнього вуха 3-8

235 Інші захворювання вуха та соскоподібного відростка,
передбачені Договором страхування 3-10
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