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1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХТЕРМІНІВ 

1.1 Основні терміни, що використовуються в Правилах добровільного медичного 

страхування(безперервне медичне страхування) (новаредакція), вживаються у наступному 

значенні: 

Асистанс (Асистуюча компанія, Спеціалізована служба Страховика) – юридична або фізична 

особа, яка діє від імені та за дорученням Страховика і проводить організацію і контроль щодо 

надання медичних та інших послуг Застрахованій особі в межах чинного законодавства, а також 

здійснює оплату таких послуг за рахунок коштів Страховика.  

Медичний заклад – Заклад системи охорони здоров’я або приватний медичний заклад,що має 

відповідну ліцензію,і з яким Страховиком або Спеціалізованою службою Страховика 

(Асистансом) укладена угода про надання медичних послуг Застрахованим особам. 

Гостре захворювання – раптове, непередбачуване порушення життєдіяльності організму, що 

призвело до погіршення стану здоров’я Застрахованої особи та яке, у випадку ненадання 

невідкладної (екстренної) медичної допомоги, може призвести до значного тривалого розладу 

здоров’я Застрахованої особи або загрожувати життю.  

Договір страхування – угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере 

на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату (виплату 

страхового відшкодування), а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у 

визначені терміни та виконувати інші умови договору.Договір страхування укладається у 

письмовій формі або електронній формі із використанням інформаційно-телекомунікаційних 

систем. Недотримання однієї з передбачених форм є підставою для визнання Договору 

страхування недійсним. 

Екстрена госпіталізація – надання стаціонарної медичної допомоги Застрахованій особі з 

приводу гострого захворювання, загострення хронічного захворювання, отриманої травми, 

отруєння, що становить загрозу життю і вимагає невідкладного лікування в умовах стаціонару.  

Загострення хронічного захворювання – це період перебігу хронічного захворювання 

(хронічної хвороби), впродовж якого присутні суб’єктивні скарги та об’єктивні клінічні прояви 

хвороби (без виникнення нового захворювання), які призводять до виникнення непрацездатності 

Застрахованої особи і потребують медикаментозного та/або іншого лікування до відновлення 

працездатності (визначається лікарем).  

Застрахована особа – дієздатна фізична особа, про страхування якої (за її згоди), укладено 

Договір  страхування та яка може набувати прав і обов’язків Страхувальника відповідно до умов 

Договору страхування.  

Лікар-координатор – представник Страховика та/чи Асистансу, який організовує надання 

медичної допомоги Застрахованій особі.  

Заклади охорони здоров'я – підприємства, установи та організації, завданням яких є 

забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом надання медико-

санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або 

послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності 

медичних працівників, і з якими Страховиком або асистуючою (сервісною) компанією укладені 

договори про надання Застрахованим особам медико-санітарної та пов’язаної допомоги в обсязі 

згідно з Програмами страхування. Медичні заклади зазначаються у Договорі страхування для 

надання Застрахованій особі медико-санітарної та іншої пов’язаної допомоги при настанні 

певних подій, визначених Договором страхування. 

Ліміт відповідальності Страховика – граничний розмір страхового відшкодування (страхової 

виплати) в межах страхової суми (ліміту), який за згодою Сторін може встановлюватись при 

укладанні договору страхування за програмами страхування, опціями та / або за окремими видами 

послуг, передбачених Програмою страхування.  

Медична допомога (медико-санітарна допомога) – медична та інша пов’язана із нею допомога, 

включаючи заходи профілактики,– комплекс спеціальних заходів, спрямованих на сприяння 

поліпшення стану здоров’я, запобігання захворюванням та інвалідності, на ранню діагностику 

захворювань, допомогу особам з травмами, гострими захворюваннями, загостреннями хронічних 
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хвороб, консультації спеціалістів, діагностичні, лікувальні та профілактичні заходи, а також 

надання медикаментів і медичних матеріалів, необхідних для лікування Застрахованих осіб.  

Медичні та (або) додаткові послуги - консультації спеціалістів, діагностичні процедури та 

лікувальні маніпуляції, забезпечення медикаментами, а також інші послуги, надання яких 

передбаченеДоговором страхування та безпосередньо пов’язане з настанням страхового 

випадку. 

Нещасний випадок – раптова, короткочасна, непередбачувана та незалежна від волі 

Застрахованої особи подія, яка відбулась внаслідок впливу різних зовнішніх факторів (фізичних, 

хімічних, технічних і т. ін.) та призвела до тимчасового або постійного розладу здоров’я 

Застрахованої особи та/або її загибелі (смерті), яка не підпадає під виключення згідно з цими 

Правилами страхування та / або Договором страхування.  

Оздоровчий заклад – заклад, що належить до суб’єктів сфери фізичної культури і спорту і надає 

фізкультурно-оздоровчі послуги для населення.  

Опція - умови Договору страхування, що передбачають конкретну послугу або групу послуг 

певного обсягу та якості, що надаються Страхувальнику (Застрахованій особі) у разі настання 

зазначених в Договорі страхування подій (страхових ризиків). 

Правила страхування - Правила добровільного медичногострахування (безперервне медичне 

страхування) (нова редакція), документ, який розроблено Страховиком для даного виду 

страхування й зареєстровано в Уповноваженому органі. 

Програма добровільного медичного страхування (далі – Програма страхування) – набір, 

попередньо затверджених Страховиком, конкретних опцій умов страхування, що може включати 

особливості тарифу, період і місце дії Договору страхування, умови припинення його дії, умови 

визначення страхових випадків, вік Застрахованої особи, особливості її життєдіяльності, 

територію дії Договору, характер і методику розрахунку страхової виплати, кількість 

застрахованих осіб, визначення страхової суми та інше. Програма страхування обирається 

Страхувальником (Застрахованою особою) та може бути змінена за згодою Сторін.  

Розлад здоров’я - стан фізичного неблагополуччя, пов’язаний з функціональними та 

органічними ушкодженнями органів та систем організму. 

Стаціонарна невідкладна допомога – медична допомога, яка надається в умовах стаціонару, у 
випадку раптового гострого захворювання, загострення хронічної хвороби, розладу здоров’я 
внаслідок нещасного випадку, які загрожують життю Застрахованої особи, а також у випадках, 
коли Застрахована особа підлягає обов’язковій ізоляції. 

Стаціонарна планова допомога – медична допомога, яка надається в умовах стаціонару, у 
випадку розладу здоров’я Застрахованої особи з метою детального обстеження, встановлення 

діагнозу, підбору засобів та доз лікування, надання Застрахованій особі спеціалізованої 
стаціонарної допомоги, яку неможливо надати в умовах поліклініки або вдома. 

Страховик – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УЛЬТРА»», створене згідно 

з Законом України «Про господарські товариства» з урахуванням умов, передбачених Законом 

України «Про страхування», а також одержало у встановленому порядку ліцензію на 

провадження страхової діяльності. 

Страхувальник – юридична або дієздатна фізична особа, у тому числі фізична особа – 

підприємець, яка уклала зі Страховиком Договір страхування відповідно до цих Правил 

страхування. 

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 

ймовірності та випадковості настання.  

Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування або законодавством, яка 

відбулася під час дії договору страхування і з настанням якої виникає обов'язокСтраховика 

здійснити страхову виплату Застрахованій особі або іншій особі.  

Страхова виплата (виплата страхового відшкодування)– грошова сума, яка виплачується 

Страховиком у разі настання страхового випадку відповідно до умов Договору страхування.  

Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов Договору 

страхування зобов’язаний здійснити страхову виплату при настанні страхового випадку.  

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку 

Страхувальник зобов’язаний внести Страховику відповідно до умов Договору страхування.  
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Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період 

страхуваннявідповідно до умов Договору страхування.  

Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором 

страхування. 

Хронічне захворювання – це захворювання (хвороба) з первинним перебігом більше 6 місяців 

або періодами загострень та/або виявленими стійкими (таким, що не зникають впродовж періоду 

ремісії) морфологічними змінами та функціональними розладами тканин та органів.  

1.2. Інші терміни використовуються у загальноприйнятому значенні та відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

2.1. Правила добровільного медичного страхування (безперервне медичне страхування), далі – 

Правила страхування, розроблені відповідно до Закону України «Про страхування» та інших 

нормативно-правових актів чинного законодавства України, визначають загальний порядок і 

умови укладання, виконання, внесення змін та припинення дії Договорів добровільного 

медичного страхування (далі – Договір страхування). 

2.2. Конкретні умови страхування визначаються Договором страхування. Страховик та 

Страхувальник (далі разом – Сторони) за взаємною згодою, в Договорі страхування можуть 

врегулювати (конкретизувати) питання, які не врегульовані (не конкретизовані) Правилами 

страхування за умови, що вони не будуть суперечити іншим положенням Правил страхування та 

чинному законодавствуУкраїни. 

Договір страхування, укладений на підставі цих Правил, передбачає обов'язок Страховика за 

встановлену Договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову 

премію) здійснити страхову виплату відповідно до умов Договору страхування в розмірі 

страхової суми або її частини шляхом:  

2.2.1. оплати вартості медико-санітарної допомоги певного переліку (виду) та якості (в обсязі 

обраної Страхувальником Програми страхування), яка була надана Страхувальнику чи 

Застрахованій особі, закладами охорони здоров’я, до яких вона звернулась під час дії Договору 

страхування, у зв’язку із захворюванням, загостренням хронічного захворювання або розладом 

здоров’я внаслідок нещасного випадку, іншої допомоги, передбаченої цими Правилами та 

Договором страхування, що пов’язана з наданням медико-санітарної допомоги;  

2.2.2. відшкодування понесених Страхувальником чи Застрахованою особою документально 

підтверджених витрат на отримання медико-санітарної допомоги.  

2.3. Страхувальники можуть укладати із Страховиком Договори про страхування третіх осіб 

(Застрахованих осіб) лише за їхньої згоди, крім випадків, передбачених чинним законодавством 

України. Застраховані особи можуть набувати прав і обов’язків Страхувальника згідно з 

Договором страхування. Вчинення Застрахованою особою дій (діяльності або бездіяльності) 

породжує ті ж самі правові наслідки, як би такі дії (діяльність або бездіяльність) були вчинені 

Страхувальником. 

2.4. Укладання Договору страхування на користь інших осіб не звільняє Страхувальника від 

виконання обов’язків за Договоромстрахування. 

2.5. Ці Правила регулюють загальні умови Договору страхування та порядок його укладення. 

За згодою Сторін у Договір страхування можуть бути внесені інші (додаткові) умови, що не 

суперечать цим Правилам та законодавству України.  

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані 

з життям, здоров'ям Страхувальника чи третьої особи (Застрахованої особи), визначеної 

Страхувальником у Договорі страхування за її згодою. 
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4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА РОЗМІРІВ 

СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ 

 

4.1. Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком та 

Страхувальником під час укладання Договору страхування або внесення змін до Договору 

страхування.  

4.2. Страхові суми за цими Правилами встановлюються в залежності від обраних 

Страхувальником та передбачених Договором страхування програм страхування. 

4.3. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових 

випадків, Договору страхування у цілому. 

4.4. В межах страхової суми, Договором страхування можуть встановлюватися ліміти 

відповідальності Страховика щодо страхових виплат за окремими опціями та програмами 

страхування, окремими видами медичної, медико-санітарної допомоги й послуг.  

4.5. Загальна сума виплат страхового відшкодування по страхових випадках за окремими 

опціями програм страхування та послугами не може перевищувати відповідних лімітів, а також 

загальної страхової суми, що встановлені Договором страхування.  

4.6. Сума страхового відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого 

зазнав Страхувальник.  

4.7. Договором страхування в залежності від ризиків, що приймаються на страхування, може 

бути передбачена франшиза, вид і розмір якої визначається за згодою сторін.  

 

5. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

 

5.1. За цими Правилами страховим ризиком є виникнення під час дії Договору страхування 

розладу здоров’я Застрахованої особи, що є наслідком гострого захворювання, загострення 

хронічного захворювання, нещасного випадку. 

5.2. Страховим випадком є мотивоване звернення Застрахованої особи під час дії Договору 

страхування до Страховика або Спеціалізованої служби Страховика (Асистанс)або до медичного 

закладу, із числа передбачених програмою страхування, для одержання консультативно-

діагностичної, лікувально-оперативної, оздоровчої, профілактичної медичної допомоги, що 

потребує надання передбачених програмою страхування медичних послуг при розладі здоров’я 

внаслідок гострого захворювання, загострення хронічного захворювання, нещасного випадку, а 

також отримання інших послуг, ліків та товарів медичного призначення відповідно до умов, 

передбачених програмою страхування. 

5.3. Інші передбачені Договором страхування та/або програмою ймовірні та випадкові події, 

пов'язані з життям, здоров'ям Страхувальника (Застрахованої особи), що можуть статися під час 

дії Договору страхування. 

5.4. Перелік, зміст та обсяг витрат, що відшкодовуються Страховиком, залежить від обраних 

Страхувальником Програм та опцій страхування та зазначається в конкретному Договорі 

страхування. 

5.5. Деталізований перелік послуг наводиться Страховиком в конкретному Договорі 

страхування, умови якого можуть містити довільну частину перерахованих витрат та можуть 

комбінуватися в довільній формі за згодою Страховика та Страхувальника та об’єднуватися в 

окремі програми та опції страхування. 

5.6. Перераховані витрати по кожній Застрахований особі не можуть перевищувати в цілому 

страхової суми, зазначеної в Договорі страхування. 

5.7. Події, зазначені в п. 5.1.-5.3. цих Правил, визнаються страховими випадками, якщо вони 

передбачені Договором страхування, сталися в період його дії, підтверджені документами 

медичних закладів та, при дотриманні інших умов цих Правил та Договору страхування, не 

підпадають під виключення зі страхових випадків або обмеження страхування, що зазначені у 

Договорі страхування та цих Правилах та не суперечать чинному законодавству. 
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6. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ, ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

 

6.1. За цими Правилами не укладаються договори про страхування наступних осіб: 

6.1.1. осіб, які на час укладання договору мають тяжкі захворювання нервової системи (в тому 

числі пухлини головного мозку, пухлини спинного мозку, ураження нервової системи, 

енцефаліт), ендокринної, сечостатевої, серцево-судинної системи, системні ураження опорно-

рухового апарата, будь-які хронічні захворювання в стадії декомпенсації (в т.ч. часткової 

декомпенсації) також особи, шо хворіють на психічні, онкологічні захворювання, алкоголізм, 

СНІД, або є ВІЛ-інфікованими, які знаходяться на обліку в спеціалізованих диспансерах 

(включаючи, але не обмежуючись: онкологічному, наркологічному, психоневрологічному, 

протитуберкульозному, дерматовенерологічному, центрах по профілактиці та боротьбі зі 

СНІДом) якщо інше не передбачено договором страхування;  

6.1.2. осіб, визнаних недієздатними у встановленому законодавством порядку. 

6.1.3. Страховиком можуть встановлюватися інші обмеження щодо страхування (за віком, 

станом здоров‘я, територією дії договору, тощо). 

6.2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не визнає страховими 

випадками та не підлягають відшкодуванню витрати, які прямо чи побічно пов‘язані з : 

6.2.1. самолікуванням, негативними наслідками діагностичних та лікувальних процедур або 

лікуванням в ЛПУ та/або окремих лікарів, які не мають ліцензії на медичну діяльність; 

6.2.2. управлінням транспортним засобом Застрахованою особою, яка не має посвідчення водія 

або права керування транспортним засобом, в стані алкогольного, наркотичного або токсичного 

сп’яніння а також передачею Застрахованою особою управління транспортним засобом особі, 

яка знаходилася в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння або не має 

посвідчення водія; 

6.2.3. форсмажорними обставинами (війна, військові дії, їх наслідки, народні хвилювання, 

революція, заколот, повстання, громадянські заворушення, страйки, терористичні акти, 

надзвичайні, особливі чи військові стани, оголошені органами державної влади у встановленому 

законодавством порядку, природні лиха, радіоактивне, хімічне або бактеріологічне забруднення, 

дія іонізуючого випромінювання); 

6.2.4. зайняттями будь-яким видом спорту на любительському та/або професійному рівні 

(конкретний перелік видів спорту може бути визначений договором страхування);  

6.2.5. вживання алкоголю та/або наркотичних та/або токсичних речовин та/або ліків, не 

призначених лікарем; 

6.2.6. вчинення Страхувальником/Застрахованою особою протиправних дій; 

6.2.7. свідомим спричиненням собі шкоди, зокрема, спроби самогубства, відмови від лікування, 

створення перешкод лікувальному та діагностичному процесу, недотримання призначень 

медичного персоналу та/або лікувального режиму. 

6.3. Страховик не відшкодовує моральні збитки, непрямі збитки та збитки, заподіяні внаслідок 

професійної помилки лікарів або інших осіб, які надавали допомогу 

Страхувальнику/Застрахованій особі. 

6.4. Виключенням зі страхових випадків, якщо інше не передбачено договором страхування, 

є витрати на діагностику, лікування, оперативне втручання, будь-яку корекцію з приводу: 

6.4.1. хронічних захворювань, на які Застрахована особа хворіла до укладання Договору 

страхування, крім випадків їх загострення чи ускладнення; 

6.4.2. чоловічого/жіночого безпліддя, клімаксу в т.ч. визначення гормонів репродуктивної 

панелі, діагностика/лікування дисгормональних станів (аденома простати, ендометріоз, 

фіброміома, мастопатія тощо), клімактеричний синдромом, порушення менструального циклу, 

гіперандрогенія, полікістоз яєчників, метаболічний синдром, синдром виснаження яєчників, 

гіперпролактинемія, тестування вагітності тощо; 

6.4.3. вроджених аномалій, пороків розвитку, генетичних та спадкових захворювань та їх 

ускладнення; 

6.4.4. системних захворювань сполучної тканини, у тому числі ревматизму; 

6.4.5. муковісцидозу, саркоїдозу, ідіопатичного фіброзуючого альвеоліту, незалежно від 

клінічної форми і стадії процесу, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона;; 



7 
 

6.4.6. короткозорості, далекозорості, астигматизму, катаракти; 

6.4.7. аутоімунних захворювань, бронхіальної астми, неспецифічних виразкових колітів; 

6.4.8. вірусних гепатитів, цирозу печінки, хронічної ниркової недостатності, окрім випадків 

невідкладної медичної допомоги; 

6.4.9. бородавок та папілом, окрім ускладнених (травматичних) випадків; 

6.4.10. туберкульозу; 

6.4.11. психічних захворювань та їх наслідків, психологічних проблем та розладів, пограничних 

станів, порушень мови; 

6.4.12. СНІД та погіршення стану здоров’я пов'язані із ВІЛ-інфікуванням; 

6.4.13. венеричних захворювань та захворювань, що передаються переважно статевим шляхом 

(виключенням зі страхових випадків також є будь-які консультації лікарів з приводу цих 

захворювань). До таких захворювань належать: гонорея, донованоз (гранульома венерична), 

сифіліс, м’який шанкр (шанкроїд), венеричний лімфогранульоматоз (лімфогранульома 

венерична), бактеріальний вагіноз (гарднерельоз), генітальний герпес, кандидоз, мі- коплазмоз, 

папіломавірусна інфекція, тріхомоніаз, уреаплазмоз, урогенітальний шигельоз, хламідіоз, 

фтиріаз, контагіозний молюск, амебіаз, вірусний гепатит В,С, лямбліоз; 

6.4.14. запальних захворювань сечостатевих органів у випадку виявлення у Застрахованої особи 

захворювань, що передаються переважно статевим шляхом, до моменту пред’явлення висновку 

лікуючого лікаря про проведене лікування таких захворювань та негативні результати 

відповідних лабораторних досліджень; 

6.4.15. захворювань шкіри та придатків шкіри (псоріаз, екзема, оніхомікози, мікози, атопічний 

дерматит, демодекоз, ламкість та випадіння волосся, себорея, вугровий висип); 

6.4.16. системні демієлінізуючі хвороби (в т.ч. розсіяний склероз); 

6.4.17. онкологічних, онкогематологічних захворювань, новоутворень та їх наслідків, хронічної 

ниркової недостатності, цукрового діабету, крім випадків невідкладної медичної допомоги;  

6.4.18. алергічні захворювання (алергічний риніт, алергічний дерматит, алергічний кон‘юнктивіт 

тощо), окрім станів, що несуть загрозу життю (анафілактичний шок, набряк Квінке);  

6.4.19. гіпертонічної хвороби, симптоматичної гіпертензії, вегетативної (нейроциркуляторна) 

дистонії (ВСД, НЦД тощо) та дисциркуляторної енцефалопатії будь-якого генезу, окрім 

невідкладної допомоги при кризових станах; 

6.4.20. лікування будь-яких вікових дегенеративно-дистрофічних змін та їх ускладнень, зокрема, 

кардіо- та пневмосклероз, атеросклероз, деформуючий остеоартроз, подагра, остеопороз, 

остеохондроз (будь-яка форма) тощо; 

6.4.21. герпетичні інфекції, хронічні персистуючі інфекції, в т.ч. викликані вірусами Коксакі, 

ентеровірусами, групою TORCH-інфекцій тощо;  

6.4.22. синдрому хронічної втоми; 

6.4.23. будь-яких хронічних захворюваннь в стадії декомпенсації, хронічна недостатність будь-

якого органу та/чи системи, незалежно від стадії такої недостатності; 

6.4.24. хронічних хвороб периферійних судин, зокрема, варикозна хвороба, облітеруючий 

ендартеріїт, облітеруючий атеросклероз, хвороба Рейно, хронічна венозна недостатність, 

геморой тощо.  

6.5. Страховик не відшкодовує витрати пов’язані з (якщо інше прямо не передбачене умовами 

Договору страхування): 

6.5.1. штучним заплідненням, стерилізацію, процедурами запобігання вагітності, придбанням 

препаратів та засобів для запобігання вагітності; 

6.5.2. патронажем (веденням) вагітності, допомогою при пологах (за винятком швидкої 

(невідкладної / екстреної) медичної допомоги до 7-го місяця вагітності); 

6.5.3. косметичними та пластичними операціями, будь-яким протезуванням та лікуванням 

ускладнень, пов’язаних з ними; 

6.5.4. придбанням допоміжних засобів (окулярів, слухових апаратів, протезів, стентів, милиць, 

колясок тощо), їхній ремонт або прокат, якщо інше не передбачене договором страхування; 

6.5.5. оперативним втручанням на очах, метою яких є корекція зору, лікуванням глаукоми, 

катаракти, міопії, косоокості у тому числі при комп’ютерному синдромі, використанням 

лазерних технологій лікування, в т.ч. лазерної коагуляція сітківки ока тощо; 
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6.5.6. трансплантацією органів та тканин, окрім випадків трансплантації шкіри при опіковій 

хворобі, пошуком та доставкою органу для трансплантації; 

6.5.7. придбанням медичного устаткування, що замінює та/або корегує функції уражених 

органів; 

6.5.8. придбанням медико-косметичних засобів, дезінфікуючих засобів, предметів гігієни, 

памперсів, пелюшок, шампунів, кремів, паст тощо; 

6.5.9. проходженням профілактичних оглядів, диспансерних обстежень, якщо це не 

передбачено умовами Договору страхування; 

6.5.10.  профілактичним лікуванням, в т.ч. вакцинацією, вітамінізацією, оздоровчими 

(відвідування басейну, масаж тощо) та фізіотерапевтичними процедурами (ЛФК, електрофорез 

тощо); 

6.5.11. відвідуванням басейна, тренажерного залу, фітнесу та інше; 

6.5.12. лікуванням методами нетрадиційної медицини (гіпноз, психотерапія, іридодіагностика, 

біокорекція, рефлексотерапія, акупунктура, фітотерапія, гомеопатія тощо);  

6.5.13. придбанням стимуляторів загальної дії, біологічно активних добавок (БАД), ферментів, 

гіполіпідемічних препаратів, вазопротекторів, ноотропних препаратів, хондропротекторів, 

гепатопротекторів, пробіотиків, бактеріофагів, вітамінних комплексів і препаратів стимуляції 

будь-якої системи (імунної, нервової тощо), імуномодуляторів, імуноглобулінів, гомеопатичних 

препаратів; 

6.5.14. експериментальними схемами лікування, участь у клінічних випробуваннях;  

6.5.15. одержанням медичних послуг в закладах або від особи, які не мають відповідних ліцензій; 

6.5.16. мануальною терапією, лікувальною фізкультурою, підводним витяганням та ін.; 

6.5.17. лікуванням гормональними медичними препаратами, якщо вони призначені як замісна 

терапія; 

6.5.18. імунізацією (вакцинацією), плановою вакцинацією дітей; 

6.5.19. стоматологічними послугами косметичного та профілактичного характеру; 

6.5.20. санаторно-курортним лікуванням, медичною реабілітацією та відновлювальною 

терапією;  

6.5.21. сплатою внесків до благодійних фондів; 

6.5.22. витрати за виклик бригади невідкладної медичної допомоги Застрахованоюособою чи 

особою, яка діє від імені та (або) в інтересах Застрахованої особи, за неповною чи невірною 

адресою, а також за відсутності Застрахованої особи за вказаною адресою. 

6.6. За згодою Сторін, умови конкретного Договору страхування можуть не передбачати 

деяких виключень та/або обмежень, зазначених у п.п. 6.1 – 6.5 цих Правил страхування, або 

передбачати інакші виключення та/або обмеження. 

6.6.1. Договором страхування додатково можуть передбачатися інакші/інші виключення зі 

страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать чинному законодавству 

України та цим Правилам страхування. 

 

7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУСТРАХУВАННЯ 

 

7.1. Строк дії договору страхування визначається за згодою сторін та вказується у Договорі 

страхування. 

7.2. Територія дії Договору страхування визначається при укладанні Договору страхування та 

вказується в ньому. Договір страхування набирає чинності з дати, зазначеної в Договорі 

страхування, як день початку дії Договору страхування, але не раніше 00 годин дня, наступного 

за днем надходження страхового платежу або першої його частини на поточний рахунок 

Страховика (його уповноваженого представника), якщо інше не передбачено Договором 

страхування.  

7.3. Дія Договору страхування закінчується о 24-00 годині дати, визначеної в Договорі 

страхування як дата закінчення дії Договору страхування. 
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8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУСТРАХУВАННЯ 

 

8.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику заяву за формою, 

встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір 

страхування. Письмова заява повинна бути заповнена повністю, не припускаючи подвійного 

тлумачення, і включати у собі усі необхідні для Страховика відомості про предмет Договору 

страхування та обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страховогоризику. 

8.2. Страхувальник несе відповідальність за повноту та достовірність зазначених ним у заяві 

даних. Запитання Страховика, включені до заяви про страхування, разом із відповідями 

Страхувальника становлять інформацію, що має істотне значення для укладення Договору 

страхування та оцінки ступеня страхового ризику. У разі надання неправдивої інформації або 

ненадання (приховування) інформації, яка має істотне значення для оцінки ступеня страхового 

ризику, Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати при настанні страхового 

випадку. 

8.3. Подання заяви не зобов’язує Страховика та Страхувальника укладати Договір страхування. 

8.4. При укладанні Договору страхування групи осіб Страхувальником надається список осіб, 

які мають бути застрахованими. Список Застрахованих осіб є невід’ємною частиною Договору 

страхування. 

8.5. Договір страхування укладається між Страхувальником та Страховиком в письмовій формі 

(в тому числі у формі, яка відповідно до чинного законодавства України за правовими наслідками 

прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі). Факт укладення Договору 

страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою 

Договору страхування. 

8.6. Застрахованій особі забороняється передавати Договір страхування (поліс, сертифікат) 

іншим особам з метою отримання ними медичної допомоги та інших послуг. 

8.7. У разі втрати Договору страхування (полісу, сертифікату) Страхувальник повинен на 

підставі особистої письмової заяви одержати у Страховика дублікат Договору страхування. З 

моменту видачі дублікату Договору страхування втрачені примірники Договорів страхування 

вважаються недійсними, виплати за ними не здійснюються.  

8.8. У разі укладання Договору страхування в електронній формі Сторони дотримуються 

положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування», а також інших 

законодавчих або нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері 

електронної комерції під час вчинення електронних правочинів. При укладанні Договору 

страхування в електронній формі Сторони, якщо не домовляться про інше або якщо інший 

порядок не буде встановлено законодавством, керуються такими умовами: 

8.8.1. Договір страхування складається з пропозиції Страховика укласти договір (Оферти) та 
прийняття цієї пропозиції Страхувальником (Акцепту). 

8.8.2. Текст Оферти підписується Страховиком в одному чи кількох примірниках. У разі 
підписання лише одного примірника його оригінал зберігається у Страховика. Текст Оферти 
також розміщується Страховиком у мережі«Internet» та є доступним для вільного ознайомлення 
з його змістом. Оферта може включати умови, що містяться в іншому електронному документі, 

шляхом скерування (відсилання) до нього. 

8.8.3. Оферта може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного 
повідомлення Страхувальнику, її розміщення в мережі «Internet» або інших інформаційно-
телекомунікаційних системах. 

8.8.4. Страхувальник може прийняти Оферту шляхом вчинення електронного правочину – 
акцептування (прийняття) умов Оферти в електронній формі одним із вказаних нижче в цьому 
пункті способів, який вказано в Оферті Страховика: 

- шляхом надсилання електронного повідомлення Страховику, підписаного в 
порядку, передбаченому п.8.8.5 Правил; 
- шляхом заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття Оферти в електронній 
формі, що підписується в порядку, передбаченому п.8.6.5 Правил; 

- шляхом вчинення дій, що вважаються прийняттям Оферти укласти Договір 
страхування в електронній формі, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в інформаційній 
системі Страховика, в якій розміщено таку Оферту, і ці роз’яснення логічно пов’язані з 
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нею. 
8.8.5. МоментомпідписанняАкцептуєвикористання: 
- електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону 
України «Про електронний цифровий підпис», за умови використання засобу 
електронного цифрового підпису усімасторонамиелектронного правочину; 
- електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним Законом України 
«Про електронну комерцію»; 

- аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою 
засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за 
письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів 
власноручних підписів; 

- іншим чином, що може бути передбачений законодавством України на дату підписання 
Акцепту.  

8.8.6. Для укладення Договору страхування Страхувальник заходить на відповідну WEB 
сторінку в мережі«Internet» чи іншу інформаційно-комунікаційну систему, як вказано 
Страховиком, знайомиться з пропозицією (Офертою), обирає бажані умови страхування, 

зазначає інформацію про себе, свій номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, а 
також іншу інформацію, необхідну для укладання Договору страхування. Перед укладанням 
Договору страхування Страхувальник повинен обов’язково ознайомитися з умовами Оферти, 

Правилами, інформацією про фінансову послугу, які розміщені на WEB сторінці Страховика в 
мережі «Internet», та підтвердити надання згоди на обробку власних персональних даних. 

8.8.7. Здійснення всіх вищевказаних дій є заявою Страхувальника Страховику про його намір 
укласти Договір страхування. 

8.8.8. Відповідно до обраних Страхувальником умов страхування та зазначених ним даних 
складається Акцепт. Акцепт складається в електронній формі за зразком, встановленим 
Страховиком. 

8.8.9. Для підписання Акцепту одноразовим ідентифікатором Страхувальнику надсилається 
такий одноразовий ідентифікатор на зазначений Страхувальником номер мобільного телефону 

чи електронну адресу. Перед підписанням Акцепту Страхувальник зобов’язаний перевірити 
введені ним дані, обрані умови страхування та підтвердити їх достовірність. Для підписання 
Акцепту електронним підписом одноразовим ідентифікатором Страхувальник вводить 
отриманий одноразовий ідентифікатор у спеціально передбаченому місці на WEB сторінці в 

мережі «Internet» та підтверджує його введення; в результаті цього електронний підпис 
Страхувальника додається до Акцепту. 

8.8.10. Після підписання Акцепту Страхувальник зобов’язаний оплатити страховий платіж 
одним із запропонованих Страховиком способів. 

8.8.11. Після оплати страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування, на 
вказану Страхувальником адресу електронної пошти надсилається підписаний Страхувальником 
Акцепт та копія Оферти в електронній формі, які підтверджують укладання Договору. 

8.8.12. Акцепт містить унікальний номер, який відповідає номеру Договору страхування, 
електронний підпис Страхувальника, дату укладання, строк дії Договору страхування та інші 

індивідуальні умови Договору страхування Страхувальника. Акцепт, підписаний 
Страхувальником, є невід’ємною частиною Договору страхування. 

8.8.13. Зміна умов Договору страхування, укладеного в електронній формі з використанням 
інформаційно-телекомунікаційних систем, здійснюється відповідно до умов розділу 15 «Умови 
припинення Договору страхування» Правил. 

8.8.14. Після оплати Страхувальником страхового платежу Договір страхування вважається 
укладеним. 

8.8.15. При виконанні умов Договору страхування допускається підписання документів, 
необхідних для такого виконання, в електронній формі. 

8.9. Страховик має право відмовитися від укладення Договору страхування без пояснення 

причин Страхувальнику. 
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9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

9.1. Сторони зобов`язані: 

9.1.1. Дотримуватись умов Договору страхування та цих Правил; 
9.1.2. В період укладання та дії Договору страхування будувати взаємовідносини на принципі 
найвищої порядності; 

9.1.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію один про одного, що стала їм відома під час 
виконання Договору страхування, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

9.2. Страхувальник має право: 

9.2.1. Отримати від Страховика будь-яку інформацію, що стосується умов укладеного між ними 
Договору страхування;  

9.2.2. Звертатися до Страховика при настанні страхового випадку за інструкціями щодо порядку 
отримання необхідної допомоги;  

9.2.3. Отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку на умовах цих 
Правил та договору страхування; 

9.2.4. На зміну умов Договору страхування та на дострокове припинення дії Договору 
страхування на умовах, передбачених цими Правилами та Договором страхування; 

9.2.5. У випадку втрати Договору страхування у період його дії звернутися до Страховика з 
письмовою заявою на видачу його дубліката.  

9.2.6. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову 
Страховика у виплаті страхового відшкодування або розмір виплаченого страхового 
відшкодування. 

9.2.7. При укладенні Договору страхування призначити фізичну або юридичну особу для 
одержання страхової виплати (Вигодонабувача), а також замінювати її до настання страхового 

випадку, якщо інше не встановлено Договором страхування. 

9.3. Страхувальник зобов’язаний: 

9.3.1. Ознайомитись з цими Правилами та умовами Договору страхування; 

9.3.2. Ознайомити застрахованих осіб із умовами Договору страхування, обов’язки 
Застрахованих осіб згідно з Договором страхування, а також про їхні дії при настанні розладу 
здоров’я внаслідок гострого захворювання, загострення хронічного захворювання, нещасного 
випадку. 

9.3.3. Виконувати умови Договору страхування в період його дії; 

9.3.4. При укладенні Договору страхування надати Страховику всю необхідну достовірну 
інформацію, що має істотне значення для оцінки страхового ризику; 

9.3.5. Повідомляти Страховика про всі інші діючі договори, щодо предмету Договору 
страхування; 

9.3.6. Вчасно сплатити страховий платіж в розмірі та порядку, що обумовлені Договором 
страхування; 

9.3.7. При зміні ступеню ризику або інших істотних обставин щодо предмету договору 
страхування, при виявленні будь-яких обставин, що призвели чи можуть призвести до настання 
страхового випадку, протягом 2 (двох) робочих днів письмово сповістити про них Страховика; 

9.3.8. Повідомити Страховика про настання події, що може бути визнана страховим випадком в 
строк та у формі передбаченій умовами Договору страхування; 

9.3.9. Погоджувати зі Страховиком або зі Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) 
всі дії, пов'язані з лікуванням та отриманням інших послуг в разі раптової хвороби, нещасного 
випадку та інших подій, обумовлених Договором страхування; 

9.3.10. У випадку повного чи часткового відшкодування збитків особами, винним в їхньому 
спричиненні,або зменшення збитків будь-яким іншим способом негайно (але не пізніше 5 (п’яти) 
робочих днів (не враховуючи вихідні та святкові дні) письмово повідомити про це Страховика; 

9.3.11. Сприяти Страховику в розслідуванні обставин настання випадку, що має ознаки 
страхового; 

9.3.12. В межах своєї компетенції вживати заходів щодо усунення шкідливих факторів впливу 
на здоров’я Застрахованої особи та провадити усі можливі заходи, спрямовані на зменшення 
збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.  

9.4. Страховик має право: 
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9.4.1. Перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей, вимагати додаткові 
документи, що мають значення для визначення ступеню ризику, а також перевіряти виконання 
Страхувальником (Застрахованою особою) вимог i умов Договору страхування та цих Правил;  

9.4.2. У випадку підвищення ступеня ризику щодо предмету Договору страхування, вимагати 
від Страхувальника внести зміни в цей Договір, включаючи сплату додаткового страхового 
платежу або припинити дію цього Договору після його відмови, на умовах, передбачених 

договором страхування та цими Правилами; 

9.4.3. Самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, вимагати від 
Страхувальника / Застрахованої особи інформацію, необхідну для встановлення факту, причин 
та обставин настання страхового випадку або розміру страхового відшкодування, включаючи 
інформацію, що є комерційною таємницею; 

9.4.4. Робити запити у компетентні органи для надання ними відповідних документів та 
інформації, що підтверджують факт, причину та обставини настання страхового випадку та 

розмір завданих збитків (при цьому укладання договору страхування звільняє працівників 
медичних закладів від дотримання таємниці щодо хвороби та обставин її виникнення та 
лікування, якщо таке лікування має ознаки страхового випадку за договором страхування);  

9.4.5. Повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, 
передбачених договором страхування та цими Правилами; 

9.4.6. Відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку якщо: 

9.4.6.1. У Страховика є мотивовані сумніви в достовірності наданих документів, що 

підтверджують страховий випадок та розмір збитків – до з’ясування достовірності таких 

документів, але на строк, що не перевищує 6 (шести) місяців з дати їх отримання, якщо інше не 

передбачено Договором страхування; 

9.4.6.2. Розпочато кримінальне провадження, що має безпосереднє відношення до страхового 

випадку – до ухвалення остаточного рішення по даному кримінальному провадженню, ухвалення 

вироку судом, зупинення, закриття кримінального провадження, але на строк не більше 6 (шести) 

місяців, якщо інше не передбачено договором страхування. 

9.4.7.  Ініціювати внесення змін та доповнень до умов договору та дострокове припинення дії 
договору страхування в порядку та на умовах, передбачених цими Правилами та умовами 
конкретного Договору страхування; 

9.4.8. Виступати від імені Страхувальника (Застрахованої особи) за його дорученням у судових 
органах, або перед заявниками претензій; 

9.4.9.  Пред'явити позов відповідно до чинного законодавства до особи, яка винна у настанні 
страхового випадку у разі, якщо Страховик здійснив страхову виплату постраждалій 

Застрахованій особі;  

9.4.10. Протягом трьох років від дня виплати страхового відшкодування вимагати його 
повернення, якщо на це будуть причини, передбачені чинним законодавством України або цими 
Правилами та договором страхування. 

9.5. Страховик зобов’язаний: 

9.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та цими Правилами; 

9.5.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати 
страхового відшкодування Страхувальнику; 

9.5.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у розмірі 
та строки передбачені цими Правилами та договором страхування. Страховик несе майнову 

відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати 
Страхувальнику (Застрахованій особі) неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається 
умовами конкретного Договору страхування. 

9.5.4. В разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування письмово 
повідомити про це Страхувальника (Застраховану особу) з мотивованим обґрунтуванням причин 

відмови, не пізніше 10 днів з дня прийняття такого рішення, якщо інше не передбачено договором 
страхування. 

9.5.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником (Застрахованою особою) при 
настанні страхового випадку, щодо запобігання або зменшення шкоди, якщо це передбачено 
умовами договору страхування.  
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9.6. Умовами конкретного Договору страхування також можуть бути передбачені інші права та 

обов’язки Страхувальника та Страховика.  

 

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ) В РАЗІ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

10.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, при настанні випадку, що може бути 

визнаний страховим, Страхувальник (Застрахована особа) зобов’язаний: 

10.1.1. Негайно, але в будь якому разі не пізніше 24 годин (якщо інший строк не передбачено 
умовами Догвору страхування) з моменту виникнення такого випадку (розладу здоров’я), 
звернутися до уповноваженої Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) за телефоном, 

який зазначений у Договорі страхування та отримати рекомендації щодо подальших дій. 

При зверненні до уповноваженої Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) повідомити: 
 назву страхової компанії; 

 номер Договору страхування (або номер полісу/сертифікату/картки Застрахованої особи 
тощо); 

 ПІБ Застрахованої особи; 

 причину звернення (скарги, проблеми, що пов’язані із здоров’ям); 

 місце знаходження, контактний телефон. 

10.1.2. Після звернення до уповноваженої Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) 

виконувати всі її рекомендації щодо подальших дій.  

Спеціалізована служба Страховика (Асистанс) проводить ідентифікацію та чинність Договору 

страхування (полісу/сертифікату/картки Застрахованої особи тощо) та організовує допомогу в 

рамках Договору страхування. 

Медична допомога за умовами Договору страхування надається тільки при наявності 

полісу/сертифікату/картки Застрахованої особи тощо та документу, що посвідчує особу. 

10.1.3. Застрахована особа має вживати заходи щодо запобігання та зменшення збитків, 
завданих внаслідок настання випадку, який має ознаки страхового. 

10.1.4. Якщо інше не передбачено умовами Договору,Страховик гарантує організацію медичної 
допомоги виключно в медичних закладах, що визначені в Договорі страхування. 

10.1.5. Якщо Страхувальнику та/або Застрахованій особі необхідна невідкладна екстрена 
медична допомога, а повідомити про це не можливо до початку її отримання, таке повідомлення 
передається, як тільки це стане можливим, але не пізніше 24 годин з моменту отримання 
необхідної допомоги. Таке повідомлення може бути передане будь-якою особою, що діятиме від 

імені Страхувальника та/або Застрахованої особи. Неможливість повідомлення Страховика 
та/або уповноважену Спеціалізовану службу Страховика (Асистанс) повинна бути підтверджена 
документально. 

10.1.6. Якщо Застрахована особа має намір звернутися до медичного закладу, не передбаченого 
договором страхування або програмою страхування, Застрахована особа письмово (заява) 

обґрунтовує причину звернення до медичного закладу, не включеного допереліку Страховика, та 
погоджує (крім випадків отримання невідкладної медичної допомоги) зі Страховиком медичний 
заклад, перелік медичних послуг та величину вартості погоджених медичних послуг, що 

гарантовано відшкодовується Страховиком. При цьому Застрахована особа сплачує медичні 
послуги за власний рахунок, після чого надає заяву Страховикові про страхову виплату. У такому 
випадку Страховик здійснюєстрахову виплату безпосередньо Застрахованій особі в безготівковій 
формі на її особисті реквізити. Страховик відшкодовує витрачену суму на підставі документів, 

які підтверджують розмір збитку на умовах передбачених Договором страхування. На підставі 
наданих Страховику документів згідно з Розділом 11 даних Правил. 

10.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші дії 

Страхувальника/Застрахованої особи при настанні страхового випадку. 
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11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ФАКТ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

 

11.1. Страховик сплачує (в межах страхової суми/лімітів/франшиз, передбачених Договором 

страхування) вартість наданої медико-санітарної допомоги та (або) іншої допомоги, медичних та 

(або) додаткових послуг на підставі рахунків, наданих Страховику через Асистанс або 

безпосередньо медичними закладами, іншими підприємствами, організаціями, установами, які 

надавали за погодженням Страховика Застрахованій особі допомогу (послуги); 

11.2. У випадку, якщо Застрахована особа самостійно оплачувала послуги передбачені 

Договором страхування (Програмою страхування), їй повертається витрачена сума чи її частина 

шляхом здійснення страхової виплати Застрахованій особі (Вигодонабувачу) в рамках 

передбачених Договором страхування на підставі наданих належним чином оформлених 

документів, а саме:  

11.2.1. Письмова заява про страхову виплату (виплату страхового відшкодування); 
11.2.2. Копія Договору страхування (полісу/сертифікату/картки Застрахованої особи тощо); 

11.2.3. Документи, що відповідно до чинного законодавства України дозволяють 
ідентифікувати одержувача страхової виплати; 

11.2.4. Довідку медичного закладу про амбулаторне чи стаціонарне лікування Застрахованої 
особи із зазначенням строку лікування, діагнозу захворювання, причин, що викликали 
захворювання, загальні висновки лікаря та обсяг проведеного лікування; 

11.2.5. Рецепти або інші медичні документи, що підтверджують призначення медичних 
препаратів; 

11.2.6. Документи, що підтверджують понесені витрати – фіскальні чеки, квитанції, а також 
товарні чеки у разі, якщо у фіскальних чеках не визначений конкретний перелік медикаментів та 

їх кількість чи конкретний перелік медичних послуг та їх кількість; квитанцій банків (оригіналів) 
про здійснення безготівкової оплати із зазначенням за що саме була здійснена оплата.  

11.2.7. Інші документи або відомості на запит Страховика, враховуючи особливості 
конкретного страхового випадку, що необхідні для з’ясування обставин та причин страхового 
випадку, визначення розміру/вартості отриманих послуг. 

11.3. Конкретний Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та 

розмір збитків, визначається в Договорі страхування 

11.4. Документи, необхідні для здійснення страхової виплати, надаються Страховику у формі 

оригіналів, нотаріально засвідчених копій, простих копій за умови надання Страховику 

можливості звірення копій цих документів з їхніми оригіналами.  

11.5. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку, Страховик може розширити 

змінити перелік документів, які мають суттєве значення для підтвердження настання страхового 

випадку та розміру збитку.  

 

12. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ(ВИПЛАТ 

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ) 

 

12.1. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування шляхом: 

12.1.1. Перерахування коштів на рахунок уповноваженої Спеціалізованої служби Страховика 
(Асистансу), медичного або іншого закладу, який надав послуги, якщо інше не передбачено 
Договором страхування, на підставі документів, що підтверджують факт настання страхового 
випадку та визначають вартість фактично наданої (необхідної) медичної допомоги.Строки таких 

розрахунків та форма зазначених документів погоджуються між Страховиком, Спеціалізованою 
службою Страховика (Асистансом) або іншим закладом, що надав послуги.  

12.2. Страхова виплата здійснюється на підставі медичних та фінансових документів, що 

підтверджують факт отримання послуг Застрахованою особою та їх вартість. 

12.3. Відшкодування Страхувальнику (Застрахованій особі) вартості отриманих нею медичних 

послуг у разі самостійної їх сплати за погодження зі Страховиком, за умови надання документів 

зазначених у Розділі 11 цих Правил та в конкретному Договорі страхування. 

12.4. Страховик відшкодовує витрати на медичну допомогу та інші послуги, які були надані 

Страхувальнику (Застрахованій особі), в межах страхової суми або ліміту відповідальності 
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Страховика відповідно до програм та умов конкретного Договору страхування. 

12.5. При розрахунку розміру страхового відшкодування враховується франшиза, якщо вона 

передбачена Договором страхування. 

12.6. Здійснення виплат страхового відшкодування проводиться Страховиком на підставі заяви 

Страхувальника (Застрахованої особи, його (ії) правонаступника або інших осіб, визначених 

умовами страхування) і Страхового Акту, який складається Страховиком або уповноваженою 

ним особою у формі, що визначається Страховиком. 

12.7.  Загальна сума страхових виплат кожній Застрахованій особі за одним або декількома 

страховими випадками, що сталися протягом строку дії Договору страхування, не може 

перевищувати страхової суми, визначеної у Договорі страхування, якщо інше не передбачене 

Договором страхування. 

12.8.  Якщо Договором страхування передбачена безумовна франшиза, Застрахована особа 

(Страхувальник) повинна самостійно оплатити цю суму медичному закладу, лікарю і т.ін. при 

наданні Застрахованій особі медико-санітарної допомоги або іншої допомоги (послуг), якщо 

інше не передбачене умовами Договорустрахування. 

 

13. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В 

ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ (ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ) 

 

13.1. Страховик приймає рішення про страхову виплату (виплату страхового відшкодування) 

(складає та підписує Страховий Акт з визначенням розміру відшкодування) або про відмову у 

виплаті протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів (не враховуючи вихідних і святкових днів) з дати 

отримання всіх документів, необхідних для встановлення факту, обставин, причин настання 

страхового випадку та/або розміру завданих збитків, зазначених в п. 11. цих Правил.  

13.2. Після прийняття відповідного рішення та підписання Страхового Акту, Страховик 

протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів (не враховуючи вихідних і святкових днів) виплачує 

страхове відшкодування; 

13.3.  У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 10 

(десяти) робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє про це Страхувальника/ 

Вигодонабувача у письмовій формі з обґрунтуванням причин такої відмови; 

13.4.  Страховик має право прийняти рішення відстрочити виплату страхового відшкодування 

з причин, перелічених у п. 9.4.6. цих Правил, про що письмово повідомляє Страхувальника 

(Вигодонабувача) протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів (не враховуючи вихідних і святкових 

днів) з дати отримання документів, необхідних для встановлення факту, обставин, причин 

настання страхового випадку та/або розміру завданих збитків, зазначених в п. 11. цих Правил.  

 

14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ АБО ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ 

 

14.1.  Підставами для відмови у виплаті страхового відшкодування є: 

14.1.1. Навмисні дії Страхувальника (Застрахованої особи), спрямовані на настання страхового 
випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського 
чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, 

життя та здоров’я. Кваліфікація дій Страхувальника (Застрахованої особи) встановлюється 
відповідно до чинного законодавства України; 

14.1.2. Вчинення Страхувальником (Застрахованою особою) умисного злочину, що призвів до 
настання страхового випадку; 

14.1.3. Подання Страхувальником (Застрахованою особою) свідомо неправдивих відомостей 
про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку; 

14.1.4. Шахрайство або інші дії Страхувальника (Застрахованої особи), направлені на 
отримання незаконної вигоди від страхування; 

14.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Застрахованої особою, Вигодонабувачем, 
правонаступниками) про настання події, що має ознаки страхового випадку, без поважних на це 
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причин або створення Страховику перешкод у з’ясуванні обставин настання страхового випадку, 
у визначенні характеру та розміру збитків; 

14.1.6. Невиконання Страхувальником (Застрахованою особою) своїх обов'язків, передбачених 
цими Правилами та умовами конкретного Договору страхування. 

14.1.7. Невиконання Страхувальником (Застрахованою особою) рекомендацій представника 
Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) або лікуючого фахівця, що призвело до 
погіршення стану його (її) здоров'я.  

14.1.8. Неподання Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем, 
правонаступниками) документів, необхідних для встановлення факту, обставин, причин 
настання страхового випадку та/або розміру завданих збитків, зазначених в п. 11 цих Правил та/ 

або конкретному Договорі страхування; 

14.1.9. Вживання алкогольних, наркотичних або токсичних речовин та лікарських препаратів, 
без призначення лікаря, що призвело до настання страхового випадку;  

14.1.10. Самолікування або випадки лікуванні особою, яка не має відповідної медичної освіти, 
при порушенні лікувального режиму та недотриманні рекомендацій лікаря;  

14.1.11. отримання послуг, які не передбачені Договором страхування; 
14.1.12. відмова від обстеження Застрахованої особи лікарем за призначенням Страховика після 
настання страхового випадку, якщо інше не обумовлене договором страхування; 

14.1.13. Несвоєчасна сплата страхового платежу; 

14.1.14. Отримання Страхувальником (Застрахованою особою) послуг, що належать до 
обмежень страхування та виключень із страхових випадків, зазначених у п. 6 цих Правил. 

14.1.15. Інші випадки, передбачені чинним законодавством України. 

14.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені й інші підстави для відмови у 

виплаті страхового відшкодування, якщо вони не суперечать законодавству України. 

 

15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

15.1. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також: 

15.1.1. При закінченні строку дії Договору. 

15.1.2. При виконанні Страховиком своїх зобов`язань за Договором у повному обсязі – з дня 
остаточного розрахунку між Сторонами Договору. 

15.1.3. При несплаті Страхувальником страхової премії, у строки, передбачені Договором. 
15.1.4. У випадку ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – 
фізичної особи чи втрати ним дієздатності. 

15.1.5. При ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

15.1.6. При прийнятті судового рішення про визнання Договору недійсним. 

15.1.7. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

15.2. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана 

письмово повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення 

дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування. 

15.3. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника, 

Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору 

страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при 

розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені 

за договором страхування.  

15.4. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору 

страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

15.5. У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика 

Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 

Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то 

Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, 

з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового 

тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за договором 

страхування. 

15.6. Норматив витрат на ведення справи за цим видом страхування може становити до 65% від 



17 
 

страхового внеску. 

15.7. Про намір внести зміни до умов Договору страхування Сторона-ініціатор повинна 

письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за 30 календарних днів до запропонованого 

терміну внесення змін, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

15.8. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладення і не підлягає 

виконанню:  

15.8.1. Якщо його було укладено після страхового випадку; 

15.8.2. Якщо договір страхування визнається недійсним у судовому порядку; 

15.8.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України, 

 

16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

16.1. Будь-які спори та розбіжності, що виникають між Страхувальником і Страховиком за 

Договорами страхування, укладеними відповідно до цих Правил, підлягають врегулюванню 

шляхом переговорів. 

16.2. При недосягненні згоди за результатами переговорів, Сторони вирішують спори в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

16.3. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе за договором страхування, 

укладеним відповідно до цих Правил, зобов’язань сторони несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством України. 

 

17. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

17.1. Умови, що не врегульовані цими Правилами, регулюються Договором страхування та 

чинним законодавством України. 

17.2. Будь-які зміни умов Договору страхування здійснюються за взаємною згодою 

Страхувальника та Страховика шляхом укладання додаткової угоди до Договору страхування. 

Внесені зміни набувають чинності з дати підписання Сторонами додаткової угоди, якщо інше не 

передбачено умовами Договору страхування та/або самою додатковою угодою.У разі незгоди 

будь-якої із Сторін на внесення змін у Договір страхування у строк до 10-ти днів вирішується 

питання про дію Договору страхування на попередніх умовах або про припинення його дії, якщо 

інше не передбачено умовами Договору страхування  

17.3. Цими Правилами регламентовано основні умови страхування. За згодою сторін до 

Договору страхування можуть бути внесені застереження, доповнення, зміни та особливі умови 

страхування, що не суперечать положенням цих Правил та нормам чинного законодавства 

України.  
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БАзов| Р!чн| стРАхов1 тАРиФи

|{ри сщахуватн| на умовах |1равил добров|лъного медич]1ого

(безперервшого оФахуван|{'! здоров'я) заотосову]отьоя базов| страхов1 тарифи

ощ!1хування один р|к, що наведен! у 1аблиц| ]ф1.

Аодаток 1 до 11равил

добровйьногомедичного страхування

(безперервного страхування здоров'я)
(нова редакц1я)

ш 01.03 в!д 2б травня 2020р.

сщахування
дтя пер|оду

1аблиця .]\}1

ф п/п Ёазва опц|! €траховий тариф, 7'
1 Аибулаторно-пол!кл|н|чца допомога 5
., Аптека з

3 Ёев|дючадца (тпвидка) допомога 2

4 €тац|онарна доцомога 4

5 6томатолог!я 5

6 [одатков| опц!! 5

Фпц|я ,'Амбулаторно-пол!кл!п!чна допомога'' вкл1очае (якшо !нтпе не передбанено договором

страхувавня) наоцпн| пос]уги:
. 

_ 
коноультац|| 

'та 
|нтш! профео|йн! поолуги медичного персоналу' в тому числ1

вузькопроф!льних л|кар1в;

._ проведення лабораторних досл{джень та застосування !нсщументальних та функш!ональних
метод|вд|агноотики в амбулаторних умовах;
о в]зит л1каря додому або до оф!су у раз! необх!двоот! за меди']ними шоказанн,!ми:

. проведення л1кувальних заход]в | ман!пуляц1й в тому числ| забезпечоння донним

стац1онаром;
. забезпечення медикамептами та витратними

умовами договору ощахування);
медичними матер!атами (якщо це передбанене

. проведення ф|з1отерапевтинного л!кування за призначенням л1каря' в

не б{льтпе 1 куроу (10 процедур) протягом строку л1| .{оговору л,тя

оооби(якщо !нгпе не передбачено ,(оговором)'
. видача листа непрацездатцоот|, ведення амбулаторно! картки та |н1по] медично|

. документац|! (якщо цо передбачене умовами договору сщахування)

Фпц1я ,'Аптетса'' включас (якщо |нтпе не передбанено договором ощахуван1{я) наоцпн|

поолуги:
о ощимаяня необх1дних медикамент|в д:т'( л!кування гострого захвор}овант{я' загоощення

хрон|яного з!1хвор1овання ' тразм{{ через мережу базових аптек за рецептом (признаяенням)

л|каря;
. д'''*.^''дик.1мент|в 3асщахован!й оооб| (якщо |нште не передба.тено ,{оговором);
о в|дплкодуванття вартоот| медикамент|в, придбаних 3аотрахованою оообото за власн1 коптти за

умови цадання €траховиков1 меди!{ного вионовку' рецепта л!каря, ф|окштьного чека' товарного

чека тощо;
о забезпечення гоп{оопатичними препаратами для тривалого прийому не б|дьтпе 30 (тридцяти)

дн|в, якщо |нтпий строк не передбаяений умов!1ми договору отрахування'

тому числ1 маоа)ку -

одн|с] 3аотраховано]
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Фпц1я ,,Ёевйк.г:адна допомога'' вкл}очае (якщо !нтше не передбавепо договором сщахування)
наоцпн1 пос'уги
. ви|зд 6ригадинев!дкладно{ медично| допомоги (загытьного профйто та опец!ап|зованих:

травматоло}|нна, кард|олог1яна, протитпокова та |н.);
. надання первинно| медико-оан1тарно! допомоги на догосп!тальному етап!;
. проведення лаборатортто? та екопрес-д1агностики необх!днггх для вот{:|{овлення д|агнозу на

догосп|тшльному етап|;
. щанспор${вання карето1о нев1дкладно] допомоги до проф|льного медичного закладу для
подаль1пого л1цвання;
. забезпечення медикаментами та медичними матер|алами д.,1'! наданпя нев|дкладно!

допомоги.

Фпц1я ,,€тац1онарнд допомога'' (невйкладна та (або) планова) вк.,]1очае (якщо |нпло не

передбачено договором отрацвання) наступн| послуги:
. коноультац!] та 1нтп{ профео1йн1 пос.туги (в т. я. коноультативпо-д1агноотичн|) медичного
перооналу, в тому нисл1 л|кар|в вузькопроф!льно| опец|ал1зац1!;

. консервативне та оперативне л!кування:

. забезпечення медик.1ментами та витратними медичними матер[а_лгами.

Фпц!я ,'€томатолог1я'' вкл|очае (якщо |нтпе не передбанено договором отрахування)насцпн|
поолуги:
. огляд' коноультац|я 1 д|агноотика;
. анестез|я;
. терапевтичне та х|рург!тяе л|кування зуб1в 1 ротово! порожнини;
. г1г|ен|чн! процедури (зняття зубного каменто тощо);
о забозпечевня модикаментами та вищатними матер|алами;
. на оообливих умовах можуть вк.]1}очатиоя до прощ€!ми протезування зуб|в та ортодонт[я;
. програма ,,€томатолог|вна допомог{' забезпечуеться ли1ше у комплекс1 1з одн1сю або

к|лъкома 1нтптдтли прогр!1мами.

,<<Аодатков| опц!':1> вклгочають насцпн1 послуги:
. курс шроф!лактичного масажу;
. в|дв!дування ф|тнео-ценщу (баоейн, щенажерний зыт, йога тощо);
. проф1лактичниймедичний ог.']'{д' диопаноеризац1я;
о вакцинац1я;
о в1там!ношроф!лактика.

1{онкретний перел|к послуг' що входять до опц!й визначаеться при укладенн! ,{оговору
страхування

€щаховий тариф вотановл]оетьоя €раховиком на п!дстав| обраних ||рощам сщ!1хуват{тб{'

перел!ку медичних послуг, р|вня л!цвального закладу. пер1олу срахув€1ння з урахуванням
коеф|ц|ент короткоотроковоот!, територ]! д|! '{оговору, 

в!домостей про стан здоров'я ос|б, що
п1длягають отрахуванню' додаткових опц1й, що мо>куть бути внеоен| в догов1р отрахування за

бажангтям €щахувальника.

Розм1р отрахового платежу визначаеться па п!дстав| базових тариф1в' що наведен1 у 1аблиц]

}.[о1' з урахуванням зни)кок (надбавок).
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|[ри ук.ттаденн| ,{оговору отрахува|{ня па отрок тдентпе 1 роц' розм|р ощахового тарифу

розраховуеться виходячи з 
- 

розм!ру базового_ йтното страхового тарифу з урахуванням

*'ф;ц!.йа" короткоотроковост!, що паведен! в 1аблиш| }'|о2'

7 Ёй|йч, кЁли ,{огов1р отрахув.1[{ня ук]|адепий на неповн! м|ояц1' страховий плат|ж

оплачуеться як за повний м!сяць.

1аблиця ф2
(оеф!ц!енти короткостроковост1 в зале:кност| вй строку д1! '{оговору 

страхувапня

Фотаточний сщаховий тариф за .{оговором ощахування розраховустьоя 1пляхом мвоження

базового р|нного сщахового !арифу на корицвальн| коеф|шйттти в!д 0,01 до 10'0 в!дпов!дно до

фактор|в, що вплива'оть на ощаховий ризик'

Бзалоясност1в!дстрахово|суми,франтпизи,1нтшихобмежоньтадодатковихпоолугмо>кутьбути
й"''о',а,1 коеф1ц!енти, щ' ''1д.!щу'''" 

тариф (в!д 1 до 3,0)' та коеф!ц|енти' що з}{ижук)ть

тариф ( в1л ! до 0,5).

|!ри оотатонному визнаненн1 тариф1в для копщетного .{оговору сщахування^.можуть бути

заотосован! дода,*''| !''д',|й-!','; .'р"цто'| кое6|ш|с"ти у д|апазон1 значень 0'01-9'0'

Ёорматив витрат ва ведення оправи отавовить до 65о/о'

Акцар|й

(в|доцтво ]\} 01-032 в!д 15.05.2018

рець Бладислав Анатол|йович

€трок д!! договору
страхування
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