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ПРАВИЛА 

 ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  

МЕДИЧНИХ ВИТРАТ  

№ 21 від 15.03.2007р. 

 
(із Змінами №1 від 25.02.2008р. (реєстр. № 2111015), та від 17.05.2011р. (реєстр. № 

212180287), №2 від 06.08.2013р. (реєстр. № 212113284), №3 від 05.08.2014р. (реєстр. № 

2114311), №4 від 05.12.2019р.(Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2506)) 
 

1. Загальні положення 

 

1.1 На підставі Закону України «Про страхування» від 07.03.96 № 85/96-ВР та цих 

Правил Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АЗІНКО» (далі Страховик) 

укладає з юридичними особами та дієздатними фізичними особами (далі Страхувальники) 

Договори добровільного страхування медичних витрат (далі Договори страхування). (згідно 

із Змінами №1 від 25.02.2008р. та від 17.05.2011р., №3 від 05.08.2014р.) 

 

1.2 Основні визначення, що використовуються в цих Правилах. 

 

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. 

 

Дублікат Договору страхування (Поліса, Свідоцтва, Сертифіката) - екземпляр Договору 

страхування (Поліса, Свідоцтва, Сертифіката), що видається замість втраченого 

оригінального Договору страхування (Поліса, Свідоцтва, Сертифіката) та має однакову 

юридичну силу з таким оригіналом Договору страхування (Поліса, Свідоцтва, Сертифіката).  

 

Екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні працівниками 

системи екстреної медичної допомоги невідкладних організаційних, діагностичних та 

лікувальних заходів, спрямованих на рятування та збереження життя Страхувальника або 

Застрахованої особи та мінімізацію наслідків впливу такого стану на їхнє здоров’я. (згідно із 

Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

Захворювання (хвороба) – діагностовано лікарем порушення життєдіяльності організму 

Застрахованої особи, зумовлене функціональними та (або) морфологічними змінами. (згідно 

із Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

Країна (місце) тимчасового перебування – країна (місце), зазначена в Договорі 

страхування, на території якої Застрахована особа знаходиться під час подорожі та на яку 

розповсюджується дія Договору страхування. (згідно із Змінами №4 від 05.12.2019р.)  

 

Медична евакуація – за цими Правилами транспортування Застрахованої особи за 

медичними показаннями з місця тимчасового перебування до місця постійного проживання. 

 

Медична репатріація – за цими Правилами транспортування Застрахованої особи за 

медичними показаннями з-за кордону до місця постійного проживання або переважного 

перебування. 

 

http://www.insur-info.ru/dictionary/4522/
http://www.insur-info.ru/dictionary/4522/
http://www.insur-info.ru/dictionary/4522/
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Місце постійного проживання – місце, де особа постійно проживає або переважно 

перебуває. 

 

Невідкладна медична допомога – медична допомога, яка необхідна за життєвими 

показаннями та ненадання або відстрочення надання якої може призвести до значного та 

тривалого розладу функцій організму або його окремого органу, проявів важких ускладнень 

або до смерті Страхувальника або Застрахованої особи внаслідок раптового захворювання 

або нещасного випадку, та яку неможливо відкласти до моменту повернення  

Страхувальника або Застрахованої особи до місця свого постійного проживання. (згідно із 

Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

Нещасний випадок – раптова короткочасна зовнішня подія, що спричинила травму або 

інший розлад здоров'я, або смерть Застрахованої особи. 

 

Посмертна репатріація – транспортування тіла Застрахованої особи з-за кордону до місця 

постійного проживання або переважного перебування. 

 

Потенційний страховий випадок (потенційна страхова подія) – будь-яка подія, про яку 

стає відомо Страхувальникові, і яка може бути визнана як страховий випадок. 

 

Раптове захворювання – гостре, різке погіршення здоров’я у зв’язку з несподіваним 

загостренням хронічного захворювання, раптовою хворобою або травмою Страхувальника 

або Застрахованої особи, або, що становить загрозу їхньому здоров’ю та/або життю та 

вимагає надання невідкладної або екстреної медичної допомоги, яку неможливо відкласти до 

моменту повернення Страхувальника або Застрахованої особи до місця свого постійного 

проживання. Під загрозою здоров’ю та/або життю Страхувальника або Застрахованої особи 

за цими Правилами розуміється стан Страхувальника або Застрахованої особи внаслідок 

раптового захворювання або нещасного випадку, при якому ненадання невідкладної або 

екстреної медичної допомоги може призвести до значного та тривалого розладу функцій 

організму або його окремого органу, до появи важких ускладнень або до смерті 

Страхувальника або Застрахованої особи. (згідно із Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

Розлад здоров’я (функцій організму) – стан фізичного неблагополуччя, пов’язаний з 

функціональними та органічними ушкодженнями органів та систем організму. (згідно із 

Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

Сервісний Центр – спеціалізована організація (компанія), контактні реквізити якої вказані в 

Договорі страхування, яка за дорученням Страховика цілодобово забезпечує організацію 

послуг, передбачених умовами Договору страхування та цими Правилами, та контролює хід 

лікування Застрахованої особи. 

 

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. 
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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 – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АЗІНКО», яке здійснює 

страхування та бере на себе зобов’язання виплатити страхове відшкодування при настанні 

страхового випадку, передбаченого Договором страхування. (згідно із Змінами №1 від 

17.05.2011р. та №3 від 05.08.2014р.) 

 

Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком 

Договір страхування і сплатила страхову премію відповідно до умов Договору страхування. 

(згідно із Змінами №1 від 25.02.2008р.) 

 

Ступінь страхового ризику - це величина імовірності настання страхового випадку та 

розміру збитків в залежності від певних факторів, таких як: історія страхування; вік осіб; 

місце мешкання, праці, наявність або відсутність будь-яких захворювань; вплив факторів 

зовнішнього середовища; економічні, політичні фактори, вплив виробничої або будь якої 

іншої діяльності в межах території страхування; об'єм ризиків та інші фактори. (згідно із 

Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

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. 

 

2. Предмет договору страхування 

(згідно із Змінами №1 від 25.02.2008р.) 

 

2.1. Предметом страхування згідно з цими Правилами є майнові інтереси, що не 

суперечать закону і пов’язані з життям, здоров’ям Застрахованої особи та медичними 

витратами Застрахованої особи, а також її додатковими витратами, які безпосередньо 

пов’язані з настанням страхового випадку під час здійснення Застрахованою особою 

подорожі (поїздки). (згідно із Змінами №1 від 25.02.2008р. та №2 від 06.08.2013р.) 

 

2.2. Страхувальник може укласти із Страховиком Договір страхування третіх осіб 

(Застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством. Застрахована особа може набувати прав і обов’язків Страхувальника згідно 
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з Договором страхування. Якщо Страхувальником укладено Договір про страхування 

майнових інтересів, пов’язаних з власним життям та здоров’ям, то він одночасно є 

Застрахованою особою. (згідно із Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

2.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Застрахованими за цими 

Правилами можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства 

віком від 1 до 65 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. Якщо інше не передбачено Договором страхування, за цими Правилами не 

можуть бути укладені договори страхування щодо інвалідів І та ІІ груп. 

 

3. Порядок визначення розмірів страхових сум, лімітів відповідальності 

та розмірів страхового відшкодування 

 

3.1 Страхова сума встановлюється в Договорі страхування за домовленістю між 

Страховиком і Страхувальником. 

 

3.2 За Договором страхування в межах страхової суми можуть бути встановлені 

ліміти відповідальності Страховика щодо сплати страхового відшкодування по кожному 

окремому виду витрат та/або по окремому страховому випадку. Розміри лімітів 

відповідальності можуть бути встановлені як у відсотках від страхової суми, так і в 

абсолютному грошовому вираженні. 

 

3.3 Загальна сума страхових виплат по страховим випадкам за Договором 

страхування не може перевищувати страхової суми за Договором страхування. 

 

3.4 Якщо інше не передбачено Договором страхування, при настанні страхового 

випадку згідно з цими Правилами та Договором страхування Страховик сплачує Сервісному 

Центру (компанії), що організовує та здійснює нижченаведені заходи, або безпосередньо 

Вигодонабувачу за умов надання документів про здійснення ним відповідних витрат 

наступні витрати: (згідно із Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

3.4.1. на надання Страхувальнику або Застрахованій особі невідкладної 

медичної допомоги в умовах стаціонару внаслідок настання випадків, 

зазначених у пункті 4.1. цих Правил, та що включає:  

 перебування в палаті стандартного типу; 

 консультації та інші професійні послуги медичного персоналу, в 

тому числі лікарів вузькопрофільної спеціалізації;  

 консультативно-діагностичне обслуговування;  

 консервативне та оперативне лікування;  

 забезпечення медикаментами та витратними медичними 

матеріалами; 

(згідно із Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

3.4.2. на надання Страхувальнику або Застрахованій особі невідкладної 

медичної допомоги в умовах амбулаторій та поліклінік внаслідок 

настання випадків, зазначених у пункті 4.1. цих Правил, та включає:  

 консультації та інші професійні послуги медичного персоналу, в 

тому числі лікарів вузькопрофільної спеціалізації;  

 проведення лабораторних досліджень та застосування 

інструментальних методів діагностики;  
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 проведення лікувальних заходів та маніпуляцій;  

 забезпечення медикаментами та витратними медичними 

матеріалами;  

(згідно із Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

3.4.3. на надання Страхувальнику або Застрахованій особі екстреної 

медичної допомоги за медичними показниками внаслідок настання 

випадків, зазначених у пункті 4.1. цих Правил, та включає:  

 виїзд бригади екстреної медичної допомоги;  

 експрес-діагностику та екстрену допомогу на догоспітальному 

етапі;  

 забезпечення медикаментами та витратними медичними 

матеріалами; 

 доставлення каретою екстреної медичної допомоги до 

спеціалізованого медичного закладу для проведення подальшого 

лікування; 

(згідно із Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

3.4.4. на надання Страхувальнику або Застрахованій особі невідкладної 

стоматологічної допомоги, обумовленої травмою, отриманою ними 

внаслідок нещасного випадку, або при виникненні гострого зубного 

болю; (згідно із Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

3.4.5. для Страхувальника або Застрахованих осіб – громадян України та осіб 

без громадянства, що виїжджають за кордон, а також для іноземних 

громадян та  осіб без громадянства, що в’їжджають на територію 

України - на екстрену медичну репатріацію із-за кордону адекватним 

транспортним засобом, включаючи витрати на супроводжуючу особу 

(якщо такий супровід показаний лікарем) з-за кордону до місця 

постійного проживання Страхувальника або Застрахованої особи при 

умові відсутності в країні тимчасового перебування можливостей для 

надання необхідної медико-санітарної допомоги. Екстрена медична 

репатріація здійснюється виключно у випадках, коли її необхідність 

підтверджується висновком лікаря Сервісного Центру або Страховика 

на основі документів/призначення/висновку від лікуючого лікаря в 

країні тимчасового перебування і при умові відсутності медичних 

протипоказань. Витрати на екстрену медичну репатріацію 

відшкодовуються в межах обумовленої в Договорі страхування суми; 

(згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р. та №4 від 05.12.2019р.) 

 

3.4.6. для Страхувальника або Застрахованих осіб – громадян України та осіб 

без громадянства, що виїжджають за кордон, а також для іноземних 

громадян та  осіб без громадянства, що в’їжджають на територію 

України - на медичну репатріацію з країни тимчасового перебування 

до місця постійного проживання Страхувальника або Застрахованої 

особи або до найближчої медичної установи по місцю проживання у 

випадку, коли витрати на перебування в стаціонарі можуть 

перевищити встановлену в Договорі страхування суму. Медична 

репатріація проводиться тільки при відсутності медичних 

протипоказань. Витрати на медичну репатріацію відшкодовуються в 

межах обумовленої в Договорі страхування суми; (згідно зі Змінами 

№2 від 06.08.2013р. та №4 від 05.12.2019р.) 
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3.4.7. для Страхувальника або Застрахованих осіб – громадян України, що 

подорожують територією України, та для іноземних громадян та осіб 

без громадянства, що в’їжджають на територію України – на екстрену 

медичну евакуацію до місця постійного проживання Страхувальника 

або Застрахованої особи адекватним транспортним засобом, 

включаючи витрати на супроводжуючу особу (якщо такий супровід 

показаний лікарем) з місця тимчасового перебування до місця 

постійного проживання Страхувальника або Застрахованої особи при 

умові відсутності в місті тимчасового перебування можливостей для 

надання необхідної медичної допомоги. Екстрена медична евакуація 

здійснюється виключно у випадках, коли її необхідність 

підтверджується висновком лікаря Сервісного Центру або Страховика 

на основі документів/призначення/висновку від лікуючого лікаря в 

місці тимчасового перебування і при умові відсутності медичних 

протипоказань. Витрати на екстрену медичну евакуацію 

відшкодовуються в межах обумовленої в Договорі страхування суми; 

(згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р. та №4 від 05.12.2019р.) 

 

3.4.8. для Страхувальника або Застрахованих осіб - громадян України, що 

подорожують територією України, та для іноземних громадян та осіб 

без громадянства, що в’їжджають на територію України – на медичну 

евакуацію Страхувальника або Застрахованої особи з місця 

тимчасового перебування до місця постійного проживання 

Страхувальника або Застрахованої особи або до найближчої медичної 

установи по місцю проживання у випадку, коли витрати на 

перебування в стаціонарі можуть перевищити встановлену в Договорі 

страхування суму. Медична репатріація проводиться тільки при 

відсутності медичних протипоказань. Витрати на медичну репатріацію 

відшкодовуються в межах обумовленої в Договорі страхування суми; 

(згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р. та №4 від 05.12.2019р.) 

 

3.4.9. витрати Страхувальника або Застрахованої особи на проїзд до місця 

постійного проживання в один кінець економічним класом, витрати на 

проїзд до аеропорту в місці (країні) тимчасового перебування, з яким є 

прямий зв’язок, у випадку, якщо від'їзд Страхувальника або 

Застрахованої особи не відбувся вчасно, тобто в день, вказаний в 

проїзних документах, що знаходяться у Страхувальника або 

Застрахованої особи, внаслідок раптового захворювання або 

нещасного випадку, що спричинило необхідність перебування 

Страхувальника або Застрахованої особи на стаціонарному лікуванні; 

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

3.4.10. витрати на проїзд в один кінець економічним класом дітей віком до 14 

років, що знаходяться з Страхувальником або Застрахованою особою 

під час подорожі, до місця їх постійного проживання, у випадку, якщо 

діти залишилися без нагляду внаслідок раптового захворювання, 

нещасного випадку або смерті Страхувальника або Застрахованої 

особи. При необхідності Страховик може організувати і оплатити 

супровід дітей; (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

3.4.11. витрати на проїзд в обидва кінця економічним класом (з місця 

постійного проживання і назад) одного з родичів Страхувальника або 

Застрахованої особи (мати, батько, чоловік/дружина, брат, сестра, 
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дитина старша 18 років), якщо необхідність в присутності такого 

родича підтверджується висновком лікаря Сервісного Центру та/або 

Страховика на основі документів/призначення/висновку від лікуючого 

лікаря в місці (країні) тимчасового перебування Страхувальника або 

Застрахованої особи. При цьому, витрати на перебування родича в 

місці (країні) тимчасового перебування  Страховиком не 

відшкодовуються; (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

3.4.12. на посмертну репатріацію (евакуацію) тіла до місця, де Страхувальник 

або Застрахована особа постійно проживали, санкціоновану Сервісним 

Центром, Страховиком, іншим спеціальним структурним підрозділом 

Страховика або спеціалізованою організацією, вказаною в Договорі 

страхування, що організовує надання медико-санітарної та іншої 

допомоги, передбаченої Договором страхування, та контролює хід 

лікування Страхувальника або Застрахованої особи, якщо їхня смерть 

настала внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку. 

Витрати на посмертну репатріацію (евакуацію) відшкодовуються в 

межах обумовленої в Договорі страхування суми, якщо інше не 

передбачено Договором страхування. При цьому, Страховик не 

оплачує витрати на ритуальні послуги. (згідно із Змінами №4 від 

05.12.2019р.) 
 

3.5. За домовленістю Сторін за цими Правилами Договором страхування може 

бути передбачене відшкодування інших витрат у зв’язку із раптовим захворюванням, 

нещасним випадком або смертю Застрахованої особи, якщо це не суперечить чинному 

законодавству України. 

   

3.6. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховиком 

відшкодовується телефонний дзвінок до Сервісного Центру, за умови надання відповідних 

підтверджуючих документів. 

 

3.7. Після виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на розмір 

виплаченого страхового відшкодування. Зменшення страхової суми здійснюється з дня 

настання страхового випадку. 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. 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 50 %); 

 

б) в абсолютному  грошовому вираженні; 

 

в) у відносних одиницях від розміру збитку. 

 

4. Страхові ризики 

 

4.1. За цими Правилами Страховик бере на себе зобов’язання за встановлену 

Договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) 
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здійснити страхову виплату відповідно до умов Договору страхування в розмірі страхової 

суми або її частини шляхом відшкодування документально підтверджених витрат на 

отримання Страхувальником або Застрахованою особою медико-санітарної та іншої 

допомоги у зв’язку із раптовим захворюванням, розладом здоров’я внаслідок нещасного 

випадку або смертю Страхувальника або Застрахованої особи внаслідок раптового 

захворювання або нещасного випадку що сталися під час здійснення Страхувальником або 

Застрахованою особою подорожі (поїздки).  

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 
 

5.  Виключення із страхових випадків та обмеження страхування 

 

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

визнаються страховими випадками та не підлягають відшкодуванню збитки, заподіяні 

внаслідок: 

5.1.1 алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння Страхувальника 

або Застрахованої особи, або в зв'язку із діями під час знаходження 

Застрахованої особи  у вказаних станах; (згідно зі Змінами №4 від 

05.12.2019р.) 

 

5.1.2 самогубства (замаху на самогубство) Страхувальника або 

Застрахованої особи; (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

5.1.3 польоту Страхувальника або Застрахованої особи на літальному 

апараті, управління ним, крім випадків польоту як пасажира на літаку 

цивільної авіації, керованому професійним пілотом; (згідно зі Змінами 

№4 від 05.12.2019р.) 

 

5.1.4 польотів Страхувальника або Застрахованої особи на безмоторних 

літальних апаратах, моторних планерах, суперлегких літальних 

апаратах, а також стрибків з парашутом; (згідно зі Змінами №4 від 

05.12.2019р.) 

 

5.1.5 служби Страхувальника або Застрахованої особи в будь-яких збройних 

силах та формуваннях; (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

5.1.6 умисного спричинення Страхувальником або Застрахованою особою 

собі тілесних ушкоджень або інших умисних дій Страхувальника або 

Застрахованої особи, спрямованих на настання страхового випадку; 

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

5.1.7 здійснення Страхувальником або Застрахованою особою протиправних 

дій, що знаходяться у прямому причинно-наслідковому зв’язку з 

настанням страхового випадку; (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

5.1.8 стихійних лих та їх наслідків, епідемій, карантинів, метеоумов. 

 

5.2 Якщо інше не передбачено Договором страхування, до страхових випадків не 

відносяться та не підлягають відшкодуванню збитки та витрати, пов'язані: 

 

5.2.1 з лікуванням захворювань, відомих до моменту укладення Договору 

страхування незалежно від того, чи здійснювалося по них лікування чи 

ні, крім випадків, коли медико-санітарна допомога була пов'язана з 

гострим болем або порятунком життя Страхувальника або 
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Застрахованої особи; (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р. та №4 від 

05.12.2019р.) 

 

5.2.2 з лікуванням захворювань, що останні 6 місяців до дати початку 

періоду страхування вимагали лікування або стоматологічної 

допомоги, крім випадків, коли медико-санітарна допомога була 

пов’язана з рятуванням життя або обов’язковим медичним втручанням 

для недопущення тривалої непрацездатності; (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р.) 

 

5.2.3 з полегшенням та/або лікуванням судорожних станів, нервових та 

психічних захворювань; 

 

5.2.4 з лікуванням онкологічних захворювань; 

 

5.2.5 з лікуванням хронічних захворювань, крім проведення невідкладних 

заходів при станах, що представляють безпосередню загрозу життю 

Страхувальника або Застрахованої особи; (згідно зі Змінами №4 від 

05.12.2019р.) 

 

5.2.6 з профілактичними заходами та загальними медичними оглядами;   

 

5.2.7 з лікуванням ВІЛ- та СНІД-інфекції, а також захворювань, що є їх 

наслідками; 

 

5.2.8 з консультаціями і обстеженнями під час протікання вагітності, 

консультаціями, обстеженнями і лікуванням ускладнень вагітності 

незалежно від її термінів, а також витрати на пологоводопоміжну 

допомогу і післяпологовий догляд за дитиною, крім випадків, коли 

медико-санітарна допомога необхідна по життєвим показанням; (згідно 

зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

5.2.9 з абортами, крім випадків вимушеного переривання вагітності, 

спричиненого нещасним випадком та/або з метою рятування життя 

Страхувальника або Застрахованої особи; (згідно зі Змінами №4 від 

05.12.2019р.) 

 

5.2.10 з лікуванням захворювань, що передаються переважно статевим 

шляхом, а також захворювань, що є їх наслідками; 

 

5.2.11 з пластичною і відновлювальною хірургією та усякого роду 

протезуванням, включаючи стоматологічне та офтальмологічне 

протезування; 

 

5.2.12 з наданням стоматологічної допомоги, крім витрат на огляд, лікування 

та медикаменти при гострому запаленні зуба та/або навколишніх 

тканин, а також при травмі зуба внаслідок нещасного випадку; 

 

5.2.13 з наданням послуг, що не є необхідними з медичної точки зору, або з 

лікуванням, не призначеним лікарем; 

 

5.2.14 з добровільною відмовою Страхувальника або Застрахованої особи від 

виконання наказів/призначень лікуючого лікаря, отриманих в зв’язку 
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із зверненням з приводу раптового захворювання або нещасного 

випадку; (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

5.2.15 з лікуванням методами мануальної терапії, рефлексотерапії, 

хіропрактики, масажу, гомеопатії, фіто- та натуротерапії, а також 

лікуванням нетрадиційними методами; 

 

5.2.16 з лікуванням Страхувальника або Застрахованої особи та доглядом за 

нею, що здійснюються її родичами, а також витрати, пов’язані з 

забезпеченням перебування родичів Страхувальника або Застрахованої 

особи  у зв’язку з його лікуванням  та подальшим поверненням в місце 

постійного перебування, якщо це не було санкціоновано згідно з 

підпунктом 3.4.11 цих Правил; (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

5.2.17 з наданням послуг медичною установою, що не має відповідної 

ліцензії, або особою, що не має права на здійснення відповідної 

лікарської діяльності; 

 

5.2.18 з реабілітацією, відновлювальним лікуванням та фізіотерапію; 

 

5.2.19 з проведенням курсу лікування на курортах, в санаторіях, пансіонатах, 

будинках відпочинку та інших подібних установах; 

 

5.2.20 з проведенням дезинфекції, профілактичних вакцинацій, лікарських 

експертиз і лабораторних досліджень, не пов'язаних з нещасним 

випадком або раптовим захворюванням; 

 

5.2.21 з наданням додаткового комфорту, а саме: палати типу “люкс", 

телевізора, телефону, кондиціонера, зволожувача, а також послуг 

перукаря, масажиста, косметолога, перекладача і т.п.; 

 

5.2.22 з репатріацією (евакуацією) Страхувальника або Застрахованої особи у 

випадку незначної хвороби або травми, що піддаються лікуванню в 

місці (країні) тимчасового перебування (подорожі) Страхувальника або 

Застрахованої особи, вказаному в Договорі страхування, та що не 

перешкоджають продовженню її подорожі; (згідно зі Змінами №4 від 

05.12.2019р.)    

 

5.2.23 з стаціонарним лікуванням, медико-транспортними, транспортними 

витратами, витратами на посмертну репатріацію, не погодженими з 

Сервісним Центром/Страховиком. 

 

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

визнаються страховими випадками витрати, зазначені в пункті 4.2 цих Правил, якщо 

подорож Страхувальником або Застрахованою особою була здійснена: (згідно зі Змінами №4 

від 05.12.2019р.) 

 

5.3.1 для заняття будь-якими видами спорту, пов'язаними з тренуванням і 

участю в змаганнях спортсменів, а також альпінізмом, спелеологією, 

професіональним або любительським спортом, глибоководним 

занурюванням з аквалангом й т.п.;  
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5.3.2 для заняття Страхувальником або Застрахованою особою 

небезпечними видами діяльності (як професійний водій 

автотранспорту, гірник, будівник, електромонтажник і т. ін.); (згідно зі 

Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

5.3.3 з метою отримання лікування; 

 

5.3.4 всупереч існуючим медичним протипоказанням кваліфікованого лікаря 

для такої подорожі. 

 

5.4 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, не підлягають 

відшкодуванню збитки та витрати, які мали місце після повернення Страхувальника або 

Застрахованої особи в місце постійного проживання. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

5.5 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, не визнаються страховими 

випадками та не підлягають відшкодуванню збитки, заподіяні внаслідок: 

 

5.5.1      дії  ядерних  ризиків. 

Страховик не несе відповідальності за збитки, пов’язані з ядерною 

енергетикою стосовно: 

 перебування на території атомної електростанції, ядерних реакторів, 

будівель реакторів, станків та обладнання в таких будівлях, розташованих 

на будь-якому іншому об’єкті, відмінному від атомної електростанції; 

 

 перебування на будь-якому об’єкті, яке застосовується або застосовувалось 

для виробництва атомної енергії або для використання чи зберігання 

ядерних матеріалів; 

 

 поставки товарів і послуг на будь-який із об’єктів, зазначених вище в 

даному виключенні; 

 

 перебування в зоні підвищеної радіоактивності або в районі розміщення 

будь-якої ядерної установки; 

 

 участі у виробництві, використанні або зберіганні ядерних матеріалів. 

 

5.5.2      дії ризиків радіоактивного зараження. 

Страховик не несе відповідальності за збитки та витрати, які прямо чи побічно 

пов’язані, витікають, або викликані: 

 

 іонізуючим випромінюванням або радіоактивним забрудненням, що 

виходить від будь-якого ядерного палива або ядерних відходів або в 

результаті згорання  ядерного палива; 

 

 радіоактивністю, токсичністю, вибухонебезпекою або іншими 

небезпечними чи забруднюючими властивостями будь-якої ядерної 

установки, реактора або іншого ядерного агрегату чи його частин; 

 

 будь-якою зброєю, що використовує реакцію атомного або ядерного 

розпаду та/або синтезу або інші подібні реакції або радіоактивні сили чи 

речовини. 

 

5.5.3      дії військових та пов’язаних з ними ризиків. 
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За цими Правилами Страховик не відшкодовує збитки та витрати, що прямо чи 

побічно викликані, відбулися 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 ії 

наказом, або ж будь-якої дії або умови, характерної для будь-чого зазначеного 

вище. 

 

Страховик не відшкодовує збитки та/або витрати, що прямо чи побічно 

викликані, відбулися 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. 

 

5.5.4      дії ризиків тероризму. 

Страховик не відшкодовує збитки та/або витрати будь-якого роду, що прямо чи 

побічно викликані, є наслідком або відбулися у зв’язку з будь-яким 

терористичним актом не залежно від будь-якої іншої причини або подій, що 

відбулися одночасно або в будь-якій іншій черговості із збитком. 

 

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 відшкодовує збитки та/або витрати будь-якого походження, що 

прямо чи побічно викликані, є наслідком або відбулися у зв’язку з будь-якою 

дією взяття під контроль, запобігання, стримування або будь-якою іншою дією, 

пов’язаною з будь-яким терористичним актом. 
 

5.6 Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення із 

страхових випадків та обмеження страхування, які не суперечать чинному законодавству 

України. 

 

6.  Строк і місце дії Договору страхування 

 

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

Сторін, але з урахуванням періоду перебування Страхувальника або Застрахованої особи на 

території страхування, обумовленій в Договорі страхування. (згідно зі Змінами №4 від 

05.12.2019р.) 

 

6.2     Дія Договору страхування починається с дати, зазначеної в Договорі страхування, 

та закінчується після виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, що виникли 

в період дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
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6.3        Якщо інше не передбачено Договором страхування, період страхування за цими 

Правилами починається: 

6.3.1 для Страхувальника або Застрахованих осіб – громадян України та осіб 

без громадянства, що виїжджають за кордон - з моменту перетину 

Страхувальником або Застрахованою особою державного кордону 

країни або території в’їзду, вказаної в Договорі страхування як 

територія страхування, але не раніше 00-00 годин за Київським часом 

дати початку періоду страхування, вказаної в Договорі страхування, та 

діє до повернення такого Страхувальника або Застрахованої особи до 

України, до моменту перетину нею державного кордону України, але 

не пізніше 24-00 години за Київським часом дати закінчення періоду 

страхування, вказаної в Договорі; (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р. та № 4 від 05.12.2019р.) 

 

6.3.2 для Страхувальника або Застрахованих осіб - громадян України, що 

подорожують територією України, та для іноземних громадян та осіб 

без громадянства, що в’їжджають на територію України – з моменту 

перетину Страхувальником або Застрахованою особою державного 

кордону території, вказаної в Договорі страхування як територія 

страхування, але не раніше 00-00 годин за Київським часом дати 

початку періоду страхування, вказаної в Договорі страхування, та діє 

до моменту перетину нею державного кордону території, вказаної в 

Договорі страхування як територія страхування, але не пізніше 24-00 

годин за Київським часом дати закінчення періоду страхування, 

вказаної в Договорі страхування; (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р. 

та №4 від 05.12.2019р.) 

 

6.3.3 для Страхувальника або Застрахованих осіб – іноземних громадян та 

осіб без громадянства, що в’їжджають на територію України - з 

моменту перетину Страхувальником або Застрахованою особою 

державного кордону України або кордону окремої території України, 

обумовленої в Договорі як територія страхування, але не раніше 00-00 

годин за Київським часом дати початку періоду страхування, вказаної 

в Договорі страхування, та діє до моменту перетину нею державного 

кордону України або кордону окремої території України, обумовленої 

в Договорі як територія страхування, при поверненні до постійного 

місця проживання, але не пізніше 24-00 години за Київським часом 

дати закінчення періоду страхування, вказаної в Договорі. (згідно зі 

Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

 6.3      Якщо період страхування строком на один рік передбачає багаторазові виїзди 

Страхувальника або Застрахованої особи на територію страхування, то страховий захист 

розповсюджується на перші 90 днів кожної поїздки, якщо інше не передбачено в Договорі 

страхування. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 
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6.4 Територією (місцем) страхування за цими Правилами вважається територія, 

обумовлена в Договорі страхування. У всякому разі, з території страхування виключається: 

 

6.4.1 для Страхувальника або Застрахованих осіб – іноземних громадян: 

країна, в якій Страхувальник або Застрахована особа має посвідку на 

проживання та/або громадянином якої вона є, та/або територія, яка є 

постійним місцем проживання застрахованої особи; (згідно зі Змінами 

№4 від 05.12.2019р.) 

 

6.4.2 для Страхувальника або Застрахованих осіб – осіб без громадянства: 

країна, в якій Страхувальник або Застрахована особа має посвідку на 

проживання, та/або територія, яка є постійним місцем проживання 

Застрахованої особи; (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

6.4.3 для Страхувальника або Застрахованих осіб - громадян України, 

виїжджаючих за кордон:  територія України; (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р. та №4 від 05.12.2019р.) 

 

6.4.4 для Страхувальника або Застрахованих осіб – громадян України, 

подорожуючих територією України – територія місця їх постійного 

проживання; (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

6.4.5 для Страхувальника або Застрахованих осіб – іноземних громадян, які 

виїжджають за кордон з території України – територія України. (згідно 

зі Змінами №2 від 06.08.2013р. та №4 від 05.12.2019р.) 

 

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. 

Договір страхування укладається у письмовій формі або в паперовому вигляді, або у 

вигляді електронного документа, створеного із використанням інформаційно-

телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог діючого законодавства, у тому числі 

законодавства, що регулює правовідносини у сфері електронної комерції під час вчинення 

електронних правочинів. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

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 Якщо інше не узгоджено Сторонами додатково, Договір страхування 

укладається без медичного огляду Страхувальника або Застрахованої особи. На вимогу 

Страховика Застрахована особа повинна заповнити опитувальний лист. (згідно зі Змінами 

№4 від 05.12.2019р.) 
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7.5 Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхової премії або 

її першого страхового платежу, якщо інше не узгоджено в Договорі страхування. Договором 

страхування може бути передбачено, що, якщо страховий випадок настав до сплати 

Страхувальником страхової премії у повному обсязі, Страховик має право утримати 

несплачену страхову премію із суми страхового відшкодування, що належить до сплати. 

 

7.6 Конкретні строк і порядок сплати страхової премії або страхових платежів 

вказуються в Договорі страхування. 

 

7.7 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. 

Невиконання цієї умови може тягнути за собою наслідки, передбачені підпунктом 8.3.2 цих 

Правил, якщо інше не зазначено в Договорі страхування. 

 

7.8 Факт укладання Договору страхування може підтверджуватися видачею 

Страховиком Страхувальнику страхового Поліса (Свідоцтва, Сертифіката), що є формою 

Договору страхування. У випадку втрати Страхувальником під час дії Договору страхування 

Полісу (Свідоцтва, Сертифіката) йому видається (на підставі письмової заяви 

Страхувальника) дублікат страхового Поліса (Свідоцтва, Сертифіката). Після видачі 

дублікату втрачений страховий Поліс (Свідоцтво, Сертифікат) вважається недійсним і 

виплати страхового відшкодування за ним не здійснюються. 

 

7.9 Сторони за взаємною згодою можуть приймати додаткові умови страхування. 

 

7.10 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.  

 

7.11 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 

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; 
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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 здійснити виплату страхового відшкодування 

у передбачений Договором строк, за умови подання Страхувальником та/або 

Застрахованою особою всіх оформлених належним чином документів, 

передбачених Договором страхування, та таких, що вимагає Страховик. 

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової 

виплати шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої 

визначається умовами Договору страхування або законом; (згідно із Змінами 

№1 від 25.02.2008р.)  

 

8.1.4 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником 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, або у випадку збільшення вартості майна, 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. (згідно із Змінами №1 від 25.02.2008р.) 

 

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, і надалі інформувати його про будь-які зміни страхового 

ризику;  

 

8.2.3 після настання страхового випадку вжити всіх необхідних заходів у тих 

обставинах, що склалися, щодо запобігання та зменшення розміру збитку, 

завданого внаслідок настання страхового випадку;  

 

8.2.4 повідомити Страховика про настання страхового випадку в термін, 

передбачений Договором страхування. 

 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 

Страхувальника. 

 

8.3 Страховик має право: 
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8.3.1 під час укладання Договору страхування вимагати медичного обстеження 

Страхувальника або Застрахованої особи, та за результатами приймати рішення 

щодо укладання Договору страхування стосовно такої Застрахованої особи; 

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

8.3.2 при невиконанні Страхувальником обов’язку повідомлення про збільшення 

страхового ризику (згідно з пунктом 7.7 та підпунктом 8.2.2 цих Правил) 

вимагати дострокового розірвання Договору страхування й відшкодування 

збитків, завданих таким розірванням 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 розірвання Договору в порядку, передбаченому пунктом 

7.11 цих Правил; 

 

8.3.4 при настанні страхового випадку давати інструкції, спрямовані на зменшення 

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

та/або Вигодонабувача; (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

8.3.5 вимагати від Страхувальника та/або Застрахованої особи та/або 

Вигодонабувача інформацію, необхідну для встановлення факту та обставин 

настання страхового випадку, а також визначення розміру збитків, включаючи 

відомості, що становлять комерційну або лікарську таємницю; (згідно зі 

Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

8.3.6 за необхідності направляти запити до компетентних органів про надання 

відповідних документів та інформації, що підтверджує факт і причину 

настання страхового випадку та розміру збитку; 

 

8.3.7 у випадку необхідності самостійно з’ясовувати факт, причини та обставини 

страхового випадку, а також розмір збитку, робити запити про відомості, 

пов’язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків та інших 

підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про обставини 

страхової події; 

 

8.3.8 якщо інше не передбачено Договором страхування, продовжити строк 

страхового розслідування у випадках, якщо: 

а)  у Страховика є мотивовані сумніви щодо розміру збитку та/або законних 

прав Вигодонабувача на отримання страхового відшкодування та/або підстав 

для виплати страхового відшкодування - до отримання підтвердження таких 

підстав та/або правильності такого розрахунку та/або існування такого 

законного права у Вигодонабувача, але не більше, ніж на 90 (дев’яносто) 

робочих днів; 

б) у Страховика є мотивовані сумніви щодо достовірності та правомочності 

документів, які підтверджують факт і причини настання та обставини 

страхового випадку, а також розмір збитку – доти, доки не буде підтверджена 

достовірність та правомочність таких документів, але на строк, що не 

перевищує 6 (шести) місяців; 
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в) не повністю з’ясовано причини та обставини страхового випадку, розмір 

збитків – до з’ясування таких обставин але на строк, що не перевищує 6 

(шести) місяців; 

г)  обставини страхового випадку перебувають на розгляді суду або органу 

досудового розслідування – до одержання Страховиком остаточного рішення 

відповідного органу; 

ґ)  в інших випадках, передбачених Договором страхування. 

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.)  

 

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 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 вимагати виплату страхового відшкодування Застрахованим особам у межах  

страхової суми з урахуванням конкретних умов Договору страхування; 

 

8.4.2 ініціювати внесення зміни та доповнення до Договору страхування у порядку, 

передбаченому цими Правилами та Договором страхування; 

 

8.4.3 ініціювати дострокове припинення Договору страхування в порядку, 

передбаченому цими Правилами та Договором страхування. 

 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права 

Страхувальника. 

 

8.5 Права та обов’язки Страхувальника за Договором страхування не можуть бути 

передані будь-кому без письмової згоди на це Страховика. 

 

8.6 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, при настанні потенційної 

страхової події Застрахована особа (або її представник, або Страхувальник) повинна 

впродовж 48 годин звернутися в спеціалізований Сервісний Центр Страховика за телефоном, 

вказаним в Договорі страхування, і проінформувати оператора Сервісного Центру про те, що 

трапилось, повідомивши при цьому наступну інформацію: (згідно зі Змінами №4 від 

05.12.2019р.) 
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 прізвище та ім’я Застрахованої особи; 

 

 номер Договору страхування; 

 

 обставини події; 

 

 характер необхідної допомоги; 

 

 місцезнаходження та номер телефону для зворотного зв’язку. 

 

При цьому Сервісний Центр організовує надання Страхувальнику або Застрахованій 

особі послуг, передбачених умовами Договору страхування, а Страховик сплачує вартість 

таких послуг, якщо інше не передбачено Договором страхування. (згідно зі Змінами №4 від 

05.12.2019р.) 

 

9.2 Страхувальник та/або Застрахована особа та/або Вигодонабувач повинні чітко 

виконувати інструкції оператора Сервісного Центру, а також дотримуватися вказівок лікаря 

та розкладу, встановленого медичним закладом. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

9.3 Будь-які дії Страховика або його представників, спрямовані на запобігання 

настання потенційної страхової події, не тягнуть за собою безумовного визнання 

Страховиком зобов’язань стосовно виплати страхового відшкодування за конкретним 

страховим випадком. 

 

9.4 Якщо інше не передбачено Договором страхування, при неможливості 

зв’язатися з Сервісним Центром Застрахована особа (або її представник, або Страхувальник) 

повинна повідомити Страховика про настання потенційної страхової події негайно, але не 

пізніше 48 годин з моменту настання такої події будь-яким доступним способом, 

повідомивши при цьому інформацію, зазначену в пункті 9.1 цих Правил. В такому випадку 

Застрахована особа може самостійно звернутися до найближчої медичної установи та/або 

лікаря, сплативши при цьому готівкою вартість наданих їй медико-санітарних послуг та 

необхідних для лікування медикаментів та матеріалів. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

9.5 Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку, якщо 

Страхувальник та/або Застрахована особа та/або Вигодонабувач (або їхній представник) не 

звернулися до Сервісного Центру при настанні потенційної страхової події згідно з пунктом 

9.1 цих Правил, та/або не повідомили Страховику про настання потенційної страхової події 

згідно з пунктом 9.4 цих Правил, а самостійно обрали медичну установу та/або лікаря для 

отримання медико-санітарної допомоги, та сплатили готівкою вартість наданої їм медико-

санітарної допомоги та необхідних для лікування медикаментів та матеріалів, в такому 

випадку Страховик на свій розсуд може зменшити суму страхового відшкодування, що 

належить до сплати Вигодонабувачу, або взагалі відмовити у виплаті страхового 

відшкодування. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р. та №4 від 05.12.2019р.) 

 

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, визначення розміру збитків, завданих 

страховим випадком, розрахунку суми страхового відшкодування, Застрахована особа 

(Страхувальник або спадкоємець Застрахованої особи), що не змогла звернутись до 

Сервісного Центру та сплатила медичні витрати самостійно, після повернення з подорожі 

повинна надати Страховику наступні документи: 
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 письмове повідомлення про настання страхової події;  

 

 письмову заяву на виплату страхового відшкодування;  

 

 копію громадянського паспорту Застрахованої особи (окрім Застрахованих 

осіб - осіб без громадянства); 

  

 копію закордонного паспорту Застрахованої особи, якщо така особа 

виїжджала за кордон (окрім Застрахованих осіб - іноземних громадян та 

осіб без громадянства); в обов’язковому порядку в такому паспорті 

повинні бути відповідні відмітки прикордонних служб; (згідно зі Змінами 

№2 від 06.08.2013р.) 

 

 оформлений на бланку медичного закладу (лікаря) медичний звіт; та/або 

рахунок; та/або рахунок-фактуру; та/або інвойс; та/або рецепт, що виписав 

лікар; та/або медичний звіт з квитанцією чи написом „сплачено” та/або 

будь-якою печаткою та написом бухгалтерії медичного закладу (лікаря) 

про сплату; чек; які повинні містити: прізвище, ім’я та по-батькові 

Застрахованої особи; дату звернення за медико-санітарною допомогою; 

діагноз, встановлений Застрахованій особі; загальну вартість наданих 

послуг та ліків. Якщо інше не передбачено Договором страхування, 

Страховик приймає до розгляду тільки оплачені рахунки за медико-

санітарну допомогу та медикаменти. (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р.) 

  

10.2 Із врахуванням умов конкретного Договору страхування та обсягу страхового 

покриття за таким Договором Страховик має право вимагати, а Страхувальник або 

Застрахована особа повинні надати оригінали або належним чином засвідчені копії інших 

документів, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку, а 

також розмір збитків. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

10.3 Страховик має право скоротити викладений у пункті 10.1 цих Правил перелік 

документів або вимагати у Страхувальника або Застрахованої особи додаткові документи, 

якщо з урахуванням конкретних обставин їх відсутність робить неможливим встановлення 

факту, причин та обставин настання страхового випадку, а також розміру збитків. (згідно зі 

Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

10.4 Ненадання таких документів, що обґрунтовують розмір понесених збитків, дає 

Страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині збитку, не 

підтвердженій такими документами. 

 

10.5 Якщо Страхувальник або Застрахована особа здійснювали подорож за кордон, 

надані нею згідно з пунктами 10.1 та 10.2 цих Правил Документи повинні бути на 

українській, російській, англійській, французькій або німецькій мовах. Для надання 

вищезгаданих документів на інших мовах, Страхувальник або Застрахована особа мають 

зробити їх переклад на українську або російську мови за свій кошт. (згідно зі Змінами №4 від 

05.12.2019р.) 

 

11. Порядок та умови здійснення страхового відшкодування 

 

11.1 Страхове відшкодування виплачується Вигодонабувачу при настанні 

страхового випадку (випадків), передбачених Договором страхування, лише після того, як 

будуть встановлені факт, причини та розмір збитку. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 
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11.2 Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з 

Договором страхування на підставі заяви Вигодонабувача та страхового акта, який 

складається Страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що визначається 

Страховиком. (згідно із Змінами №1 від 25.02.2008р. та №4 від 05.12.2019р.) 

 

11.3 Для прийняття рішення про виплату або про відмову у виплаті страхового 

відшкодування Вигодонабувач надає Страховику заяву на виплату страхового 

відшкодування, документи, перераховані в пунктах 10.1 та 10.2 цих Правил, інші документи, 

необхідні у кожному конкретному випадку. На підставі наданих документів Страховик 

з’ясовує факт, причини та розмір збитку. У випадку виникнення спорів між Сторонами про 

факт, причини і розмір збитку кожна із Сторін має право вимагати проведення додаткової 

експертизи. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

11.4 Вигодонабувач 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. В цьому випадку, якщо інше не 

передбачено Договором страхування, днем сплати страхової премії або її страхових платежів 

вважається: (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

- день сплати страхової премії в касу банку або день передачі страхової 

премії представнику Страховика - при оплаті страхової премії готівкою, що 

підтверджується видачею Страхувальнику відповідної квитанції; 

 

- день списання суми страхової премії з поточного рахунку при сплаті 

страхової премії в безготівковій формі, що підтверджується банківською 

випискою. 

 

11.5 Якщо інше не передбачено Договором страхування, виплата страхового 

відшкодування здійснюється на протязі 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня прийняття 

рішення про виплату страхового відшкодування та затвердження страхового акта. 

 

11.6 Загальний розмір страхового відшкодування не може перевищувати страхової 

суми, встановленої в Договорі страхування. Розміри страхового відшкодування за витрати, 

пов’язані зі страховим випадком відповідно до умов цих Правил не можуть перевищувати 

відповідні ліміти відповідальності Страховика щодо сплати страхових відшкодувань за 

кожним видом витрат, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

 

11.7 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, то Страховик може 

зменшити суму страхового відшкодування, належну Вигодонабувачу, на суму заборгованості 

із страхової премії та/або на суму майбутніх страхових платежів страхової премії, належної 

Страховику. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

10. Строк прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування 

або про відмову у виплаті 

 

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

робочих днів з дня надання Страхувальником (Застрахованою особою або її спадкоємцем) 

відповідних відомостей і документів Страховик зобов’язаний прийняти одне з наступних 

рішень: 

 

12.1.1 про визнання події страховим випадком та про виплату страхового 

відшкодування.  В цьому випадку Страховик складає та затверджує 
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Страховий Акт з визнанням факту настання страхового випадку та 

зазначенням суми та порядку виплати страхового відшкодування; 

(згідно із Змінами №2 від 06.08.2013р.)  

 

12.1.2 про невизнання події страховим випадком та про відмову у виплаті 

страхового відшкодування. В цьому випадку Страховик складає та 

затверджує Страховий Акт із зазначенням підстав для прийняття 

такого рішення, з посиланням на відповідні норми закону та/або цих 

Правил та/або Договору страхування, а також письмово інформує 

Страхувальника або Застраховану особу (або її спадкоємця) про 

прийняте рішення із зазначенням підстав для прийняття такого 

рішення; (згідно із Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

12.1.3 про продовження строку страхового розслідування. У цьому випадку 

Страховик повідомляє Вигодонабувача про прийняття мотивованого 

рішення про продовження строку страхового розслідування. Крім того, 

таке рішення може містити вимоги до Вигодонабувача надати 

необхідні відомості, якщо він їх має чи повинен мати, і відповідні 

підстави, згідно з якими Страховик вважає, що ці відомості є чи 

повинні бути у Вигодонабувача. Також, у рішенні повинен зазначатися 

строк закінчення розслідування. Рішення про продовження строку 

страхового розслідування повідомляється Вигодонабувачу протягом 5 

(п’яти) робочих днів з дня його прийняття, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

12.2. Страхове відшкодування сплачується на реквізити, вказані у заяві 

Вигодонабувача на виплату страхового відшкодування у строки, встановлені в пункті 11.5 

цих Правил, якщо інше не передбачено в Договорі страхування, та вважається сплаченим:  

 з моменту списання суми страхового відшкодування з поточного рахунку 

Страховика – при сплаті  за безготівковим розрахунком; 

 з моменту відправлення поштового переказу – при сплаті через установи 

(підприємства)  поштового зв'язку;  

 з моменту видачі суми страхового відшкодування готівковими коштами з каси 

Страховика. 

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

13. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування 

 

13.1       Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є: 

 

13.1.1 навмисні дії Страхувальника або Застрахованої особи або Вигодонабувача, 

спрямовані на настання страхового випадку. Кваліфікація дій Страхувальника 

або Застрахованої особи або Вигодонабувача, встановлюється згідно з чинним 

законодавством України або країни, в юрисдикції якої знаходиться дана особа 

або даний випадок; (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

13.1.2 вчинення Страхувальником-фізичною особою та/або Застрахованою особою 

та/або Вигодонабувачем, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 

(згідно із Змінами №1 від 25.02.2008р. та №4 від 05.12.2019р.) 

 

13.1.3 подання Страхувальником та/або Застрахованою особою та/або 

Вигодонабувачем свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору 

страхування або про факт настання страхового випадку, чи приховання від 
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Страховика інформації, необхідної для об’єктивної оцінки ризику; (згідно із 

Змінами №1 від 25.02.2008р. та №4 від 05.12.2019р.) 

 

13.1.4 несвоєчасне повідомлення Страхувальником та/або Застрахованою особою 

та/або Вигодонабувачем 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; (згідно із Змінами №4 

від 05.12.2019р.) 

 

13.1.5 несплата Страхувальником страхової премії у строки, узгоджені Договором 

страхування; 

 

13.1.6 інші випадки, передбачені законом. (згідно із Змінами №1 від 25.02.2008р.) 

 

Умовами Договору страхування можуть передбачатися інші підстави для відмови у 

здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону. (згідно із Змінами №1 від 

25.02.2008р.) 

 

13.2 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, Страховик має право 

відмовитися від виплати страхового відшкодування за страховими випадками, 

безпосередньою причиною яких стало порушення Страхувальником або Застрахованою 

особою норм безпеки. Страхове відшкодування, однак, виплачується, якщо порушення цих 

норм не пов’язано з причинами виникнення збитку. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

13.3 Страховик має право частково або повністю відмовити у виплаті страхового 

відшкодування, якщо Страхувальник та/або Застрахована особа та/або Вигодонабувач не 

виконали обов’язки, передбачені даними Правилами або Договором страхування. (згідно із 

Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

13.4 Відмову Страховика в страховій виплаті або в виплаті страхового 

відшкодування може бути оскаржено Страхувальником (Застрахованою особою або її 

спадкоємцем) 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 або її спадкоємцем) у повному обсязі; 

 

14.1.3 несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені 

Договором страхування строки; 

 

14.1.4 ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті 

Страхувальника-фізичної особи чи втрати нею дієздатності, крім 

випадків, передбачених чинним законодавством України; (згідно із 

Змінами №1 від 25.02.2008р.) 

 

14.1.5 ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним 

законодавством України; 
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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.  

 

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 Згідно з підпунктом 14.1.6 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. 

 

14.7 Якщо інше не передбачено в Договорі страхування, у разі дострокового 

припинення дії Договору страхування та/або невиїзду Страхувальника або Застрахованої 

особи до території страхування, вказаної в Договорі страхування, в строки, встановлені в 

Договорі страхування, за обставинами, що не залежвть від волі Сторін, страхова премія 

повертається Страхувальнику в повному обсязі, за умови надання Страхувальником 

Страховику відповідних документів, що підтверджують факт настання таких обставин.  

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

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. 
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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.  

 

17. Особливі умови 

 

17.1 Умови, що містяться в цих Правилах, можуть бути змінені (виключені, 

розширені або доповнені) за згодою Сторін при укладанні Договору страхування або до 

настання страхового випадку, якщо такі зміни не суперечать закону. 

 

17.2 Наслідки збільшення страхового ризику під час дії Договору страхування. 

 

17.2.1 Під час дії Договору страхування Страхувальник зобов’язаний протягом 3 днів 

повідомити Страховика про будь-які зміни, які стали йому відомі, в 

обставинах, які були представлені Страховику при укладанні Договору 

страхування, якщо ці зміни можуть вплинути на збільшення страхового ризику 

(зміна обставин визнається суттєвою, коли вони змінилися настільки, що, якби 

сторони мали змогу це передбачити, то договір взагалі не було б укладено, або 

було б укладено на значно інших умовах).  

 

17.2.2 В разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення 

страхового ризику, Страховик має право вимагати зміни умов Договору 

страхування та/або сплати Страхувальником додаткового страхового платежу 

відповідно до збільшення ризику.  

 

17.2.3 Якщо Страхувальник заперечує проти зміни умов Договору страхування або 

доплати страхового платежу, Страховик має право вимагати дострокового 

припинення дії Договору страхування. При цьому, 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, якщо інше не передбачено 

Договором страхування.  

 

17.2.4 Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку, якщо 

Страхувальник не повідомить Страховика про значні зміни під час дії Договору 

страхування в обставинах, які враховувались при укладанні Договору 

страхування, останній має право вимагати дострокового припинення дії 

Договору страхування, а якщо це сталося після настання страхового випадку – 

відмовити у виплаті страхового відшкодування. 

 

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 






















































