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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби, далі –
Правила, розроблені відповідно до Закону України «Про страхування» та інших
нормативних документів чинного законодавства України.
1.2. На умовах цих Правил та чинного законодавства України Приватне акціонерне
товариство «Страхова компанія «Каштан» (далі – Страховик), укладає договори
добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби, далі – договір страхування, з
дієздатними фізичними особами (в т.ч. фізичними особами – підприємцями) та
юридичними особами, незалежно від форм власності, резидентами та нерезидентами
України (далі – Страхувальники).
1.3. Страхувальники мають право укладати договори добровільного страхування
здоров’я на випадок хвороби себе або третіх осіб за їх згодою (далі – Застраховані
особи).
1.4. У випадку, коли Страхувальник уклав договір добровільного страхування від
здоров’я на випадок хвороби себе, він одночасно є і Застрахованою особою.
1.5. 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 у випадку смерті Застрахованої
особи, тимчасової втрати нею працездатності, встановлення їй інвалідності внаслідок
хвороби або у випадку її захворювання на хворобу, передбачену договором страхування,
яка сталася із Застрахованою особою під час дії договору страхування.
1.6. Страхувальник має право при укладенні договору страхування, за згодою
Застрахованої особи, призначити Вигодонабувача (Вигодонабувачів) для отримання
страхової виплати. Страхувальник може змінити Вигодонабувача за договором
страхування до настання страхового випадку, якщо інше не передбачене договором
страхування.
Якщо Вигодонабувач не призначений та, якщо інше не передбачено договором
страхування, страхову виплату у разі смерті Застрахованої особи отримують спадкоємці
Застрахованої особи за законом, заповітом або спадковим договором, у разі втрати нею
дієздатності – її опікун, у разі розладу здоров’я (втрати працездатності) – Застрахована
особа. Якщо Застрахована особа є малолітньою або неповнолітньою, страхову виплату
отримують її батько (матір), опікуни або піклувальники.
1.7. Якщо інше не передбачено договором страхування, обов’язки Страхувальника,
зазначені в цих Правилах та/або договорі страхування, можуть бути поширені на
Застрахованих осіб та/або Вигодонабувачів. Вчинення Застрахованою особою та/або
Вигодонабувачами дій (діяльності або бездіяльності) породжує ті ж самі правові
наслідки, як би такі дії (діяльність або бездіяльність) були вчинені Страхувальником.
1.8. При укладанні договору страхування Сторони можуть домовитися щодо
незастосування окремих положень цих Правил, а також щодо доповнення договору
страхування положеннями, відмінними від викладених у тексті цих Правил, за умови, що
це не суперечить чинному законодавству України.
1.9. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
1.9.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої провадиться страхування,
яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.9.2. Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, яка
відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити страхову виплату
Страхувальнику, Застрахованій або іншій третій особі.
1.9.3. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
договору страхування зобов’язаний здійснити страхову виплату при настанні страхового
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випадку.
1.9.4. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
1.9.5. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за
страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з договором
страхування.
1.9.6. Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком
відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.
1.9.7. Застрахована особа – фізична особа, майнові інтереси якої, пов’язані з
життям, здоров’ям та працездатністю, є предметом договору страхування, та на користь
якої Страхувальником укладений із Страховиком договір страхування, і яка може
набувати прав і обов’язків Страхувальника згідно з договором страхування.
1.9.8. Гостре
захворювання
–
раптове,
непередбачуване
порушення
життєдіяльності організму, що призвело до погіршення здоров’я Застрахованої особи та
яке, у випадку ненадання медичної допомоги, може призвести до тривалого розладу її
здоров’я або загрожувати її життю.
1.9.9. Хронічна хвороба – хвороба з первинним перебігом більше 6 (шести)
місяців або періодами загострень частіше 3 (трьох) разів на рік та/або виявленими
стійкими (такими, що не зникають впродовж періоду ремісії) морфологічними змінами та
функціональними розладами тканин та органів.
1.9.10. Загострення хронічної хвороби – період перебігу хронічної хвороби,
впродовж якого присутні суб’єктивні скарги та об’єктивні клінічні прояви хвороби, які
потребують медикаментозного та іншого лікування до повернення у період ремісії
(визначається лікарем), яке у випадку ненадання медичної допомоги може призвести до
тривалого розладу її здоров’я або загрожувати її життю та вимагає негайної медичної
допомоги.
1.9.11. Критична хвороба – передбачена умовами Правил та/або договором
страхування хвороба, вперше виявлена у Застрахованої особи в період дії договору
страхування.
1.9.12. Тимчасова втрата працездатності – неспроможність особи за станом
здоров’я виконувати свої трудові обов’язки протягом нетривалого проміжку часу.
1.9.13. Інвалідність – стійкий розлад функцій організму, зумовлений
захворюванням, наслідком травм або вродженим дефектом, який призводить до
обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті.
1.9.14. Ліміт відповідальності – величина (у грошову вираженні або у відсотках),
що не перевищує встановлену в договорі страхування страхову суму, в межах якої
Страховик зобов’язаний здійснити страхову виплату при настанні страхового випадку,
яка за згодою Сторін може встановлюватись за одним страховим випадком, за групою
страхових випадків тощо.
1.9.15. Період очікування – передбачений договором страхування період часу,
який починається з моменту початку дії договору страхування та протягом якого події,
що передбачені п. 4.2 цих Правил та/або договором страхування та виникли підчас
такого періоду, не вважаються страховими випадками. Період очікування за згодою
Сторін договору страхування може встановлюватися за всіма страховими випадками
(ризиками), передбаченими договором страхування, певним страховим випадком
(ризиком) тощо.
1.9.16. Період відстрочки – передбачений договором страхування період часу, який
починається з моменту, коли відбулась подія, передбачена п. 4.2 Правил та/або
договором страхування, та після закінчення якого подія, передбачена п. 4.2 цих Правил
та/або договором страхування буде визнаватися страховим випадком. Період відстрочки
за згодою Сторін договору страхування може встановлюватися за всіма страховими
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випадками (ризиками), передбаченими договором страхування, певним страховим
випадком (ризиком) тощо.
1.9.17. Страховий захист – зобов’язання Страховика, визначені договором
страхування, щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок настання страхового
випадку, який стався в обумовлений договором страхування відрізок часу.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби
є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з життям, здоров'ям та
працездатністю Страхувальника чи Застрахованої особи, визначеної Страхувальником у
договорі страхування за згодою Застрахованої особи.
2.2. Застрахованими особами згідно з цими Правилами можуть бути особи від 1 до
65 років, якщо інше не передбачене договором страхування.
2.3. Якщо договором страхування не передбачене інше, застрахованими не можуть
бути:
2.3.1. Особи, які на час укладання договору страхування є інвалідами І, ІІ, ІІІ груп
або інвалідом з дитинства;
2.3.2. Особи, визнані у встановленому порядку недієздатними;
2.3.3. Особи, які на час укладення договору страхування перебувають на
стаціонарному лікуванні (госпіталізована);
2.3.4. Особи, які знаходяться на обліку в спеціалізованих диспансерах
(наркологічному, протитуберкульозному, психоневрологічному, онкологічному тощо),
центрах з профілактики та боротьби із СНІД;
2.3.5. Особи, які хворіють на онкологічні захворювання, гепатит, цироз печінки,
цукровий діабет, туберкульоз, хронічну ниркову недостатність, менінгіт, енцефаліт,
розсіяний склероз, епілепсію, паркінсонізм, психічні захворювання, а також
захворювання, пов’язані з зловживанням алкоголю, наркоманією, токсикоманією.
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ
3.1. Страхова сума встановлюється за погодженням Сторін при укладанні договору
страхування та зазначається в договорі страхування.
3.2. В межах страхової суми, за згодою Сторін у договорі страхування можуть
встановлюватися ліміти відповідальності Страховика за одним страховим випадком, за
групою страхових випадків тощо.
3.3. Якщо Страхувальник укладає договір страхування у відношенні декількох
осіб, страхова сума (ліміти відповідальності) встановлюється для кожної Застрахованої
особи, а в договорі вказується як загальна страхова сума за договором, так і страхова
сума (ліміти відповідальності) на кожну Застраховану особу.
3.4. Протягом строку дії договору страхування страхова сума може бути змінена за
згодою Сторін, якщо інше не передбачене договором страхування.
3.5. Загальна сума страхових виплат по кожному страховому випадку не може
перевищувати страхової суми (лімітів відповідальності), встановленої у договорі
страхування.
3.6. Якщо Страхувальнику (Застрахованій особі, Вигодонабувачу) здійснена
страхова виплата, то з дати настання страхового випадку, за яким здійснена виплата,
Страховик несе зобов’язання за договором страхування тільки в межах різниці між
страховою сумою за договором страхування та сумою здійсненої Страхувальнику
(Застрахованій особі, Вигодонабувачу) страхової виплати, якщо інше не передбачено
договором страхування.
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4. СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
4.1. За цими Правилами страховим ризиком є виникнення у Застрахованої особи
протягом строку дії договору страхування:
4.1.1. Будь-якого гострого захворювання.
4.1.2. Загострення будь-якої хронічної хвороби.
4.1.3. Критичної хвороби, передбаченої у Таблиці страхових виплат при настанні
страхових випадків (Додаток 2 до цих Правил) та/або у договорі страхування.
4.2. Страховими випадками є події, що сталися внаслідок настання, передбачених
пунктом 4.1 Правил страхування та/або у договорі страхування, подій (страхових
ризиків), що сталися в період дії договору страхування та не підпадають під виключення
зі страхових випадків і обмеження страхування, внаслідок чого виникає зобов’язання
Страховика здійснити страхову виплату Застрахованій особі, а саме:
4.2.1. Смерть Застрахованої особи.
4.2.2. Встановлення інвалідності (в т. ч. змінення групи інвалідності на вищу)
Застрахованій особі:
4.2.2.1. І групи;
4.2.2.2. ІІ групи;
4.2.2.3. ІІІ групи;
4.2.2.4. Категорії „дитина-інвалід” (для Застрахованих осіб віком до 18 років).
4.2.3. Тимчасова втрата працездатності (розлад здоров’я) Застрахованої особи, що
призвело до необхідності її безперервного стаціонарного лікування протягом не менше 3
діб, якщо інший строк не передбачений договором страхування;
4.2.4. Тимчасова втрата працездатності (розлад здоров’я) Застрахованої особи, що
призвело до необхідності її безперервного амбулаторного лікування протягом не менше 7
діб, якщо інший строк не передбачений договором страхування;
4.2.5. Тимчасова втрата працездатності (розлад здоров’я) Застрахованої особи, що
призвело до необхідності хірургічного втручання;
4.2.6. Захворювання Застрахованої особи на критичну хворобу, передбачену у
Таблиці страхових виплат при настанні страхових випадків (додаток 2 до цих Правил)
та/або у договорі страхування;
4.2.7. Настання іншої ймовірної та випадкової події, передбаченої договором
страхування.
4.3. Події, зазначені у п. 4.2 цих Правил, визнаються страховими випадками за
умови, якщо вони підтверджені документами, виданими компетентними органами
(медичним закладом, медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) тощо, відповідно
до розділу 12 цих Правил).
4.4. Договором страхування може бути передбачено, що смерть Застрахованої
особи або встановлення їй інвалідності (в тому числі змінення групи інвалідності на
вищу) внаслідок настання події, передбаченої у п. 4.1 цих Правил та/або у договорі
страхування, що сталася в період дії договору страхування, визнається страховим
випадком протягом 6 (шести) місяців від дня настання такої події незалежно від дати
закінчення строку дії договору страхування, якщо інше не передбачене договором
страхування.
4.5. Договір страхування може передбачати страхування на випадок настання
одного або декількох страхових ризиків та/або випадків, передбачених у п. 4.1 та 4.2 цих
Правил.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
5.1. До страхових випадків не відносяться та виплати не здійснюються, якщо
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страховий випадок стався внаслідок:
5.1.1. Спроби скоєння або скоєння Застрахованою особою дій, щодо яких
правоохоронними органами встановлений склад злочину.
5.1.2. Вживання Застрахованою особою алкоголю, наркотичних речовин,
токсичних препаратів, або інших речовин, які вживалися з метою сп’яніння.
5.1.3. Самолікування або іншого медичного втручання, що здійснюється самою
Застрахованою особою або іншими особами, які не мають медичної освіти, відповідної
кваліфікації та/або ліцензії (без медичного призначення лікаря).
5.1.4. Лікування
Застрахованої
особи
незареєстрованими
в
Україні
медикаментами;
5.1.5. Помилок лікарів та/або медичного персоналу, невірно виконаних медичним
персоналом своїх професійних обов’язків. Факт помилки та/або невірно виконаних
обов’язків встановлюється на підставі висновку експертизи та/або вироку суду;
5.1.6. Виникнення у Застрахованої особи медичних ускладнень (екстремальних
станів), під час пологів, терапевтичного, стоматологічного, хірургічного лікування,
діагностичного обстеження тощо.
5.1.7. Використання народних, нетрадиційних та/або альтернативних методів
лікування; вживання харчових добавок; вакцинації;
5.1.8. Порушення Застрахованою особою медичних приписів та/або рекомендацій
лікарського персоналу, а також недотримання правил внутрішнього розпорядку,
встановлених в лікувально-профілактичному закладі;
5.1.9. Впливу радіоактивного випромінювання, матеріалів ядерної зброї,
іонізувальної радіації чи радіоактивного забруднення від будь-якого ядерного палива, чи
від будь-яких ядерних відходів від спалення ядерного палива.
5.1.10. Навмисного заподіяння Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень,
самогубства, замаху на самогубство або їхніх наслідків;
5.1.11. Страйків, заколотів, внутрішніх заворушень, революцій, диверсій,
терористичних актів, війни з зовнішнім ворогом, громадянської війни, воєнних дій будьякого характеру, збройних конфліктів, збройного повстання, захоплення державної влади
будь-якими особами; будь-яких військових маневрів, навчань або інших військових
заходів та/або їхніх наслідків, дії мін, торпед, бомб та/або інших знарядь війни,
вибухових речовин;
5.1.12. Свідомого перебування Застрахованої особи в місцях, заздалегідь відомих як
такі, що небезпечні для життя (місця проведення вибухових робіт, будівельномонтажних робіт, військові полігони, стрільбища тощо);
5.1.13. Професійного або непрофесійного заняття спортом Застрахованою особою,
участі в будь-яких спортивних змаганнях або тренування (підготовленні) до таких
змагань тощо, якщо інше не передбачене договором страхування;
5.1.14. Події, не обумовленої в договорі страхування як страховий випадок;
5.1.15. Події, що сталася до початку дії договору страхування, але була виявлена
після початку його дії, а також якщо шкода заподіяна після закінчення строку дії
договору страхування;
5.1.16. Події, що сталася поза зазначеним місцем дії договору страхування.
5.2. Дія страхового захисту не поширюється на події, що трапилися під час
перебування Застрахованої особи у місцях тимчасового затримання, арешту, тримання
під вартою, ув’язнення, а також під час арешту, затримання та інших оперативних
слідчих дій, визначених Кримінально-процесуальним кодексом України.
5.3. Не є страховим випадком:
5.3.1. Професійні захворювання;
5.3.2. Вроджені вади та аномалії розвитку, спадкові захворювання;
5.3.3. Туберкульоз;
5.3.4. Чоловіче та жіноче безпліддя, клімакс, імпотенція та порушення
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менструального циклу;
5.3.5. Облисіння; захворювання шкіри;
5.3.6. Хвороби зубів та ясен;
5.3.7. Сколіози хребта; плоскостопість;
5.3.8. Захворювання, які пов’язані з масовими епідеміями на особливо небезпечні
інфекції та потребують вжиття комплексу карантинних заходів державними санітарноепідеміологічними закладами;
5.3.9. Захворювання на інфекційні (в тому числі паразитарні та грибкові) хвороби
(крім вірусних респіраторних), якщо вони зареєстровані медичним закладом протягом
першого місяця після набуття чинності договором страхування, якщо інший строк не
передбачений договором страхування;
5.3.10. Захворювання на гострі респіраторні вірусні хвороби;
5.3.11. Новоутворення, хвороби ендокринної системи, якщо відповідний діагноз
встановлений медичним закладом протягом першого місяця після набуття чинності
договором страхування, якщо інший строк не передбачений договором страхування;
5.3.12. Наркоманія, токсикоманія, хронічний алкоголізм.
5.3.13. Події, що сталися внаслідок загострення та / або ускладнення хронічної
хвороби, якщо Застрахована особа страждала на таке загострення та/або ускладнення на
момент укладення договору страхування;
5.3.14. Захворювання, пов’язані з вагітністю та пологами, крім позаматкової
вагітності, якщо факт позаматкової вагітності встановлено не раніше ніж через місяць з
дня набуття чинності договором страхування, якщо інший строк не передбачений
договором страхування;
5.3.15. Смерть протягом першого місяця після набуття чинності договором
страхування, якщо інший строк не передбачений договором страхування;
5.3.16. Психічні розлади та захворювання, епілепсія;
5.3.17. Повторне звернення Застрахованої особи до Страховика за страховою
виплатою з приводу одного і того ж захворювання, що виникло в період дії договору
страхування, крім випадків, коли після втрати працездатності (розладу здоров’я)
внаслідок захворювання Застрахованій особі була встановлена інвалідність або настала
смерть Застрахованої особи внаслідок цього захворювання;
5.4. Не визнаються за Правилами страховими випадками події, що сталися, якщо ці
події:
5.4.1. Прямо або опосередковано пов’язані з венеричними захворюваннями або
синдромом набутого імунного дефіциту (СНІД) або спорідненим СНІДу
симптомокомплексом незалежно від того, яким чином він був надбаний і яким медичним
терміном був названий, будь-якими захворюваннями, викликаними ВІЛ-інфекцією;
5.4.2. Пов’язані з будь-яким абортом, з видаленням матеріалу, занесеного під час
колишніх маніпуляцій, операціями зі змінення статті, зі стерилізації;
5.4.3. Пов’язані з хірургічним лікуванням ожиріння та корекції ваги,
косметичними, пластичними та/або реконструктивними операціями;
5.4.4. Пов’язані з експериментальним або профілактичним лікуванням,
діагностичними дослідженнями, плановим стаціонарним та або амбулаторним
лікуванням (в тому числі з метою встановлення та/або підтвердження групи
інвалідності), плановою госпіталізацією з метою проведення дослідження та/або
планового оперативного хірургічного лікування, санаторно-курортним, реабілітаційним
лікуванням;
5.4.5. Пов’язані з трансплантацією органів, протезуванням будь-якого виду;
5.4.6. Пов’язані з поліпрагмазією, профілактичними та/або експериментальними
діагностичними обстеженнями та лікуванням. Під поліпрагмазією розуміється одночасне
необґрунтоване та недоцільне призначення хворому великої кількості різноманітних
медичних препаратів та/або лікувальних процедур.
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5.5. Cтраховик не відшкодовує такі витрати на лікування Застрахованої особи, на
транспортування її до лікарні або до місця проживання.
5.6. При укладанні договору страхування можуть передбачатись додатково інші
особливі виключення із страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать
чинному законодавству та цим Правилам і зазначені у договорі страхування.
5.7. За згодою Сторін умови конкретного договору страхування можуть не
передбачати деяких виключення із страхових випадків та обмеження страхування,
зазначених у цьому розділі Правил.
6. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ
6.1. Страхувальник зобов’язаний внести Страховику страховий платіж (страхову
премію) в якості плати за страхування.
6.2. Страховий платіж визначається згідно зі страховим тарифом, розмір якого
встановлюється у договорі страхування залежно від прийнятих на страхування ризиків,
розміру страхової суми (лімітів відповідальності), строку та місця дії договору
страхування, професії, віку та кількості Застрахованих осіб та інших чинників в
залежності від конкретних умов страхування.
6.3. Страхові тарифи обчислюються страховиком актуарно (математично) на
підставі відповідної статистики настання страхових випадків.
6.4. Базові страхові тарифи наведені в Додатку 1 до цих Правил.
6.5. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за
згодою Сторін.
6.6. Страховий платіж може бути сплачений готівкою в касу Страховика або
безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Страховика (його представника).
Конкретні умови та строки сплати страхового платежу встановлюються у договорі
страхування.
6.7. Страхувальники – резиденти згідно з укладеним договором страхування мають
право вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник – нерезидент
– у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
6.8. Зазначений в договорі страхування страховий платіж може сплачуватися за
згодою Сторін одноразово або частинами згідно з умовами договору страхування.
6.9. Якщо договором страхування передбачена сплата страхового платежу
частинами, Страховик при здійсненні страхової виплати внаслідок настання страхового
випадку має право утримати частку страхової виплати у розмірі несплаченого страхового
платежу в рахунок сплати несплачених Страхувальником частин страхового платежу за
період дії договору страхування, якщо інше не передбачене договором страхування.
7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Строк дії договору страхування встановлюється за згодою Сторін і
зазначається в договорі страхування.
7.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового платежу
або першої його частини, якщо інше не передбачено договором страхування.
7.3. Договором страхування може бути передбачено, що він набирає чинності з 00
год. 00 хв. дня, зазначеного в договорі страхування, як день початку дії договору
страхування, але не раніше 00 год. 00 хв. дня, наступного за днем надходження
страхового платежу (першої його частини) на поточний рахунок або в касу Страховика.
7.4. Дія договору страхування закінчується о 24 год. 00 хв. дати, визначеної в
договорі страхування як дата закінчення дії договору страхування, якщо інше ним не
передбачено.
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7.5. За згодою Сторін умовами Договору страхування може бути передбачено
використання періоду очікування та/або періоду відстрочки. Тривалість періоду
очікування та/або періоду відстрочення (у днях) встановлюється у договорі страхування.
7.6. Місце дії договору страхування визначається при укладанні договору
страхування та вказується в ньому.
7.7. Якщо інше не передбачено в договорі страхування, місцем дії договору
страхування є весь світ, за виключенням територій військових або збройних конфліктів,
території, де введений надзвичайний стан.
8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику
письмову заяву за формою, яка встановлена Страховиком, або іншим чином заявляє про
свій намір укласти договір страхування.
8.2. Страховик вправі вимагати від Страхувальника надати будь-яку іншу
додаткову інформацію, необхідну для оцінки страхового ризику та укладання договору
страхування. Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховика про всі відомі йому
обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику, в т. ч. результати
попереднього медичного обстеження Застрахованої особи.
8.3. Страхувальники можуть укладати договори про страхування третіх осіб
(Застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним
законодавством України. Застраховані особи можуть набувати прав і обов’язків
Страхувальника згідно з договором страхування.
8.4. На підставі отриманих даних Страховик приймає рішення про укладання
договору страхування. Договір страхування укладається шляхом його підписання
Сторонами.
8.5. Договір страхування має бути оформлений у письмовій формі. Факт укладання
договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом,
сертифікатом), що є формою договору страхування.
8.6. У випадку страхування групи осіб, договір страхування (поліс, сертифікат)
може бути виданий як на кожного члена групи, так і на всю групу. В останньому випадку
до договору страхування додається список Застрахованих осіб, із зазначенням розміру
страхової суми, страхового тарифу та страхового платежу для кожної Застрахованої
особи. Форму списку Застрахованих осіб визначає Страховик. Список Застрахованих
осіб є невід’ємною частиною договору страхування і підписується Сторонами договору.
8.7. У випадку втрати оригіналу договору страхування в період його дії Страховик
видає Страхувальнику дублікат. Після видачі дубліката втрачений примірник договору
страхування вважається недійсним.
9. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ,
ЗМІНА СТУПЕНЯ PИЗИКУ
9.1. Зміни умов договору страхування в період його дії (зміни страхової суми,
зміни у Переліку Застрахованих осіб тощо) за згодою Сторін вносяться шляхом
укладання додаткової угоди до договору страхування або переукладання договору
страхування.
9.2. Додаткова угода є невід’ємною частиною договору страхування і складається
у кількості примірників договору страхування.
9.3. Протягом строку дії договору страхування Страхувальник зобов’язаний
негайно, протягом 5 (п’яти) робочих днів, як тільки це стане йому відомо, якщо інший
строк не передбачено договором страхування, письмово повідомити Страховика про всі
зміни страхового ризику.
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9.4. Зміною страхового ризику вважається будь-яка зміна даних або/та обставин,
які надані Страхувальником в заяві на страхування, наприклад, зміна Застрахованою
особою виду професійної діяльності, переведення на інше місце або дільницю роботи,
якщо це пов’язано з підвищенням небезпеки для життя та здоров’я, заняття видами
спорту, пов’язаними з підвищеним ризиком для життя та здоров’я, суттєве погіршення
стану її здоров’я (виявлення онкологічних хвороб, тяжких форм захворювань серцевосудинної системи тощо) тощо.
9.5. У разі надходження такої заяви Страховик протягом 5 (п’яти) робочих днів,
якщо інший строк не передбачено договором страхування, оцінює вплив нових обставин
на ступінь страхового ризику та приймає рішення про необхідність внесення змін до
умов договору страхування, про дострокове припинення його дії (в т.ч. щодо конкретної
Застрахованої особи) або про продовження дії договору страхування на попередніх
умовах.
9.6. У разі збільшення ступеня страхового ризику та внесення змін до умов
договору страхування Страхувальник зобов’язаний сплатити Страховикові додатковий
страховий платіж.
9.7. У разі відмови Страхувальника внести зміни до умов договору страхування
та/або сплатити додатковий страховий платіж Страховик має право достроково
припинити дію договору страхування на підставі невиконання Страхувальником умов
договору страхування відповідно до умов цих Правил та договору страхування.
9.8. Якщо ступінь страхового ризику підвищиться і Страхувальник не сповістить
про це Страховика, то при настанні страхового випадку Страховик має право відмовити у
здійсненні страхової виплати за страховим випадком, що стався внаслідок такого
змінення ступеня страхового ризику.
10. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
10.1. Страхувальник має право:
10.1.1. Укласти зі Страховиком договір страхування про страхування майнових
інтересів, пов’язаних з власним життям, здоров’ям та працездатністю та договори
страхування майнових інтересів, пов’язаних з життям, здоров’ям та працездатністю
третіх осіб (Застрахованих осіб) за їхньою згодою;
10.1.2. Перевіряти виконання Страховиком умов договору страхування.
10.1.3. На отримання суми страхової виплати при настанні страхового випадку на
умовах цих Правил та/або договору страхування.
10.1.4. Ініціювати внесення змін та/або доповнень до умов договору страхування (в
т.ч. зміни у Переліку Застрахованих осіб), дострокове припинення дії договору
страхування, якщо це передбачено умовами договору страхування.
10.1.5. У випадку втрати договору страхування у період його дії звернутися до
Страховика з письмовою заявою на видачу його дубліката.
10.1.6. При укладенні договору страхування за згодою Застрахованої особи
призначити Вигодонабувачів, а також замінювати їх до настання страхового випадку,
якщо це передбачено умовами договору страхування.
10.1.7. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України,
відмову Страховика у страховій виплаті або її розмір.
10.1.8. На проведення незалежної експертизи (розслідування) за власний рахунок в
разі незгоди з висновком експертизи, комісії з розслідування страхового випадку.
10.2. Страхувальник зобов’язаний:
10.2.1. Вносити страхові платежі в розмірі та в строки, передбачені договором
страхування.
10.2.2. При укладанні договору страхування надати Страховику інформацію про всі
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відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і далі
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.
10.2.3. При укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні
договори страхування щодо предмета договору страхування.
10.2.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення розміру шкоди, заподіяної
внаслідок настання страхового випадку.
10.2.5. При укладенні договору страхування або внесенні змін до умов договору
страхування, а також у будь-який час протягом строку дії договору страхування на
вимогу Страховика надати можливість медичному закладу за дорученням Страховика
провести медичний огляд Застрахованої особи, щодо якої укладається договір
страхування.
10.2.6. Повідомити Страховика про настання страхового випадку у порядку та у
строки, передбачені договором страхування, і діяти відповідно до Розділу 11 цих Правил,
якщо інше не передбачене договором страхування.
10.2.7. При укладенні договору страхування на користь іншої особи (Застрахованої
особи), ознайомити її з умовами договору страхування та отримати її згоду на
страхування до початку дії відповідного страхового захисту щодо кожної Застрахованої
особи;
10.2.8. Повернути протягом 30 (тридцяти) календарних днів (якщо інший строк не
передбачений договором страхування) Страховику отриману страхову виплату (або її
відповідну частину), якщо протягом строків позовної давності з дати настання
страхового випадку виявиться така обставина, що за законом або за договором
страхування повністю або частково позбавляє Застраховану особу (Вигодонабувача)
права на отримання страхової виплати.
10.2.9. В межах своєї компетенції вживати заходів щодо усунення шкідливих
факторів впливу на здоров’я Застрахованих осіб та провадити усі можливі заходи,
направлені на зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
10.2.10. Виконувати умови договору страхування та цих Правил.
10.3. Страховик має право:
10.3.1. Перевіряти достовірність повідомлених Страхувальником при укладанні
договору страхування відомостей, перевіряти іншу надану Страхувальником
інформацію, вимагати додаткові документи, що мають значення для визначення ступеня
ризику.
10.3.2. При укладанні договору страхування вимагати результатів медичного
обстеження Застрахованої особи, та за їх результатами приймати рішення щодо
прийняття Застрахованої особи на страхування.
10.3.3. У випадку підвищення ступеня ризику щодо предмету договору страхування
запропонувати Страхувальнику внести зміни в договір страхування, включаючи сплату
додаткового страхового платежу або припинити дію договору страхування після відмови
Страхувальника на умовах, передбачених цими Правилами та договором страхування.
10.3.4. Самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку: вимагати
від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту та обставин
страхового випадку або розміру страхової виплати включаючи, інформацію, що є
комерційною таємницею.
10.3.5. Робити запити про відомості, пов’язані з настанням події, що за умовами
договору страхування може бути визнана страховим випадком, до компетентних органів,
підприємств, установ і організацій, що можуть володіти інформацією про обставини
настання події, з питань, пов’язаних із розслідуванням причин, обставин настання
страхового випадку і визначенням розміру заподіяної шкоди.
10.3.6. Отримати дозвіл від Застрахованої особи на отримання інформації від
компетентних органів, підприємств, установ і організацій, пов’язаної з її здоров’ям.
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10.3.7. Відмовити у здійсненні страхової виплати, якщо для цього виникнуть
підстави, передбачені договором страхування, Правилами страхування та/або чинним
законодавством України.
10.3.8. Якщо відповідно до умов договору страхування страховий платіж
сплачується декількома частинами (внесками), утримати при здійсненні страхової
виплати суму несплачених частин (внесків) страхового платежу, якщо це передбачено
договором страхування.
10.3.9. Ініціювати внесення змін та/або доповнень до умов договору страхування,
дострокове припинення дії договору страхування, якщо це передбачено умовами
договору страхування.
10.4. Страховик зобов’язаний:
10.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування.
10.4.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для
своєчасного здійснення страхової виплати.
10.4.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату згідно з
умовами п. 13.6 цих Правил у строк, передбачений договором страхування. Страховик
несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом
сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами
договору страхування, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку
України на день прострочення платежу.
10.4.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення розміру шкоди, якщо це передбачено умовами
договору страхування.
10.4.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик, переукласти з ним договір страхування або внести зміни до договору
страхування.
10.4.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, встановлених законом.
10.4.7. Виконувати умови договору страхування та цих Правил.
10.5. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права та
обов’язки Сторін, а також права та обов’язки Застрахованої особи, які не суперечать
умовам чинного законодавства України.

11. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА
ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
11.1. У разі настання події, передбаченої пунктом 4.2 Правил та/або договором
страхування, і може бути визнана страховим випадком, Страхувальник (Застрахована
особа, Вигодонабувач) зобов’язаний:
11.1.1. Негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту настання події, що
може бути визнана страховим випадком, якщо іншим строк не передбачений умовами
договору страхування, звернутися за медико-санітарною допомогою до медичного
закладу, зокрема до служби швидкої медичної допомоги або лікарні.
11.1.2. Виконувати призначення лікаря, докладати всіх зусиль для зведення
наслідків страхового випадку до мінімуму, вживати усіх можливих заходів щодо
запобігання та зменшення розміру збитків.
11.1.3. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту, коли Страхувальнику стало
відомо про подію, яку може бути визнано страховим випадком, якщо інший строк не
передбачений договором страхування повідомити Страховика про цю подію у спосіб, як
це зазначено у договорі страхування (факсом, телеграфом, телефоном тощо).
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Перевищення зазначеного строку щодо повідомлення Страховика про настання події, яку
може бути визнано страховим випадком і є припустимим у випадку, коли Страхувальник
(Застрахована особа, Вигодонабувач) не мав можливості повідомити Страховика з
об’єктивних причин (був непритомний, знаходився у стані амнезії тощо), що повинно
бути підтверджено відповідним документом медичного закладу.
11.1.4. Надати Страховику або його представникам можливість проводити
розслідування обставин і причин події, яка може бути визнана страховим випадком.
11.1.5. Повідомити (надати) Страховику всю інформацію, що має відношення до
події, що може бути визнана страховим випадком, та документи, передбачені розділом 12
Правил страхування та/або договором страхування; вжити заходів для збору і
передавання Страховикові всіх необхідних документів для визначення розміру
заподіяної шкоди та прийняття рішення про здійснення страхової виплати або відмову
здійснити страхову виплату.
11.1.6. Повідомити Страховика протягом 2 (двох) робочих днів про погіршення
стану здоров’я або смерть Застрахованої особи, якщо до цього було повідомлено тільки
про втрату працездатності або розлад здоров’я.
11.1.7. Попередити працівників медичної установи (лікаря) про факт страхування,
та можливість звернення Страховика із запитами для отримання додаткової інформації
необхідної для з’ясування обставин та причин настання страхового випадку та надати
дозвіл на надання такої інформації Страховику.
11.1.8. На вимогу Страховика надати можливість представнику Страховика
оглянути Застраховану особу, якій заподіяна шкода внаслідок настання страхового
випадку, для оформлення необхідних документів про заподіяння шкоди.
11.2. Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника
(Застрахованої особи, Вигодонабувача) при настанні страхового випадку.
12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
12.1. Для встановлення причин, наслідків, обставин настання події, що може бути
визнана страховим випадком, прийняття рішення про здійснення страхової виплати або
відмову у здійсненні страхової виплати та визначення розміру заподіяної шкоди,
Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) зобов’язаний надати Страховику
відповідні документи, зазначені у договорі страхування, зокрема:
12.1.1. Письмову заяву про страхову виплату;
12.1.2. Договір страхування (страховий поліс, сертифікат, свідоцтво) або його
дублікат, що належить Страхувальникові;
12.1.3. Документи, що відповідно до чинного законодавства України дозволяють
ідентифікувати одержувача страхової виплати (паспорт або інший документ, що
посвідчує особу, яка звернулася за страховою виплатою, копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера);
12.1.4. Виписку з карти амбулаторного або стаціонарного хворого, підписану
відповідальною особою та завірену печаткою медичного закладу або довідку лікувальнопрофілактичного закладу встановленої форми, в якій повинні бути зазначені дата та час
звернення до медичного закладу, діагноз, період, місце та характер лікування;
12.1.5. Висновок про наявність алкогольного, токсичного або наркотичного
сп’яніння у Застрахованої особи в момент страхового випадку (якщо Застраховану особу
було направлено на таке дослідження працівниками відповідного органу МВС або
іншого компетентного державного органу);
12.1.6. Інші документи на обґрунтований письмовий запит Страховика щодо факту,
обставин, причин настання страхового випадку, розміру заподіяної шкоди, а також
майнового інтересу особи, яка є одержувачем страхової виплати.
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12.2. Крім того, настання страхового випадку та розмір страхових виплат, залежно
від його характеру повинні бути додатково підтверджені Страхувальником
(Застрахованою особою, Вигодонабувачем) такими документами:
12.2.1. У разі смерті (загибелі) Застрахованої особи:
а) свідоцтво про смерть;
б) лікарське свідоцтво (фельдшерська довідка) про смерть або довідка
лікувального закладу про причину смерті;
в) матеріали компетентних органів щодо розслідування причин смерті;
г) документ, що засвідчує право на спадщину особи, яка звернулася за
страховою виплатою (якщо у договорі страхування не зазначений
Вигодонабувач).
12.2.2. У разі встановлення інвалідності Застрахованій особи – довідка медикосоціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для дітей – висновок
лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) при стійкому розладі здоров’я);
12.2.3. У разі тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи (розладу
здоров’я), захворювання на критичну хворобу – листок непрацездатності (для осіб, які
працюють).
12.3. Документи, необхідні для здійснення страхової виплати, надаються
Страховикові у формі оригіналів, нотаріально завірених копій, простих копій за умови
надання Страховикові можливості звірення копій цих документів з їхніми оригіналами.
12.4. Документи, які подаються для отримання страхової виплати, повинні бути
достовірні, подані в обсязі, якого вимагає Страховик, оформлені та засвідчені належним
чином.
12.5. Якщо документи, необхідні для здійснення страхової виплати, надані в
неповному обсязі та/або в неналежній формі, або оформлені з порушенням наявних норм
(відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту тощо), рішення про здійснення
виплати або відмову її здійснити приймається після отримання документів, оформлених
у належній формі та наданих у необхідному обсязі. Про наявність таких
невідповідностей, порушень Страховик повідомляє одержувача страхової виплати в
письмовій формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання таких документів,
якщо інший строк не передбачений договором страхування.
12.6. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку Страховик може
зменшити або збільшити перелік документів, передбачених п.п. 12.1 та 12.2. цих Правил
та/або договором страхування.
13. ПОРЯДОК I УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ
13.1. Після отримання повідомлення і відповідних документів про страховий
випадок Страховик зобов`язаний:
а) з’ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити
розмір збитку;
б) зробити розрахунок суми страхової виплати;
в) здійснити страхову виплату в термін, установлений цими Правилами та
договором страхування.
13.2. Загальна сума страхових виплат по кожній Застрахованій особі за одним
страховим випадком не може перевищувати страхову суму, встановлену для цієї
Застрахованої особи у договорі страхування.
13.3. Якщо у договорі страхування передбачені страхові суми (ліміти
відповідальності) по окремому страховому випадку, групі страхових випадків тощо, то
Страховик здійснює страхову виплату в межах цих встановлених страхових сум (лімітів
відповідальності).
13.4. Після здійснення Страховиком страхової виплати за страховим випадком ліміт
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відповідальності (зобов’язань) Страховика для конкретної Застрахованої особи
зменшується на суму здійсненої страхової виплати, якщо інше не передбачене умовами
договору страхування.
13.5. Загальний розмір здійснених страхових виплат при настанні декількох
страхових випадків протягом строку дії договору страхування не може перевищувати
страхову суму, якщо інше не передбачене умовами договору страхування.
13.6. У разі настання страхового випадку розмір страхової виплати визначається
наступним чином:
13.6.1. У випадку смерті (загибелі) Застрахованої особи внаслідок гострого
захворювання та/або загострення хронічної хвороби – 100% страхової суми, встановленої
у договорі страхування для такої Застрахованої особи.
13.6.2. У випадку встановлення інвалідності (в т. ч. зміни групи інвалідності на
вищу) Застрахованій особи внаслідок гострого захворювання та/або загострення
хронічної хвороби:
а) I групи – 70 - 100%;
б) II групи – 50 - 100%;
в) III групи – 30 - 100%;
г) категорії „дитина-інвалід” (для Застрахованих осіб віком до 18 років) – 50
- 100%
страхової суми, встановленої у договорі страхування для такої Застрахованої особи.
Конкретний розмір страхової виплати у випадку встановлення Застрахованій особі
групи інвалідності встановлюється у договорі страхування за згодою Сторін.
13.6.3. У випадку тимчасової втрати працездатності (розладу здоров’я)
Застрахованої особи внаслідок гострого захворювання та/або загострення хронічної
хвороби, що призвело до необхідності її безперервного стаціонарного або амбулаторного
лікування, або необхідності хірургічного втручання – 0,01 - 3% від страхової суми,
встановленої у договорі страхування для такої Застрахованої особи, за кожен день
непрацездатності, але не більше 50% від страхової суми, визначеної в договорі
страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
Конкретний розмір страхової виплати у разі тимчасової втрати працездатності
(розладу здоров’я) Застрахованої особи встановлюється за згодою Сторін при укладенні
договору страхування та зазначається у ньому.
Договором страхування може бути передбачено за згодою сторін, що у разі
тимчасової втрати працездатності (розладу здоров’я) Застрахованій особі
(Вигодонабувачу) здійснюється виплата у розмірі певного відсотку від страхової суми,
встановленої для такої Застрахованої особи (незалежно від кількості днів
непрацездатності).
Договором страхування може бути передбачений період очікування, тривалість
якого встановлюється за згодою сторін у договорі страхування.
13.6.4. У випадку захворювання Застрахованої особи на критичну хворобу,
передбачену у Таблиці страхових виплат при настанні страхових випадків (додаток 2 до
цих Правил) та/або у договорі страхування – у розмірах, визначених у цій Таблиці
(додаток 2 до цих Правил) та/або в договорі страхування.
13.7. Якщо інше не передбачено договором страхування, якщо у випадку
тимчасової втрати працездатності (розладу здоров’я) внаслідок гострого захворювання
та/або загострення хронічної хвороби Страховиком була проведена страхова виплата, а в
подальшому за наслідками цього ж страхового випадку Застрахованій особі була
встановлена інвалідність (в тому числі групи інвалідності змінена на вищу) або настала
смерть Застрахованої особи, страхова виплата проводиться в розмірі, передбаченому п.
13.6.1 або п. 13.6.2 цих Правил за вирахуванням раніше проведеної страхової виплати.
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При цьому загальний розмір страхових виплат за одним страховим випадком, що стався
в період дії договору страхування, не може перевищувати страхову суму, встановлену
для окремої Застрахованої особи у договорі страхування.
13.8. Договір страхування, за яким здійснена страхова виплата, розмір якої менший
за розмір страхової суми, зберігає чинність до кінця обумовленого строку дії, якщо інше
не передбачене договором страхування.
13.9. Страхова виплата за договором страхування здійснюється незалежно від сум,
що виплачуються за державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, а
також відшкодування шкоди іншими особами.
14. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
14.1. Страхова виплата здійснюється після того, як повністю будуть встановлені
обставини, причини і розмір шкоди, заподіяної внаслідок настання страхового випадку.
14.2. Здійснення страхових виплат проводиться Страховиком згідно з договором
страхування на підставі заяви Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) і
страхового акта, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою у
формі, що визначається Страховиком.
14.3. З метою прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхової
виплати Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) повинен надати
Страховикові документи, передбачені розділом 12 Правил та/або договором страхування.
14.4. Страховик з метою прийняття рішення про здійснення виплати або відмову у
здійсненні страхової виплати робить запити про відомості, пов’язані з настанням
страхового випадку, до компетентних органів, підприємств, установ та організацій, що
володіють інформацією про обставини настання страхового випадку:
14.4.1. Якщо у Страховика виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності
наданих Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем) відомостей і
документів, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового
випадку, а також розмір заподіяної шкоди.
14.4.2. Якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини,
причини настання страхового випадку та розмір заподіяної шкоди. У такому разі з метою
встановлення обставин, причин настання страхового випадку і розміру шкоди Страховик
має право призначити розслідування або експертизу, яку проводить експерт незалежної
експертної організації.
14.4.3. В інших випадках, передбачених договором страхування
14.5. Якщо інше не передбачене договором страхування, протягом 30 (тридцяти)
робочих днів з моменту одержання Страховиком від Страхувальника (Застрахованої
особи, Вигодонабувача) документів, передбачених розділом 12 Правил та/або договором
страхування, та відповідей на запити Страховика до підприємств, установ та організацій,
що володіють інформацією про обставини настання страхового випадку (зазначений
строк рахується від дня одержання Страховиком останнього документа від
Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача), або відповіді підприємств,
установ та організацій на запит), які необхідні для підтвердження факту, причин,
обставин і наслідків настання страхового випадку та визначення розміру шкоди,
Страховик:
14.5.1. Приймає рішення про здійснення страхової виплати шляхом складення
страхового акта і протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня складення страхового акта,
якщо інший строк не передбачений умовами договору страхування, здійснює страхову
виплату.
14.5.2. Приймає обґрунтоване рішення про відмову у здійсненні страхової виплати.
Страховик письмово повідомляє Страхувальника (Застраховану особу, Вигодонабувача)
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про прийняття рішення про відмову з обґрунтуванням причин протягом 10 (десяти)
робочих днів з дня прийняття такого рішення, якщо інший строк не передбачений
умовами договору страхування.
14.6. Страховик може відстрочити прийняття рішення про визнання події страховим
випадком, у тому числі про здійснення або відмову у здійсненні страхової виплати, якщо
спір щодо факту, причин та обставин події та розміру збитку розглядається судом,
проводиться розслідування компетентними органами або розпочате кримінальне
провадження за фактом події або щодо Страхувальника (Застрахованої особи,
Вигодонабувача), якщо інше не передбачено договором страхування.
14.7. Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувача) зобов’язаний повернути
протягом 30 (тридцяти) календарних днів (якщо інший строк не передбачений договором
страхування) Страховику отриману страхову виплату (або її відповідну частину), якщо
протягом строків позовної давності з дати настання страхового випадку виявиться така
обставина, що за законом або за договором страхування повністю або частково позбавляє
Страхувальника (Застраховану особу, Вигодонабувача) права на отримання страхової
виплати.
15. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
15.1. Підставами для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є:
15.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не
поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового
обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна,
життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або
особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до
чинного законодавства України.
15.1.2. Вчинення Страхувальником – громадянином або іншою особою, на користь
якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового
випадку.
15.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку, приховування таких
відомостей.
15.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні
обставин, характеру страхового випадку та розміру виплат.
15.1.5. Шахрайство або інші дії Страхувальника, направлені на отримання
незаконної вигоди від страхування.
15.1.6. Неповідомлення
або
несвоєчасне
повідомлення
Страхувальником
Страховика про підвищення ступеню ризику.
15.1.7. Наявність обставин, які є виключеннями зі страхових випадків і
обмеженнями страхування, передбаченими Правилами страхування та (або) Договором
страхування;
15.1.8. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником своїх обов’язків,
зазначених у Договорі страхування;
15.1.9. Інші випадки, передбачені законом.
15.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші підстави
для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону.
16. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
16.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін,
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а також у разі:
16.1.1. Закінчення строку дії договору страхування.
16.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному
обсязі.
16.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором
строки. При цьому дія договору страхування вважається достроково припиненою, якщо
перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою
Страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги
Страхувальникові, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.
16.1.4. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника –
фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями
22, 23 і 24 Закону України «Про страхування».
16.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством
України.
16.1.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним.
16.1.7. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями
22, 23 і 24 Закону України «Про страхування».
16.1.8. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
16.2. Дія договору страхування також може бути припинена на вимогу
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
16.3. Дія договору страхування не може бути припинена Страховиком достроково,
якщо на це немає згоди Страхувальника, який виконує всі умови договору страхування,
та якщо інше не передбачене умовами договору страхування та чинним законодавством
України.
16.4. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка Сторона
зобов’язана повідомити іншу не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення
договору страхування, якщо інше ним не передбачене.
16.5. У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення строку дії договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на
ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних страхових
виплат, що були здійснені за цим договором страхування.
16.6. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов
договору страхування, то останній повертає Страхувальникові сплачені ним страхові
платежі повністю.
16.7. У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу
Страховика Страхувальникові повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
16.8. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов
договору страхування, то Страховик повертає Страхувальникові страхові платежі за
період, що залишився до закінчення строку дії договору страхування, з вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу та
фактичних страхових виплат, здійснених за договором страхування.
16.9. Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі
дострокового припинення дії договору страхування здійснюється після врегулювання
всіх заяв про здійснення страхової виплати, поданих Страхувальником (Застрахованою
особою, Вигодонабувачем): здійснення страхових виплат або прийняття Страховиком
обґрунтованих рішень про відмову у здійсненні страхової виплати.
16.10. У випадку дострокового припинення дії договору страхування повернення
страхового платежу не може бути здійснено в іншій формі, ніж та, в якій був сплачений
платіж (безготівковий або готівковий розрахунок).
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17. НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
17.1. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у
випадках, передбачених Цивільним кодексом України.
17.2. Договір страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню також у
разі, якщо його укладено після страхового випадку.
17.3. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.
18. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
18.1. Спори, що виникають із договору страхування, укладеного на підставі цих
Правил, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди, у судову порядку
відповідно до чинного законодавства України.
18.2. Якщо інше не передбачене договором страхування, при виникненні
розбіжностей між Страхувальником і Страховиком щодо факту, обставин та причин
настання страхового випадку і розміру зазнаної шкоди внаслідок настання страхового
випадку, Сторони договору страхування можуть домовитися про те, що розмір шкоди
буде визначений на підставі акта (висновку) експертизи, проведеного суб’єктом
оціночної діяльності, який має право на проведення відповідного дослідження.
Експертиза може проводитися за ініціативою будь-якої зі Сторін. Сторона, за ініціативи
якої проводиться експертиза, оплачує витрати на її проведення, якщо інше не обумовлене
договором страхування.
19. ОСОБЛИВІ УМОВИ
19.1. Цими Правилами регламентовано основні умови страхування. Однак за
згодою Сторін до договору страхування можуть бути внесені застереження, доповнення,
зміни та особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування, що
відповідають положенням цих Правил та не суперечать чинному законодавству України.
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Додаток 1
до Правил добровільного страхування
здоров’я на випадок хвороби
№ 6/2014 від «06» жовтня 2014 р.
БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ ЗДОРОВ’Я НА ВИПАДОК
ХВОРОБИ
1. Основні базові тарифи, подані у Таблиці 1, розраховані на один рік, виходячи з
Програм страхування, які в ній перелічені.

Страхові випадки
Смерть (загибель) Застрахованої особи
Встановлення
інвалідності (в т. ч.
змінення групи
інвалідності на
вищу) Застрахованій
особі:

Таблиця 1
Страхові тарифи
(Тб), %
0,6

І групи

0,2

ІІ групи

0,3

ІІІ групи

0,5

Категорії „дитина-інвалід” (для
Застрахованих осіб віком до 18 років)
Тимчасова втрата працездатності (розлад здоров’я)
Застрахованої особи, що призвело до необхідності її
безперервного стаціонарного лікування протягом не менше 3
діб
Тимчасова втрата працездатності (розлад здоров’я)
Застрахованої особи, що призвело до необхідності її
безперервного амбулаторного лікування протягом не менше 7
діб
Тимчасова втрата працездатності (розлад здоров’я)
Застрахованої особи, що призвело до необхідності хірургічного
втручання
Захворювання Застрахованої особи на критичну хворобу,
передбачену у Таблиці страхових виплат при настанні
страхових випадків (додаток 2 до цих Правил) та / або у
договорі страхування
Настання іншої ймовірної та випадкової події, передбаченої
договором страхування

0,5
1,5

2,0

1,3

1,0
1,5

2. Ставка страхового тарифу за договором добровільного страхування здоров’я на
випадок хвороби визначається з урахуванням за необхідності нижчезазначених
коригуючих коефіцієнтів, що застосовуються до базового річного страхового тарифу:
2.1. Коригуючий коефіцієнт, що враховує вік Застрахованої особи, наведений у
Таблиці 2.

Таблиця 2
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Додаток 2
до Правил добровільного страхування
здоров’я на випадок хвороби
№ 6/2014 від «06» жовтня 2014 р.
ТАБЛИЦЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

№ п/п
1.1
1.1.1.
1.1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
3.1
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
5.1.
5.1.1.
5.2.
5.2.1.

Найменування
1. ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ
Вірусний гепатит
Гострий гепатит В
Інший гострий вірусний гепатит, крім вірусного гепатиту
типу А
2. ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Губи, ротової порожнини, глотки
Органів травлення
Органів дихання та грудної клітки
Шкіри
Мезотелію та м’яких тканин
Молочної залози
Жіночних статевих органів
Чоловічих статевих органів
Сечових органів
Ока, головного мозку та інших частин центральної
нервової системи
Щитовидної та інших ендокринних залоз
Лімфоїдної, кровотворної тканини
3. ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Загальні хвороби центральної нервової системи
Бактеріальний менінгіт
Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт
Демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи
Розсіяний склероз
4. ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
Ішемічна хвороба серця
Гострий інфаркт міокарду
Легеневе серце і порушення легеневого кровообігу
Легенева емболія
Цереброваскулярні хвороби
Внутрішньомозковий крововилив
Інфаркт головного мозку
5. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
Інші хвороби кишечнику
Паралітичний ілеус та обструкція кишечнику без грижі
Хвороби очеревини
Перитоніт
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№ п/п
5.3.
5.3.1.
6.1.
6.1.1.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.3.
8.3.1.

Найменування
Хвороби підшлункової залози
Гострий панкреатит
6. ХВОРОБИ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ
Ниркова недостатність
Гостра ниркова недостатність
7. ХВОРОБИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
Хвороби щитовидної залози
Гострий тиреоїдит (за умови хірургічного втручання)
Тиреотоксичний криз
Цукровий діабет, що виявився гіперглікемічною комою
8. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
Пневмонія (за умови стаціонарного лікування)
Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів
Емфiзема (за умови стаціонарного лікування)
Астма бронхіальна з респіраторною недостатністю
Інші хвороби плеври
Пневмоторакс, гемоторакс
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Розмір страхової
виплати, % від
страхової суми
20
40
30
40
40
15
25
20
20

