Витяг з “Правил добровільного страхування від нещасних випадків”
від 23.11.2006 р.
3.1. Страховими ризиками згідно цих Правил є:
3.1.1. смерть Застрахованої особи в результаті нещасного випадку;
3.1.2. постійна втрата працездатності. Застрахованої особи в результаті нещасного випадку
(Встановлення Застрахованій особі інвалідності I, II, III груп в результаті нещасного випадку);
3.1.3. тимчасова втрата працездатності Застрахованої особи в результаті нещасного випадку;
3.1.4. отримання Застрахованою особою тілесного ушкодження (травми) в результаті нещасного випадку.
3.2. Страховим випадком відповідно до цих Правил вважаються події наведені в п. 3.1., що сталися в період дії
Договору страхування.
Порядок внесення змін
7.6. Сторони Договору страхування мають право на внесення змін до Договору. Всі зміни вносяться шляхом
підписання додаткових угод (адендумів) і можуть спричинити перерахунок страхової премії, якщо. зміни
пов'язані із підвищенням ступеню страхового ризику.
Права та обов’язки Сторін
8.1. Страхувальник має право:
8.1.1. ознайомитися з умовами страхування;
8.1.2. укладати Договір страхування третіхосіб (Застрахованих осіб) за їх згодою;
8.1.3. у разі настання страхового випадку, отримати страхову виплату згідно умов Договору страхування та
цих Правил;
8.1.4. за погодженням із Страховиком вносити зміни та доповнення до Договору страхування;
8.1.5. при укладанні Договору страхування за згодою із Застрахованою особою призначати фізичних або
юридичних осіб (Вигодонабувачів) для отримання страхової виплати, а також замінювати їх до настання
страхового випадку;
8.1.6. оскаржити в судовому порядку відмову Страховика у здійсненні страхової виплати;
8.1.8. отримати дублікат Договору страхування або полісу у разі його втрати.
8.2. Страхувальник Зобов'язаний:
8.2.2. своєчасно сплачувати страхові платежі згідно умов Договору страхування;
8.2.3. надавати Страховику всю необхідну інформацію, що має істотне значення для визначення ступеню
страхового ризику та інформувати про будь-яку зміну страхового ризику;
8.2.4. повідомити Страховика про всі діючі Договори страхування щодо даного об'єкта страхування;
8.2.5. ознайомити Застрахованих осіб з умовами страхування;
8.2.6. вживати заходів щодо запобігання та зменшення шкоди, завданої внаслідок настання страхового
випадку;

8.2.7. повідомити Страховика: про настання страхового випадку протягом двох діб з моменту, як
Страхувальнику стало відомо про його настання та надати всі відомості та документи, необхідні для
встановлення причин, обставин страхового випадку та розміру страхової виплати.
8.3. Страховик має право:
8.3.1. перевіряти повідомлену Страхувальником Інформацію та представлену документацію, а також
виконання Страхувальником умов Договору, у разі необхідності робити запити про відомості, що пов’язані зі
страховим випадком до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших установ і організацій, що
володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з’ясовувати причини та
обставини страхового випадку;
8.3.2. в будь-який час направити свого довіреного лікаря до Застрахованої особи для обстеження її стану, а
також самостійно проводити розслідування страхового випадку;
8.3.6. вимагати сплати додаткового страхового платежу в разі зміни страхового ризику;
8.4. Страховик зобов'язаний:
8.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
8.4.2. протягом 2 робочих днів, як тільки йому стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів
щодо оформлення всіх необхідних документів:для своєчасного здійснення страхової виплати;
8.4.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у порядку, передбаченому розділом 12 цих
Правил. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати, шляхом
сплати Отримувачу страхової виплати пені, у розмірі 0,01 % від суми належної до виплати за кожен день
затримання, але не більше за подвійну облікову ставку НБУ, що діяла на момент виплати страхового
відшкодування. Договором страхування може бути передбачений інший розмір пені;
8.4.4. тримати в таємниці відомості про Страхувальника за винятком випадків, передбачених законодавством
України.
8.5. Відповідальність Сторін:
8.5.2. за невиконання або неналежне виконання умов Договору страхування Сторони несуть відповідальність
відповідно до Договору страхування та чинного законодавства України.
Дії Страхувльника (Застрахованої особи) при настанні страхового випадку
9.2. При настанні страхового випадку Застрахована особа (Страхувальник, Вигодонабувач) зобов’язаний:
9.2.1. негайно повідомити про це компетентні органи;
9.2.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, повідомити про це
Страховика;
9.2.3. надати Страховику достовірні дані про умови та обставини страхового випадку, а також іншу необхідну
достовірну інформацію за вимогою Страховика.
Умови припинення дії Договору страхування
11.4. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою Страхувальника, Страховиком
повертаються страхові платежі за період, який залишився до закінчення дії Договору страхування з
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу,
фактичних виплат страхових сум, що були здійснені за цим Договором страхування.
11.5. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то
останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

11.6. При достроковому припиненні Договору страхування за вимогою Страховика, Страхувальнику повністю
повертаються сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням
Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику Страхові платежі за
період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим Договором
страхування.
Порядок здійснення страхових виплат
12.5. Страхові виплати здійснюються у розмірі:
12.5.1. у разі смерті Застрахованої особи в результаті настання нещасного випадку, страхова виплата
здійснюється в розмірі 100 % від страхової суми, вказаної в Договорі страхування;
12.5.2. у разі встановлення Застрахованій особі III групи інвалідності в результаті настання нещасного
випадку, страхова виплата здійснюється у розмірі 50 % від встановленої в Договорі страхування страхової
суми;
12.5.3. у разі встановлення Застрахованій особі II групи інвалідності в результаті настання нещасного випадку,
страхова виплата здійснюється в розмірі 70 % від страхової суми, що вказана у Договорі страхування;
12.5.4. у разі встановлення Застрахованій особі І групи інвалідності в результаті настання нещасного випадку,
страхова виплата здійснюється у розмірі 100 % від встановленої у Договорі страхування страхової суми;
12.5.5. у разі тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи в результаті нещасного випадку страхова
виплата здійснюється у розмірі 0,3 % від страхової суми згідно умов Договору страхування, за кожен’день
непрацездатності (включаючи вихідні та святкові дні). Страхова виплата здійснюється за період, що не
перевищує 50 днів тимчасової непрацездатності (лікування) та не може бути більшою за 50 % від розміру
страхової суми;
12.5.6. у разі отримання Застрахованою особою тілесного ушкодження (травми) в результаті нещасного
випадку, страхова виплата здійснюється у розмірі відсотку від страхової, суми у відповідності із Таблицею
виплат (Додаток № 2 до цих Правил).
Підстави для відмови у здійсненні страхової виплати Страховика є:
13.5. Страхувальник має право відмовити у здійсненні страхової виплати. Підставою для відмови
13.5.1. Навмисні дії Страхувальника, (Застрахованої особи, Вигодонабувача), 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 (Застрахованої особи,
Вигодонабувача), встановлюється відповідно до. чинного законодавства України;
13.5.2. вчинення Страхувальником-фізичною особою (Застрахованою особою, Вигодонабувачем), умисного
злочину, що призвів до страхового випадку;
13.5.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт
настання страхового випадку;
13.5.4. неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Застрахованою особою) про
настання змін, що збільшують ступінь страхового ризику (відповідно до п. 8.2.2. цих Умов);
13.5.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це
причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру шкоди, завданої
здоров'ю, життю та працездатності Застрахованої особи;

13.5.6. не підтвердження медичним закладом України, медичним документом (амбулаторною карткою або
випискою з історії хвороби) діагнозу в період дії Договору страхування;
13.5.7. випадки, передбачені п. 4.1.- 4.3. цих Правил, якщо інше не передбачено Договором страхування;
13.5.8. інші випадки, передбачені законодавством України.
13.5.9. Укладанням цього Договору Страхувальник надає свою згоду:
а) на обробку Страховиком його персональних даних (будь-якої інформації, що відноситься до
Страхувальника, в тому числі прізвища, імена по батькові, року, місяця, дати та місце народження, адреси,
сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, тощо), з метою провадження
страхової діяльності (у тому числі укладання та виконання цього Договору),та/або пропонування
Страхувальника послуг Страховика, в тому числі шляхом здійснення прямих контактів з ним за рахунок
засобів зв’язку, а також здійснення пов’язаної з нею фінансово-господарської діяльності;
б) на прийняття Страховиком рішень на підставі обробки персональних даних Страхувальника (повністю
та/або частково) в інформаційній (автоматизованій) системі та/чи в картотеках персональних даних;
в) Страховик має право здійснювати дії з персональними даними, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією,
накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням
(розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про Страхувальника;
г) зберігання Страховиком його персональних даних протягом дії Договору та трьох років після припинення
його дії;
д) реалізацію та регулювання інших відносин,що вимагаються обробки персональних даних відповідно до
цього Договору та чинного законодавства України;
Підписанням цього Договору Страхувальник підтверджує,що його належним чином повідомлено про
включення до баз(и) персональних даних Страховика,повідомлені його права, та повідомлено про мету збору
таких даних.
Умови страхування, що не вказані у вищезазначеному Витязі, викладені в “Правилах добровільного
страхування від нещасних випадків”від 23.11.2006р.
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