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1. Загальні положення 
 

1.1 На підставі цих Правил Акціонерне товариство закритого типу «Страхова 
компанія «Азов» (далі Страховик) укладає з юридичними особами та дієздатними фізичними 
особами (далі Страхувальники) Договори добровільного медичного страхування 
(безперервного страхування здоров’я) (далі Договори страхування). 
 

1.2 Основні визначення, що використовуються в цих Правилах. 
 
Аптечний заклад – установа, що має відповідний дозвіл на право здійснення 
фармацевтичної діяльності, та що здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами, 
виготовлення та продаж лікарських засобів у відповідності з вимогами діючого 
законодавства України. 
 
Асистуюча компанія – компанія, яка згідно з діючим законодавством має право надавати 
послуги з організації медичної допомоги та яка має із Страховиком договір про співпрацю.  
 
Вигодонабувач – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка визначена у Договорі 
страхування як одержувач страхового відшкодування при настанні страхового випадку. 
 
Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою 
Страховик бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку здійснити страхову 
виплату Страхувальнику чи іншій особі, визначеній у Договорі страхування 
Страхувальником, і на користь якої укладено Договір страхування, а Страхувальник 
зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови 
Договору страхування. 
 
Медична допомога – консультаційна, діагностична, лікувальна, лікарська (медикаментозна, 
фармакологічна), профілактична, реабілітаційна, оздоровча та інша медична допомога, що 
надається медичним закладом. 
 
Медичні послуги – заходи або комплекс заходів, спрямованих на профілактику 
захворювань, їх діагностику та лікування, що мають самостійне закінчене значення та 
визначену вартість. 
 
Медичний заклад – лікувально-профілактична установа, науково-дослідний чи медичний 
інститут, інша установа, що має відповідно до законодавства України право на здійснення 
медичної діяльності і з якою Страховиком укладені договори на надання застрахованим 
особам медичної допомоги визначеного обсягу і якості в рамках Програм добровільного 
медичного страхування. 
 
Нещасний випадок – одномоментний, раптовий, випадковий фізичний вплив будь-яких 
зовнішніх факторів (механічних, термічних, хімічних тощо) на організм Застрахованої особи, 
що відбувся поза волею Застрахованої особи та призвів до тілесних ушкоджень, порушень 
фізіологічних функцій організму Застрахованої особи або до її смерті. 
 
Програма медичного страхування – частина Договору страхування, яка містить перелік 
медичної допомоги, медичних та інших послуг, оплату вартості яких гарантує Страховик 
згідно з Договором страхування, а також перелік аптечних та/або медичних установ 
(асистуючих компаній), з якими Страховик уклав договори на надання застрахованим особам 
вищезгаданих послуг, та в які за умовами Договору страхування застраховані особи мають 
звертатися за медичною допомогою, за наданням медичних та інших послуг.  
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Страхова виплата (страхове відшкодування) – грошова сума, яка виплачується 
Страховиком, згідно з умовами Договору страхування, при настанні страхового випадку. 
 
Страхова премія – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести 
Страховику згідно з Договором страхування. 
 
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування 
зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 
 
Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування та/або законодавством, 
яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхової 
суми (страхового відшкодування) Страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. 
 
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 
ймовірності та випадковості настання. 
 
Страховий тариф – ставка страхової премії з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування. 
 
Страховик – АТЗТ «Страхова компанія «Азов», яке здійснює страхування та бере на себе 
зобов’язання виплатити страхове відшкодування при настанні страхового випадку, 
передбаченого Договором страхування.  
 
Страхові документи – в розумінні цих Правил документи, що видаються Страхувальнику та 
Застрахованій особі для підтвердження факту укладання Договору страхування, інші 
документи, що видаються Застрахованій особі для отримання нею медичних та інших послуг 
(медичної допомоги), передбачених в Договорі страхування, в зазначених в такому Договорі  
медичних та/або аптечних закладах та асистуючих компаніях: реєстраційні, пластикові 
картки, перепустки до лікувальних закладів тощо. 
 
Страхувальники – юридичні особи або дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками 
договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. 
 
Територія страхування – територія, обумовлена в Договорі страхування, в межах якої 
Страховик несе зобов’язання щодо виплати страхового відшкодування при настанні 
страхового випадку за Договором страхування. 
 
Франшиза – частина суми збитку, яка не відшкодовується Страховиком згідно з Договором 
страхування. 
 
Франшиза безумовна - мінімальний розмір збитку, після якого настає вiдповiдальнiсть 
Страховика з виплати страхового відшкодування. 
 
Франшиза умовна – мінімальний розмір збитку, при якому: 
 
а) Страховик звільняється від відповідальності за відшкодування збитку, якщо розмір 
останнього не перевищує розміру умовної франшизи; 
 
б) Страховик повністю відшкодовує збиток, якщо його розмір перевищує розмір умовної 
франшизи. 
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2.  Предмет договору страхування 
 

2.1. Предметом Договору страхування згідно з цими Правилами є майнові інтереси, 
що не суперечать закону та пов’язані із здоров’ям Застрахованої особи. 
 

2.2. Страхувальник може укласти Договір страхування на користь третіх осіб 
(застрахованих). У випадку, якщо Страхувальник уклав Договір страхування на свою 
користь, на нього розповсюджуються права та обов’язки Застрахованої особи. 
 

2.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, застрахованими за цими 
Правилами можуть бути фізичні особи віком від 1 до 70 років. Вік Страхувальника, що 
укладає Договір страхування на свою користь (є водночас Застрахованою особою) не може 
бути менше 18 років, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування. 
 

2.4. Усі права та обов’язки за Договором страхування, укладеним на підставі цих 
Правил, стосовно дітей віком до 18 років, за виключенням права на отримання медичної 
допомоги та медичних послуг згідно з умовами Договору страхування, здійснюють згідно з 
діючим законодавством їх законні представники, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
 

2.5. Якщо інше не передбачено Договором страхування, за цими Правилами не 
можуть бути застраховані особи, які на момент укладання Договору страхування: 
 

2.5.1 перебувають на обліку в наркологічних, психоневрологічних, 
протитуберкульозних, кожно-венерологічних (з приводу 
венерологічних захворювань) диспансерах, центрах з профілактики та 
боротьби зі СНІДом, або ВІЛ-інфіковані; 

 
2.5.2 мають злоякісні новоутворення, в тому числі онкогематологічні; 

 
2.5.3 є інвалідами І або ІІ груп; 

 
2.5.4 госпіталізовані; 

 
2.5.5 мають тяжкі захворювання ендокринної системи. 
 

Договори страхування стосовно таких осіб вважаються недійсними з моменту їх 
укладання. Якщо протягом періоду страхування за Договором у Застрахованої особи 
виникне одна з вищенаведених обставин, дія такого Договору вважається припиненою 
стосовно такої Застрахованої особи з моменту встановлення однієї з вищенаведених 
обставин, якщо інше не передбачено Договором страхування.    

 
3. Порядок визначення розмірів страхових сум, лімітів відповідальності 

та розмірів страхового відшкодування 
 

3.1    Страхова сума визначається в Договорі страхування за домовленістю між 
Страховиком і Страхувальником з урахуванням переліку медичної допомоги, медичних та 
інших послуг, що включені до Програми медичного страхування. 
 

3.2 За Договором страхування в межах страхової суми можуть бути встановлені 
ліміти відповідальності Страховика по окремих видах медичної допомоги, медичних та 
інших послуг, що включені до Програми медичного страхування, та/або по окремих 
страхових випадках. Розміри лімітів відповідальності можуть бути встановлені як у 
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відсотках від страхової суми, так і в абсолютному грошовому вираженні. 
 

3.3 Страхувальник за узгодженням із Страховиком має право протягом дії 
Договору страхування змінити розмір страхової суми, а також розмір лімітів 
відповідальності Страховика по окремих видах медичної допомоги та медичних послуг, що 
включені у програми медичного страхування, та по окремих страхових випадках. Внесення 
змін оформлюється додатковою угодою до Договору страхування. 

При збільшенні розміру страхової суми Страхувальник сплачує додатковий страховий 
внесок, розмір якого обчислюється виходячи з різниці між новою і початковою страховою 
сумою та терміну, що залишився до закінчення дії Договору страхування. 
 

3.4 За Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, Страховик 
зобов’язується здійснювати страхові виплати шляхом оплати вартості отриманої 
Застрахованою особою медичної допомоги, медичних та інших послуг, що входять до 
обраної Страхувальником Програми медичного страхування. При цьому, якщо інше не 
передбачено Договором страхування, в рамках такої Програми Страховиком може 
оплачуватись вартість наступних медичних послуг: 
 

3.4.1 призначені лікуючим лікарем ліки та медикаменти; 
 
3.4.2 перев’язочний матеріал, прості шини та гіпсові пов’язки; 
 
3.4.3 медичні консультації; 
 
3.4.4 медичні огляди; 
 
3.4.5 лабороторні аналізи та дослідження; 
 
3.4.6 функціональні дослідження та діагностика; 
 
3.4.7 фізіотерапія; 
 
3.4.8 анастезія, медичні гази та т.п.; 
 
3.4.9 використання операційної, лікарняної палати та лікарняного 

обладнання; 
 
3.4.10 методи променевої діагностики; 

 
3.4.11 інші витрати в рамках Програми медичного страхування за Договором 

страхування. 
 

3.5 Для реалізації програм медичного страхування Страховик може укладати з 
медичними та аптечними закладами та/або асистуючими компаніями договори про надання 
застрахованим особам медичної допомоги, медичних та інших послуг.  
 

3.6 Загальна сума страхових виплат у зв’язку з одним чи кількома страховими 
випадками не може перевищувати страхову суму, встановлену в Договорі страхування. 
Розміри страхового відшкодування за надані медичні та інші послуги та медичну допомогу, 
пов’язані зі страховим випадком відповідно до умов цих Правил не можуть перевищувати 
відповідні ліміти відповідальності Страховика щодо сплати страхових відшкодувань за 
кожним видом медичної допомоги та медичних полсуг, що включені у програми медичного 
страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 



Правила добровільного медичного страхування  
(безперервне страхування здоров’я) № 3  

АТЗТ «Страхова компанія «Азов» 6 

 
3.7 Після виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на розмір 

виплаченого страхового відшкодування. Зменшення страхової суми здійснюється з дня 
виплати страхового відшкодування. За згодою Сторін зменшена страхова сума може бути 
відновлена, з доплатою страхової премії, встановленої Страховиком.  
 

3.8 За згодою Сторін у Договорі страхування може бути встановлена безумовна чи 
умовна франшиза. В Договорі страхування франшиза може встановлюватися по кожному 
страховому випадку та/або виду медичних послуг, що включені у програми медичного 
страхування. Якщо настає декілька страхових випадків, франшиза вираховується по кожному 
з них, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
 

3.9 Франшиза може встановлюватися:  
 

а) у відсотках від страхової суми (може становити від 0 до 20 %); 
 
б) в абсолютному  грошовому вираженні. 
 

4. Страхові ризики 
 

4.1 Страховими ризиками за цими Правилами є гостре захворювання та 
загострення  хронічного захворювання, ризик виникнення таких захворювань, а також 
травматичні ушкодження, опіки, отруєння та інші захворювання та розлади здоров’я, 
передбачені Договором страхування. 
 

4.2 За цими Правилами страховим випадком є: 
 

4.2.1 звернення Застрахованої особи протягом періоду страхування за 
Договором до медичного та/або аптечного закладу та/або асистуючої 
компанії, передбачених Договором страхування, у зв‘язку з гострим 
захворюванням, загостренням хронічного захворювання, 
травматичним ушкодженням, опіками, отруєнням та іншими 
наслідками нещасних випадків, обумовленими в Договорі страхування, 
за отриманням медичної допомоги, медичних та інших послуг (в тому 
числі медіко-соціальних, медико-транспортних та ін.) у межах 
переліку, передбаченого програмами медичного страхування за 
Договором страхування; 

 
4.2.2 звернення Застрахованої особи протягом строку дії Договору 

страхування за отриманням медичної допомоги, медичних та інших 
послуг у відповідності до Програми медичного страхування в інші 
медичні заклади крім тих, що передбачені в Договорі страхування, за 
умов, якщо таке звернення було узгоджено та/або організовано 
Страховиком. 

 
4.3 Програма медичного страхування формується Страхувальником за 

узгодженням із Страховиком при укладенні Договору страхування. Договір страхування, 
укладений на підставі цих Правил, може містити наступні програми медичного страхування: 
 

4.3.1 „Комплексна” – передбачає надання невідкладної медичної, 
стоматологічної, медикаментозної, профілактичної допомоги, а також 
послуг з медичного транспортування та інших послуг, зазначених в 
Договорі страхування, при амбулаторно-поліклінічному, 
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стаціонарному лікуванні та в період реабілітації; 
 
4.3.2 „Амбулаторно-поліклінічна” - передбачає надання медичної допомоги, 

медичних та інших послуг, зазначених в Договорі страхування, при 
амбулаторно-поліклінічному лікуванні; 

 
4.3.3 „Стаціонарна” - передбачає надання медичної допомоги, медичних та 

інших послуг, зазначених в Договорі страхування, при стаціонарному 
лікуванні; 

 
4.3.4 „Реабілітація” - передбачає надання медичної допомоги, медичних та 

інших послуг, зазначених в Договорі страхування, в період 
реабілітації; 

 
4.3.5 „Невідкладна медична допомога” - передбачає надання цілодобової 

невідкладної медичної допомоги та пов’язаних з нею медичних та 
інших послуг, зазначених в Договорі страхування; 

 
4.3.6 „Стоматологія” - передбачає надання стоматологічної  допомоги та 

пов’язаних з нею  медичних та інших послуг, зазначених в Договорі 
страхування; 

 
4.3.7  „Здорове майбутнє” - передбачає надання медичної допомоги, 

медичних та інших послуг,  зазначених в Договорі страхування, дітям, 
або медичне супроводження вагітності та пологів (надання медичної 
допомоги, медичних та інших послуг,  зазначених в Договорі 
страхування, під час вагітності та пологів); 

 
4.3.8 „Спеціальна” - передбачає надання медичної допомоги, медичних та 

інших послуг, при окремих станах чи захворюваннях Застрахованної 
особи, зазначених в Договорі страхування, або надання медичних та 
інших послуг по окремих видах медичної допомоги або лікування 
(хирургія, травматологія, інтенсивна терапія тощо), зазначених в 
Договорі страхування; 

 
4.3.9 „Медикаментозне забезпечення” - передбачає оплату вартості 

медикаментозно-діагностичних засобів при амбулаторному та/або 
стаціонарному лікуванні; 

 
4.3.10 „Профілактика” - передбачає організацію та оплату профілактики 

захворювань; 
 

4.3.11 „Діагностика” - передбачає організацію та оплату консультацій, 
діагностики, діагностичних досліджень, встановлення діагнозу; 

 
4.3.12 „Медичний сервіс” - передбачає організацію та оплату додаткових 

медичних послуг під час стаціонарного лікування (перебування в 
палаті підвищеного комфорту, додаткове харчування та т.ін.). 

 
Договір страхування, укладений на підставі цих Правил, може містити різні програми 
медичного страхування як з числа наведених в цьому пункті, так й містити Програму, 
складену з  переліку окремої медичної допомоги, медичних та інших послуг. 
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4.4 Програми медичного страхування, перелік медичної допомоги та медичних 
послуг, а також перелік асистуючих компаній, медичних установ, в тому числі аптечних 
закладів, в яких Застрахована особа має право отримати медичну допомогу, медичні та інші 
послуги, передбачені Програмою медичного страхування, визначаються в Договорі 
страхування. 
 

4.5 Медична допомога, медичні та інші послуги, що надаються відповідно до умов 
Договору страхування, укладеного згідно з цими Правилами, повинні бути обгрунтованими. 
Обгрунтованою медичною допомогою (медичними та іншими послугами) є лікування, 
догляд, забезпечення та/або медичне траснпортування, необхідні з точки зору сучасних 
загальновизнаних підходів медичної практики та такими, що відповідають симптомам, 
синдромам, станам, діагнозам, особливостям перебігу хвороби, ступеня важкості та 
тривалості захворювання. 
  

5. Виключення із страхових випадків  
та обмеження страхування 

 
5.1     Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, за цими Правилами Страховик 

не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті страхового відшкодування, 
якщо захворювання, травматичні ушкодження або інший розлад здоров’я Застрахованої 
особи сталися внаслідок: 

 
5.1.1 отруєння алкоголем або будь-якими іншими речовинами, що були 

вжиті Застрахованою особою з метою або у стані алкогольного, 
наркотичного або токсичного сп'яніння Застрахованої особи, або в 
зв'язку із діями під час знаходження Застрахованої особи  у вказаних 
станах або під дією психотропних речовин; 

 
5.1.2 випадку, який стався в результаті керування транспортним засобом 

Застрахованою особою у стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп’яніння, або особі, що знаходилась під впливом 
психотропних речовин або лікувальних препаратів, що погіршують 
реакцію та увагу, або у хворому або втомленому стані; 

 
5.1.3 випадку, який стався в результаті керування транспортним засобом 

Застрахованою особою, яка не має права управляти таким 
транспортним засобом,  в тому числі яка не має посвідчення водія на 
право керування транспортним засобом даної категорії; 

 
5.1.4 вживання Застрахованою особою наркотичних речовин без 

призначення лікаря; 
 

5.1.5 випадку, який стався в результаті передачі Застрахованою особою або 
Вигодонабувачем управління транспортним засобом особі, що 
знаходилась у стані алкогольного, наркотичного або токсичного 
сп’яніння, або особі, що знаходилась під впливом психотропних 
речовин, або лікувальних препаратів, що погіршують реакцію та увагу, 
або особі у хворому або втомленому стані, або особі, що не має права 
управляти транспортним засобом,  в тому числі що не має посвідчення 
водія на право керування транспортним засобом даної категорії; 

 
5.1.6 випадку, який стався в результаті занять Застрахованої особи 

професійним спортом, травмонебезпечних занять та хобі, участі 
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Застрахованої особи у спортивних тренуваннях, змаганнях, гонках, 
заняттях небезпечними видами спорту (мотоспорт, альпінізм, 
спелеологія, глибоководне занурювання з аквалангом тощо);  

 
5.1.7 випадку, який стався в результаті переміщення Застрахованої особи 

повітряним або водним (підводним) апаратом, або у випадку 
управління ним Застрахованою особою, крім випадків переміщення 
Застрахованої особи як пасажира на літаку цивільної авіації або на 
засобі водного транспорту, ліцензованих для перевезення пасажирів та 
керованих особою, що має відповідні повноваження; 

 
5.1.8 польоту Застрахованої особи на безмоторних літальних апаратах, 

моторних планерах, суперлегких літальних апаратах, а також стрибків 
з парашутом; 

 
5.1.9 проходження Застрахованою особою служби в будь-яких збройних 

силах та формуваннях; 
 

5.1.10 самогубства (замаху на самогубство) Застрахованої особи або 
умисного спричинення Застрахованою особою собі тілесних 
ушкоджень або інших умисних дій Застрахованої особи, спрямованих 
на настання страхового випадку; 

 
5.1.11 здійснення Застрахованою особою протиправних дій, що знаходяться у 

прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням страхового 
випадку; 

 
5.1.12 стихійних лих та їх наслідків, епідемій, карантинів, метеоумов; 

 
5.1.13 надзвичайних подій (ситуацій), станів облоги, оголошених органами 

влади у встановленому законом порядку; 
 
5.1.14 професійних захворювань, а також порушення Застрахованою особою 

правил техніки безпеки, правил протипожежної безпеки, правил 
дорожнього руху; 

 
5.1.15 будь-яких подій, пов’язаних із застосуванням Застрахованою особою, 

випробуванням або зберіганням нею вогнепальної зброї або 
боєприпасів, вибухових або отруйних речовин. 

 
5.2      Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не визнає 

випадок страховим та не виплачує страхове відшкодування, якщо: 
 

5.2.1 захворювання або інший розлад здоров’я виникли до моменту 
укладення Договору страхування; 

 
5.2.2 захворювання або інший розлад здоров’я виникли внаслідок ВІЛ- 

та/або СНІД-інфекції; 
 

5.2.3 захворювання або інший розлад здоров’я виникли у зв’язку з абортом, 
крім випадків вимушеного переривання вагітності, спричиненого 
захворюванням або нещасним випадком та/або з метою рятування 
життя Застрахованої особи; 
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5.2.4 захворювання або інший розлад здоров’я виникли у зв’язку з 

пластичною чи відновлювальною хірургією та усякого роду 
протезуванням, включаючи стоматологічне та офтальмологічне 
протезування; 

 
5.2.5 захворювання або інший розлад здоров’я настали у зв’язку з 

лікуванням методами мануальної терапії, рефлексотерапії, 
хіропрактики, масажу, гомеопатії, фіто- та натуротерапії, а також 
лікуванням нетрадиційними методами; 

 
5.2.6 захворювання або інший розлад здоров’я настали у зв’язку з наданням 

послуг медичною установою, що не має відповідної ліцензії, або 
особою, що не має права на здійснення відповідної лікарської 
діяльності; 

 
5.2.7 захворювання або інший розлад здоров’я є негативними наслідками 

діагностичних та/або лікувальних процедур, що проходила 
Застрахована особа; 

 
5.2.8 захворювання або інший розлад здоров’я настали у зв’язку з 

реабілітацією, відновлювальним лікуванням та фізіотерапію; 
 

5.2.9 захворювання або інший розлад здоров’я настали у зв’язку з 
хронічною, спадковою та/або професійною хворобою Застрахованої 
особи, а також травмами, отриманими Застрахованою особою 
внаслідок порушення останньою техніки безпеки; 

 
5.2.10 захворювання або інший розлад здоров’я настали у зв’язку із 

здійсненням Застрахованою особою самолікування; 
 

5.2.11 розлад здоров’я настав у зв’язку з прямим чи побічним впливом 
психічного захворювання Застрахованої особи, якщо під час 
нещасного випадку Застрахована особа була в неосудному стані; 

 
5.2.12 захворювання або інший розлад здоров’я виникли у зв’язку з 

проведенням діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів 
(включаючи, але не обмежуючись ін’єкції ліків); 

 
5.2.13 захворювання або інший розлад здоров’я виникли у зв’язку з 

косметологічними операціями; 
 

5.2.14 захворювання або інший розлад здоров’я виникли у зв’язку з 
недотриманням Застрахованою особою рекомендацій лікаря. 

 
5.3 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, за Договором страхування, 

укладеним на підставі цих Правил, Страховик не несе відповідальності за витрати, пов’язані 
з: 
 

5.3.1 медичною допомогою та медичними послугами, що надаються не 
лікарем, або що не були призначені лікарем, або що надаються за 
бажанням Застрахованої особи; 
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5.3.2 медичною допомогою та медичними послугами, що були надані в 
медичних та інших установах, що не були обумовлені в Договорі 
страхування, та вибір яких не був узгоджений із Страховиком; 

 
5.3.3 медичною допомогою та медичними послугами, що не є 

обгрунтованими та необхідними з медичної точки зору або не мають 
лікувальних цілей;  

 
5.3.4 медичною допомогою та медичними послугами, що були надані 

Застрахованій особі безкоштовно; 
 

5.3.5 медичною допомогою та медичними послугами, що були надані 
повторно та є аналогічними раніше вже отриманим медичним 
послугам та медичній допомозі у іншого постачальника таких послуг 
та допомоги стосовно одних й тих самих скарг, симптомів, синдромів, 
станів або захворювань, крім випадків, що були схвалені Страховиком; 

 
5.3.6 медичною допомогою та медичними послугами, що мають 

дослідницький, науковий або експериментальний характер; 
 

5.3.7 медичною допомогою та медичними послугами, що надаються для 
зміни маси тіла або для лікування ожиріння; 

 
5.3.8 медичною допомогою та медичними послугами, що надаються для 

естетичних або косметичних цілей, крім реконструктивної хірургії, 
коли така операція є частиною або відбувається за початковою 
операцією, яка була здійснена у зв’язку із страховою подією; 

 
5.3.9 медичною допомогою та медичними послугами, що надаються для 

зміни будь-якого органу з метою поліпшити психічне або 
емоціональне становище Застрахованої особи;  

 
5.3.10 лікуванням внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини; 

 
5.3.11 медичною допомогою та медичними послугами, що спрямовані на 

сприяння або на запобігання статтєвого зачаття, включаючи але не 
обмежуючись: штучне запліднення, лікування беспліддя або 
імпотенції, стерилізація або дестерилізація, крім випадків, коли 
лікування беспліддя стало наслідком захворювання або травми, що 
включені до Програми медичного страхування за Договором 
страхування та настали в період страхування за таким Договором; 

 
5.3.12 медичною допомогою та медичними послугами, що надані для 

проведення аборту або передчасного розродження, за винятком 
випадків, коли життю та здоров’ю матері або плоду загрожує 
небезпека; 

 
5.3.13 придбанням протезів різного характеру та призначення, окулярів, 

контактних лінз, слухових апаратів, кардіостимуляторів, 
внутрішньоматкових спіралей, корсетів, милиць, ортопедичних 
пристосувань, інвалідних візків, отриманням візуальної терапії або на 
будь-який огляд або підбирання схожих пристроїв; 
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5.3.14 хірургією ока, коли первинною метою є корекція короткозорості, 
далекозорості та астигматизму; 

 
5.3.15 лікуванням венеричних захворювань та захворювань, що передаються 

статтєвим шляхом; 
 

5.3.16 лікуванням у мануального терапевта, якщо тільки таке лікування не 
призначено лікуючим лікарем; 

 
5.3.17 мовною, професійно-технічною, гомеопатичною терапією, 

іглотерапією, лікуванням сном або музикою та т.ін.; 
 

5.3.18 пересадкою органів, а також з самими органами, їх пошуком та 
доставкою, а також з оплатою донорів крім випадків лікування травм 
або їхніх наслідків; 

 
5.3.19 пересадкою тканин, а також самі тканини, за винятком лікування 

опіків та травм; 
 

5.3.20 доглядом та лікуванням випадіння волос, включаючи перуки, 
пересадку волосся або будь-які препарати, які сприяють росту волосся, 
незалежно від того, призначено це лікарем чи ні; 

 
5.3.21 лікуванням, що стало необхідним у зв’язку з ускладненнями або 

наслідками попереднього лікування, яке не підпало під страховий 
захист згідно з умовами Договору страхування; 

 
5.3.22 психічними та невротичними станами та розладами; 

 
5.3.23 наданням наркологічної допомоги; 

 
5.3.24 супроводженням вагітності, що протікає нормально, та нормальних 

непатологічних пологів; 
 

5.3.25 лікуванням захворювань, пов’язаних з радіоактивним опроміненням та 
його наслідками; 

 
5.3.26 лікуванням особливо небезпечних інфекційних хвороб, вірусних 

геморрагічних лихоманок; 
 

5.3.27 лікуванням злоякісних новоутворень; 
 

5.3.28 отриманням Застрахованою особою послуг приватних медичних 
сестер; 

 
5.3.29 отриманням Застрахованою особою послуг від осіб, що не мають права 

на медичну практику, а також екстрасенсів, інших окультних 
практиків;   

 
5.3.30 лікуванням хронічної ниркової та/або печінкової недостатності, що 

потребує гемодіалізу; 
 

5.3.31 лікуванням системного червоного вовчака, туберкульозу, саркоідозу, 
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муковісцедозу, псоріазу, глибоких мікозів; 
 

5.3.32 лікуванням цукрового діабету з ускладненим протіканням; 
 

5.3.33 лікуванням при порушенні Застрахованою особою режиму 
лікувального закладу та невиконанні призначень і рекомендацій 
лікаря.  

 
5.4 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, за цими Правилами 

Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті страхового 
відшкодування, якщо захворювання або інший розлад здоров’я виникли в результаті: 

 
5.4.1 дії  ядерних  ризиків. 
 
Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті 
страхового відшкодування, якщо захворювання або інший розлад здоров’я 
виникли внаслідок: 

 
− перебування Застрахованої особи на території атомної електростанції, 
ядерних реакторів, будівель реакторів, розташованих на будь-якому іншому 
об’єкті, відмінному від атомної електростанції; 
 
− перебування Застрахованої особи на будь-якому об’єкті, який 
застосовується або застосовувався для виробництва атомної енергії або для 
використання чи зберігання ядерних матеріалів; 

 
− поставки Застрахованою особою товарів і послуг на атомні 
електростанції, ядерні реактори, будівлі реакторів, розташованих на будь-
якому іншому об’єкті, відмінному від атомної електростанції, а також на 
об’єкти, які застосовуються або застосовувалися для виробництва атомної 
енергії або для використання чи зберігання ядерних матеріалів; 

 
− перебування Застрахованої особи в зоні підвищеної радіоактивності або в 
районі розміщення будь-якої ядерної установки; 
 
− участі Застрахованої особи у виробництві, використанні або зберіганні 
ядерних матеріалів. 

 
5.4.2 дії ризиків радіоактивного зараження. 
 
Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті 
страхового відшкодування, якщо захворювання або інший розлад здоров’я 
Застрахованої особи виникли внаслідок: 

 
− іонізуючого випромінювання або радіоактивного забруднення, що 
виходить від будь-якого ядерного палива або ядерних відходів або в результаті 
згорання  ядерного палива; 
 
− радіоактивності, токсичності, вибухонебезпечності або інших 
небезпечних чи забруднюючих властивостей будь-якої ядерної установки, 
реактора або іншого ядерного агрегату чи його частин; 
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− будь-якої зброї, що використовує реакцію атомного або ядерного розпаду 
та/або синтезу або інші подібні реакції або радіоактивні сили чи речовини. 

 
5.4.3 дії військових та пов’язаних з ними ризиків. 
 
За цими Правилами Страховик не визнає подію страховим випадком та 
відмовляє у виплаті страхового відшкодування, якщо захворювання, травма або 
інший розлад здоров’я Застрахованої особи були прямо чи побічно викликані 
через або внаслідок війни, вторгнення, дій зовнішніх ворогів, військових дій, 
військових навчань або військових операцій (незалежно від того оголошено 
про війну чи ні), громадянської війни, заколоту, громадянського хвилювання, 
що набувають масштабів народного повстання, бунту, революції, страйку, 
локауту, військового повстання або заколоту, бунту, революції, дії військової 
або узурпованої влади, закону військового часу або грабежу або крадіжки, 
пов’язаної з введенням закону військового часу, а також конфіскації, 
націоналізації, реквізиції, зруйнування або шкоди, заподіяної майну будь-якою 
урядовою, громадською або місцевою владою або за її наказом, або ж будь-якої 
дії або умови, характерної для будь-чого зазначеного вище. 
 
Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті 
страхового відшкодування, якщо захворювання або інший розлад здоров’я 
Застрахованої особи були прямо чи побічно викликані через або внаслідок дії 
будь-якої особи або групи осіб, які діють від імені або у зв’язку з будь-якою 
організацією, метою якої є повалення або впливання де-юре або де-факто на 
вищі державні органи шляхом терористичних або інших насильницьких 
заходів. 
 
5.4.4 дії ризиків тероризму. 
 
Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті 
страхового відшкодування, якщо захворювання, травма або інший розлад 
здоров’я Застрахованої особи прямо чи побічно були викликані будь-яким 
терористичним актом не залежно від будь-якої іншої причини або подій, що 
відбулися одночасно або в будь-якій іншій черговості із випадком. 
 
Для розуміння даного виключення «Терористичний акт» – дія, що включає у 
себе, але не обмежує застосування сили або насильства та/або загрозу 
застосування сили або насильства особою, або групою осіб не залежно від того, 
чи діють вони самостійно чи представляють або пов’язані з будь-якою(-ими) 
організацією (-ями) або урядом, що здійснюється в політичних, релігійних, 
ідеологічних або схожих цілях, що включають намір впливати на будь-який 
уряд та/або для настраху суспільства або його частини. 
 
Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті 
страхового відшкодування, якщо захворювання, травма або інший розлад 
здоров’я Застрахованої особи були прямо чи побічно викликані, стали 
наслідком будь-якою дії взяття під контроль, запобігання, стримування або 
будь-якою іншою дією, пов’язаною з будь-яким терористичним актом. 

 
5.5 Виключення, зазначені в пунктах 5.1 – 5.4 цих Правил можуть бути скасовані 

або набути статусу страхових ризиків за особливих умов, передбачених Договором 
страхування.   
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5.6 Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення із 
страхових випадків та обмеження страхування, які не суперечать чинному законодавству 
України. 

 
6. Строк та місце дії договору страхування 

 
6.1 Договір страхування може бути укладено на будь-який термін за домовленістю 

Сторін. 
 

6.2 Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 
платежу та закінчується після виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, що 
виникли в період дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
 

6.3 Територією (місцем) страхування за цими Правилами вважається територія, 
обумовлена в Договорі страхування, та на яку розповсюджується дія Договору страхування. 
Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, територією (місцем) страхування за цими 
Правилами слід вважати територію України. 
 

7.  Порядок укладання Договору страхування 
 

7.1 Страхування здійснюється на підставі Договору страхування, укладеного між 
Страховиком і Страхувальником. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає 
Страховику письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином 
заявляє про свій намір укласти Договір страхування, з наданням необхідної інформації, 
визначеної за домовленістю Сторін. 
 

7.2 Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, наданих 
Страховику. 
 

7.3 Під час укладання Договору страхування Страхувальник повинен повідомити 
Страховика про всі відомі йому обставини, що мають суттєве значення для визначення  
ступеня ризику. Суттєвими визнаються у всякому разі обставини, безперечно узгоджені 
Страховиком у стандартній формі Договору страхування або в його письмовому запиті (заяві 
на страхування).  
 

7.4 Під час укладання Договору страхування Страховик може поставити вимогу 
Застрахованій особі заповнити Декларацію (анкету, опитувальний лист) про стан здоров’я 
останньої, а також може вимагати проходження Застрахованою особою попереднього 
медичного обстеження з метою отримання достовірних даних для оцінки страхового ризику. 
За результатами такого обстеження або анкетування Страховик має право відмовитись від 
укладання Договору страхування стосовно такої особи або внести додаткові обмеження до 
умов Договору страхування.  
 

7.5 Договір страхування укладається на підставі обраної Страхувальником 
Програми медичного страхування згідно з п. 4.3 цих Правил. Договір страхування повинен 
містити перелік медичної допомоги, медичних та інших послуг, а також перелік асистуючих 
компаній, медичних та/або аптечних установ, в яких Застрахована особа має право отримати 
медичну допомогу, медичні та інші послуги відповідно до обраної Програми медичного 
страхування. 
 

7.6 Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхової премії або 
її першого страхового платежу, якщо інше не узгоджено в Договорі страхування. Договором 
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страхування може бути передбачено, що, якщо страховий випадок настав до сплати 
Страхувальником страхової премії у повному обсязі, Страховик має право утримати 
несплачені страхові платежі із суми страхового відшкодування, що належить до сплати. 
 

7.7 Конкретні строк і порядок сплати страхової премії або страхових платежів 
вказуються в Договорі страхування. 
 

7.8 Під час дії Договору страхування Страхувальник повинен у встановлені в 
Договорі строки інформувати Страховика про будь-які суттєві зміни обставин, наданих під 
час підписання Договору, що стали йому відомі в період дії Договору страхування, якщо ці 
зміни можуть суттєво вплинути на збільшення страхового ризику, для вирішення питання 
про дію Договору страхування на нових умовах чи про припинення дії Договору. Зміни 
обставин визнаються суттєвими, коли такі обставини змінилися настільки, що якби Сторони 
мали змогу це передбачити, то Договір страхування взагалі не був би укладений, або він був 
би укладений на значно інших умовах. Невиконання цієї умови може тягнути за собою 
наслідки, передбачені підпунктом 8.3.2 цих Правил, якщо інше не зазначено в Договорі 
страхування.  
 

7.9 Факт укладання Договору страхування може підтверджуватися видачею 
Страховиком Страхувальнику страхового Поліса (Свідоцтва, Сертифікату), що є формою 
Договору страхування. У випадку втрати Страхувальником під час дії Договору страхування 
Полісу (Свідоцтва, Сертифікату) йому видається (на підставі письмової заяви 
Страхувальника) дублікат страхового Поліса (Свідоцтва, Сертифікату). Після видачі 
дублікату втрачений страховий Поліс (Свідоцтво, Сертифікат) вважається недійсним і 
виплати страхового відшкодування за ним не здійснюються. 
 

7.10 Умовами Договору страхування може бути передбачена видача Застрахованій 
особі страхових документів, дія яких припиняється з моменту закінчення періоду 
страхування за Договором страхування. По закінченні періоду страхування за Договором 
страхування страхові документи повинні бути повернуті Страховику протягом 10 робочих 
днів з дня закінчення періоду страхування, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
 

7.11 Сторони за взаємною згодою можуть приймати додаткові умови страхування. 
 

7.12 Якщо інше не обумовлено Договором страхування, всі зміни та доповнення до 
умов Договору страхування вносяться за домовленістю Сторін на підставі письмової заяви 
однієї із Сторін протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заяви іншою 
Стороною. Такі зміни умов Договору страхування оформлюються Додатковою угодою у 
двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін, які 
стають невід’ємною частиною Договору страхування, вступають в силу з моменту 
підписання та діють протягом строку дії зазначеного Договору страхування, якщо інше не 
обумовлено в Договорі страхування або в Додатковій угоді. До отримання оригіналів 
факсимільні копії Додаткових угод, підписані Сторонами та скріплені печатками Сторін, 
мають силу оригіналів.  
 

7.13 Якщо одна із Сторін не згодна на внесення змін та доповнень в умови 
Договору страхування, протягом п’яти робочих днів з моменту отримання іншою Стороною 
письмової заяви про внесення змін та доповнень вирішується питання про дію Договору 
страхування на попередніх умовах або про припинення дії Договору. При цьому, у випадку 
прийняття Сторонами рішення про припинення дії Договору, Страховик повертає 
Страхувальнику сплачену ним страхову премію за період, що залишився до закінчення дії 
Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених у 
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Додатку № 1 до цих Правил, фактичних виплат страхового відшкодування, що були 
здійснені за цим Договором страхування. 
 

8.  Права та обов'язки сторін 
 

8.1    Страховик зобов’язаний: 
 

8.1.1      ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 
 
8.1.2    протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 
своєчасної виплати страхового відшкодування; 

 
8.1.3 при настанні страхового випадку, за умови подання Страхувальником  

(Застрахованою особою) всіх оформлених належним чином документів, 
передбачених Договором страхування, та таких, що вимагає Страховик, 
здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений Договором 
строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату 
страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, 
пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом;  

 
8.1.4 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником (Застрахованою особою) 

при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, 
якщо це передбачено Договором страхування, але ні за яких обставин розмір 
такого відшкодування не повинен перевищувати страхову суму за Договором 
страхування або відповідного ліміту відповідальності, встановленого в 
Договорі страхування; 

 
8.1.5 за заявою Страхувальника, у випадку здійснення ним заходів, що зменшили 

страховий ризик, переукласти або внести зміни в Договір страхування з 
урахуванням цих обставин; 

 
8.1.6 не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, 

крім випадків, встановлених законом. 
 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 
Страховика. 

 
8.2 Страхувальник зобов’язаний: 

 
8.2.1 своєчасно вносити страхові платежі, виконувати умови цих Правил та 

Договору страхування; 
 
8.2.2 при укладанні Договору страхування надати Страховику інформацію про всі 

відомі Страхувальнику обставини, що мають істотне значення для оцінки 
страхового ризику (стан здоров’я Застрахованої особи, род її діяльності та 
т.ін.), і надалі інформувати його про будь-які зміни страхового ризику;  

 
8.2.3 довести до відома застрахованих осіб умови страхування та порядок надання 

медичних та інших послуг та медичної допомоги за Договором страхування; 
 

8.2.4 після настання страхового випадку вжити всіх необхідних заходів у тих 
обставинах, що склалися, щодо запобігання та зменшення розміру збитку, 
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завданого внаслідок настання страхового випадку;  
 

8.2.5 повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, 
передбачений Договором страхування. 

 
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 

Страхувальника. 
 
8.3 Страховик має право: 

 
8.3.1 під час укладання Договору страхування вимагати заповнення Декларації 

(анкети, опитувального листа) про стан здоров’я або медичного обстеження 
Застрахованої особи з метою отримання достовірних даних для оцінки 
страхового ризику, та за результатами такого анкетування або обстеження 
відмовитись від укладання Договору страхування стосовно такої Застрахованої 
особи або внести додаткові обмеження до умов Договору страхування; 

 
8.3.2 при невиконанні Страхувальником обов’язку надання достовірної інформації 

про обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику  та 
повідомлення про збільшення страхового ризику (згідно з пунктом 7.8 та 
підпунктом 8.2.2 цих Правил) вимагати дострокового припинення Договору 
страхування й відшкодування збитків, завданих таким припиненням Договору, 
а якщо такі обставини були виявлені після настання страхового випадку – 
відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо інше не обумовлено 
Договором страхування;  

 
8.3.3 при повідомленні про обставини, що тягнуть збільшення страхового ризику, 

вимагати зміни умов Договору страхування та/або сплати додаткової страхової 
премії пропорційно збільшенню ризику. Якщо Страхувальник заперечує проти 
зміни умов Договору страхування та/або доплати страхової премії, Страховик 
має право вимагати припинення Договору в порядку, передбаченому пунктом 
7.13 цих Правил; 

 
8.3.4 при настанні страхового випадку давати інструкції, спрямовані на зменшення 

збитків, що є обов’язковими для Страхувальника та Застрахованої особи; 
 

8.3.5 вимагати від Страхувальника та/або Застрахованої особи інформацію, 
необхідну для встановлення факту, причин, обставин настання страхового 
випадку та розміру збитку, включаючи відомості, що становлять комерційну 
або лікарську таємницю; 

 
8.3.6 вимагати медичного обстеження Застрахованої особи з метою встановлення 

факту, причин, обставин настання страхового випадку та розміру збитку;  
 

8.3.7 у випадку необхідності самостійно з’ясовувати факт, причини, обставини 
страхового випадку та розмір збитку, робити запити про надання відповідних 
документів та інформації, пов’язаних із страховим випадком, до 
правоохоронних органів, медичних та інших підприємств, установ та 
організацій, що володіють або мають володіти такими документами чи такою 
інформацією; 

 
8.3.8 відстрочити виплату страхового відшкодування у випадках, передбачених 

Договором страхування; 
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8.3.9 під час дії всього терміну позовної давності, передбаченого чинним 

законодавством України, вимагати повернення виплаченого страхового 
відшкодування, якщо на те виникнуть обґрунтування, передбачені 
законодавством, умовами цих Правил чи Договору страхування; 

 
8.3.10 ініціювати внесення змін до Договору страхування, а також дострокове 

припинення Договору страхування в порядку, передбаченому Договором 
страхування та цими Правилами; 

 
8.3.11 контролювати строки, якість, об’єм та обгрунтованість медичних та інших 

послуг та медичної допомоги, що надаються Застрахованій особі за Договором 
страхування;  

 
8.3.12 ознайомлюватися з медичною документацією Застрахованої особи; 

 
8.3.13 відмовити у виплаті страхового відшкодування у відповідності з умовами 

Договору страхування, цими Правилами та законодавством України. 
 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права 
Страховика. 

 
8.4         Страхувальник має право: 

 
8.4.1 вибрати Програму медичного страхування, медичні послуги, медичну 

допомогу, медичні та аптечні заклади, асистуючі компанії, що надають медичні 
та інші послуги за Договором страхування, із запропонованого Страховиком 
переліку; 

 
8.4.2 за узгодженням із Страховиком розширити перелік медичних послуг, медичної 

допомоги, медичних та аптечних закладів, асистуючих компаній, що надають 
медичні та інші послуги за Договором страхування, а також збільшити 
страхову суму та/або ліміти відповідальності за Договором страхування за 
умов підписання Додаткової угоди та сплати додаткової страхової премії, 
встановленої Страховиком; 

 
8.4.3 вимагати виплату страхового відшкодування Застрахованій особі у межах  

страхової суми з урахуванням конкретних умов Договору страхування; 
 
8.4.4 ініціювати внесення змін та доповнень до Договору страхування у порядку, 

передбаченому цими Правилами та Договором страхування; 
 

8.4.5 ініціювати дострокове припинення дії Договору страхування в порядку, 
передбаченому цими Правилами та Договором страхування. 

 
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права 

Страхувальника. 
 
8.5 Застрахована особа зобов’язана:  

 
8.5.1 заповнити Декларацію (анкету, опитувальний лист) про стан свого здоров’я або 

пройти попереднє медичне обстеження на вимогу Страховика з метою 
отримання достовірних даних для оцінки страхового ризику; 
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8.5.2 відверто та повністю відповісти на всі запитання Страховика стосовно свого 

стану здоров’я; 
 

8.5.3 при настанні страхового випадку, на вимогу Страховика пройти медичне 
обстеження з метою встановлення факту, причин, обставин настання 
страхового випадку та розміру збитку; 

 
8.5.4 виконувати призначення лікуючого лікаря, отримані під час лікування, 

дотримуватись розкладу, встановленого медичною установою; 
 

8.5.5 не передавати свої страхові документи іншим особам з метою отримання ними 
медичних та інших послуг за Договором страхування; 

 
8.5.6 у випадку втрати своїх страхових документів негайно сповістити про це 

Страховика будь-яким доступним способом; 
 

8.5.7 протягом 10 робочих днів з дня закінчення періоду страхування за Договором 
страхування повернути Страховику страхові документи; 

 
8.5.8 повідомляти Страховика про всі випадки ненадання (відмови у наданні), 

неповного або неякісного надання медичних та інших послуг медичними, 
аптечними та/або асистуючими закладами, обумовленими в Договорі 
страхування; 

 
8.5.9 надати Страховику право повного доступу до будь-якої медичної інформації 

щодо свого стану здоров’я; 
 

8.5.10 виконувати обов’язки, передбачені Договором страхування та цими 
Правилами; 

 
8.6 Застрахована особа має право: 

 
8.6.1 на отримання медичних та інших послуг та медичної допомоги, передбачених 

обраною Програмою медичного страхування згідно з умовами Договору 
страхування, в медичних, аптечних та/або асистуючих установах, зазначених в 
Договорі страхування; 

 
8.6.2 на вибір медичного закладу з переліку, наданого в Договорі страхування;    

 
8.6.3 на отримання дублікатів втрачених страхових документів. 

 
8.7 Права та обов’язки Страхувальника та Застрахованої особи за Договором 

страхування не можуть бути передані будь-кому без письмової згоди на це Страховика. 
 
8.8 Сторони звільняються від відповідальності при настанні форс-мажорних 

обставин. 
 

9. Дії Страхувальника у разі настання  
страхового випадку 

 
9.1 Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку настання 

страхового випадку, Страхувальник або Застрахована особа повинні інформувати 
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Страховика про настання такої події в термін, встановлений в Договорі страхування.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

9.2 Порядок отримання застрахованими особами медичної допомоги, медичних та 
інших послуг за Договором страхування обумовлюється в такому Договорі страхування, з 
урахуванням Програми медичного страхування, зазначеної в Договорі. 
 

9.3 У випадку необхідності отримання невідкладної медичної допомоги, якщо 
надання такої допомоги передбачено Програмою медичного страхування за Договором 
страхування, коли неможливо повідомити Страховика до початку її надання, таке 
повідомлення передається Страховику одразу, як тільки це стане можливо, будь-яким 
можливим способом, якщо інше не передбачено Договором страхування.  
 

9.4 Будь-які дії Страховика або його представників, спрямовані на запобігання 
настання страхового випадку, не тягнуть за собою безумовного визнання Страховиком 
зобов’язань стосовно виплати страхового відшкодування за конкретним страховим 
випадком. 
 

9.5 Страховик має право провести будь-яке розслідування, а також призначити 
спеціаліста (експерта) з метою визначення факту, причин, обставин та розміру понесеного 
збитку. 
 

10. Перелік документів, що підтверджують настання 
страхового випадку та розмір збитків 

 
10.1 Якщо інше не передбачено Договором страхування, для прийняття рішення про 

визнання або невизнання події страховим випадком, та розрахунку суми страхового 
відшкодування, Страхувальник або Застрахована особа (Вигодонабувач) повинні надати 
Страховику наступні документи: 
 

10.1.1   письмове повідомлення про настання страхового випадку;  
 
10.1.2 письмову заяву на виплату страхового відшкодування;  

 
10.1.3 паспорт особи, яка має отримати страхове відшкодування; 

 
10.1.4 документи, що підтверджують факт, причини та обставини настання 

страхового випадку (медичні довідки, витяг з історії хвороби або з 
амбулаторної карти Застрахованої особи, листки непрацездатності, 
видані Застрахованій особі у зв’язку із даним випадком, підписані 
особами медичного закладу та завірені печатками та штампами 
медичного закладу у відповідності до вимог чинного законодавства 
України, та що містять повне прізвище, ім’я та по-батькові 
Застрахованої особи, точний діагноз, дату звернення за медичною 
допомогою та тривалість лікування Застрахованої особи; витяг з історії 
хвороби або з амбулаторної картки Застрахованої особи повинен 
містити повний перелік медичних призначень та медикаментів, а також 
проведених медичних маніпуляцій, процедур, операцій та точних дат 
їх проведення, а також результати проведених досліджень та аналізів, 
тощо); 

 
10.1.5 документи, що підтверджують розмір понесених у зв’язку з настанням 

страхового випадку збитків (квітанції, чекі, рахунки тощо); 
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10.1.6 інші медичні документи на вимогу Страховика, що мають відношення 

до даного конкретного страхового випадку. 
 
Конкретний перелік документів, що повинні бути надані Страхувальником та/або 
Застрахованою особою (Вигодонабувачем) для підтвердження факту, причин, обставин 
настання страхового випадку та розміру збитку, а також для прийняття рішення про 
визнання або невизнання події страховим випадком, та розрахунку суми страхового 
відшкодування, зазначається в Договорі страхування виходячи з умов обраної та 
встановленої в Договорі страхування Програми медичного страхування.  
  

10.2 Ненадання таких документів, що обґрунтовують виплату страхового 
відшкодування та розмір страхової виплати, дає Страховику право відмовити у виплаті 
страхового відшкодування в частині збитку, не підтвердженій такими документами. 
 

11. Порядок та умови здійснення 
страхового відшкодування 

 
11.1 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, страхове відшкодування 

виплачується при настанні страхового випадку (випадків), передбаченого Договором 
страхування, лише після того, як будуть встановлені факт, причини, обставини страхового 
випадку та розмір збитків. 
 

11.2 Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з 
Договором страхування на підставі заяви Страхувальника (Застрахованої особи) та 
страхового акта, який складається Страховиком або уповноваженою особою у формі, 
визначеній Страховиком. 
 

11.3 Якщо інше не передбачено Договором страхування, виплата страхового 
відшкодування здійснюється Страховиком наступним чином: 
 

11.3.1 шляхом оплати медичних та інших послуг (медичної допомоги), що 
передбачені Програмою медичного страхування за Договором 
страхування, медичним та/або аптечним установам (асистуючій 
компанії), що зазначені в Договорі страхування. При цьому оплата 
медичних послуг таким медичним закладам здійснюється Страховиком 
у порядку і в терміни, передбачені укладеним між Страховиком і 
медичними та/або аптечними закладами (асистуючою компанією) 
договором. 
Оплата медичних послуг провадиться на підставі рахунку медичного 
та/або аптечного закладу (асистуючої компанії), із зазначенням 
діагнозу, термінів лікування, переліку наданих медичних послуг, їх 
вартості (із розбивкою по застрахованим особам) і загальної суми 
витрат по всім медичним послугам, що надані застрахованим особам у 
межах передбаченої Договором страхування Програми медичного 
страхування, якщо інше не передбачено в Договорі страхування або в 
договорі з медичним та/або аптечним закладом (асистуючою 
компанією). 
Страховик має право перевірити відповідність зазначених у рахунку 
медичних послуг їх переліку за Договором страхування. 
 

11.3.2   шляхом відшкодування витрат Застрахованої особи, що були понесені 
нею для отримання медичних та інших послуг (медичної допомоги), 
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передбачених Програмою медичного страхування за Договором 
страхування. При цьому відшкодування понесених Застрахованою 
особою витрат на медичні послуги здійснюється на підставі письмової 
Заяви Страхувальника або Застрахованої особи, та документів, що 
підтверджують факт, причини та обставини настання страхового 
випадку, а також розмір збитків (вартість наданих Застрахованій особі 
медичних та інших послуг, медичної допомоги). 
За умов попереднього погодження із Страховиком зазначеного в цьому 
пункті порядку виплати страхового відшкодування, Страховик 
відшкодовує Застрахованій особі вартість отриманих нею медичних та 
інших послуг (медичної допомоги) та придбаних нею самостійно 
медикаментів в обсязі, передбаченому Програмою медичного 
страхування за Договором страхування, у випадку, якщо зазначені  
послуги та медикаменти були призначені лікарем, на підставі 
документів, що підтверджують їх призначення та оплату. При цьому 
вищезазначені витрати Застрахованої особи на медичні та інші послуги 
(медичну допомогу) та медикаменти мають бути визнані Страховиком 
доцільними та такими, що відповідають умовам Договору страхування, 
а також підтверджуються зазначеними в Договорі страхування 
документами, є необхідними, та що вже сплачені Застрахованою 
особою в повному обсязі, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 

 
11.4 У випадку виникнення спорів між Сторонами про факт, причини та обставини 

страхового випадку та розмір страхового відшкодування кожна із Сторін має право вимагати 
проведення додаткової експертизи. 
 

11.5 Застрахована особа має право на отримання страхового відшкодування тільки 
за умов сплати страхової премії за Договором страхування у встановлений в Договорі строк, 
якщо інше не передбачено Договором страхування.  

 
11.6 Якщо інше не передбачено Договором страхування, виплата страхового 

відшкодування здійснюється в строк 15 робочих днів з дня прийняття рішення про таку 
виплату та затвердження страхового акту. 
 

11.7 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, то Страховик може 
зменшити суму страхового відшкодування, належну Застрахованій особі, на суму 
заборгованості із страхової премії та/або на суму майбутніх страхових платежів страхової 
премії, належної Страховику. 
 

11.8 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, виплата страхового 
відшкодування здійснюється на розрахунковий рахунок, вказаний Застрахованою особою в 
Заяві на виплату страхового відшкодування у строки, встановлені в Договорі страхування. 

 
12. Строк прийняття рішення 

про виплату страхового відшкодування 
або про відмову у виплаті 

 
12.1    Якщо інше не обумовлено Договором страхування, протягом 30 (тридцяти) 

робочих днів з дня надання Страхувальником та/або Застрахованою особою відповідних 
відомостей і документів, зазначених в Договорі страхування відповідно до п.10.1 цих 
Правил, Страховик приймає одне з наступних рішень: 
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12.1.1 про визнання події страховим випадком та про виплату страхового 
відшкодування. В цьому випадку Страховик складає та затверджує 
страховий акт, з визнанням факту настання страхового випадку, а 
також із зазначенням суми та порядку виплати страхового 
відшкодування; 

 
12.1.2 про відмову у виплаті страхового відшкодування. В цьому випадку 

Страховик складає та затверджує страховий акт, із зазначенням 
причини відмови, з посиланням на відповідні норми закону та умови 
Договору страхування (або цих Правил) та письмово інформує 
Страхувальника/Застраховану особу про прийняте рішення із 
зазначенням причини такої відмови; 

 
12.1.3 про проведення додаткового страхового розслідування або про 

продовження страхового розслідування, якщо це передбачено 
Договором страхування. У цьому випадку Страховик письмово 
інформує Страхувальника та/або Застраховану особу про прийняття 
рішення щодо проведення додаткового розслідування або 
продовження страхового розслідування із зазначенням причини 
прийняття такого рішення. Крім того, таке рішення може містити 
вимоги до Страхувальника та/або Застрахованої особи надати 
необхідні відомості, якщо вони їх мають чи повинні мати, і відповідні 
підстави, згідно з якими Страховик вважає, що ці відомості є чи 
повинні бути у Страхувальника та/або Застрахованої особи. Також, у 
рішенні повинен зазначатися строк закінчення додаткового 
розслідування. 

 
13. Причини відмови у страховій виплаті  
або виплаті страхового відшкодування 

 
13.1       Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є: 

 
13.1.1 навмисні дії Страхувальника та/або Застрахованої особи, спрямовані на 

настання страхового випадку. Кваліфікація дій Страхувальника та/або 
Застрахованої особи, встановлюється згідно з чинним законодавством України 
або країни, в юрисдикції якої знаходиться дана особа або даний випадок; 

 
13.1.2 вчинення Страхувальником-фізичною особою або Застрахованою особою, 

умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 
 

13.1.3 подання Страхувальником та/або Застрахованою особою свідомо неправдивих 
відомостей про предмет Договору страхування або про факт настання 
страхового випадку, чи приховання від Страховика інформації, необхідної для 
об’єктивної оцінки  ризику; 

 
13.1.4 несвоєчасне повідомлення Страхувальником або Застрахованою особою про 

настання страхового випадку без поважних на то причин або створення 
Страховикові перешкод у визначенні факту, обставин та характеру страхового 
випадку, а також розміру збитків; 

 
13.1.5 несплата Страхувальником страхової премії у строки, узгоджені Договором 

страхування; 
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13.1.6 інші випадки, передбачені законом. 
 

Умовами Договору страхування можуть передбачатися інші підстави для відмови у 
здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону. 
 

13.2 Відмову Страховика в страховій виплаті або в виплаті страхового 
відшкодування може бути оскаржено Страхувальником (Застрахованою особою) у судовому 
органі України згідно з законодавством України. 
 

14. Умови припинення Договору страхування 
 

14.1      Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а 
також у випадку: 

 
14.1.1 закінчення строку дії; 
 
14.1.2 виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником 

/Застрахованою особою у повному обсязі; 
 
14.1.3 несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені 

Договором страхування строки. При цьому Договір вважається 
достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) 
страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика 
протягом 10-ти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги 
Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору; 

 
14.1.4 ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті 

Страхувальника-фізичної особи чи втрати ним дієздатності, крім 
випадків, передбачених чинним законодавством України;  

 
14.1.5 ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним 

законодавством України; 
 

14.1.6 прийняття судового рішення про визнання Договору страхування 
недійсним; 

 
14.1.7 в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

 
14.2  Дія Договору страхування може бути достроково припинена на вимогу 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 
 
14.3     Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона 

зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії 
Договору страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

 
14.4  У випадку дострокового припинення Договору страхування на вимогу 

Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 
закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, 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. 
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14.5 У випадку дострокового припинення Договору страхування на вимогу 
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо 
вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, 
то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії 
Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при 
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, які були 
здійснені за цим Договором страхування. 

 
14.6 При достроковому припиненні Договору страхування не допускається 

повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі. 
 

14.7 Згідно з підпунктом 14.1.6 цих Правил, Договір страхування вважається 
недійсним з моменту його укладання у випадках, передбачених чинним законодавством 
України. Згідно з цими Правилами та чинним законодавством України, Договір страхування 
визнається недійсним і не підлягає виконанню, також у випадку, якщо він був укладений 
після настання страхового випадку. 

 
15.  Порядок вирішення спорів 

 
15.1    Всі суперечки та розбіжності, що можуть виникати у зв’язку з підписанням і 

дією Договору страхування, укладеного на підставі даних Правил, будуть вирішуватися 
шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості досягнення згоди шляхом 
переговорів, розбіжності будуть розглядатися у відповідному судовому органі України за 
місцем знаходження відповідача, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

 
15.2      За всіма іншими питаннями, не передбаченими Договором страхування та цими 

Правилами, Сторони керуються чинним законодавством України. 
 

16.  Страхові тарифи 
 

16.1 Базові страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно. Конкретний 
розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою Сторін і 
встановлюється з урахуванням рівня ризику і умов Договору страхування шляхом 
використання поправочних коефіцієнтів до базового тарифу (Додаток № 1 до цих Правил). 

 
16.2 Розмір нормативних витрат на ведення справи визначається при актуарних 

розрахунках базових страхових тарифів (Додаток № 1 до цих Правил). Конкретний розмір 
витрат на ведення справи встановлюється в Договорі страхування. Якщо Договором 
страхування не визначено конкретного розміру витрат на ведення справи, то встановлюється 
граничний розмір, зазначений в Додатку № 1 до цих Правил.  
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