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1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
1.1. В цих Правилах добровільного страхування від нещасних випадків (далі – Правила) в
будь-яких пропозиціях по укладанню договору страхування, самому договорі страхування та
страховому свідоцтві (полісі, сертифікаті) терміни вживаються у такому значенні:
1.1.1. Вигодонабувач – фізична особа або юридична особа, яка призначена Страхувальником
при укладанні договору страхування за згодою Застрахованої особи для отримання страхової
виплати.
1.1.2. Договір страхування – це письмова угода між Страхувальником і Страховиком,
згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку
здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі
страхування Страхувальником, на користь якої укладено договір страхування, а
Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати
інші умови договору страхування.
1.1.3. Застрахована особа – фізична особа, на користь якої Страхувальником укладено
договір страхування за її згодою, крім випадків, передбачених законодавством України.
Застрахована особа може набувати прав і обов’язків Страхувальника згідно з договором
страхування.
1.1.3.1. При страхуванні групи фізичних осіб до договору страхування додається список
Застрахованих осіб.
1.1.3.2. У випадку, коли в договорі страхування окремо не зазначена Застрахована особа або
якщо за договором страхування застрахованим є сам Страхувальник, то такий договір
страхування вважається укладений відносно Страхувальника, таким чином Страхувальник
одночасно є Застрахованою особою.
1.1.3.3. Договором страхування можуть передбачатись вікові обмеження щодо прийняття на
страхування фізичних осіб в якості Застрахованих осіб. Якщо інше не буде погоджено при
укладанні договору страхування, то вік Застрахованих осіб на дату укладання договору не
може бути меншим 1 (одного) року та більше 75 (сімдесяти п’яти) років.
1.1.4. 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, включно з широким спектром профілактичних і лікувальних
заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі
професійної діяльності медичних працівників.
1.1.5. Необережність (груба необережність) – форма вини, яка характеризується тим, що
особа або передбачала можливість настання негативних наслідків своєї поведінки (збитків),
але легковажно розраховувала на їх відвернення (ненастання), або не передбачала
можливість таких наслідків, хоча повинна була або могла їх передбачити, якщо інше не
передбачено договором страхування.
1.1.6. Нещасний випадок. Якщо інше не буде передбачено умовами договору страхування, то
під нещасним випадком розуміється обмежена в часі, непередбачувана та незалежна від волі
Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) подія або раптовий вплив на
Страхувальника (Застраховану особу) небезпечного фактора чи середовища, які сталися під
час дії договору страхування та внаслідок яких заподіяно шкоду життю, здоров’ю та
працездатності Застрахованої особи. До таких подій, якщо інше не передбачено договором
страхування, відносяться:
- смерть, поранення, травми, в тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою
особою, отруєння (крім харчового, якщо інше не передбачено договором страхування),
одержання теплового удару, опіку, обмороження, утоплення, ураження електричним
струмом, блискавкою, одержання інших травм чи ушкоджень внаслідок аварії, пожежі,
стихійного явища (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками
тваринного і рослинного світу;
- інші події, що безпосередньо передбачені договором страхування (з урахуванням положень
розділу 5 цих Правил).
1.1.6.1. Договором страхування може бути передбачено, що:
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1.1.6.1.1. Під нещасним випадком розуміється: а) раптова, короткочасна, непередбачувана,
незалежна від волі Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) та викликана
зовнішнім впливом подія, включаючи протиправні дії третіх осіб, що призвела до
травматичного пошкодження тканин організму Застрахованої особи з порушенням їх
цілісності та функціональності, деформації та порушення опорно-рухового апарату, каліцтва
або іншого розладу здоров’я Застрахованої особи, її загибелі; б) випадкове потрапляння в
дихальні шляхи стороннього тіла, утоплення, опік, укус тварин та отруйних комах,
обмороження, улар електричним струмом та блискавкою, випадкове отруєння отруйними
речовинами, дорожньо-транспортна пригода, якщо інше не буде передбачено умовами
договору страхування;
1.1.6.1.2. Під нещасним випадком на виробництві розуміється обмежена в часі подія або
раптовий вплив на Страхувальника (Застраховану особу), небезпечного виробничого фактора
чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких
заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть;
1.1.6.1.3. Під нещасним випадком невиробничого характеру розуміється не пов’язані з
виконанням Страхувальником (Застрахованою особою), трудових обов’язків травми, у тому
числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, опіки,
обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані
внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами та інші події, що безпосередньо
передбачені договором страхування (з урахуванням положень розділу 5 цих Правил), які
призвели до ушкодження здоров’я або смерті.
1.1.6.1.4. В залежності від потреб Страхувальника (Застрахованої особи) договором
страхування за згодою сторін по договору страхування може бути передбачено
конкретизацію подій, небезпечних факторів чи середовищ, що можуть призвести до
нещасного випадку, або його інше визначення в залежності від бажання Страхувальника
(Застрахованої особи) та/або конкретних умов страхування (наприклад: при поїздці на
транспорті, при заняттях спортом, дайвінгом, скелелазінням, при проведенні робіт з
підвищеною небезпекою тощо), що не буде суперечити вимогам законодавства України та
Правилам.
1.1.7. Період виключення – проміжок часу між вступом у дію договору страхування та
початком дії страхового захисту за договором страхування в цілому або по конкретному
страховому випадку чи страховому ризику, якщо інше не передбачено договором страхування.
1.1.8. Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до
умов договору страхування при настанні страхового випадку.
1.1.9. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
1.1.10. Страховий захист – сукупність зобов’язань Страховика перед Страхувальником
згідно з умовами договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
1.1.11. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з договором страхування.
1.1.12. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
1.1.13. Страховик – Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова
компанія.».
1.1.14. Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала зі
Страховиком договір страхування.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Ці Правила відповідно до закону України визначають загальний порядок і умови
здійснення добровільного страхування від нещасних випадків та регулюють правовідносини
між сторонами договору страхування при його укладанні.
2.2. Згідно з умовами цих Правил Страхувальники можуть укладати із Страховиком
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договори страхування на користь інших фізичних осіб (Застрахованих осіб) лише за їх згоди.
2.3. При укладанні договорів страхування Страхувальником за згодою Застрахованої особи
можуть бути призначені фізичні особи або юридичні особи (Вигодонабувачі) для отримання
страхової виплати, а які можуть бути замінені до настання страхового випадку, якщо інше не
передбачено договором страхування. Права Вигодонабувачів можуть визначатися договором
страхування.
2.4. Укладення договору страхування на користь іншої фізичної особи (Застрахованої особи)
не звільняє Страхувальника від виконання зобов’язань за цим договором страхування, якщо
тільки договором страхування не передбачено інше, або зобов’язання Страхувальника
виконані такою фізичною особою (Застрахованою особою).
2.5. Взаємовідносини між Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем) і
Страховиком регулюються:
а) законами України;
б) цими Правилами;
в) договором страхування.
2.6. Конкретні умови страхування визначаються при укладанні договору страхування та
можуть бути змінені, виключені або доповнені за згодою сторін договору страхування до
настання страхового випадку, за умови, що такі зміни не суперечать закону України.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
3.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і
пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю Страхувальника чи Застрахованої особи,
визначеної Страхувальником у договорі страхування за згодою Застрахованої особи.
3.1.1. Даний вид страхування 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 або отримання нею травматичних ушкоджень та/або
функціональних розладів здоров’я, передбачених договором страхування, внаслідок
нещасного випадку, який стався із Застрахованою особою під час дії договору страхування.
Добровільне страхування від нещасних випадків може передбачати особливі умови
страхування водія та/або пасажирів наземного транспорту від нещасного випадку,
пов’язаного з дорожньо-транспортною пригодою.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ
4.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
4.2. 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.
4.3. На умовах договору страхування може бути надано страховий захист від наступних
подій (страхових ризиків):
4.3.1. Смерть Застрахованої особи в результаті нещасного випадку;
4.3.2. Стійка втрата працездатності Застрахованою особою в результаті нещасного випадку
(первинне встановлення Застрахованій особі інвалідності I групи, або II групи, або III групи в
результаті нещасного випадку);
4.3.3. Тимчасова втрата працездатності Застрахованої особи в результаті нещасного випадку.
При цьому під тимчасовою втратою працездатності внаслідок нещасного випадку
розуміється безперервне амбулаторне та/або стаціонарне лікування Застрахованої особи
тривалістю не менше 5 (п’яти) календарних днів поспіль, якщо інший строк не передбачено
договором страхування, в тому числі для Застрахованих осіб, що не працюють, якщо інше не
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передбачено договором страхування;
4.3.4. Отримання Застрахованою особою травматичного ушкодження (травми) та/або
функціональних розладів здоров’я, передбачених договором страхування, в результаті
нещасного випадку. При цьому конкретний перелік травматичних ушкоджень (травм) та/або
функціональних розладів здоров’я, по яким надається страховий захист в рамках договору
страхування, встановлюється умовами договору страхування;
4.3.5. Отримання Застрахованою особою травматичного ушкодження (травми) та/або
функціональних розладів здоров’я, передбачених договорам страхування, внаслідок
нещасного випадку, що вимагає консервативного (амбулаторного та/або стаціонарного)
та/або хірургічного (амбулаторного та/або стаціонарного) лікування. При цьому конкретний
перелік травматичних ушкоджень (травм) та/або функціональних розладів здоров’я, по яким
надається страховий захист в рамках договору страхування, встановлюється умовами
договору страхування;
4.3.6. Отримання Застрахованою особою травматичного ушкодження (травми) та/або
функціональних розладів здоров’я, передбачених переліком Таблиці виплат згідно умов
Додатку № 2 до цих Правил, внаслідок нещасного випадку. При цьому перелік травматичних
ушкоджень (травм) та/або функціональних розладів здоров’я, по яким надається страховий
захист в рамках договору страхування, встановлюється договором страхування у
відповідності до переліку Таблиці виплат згідно умов Додатку № 2 до цих Правил. В даному
випадку в умовах договору страхування може бути передбачено як повний перелік
травматичних ушкоджень (травм) та/або функціональних розладів здоров’я згідно умов
Таблиці виплат (Додаток № 2 до цих Правил), так і неповний перелік таких травматичних
ушкоджень (травм) та/або функціональних розладів здоров’я (наприклад: окремі види травм
тощо);
4.3.7. Перебування Застрахованої особи на безперервному стаціонарному та/або
амбулаторному лікуванні при отриманні Застрахованою особою травматичного ушкодження
(травми) та/або функціональних розладів здоров’я, передбачених договором страхування, в
результаті нещасного випадку. При цьому: а) під перебуванням на стаціонарному лікуванні
розуміється безперервне перебування Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку на
стаціонарному лікуванні в лікарні під цілодобовим лікарським наглядом (крім лікування у
денному стаціонарі, якщо інше не передбачено умовами договору страхування) не менше 5
(п’яти) календарних днів поспіль, якщо інше не передбачено договором страхування; б) під
перебуванням на амбулаторному лікуванні розуміється безперервне перебування
Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку на амбулаторному лікуванні (включаючи
лікування у денному стаціонарі, якщо інше не передбачено умовами договору страхування) в
лікарні чи іншому закладі охорони здоров’я під лікарським наглядом не менше 5 (п’яти)
календарних днів поспіль, якщо інше не передбачено договором страхування.
4.4. Якщо це передбачено умовами договору страхування, то Страховик відшкодовує
витрати, що понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання
або зменшення збитків. Договором страхування, що укладається на підставі цих Правил,
може бути також передбачено відшкодування інших витрат, що пов’язані з настанням
страхового випадку, або здійснені Страхувальником (Застрахованою особою) для
запобігання настання страхового випадку, або завдані при настанні страхового випадку.
Перелік таких витрат обов’язково визначається у такому договорі страхування за згодою
сторін договору страхування.
4.5. Перелік подій, на випадок яких проводиться страхування за конкретним договором
страхування, обирається сторонами при укладанні договору страхування. Договором
страхування може бути передбачено страхування на випадок настання всіх, одного або
декількох страхових ризиків, зазначених у пункті 4.3 цих Правил. За домовленістю Страховика
та Страхувальника додатково до умов страхування, передбачених пунктами 4.3 цих Правил,
може бути наданий страховий захист по подіях, що зазначені в розділі 5 цих Правил, або
інших подіях, що прямо передбачені договором страхування. Договір страхування може бути
укладено на випадок настання страхового випадку по одному чи декількох страхових
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ризиках, що передбачені цими Правилами. Остаточний перелік страхових ризиків, від яких
здійснюється страхування на умовах конкретного договору страхування, обирається
Страхувальником та визначається у договорі страхування.
4.6. Події, передбачені пунктом 4.3 Правил, визнаються страховими випадками за умови,
якщо вони сталися в період дії договору страхування (з урахуванням умов, вказаних у п. 4.7
Правил), не залежали від волевиявлення Страхувальника (Застрахованої особи) та
документально підтверджені згідно умов договору страхування.
4.7. Договором страхування може бути передбачено, що Страховик визнає як страховий
випадок події, передбачені підпунктами 4.3.1.-4.3.2 пункту 4.3 Правил, якщо вони сталися
протягом одного календарного року з дня настання нещасного випадку, який стався у період
дії договору страхування, але за умови, якщо такі події стали наслідком такого нещасного
випадку та встановлено причинно-наслідковий зв’язок між ним та подіями, передбаченими
підпунктами 4.3.1.-4.3.2 пункту 4.3 Правил.
4.8. Договором страхування можуть бути передбачені страхові випадки з обмеженим
набором причин та обставин їх настання, наприклад: у побуті, на виробництві, під час
учбових занять, під час знаходження в дошкільному дитячому закладі, при слідуванні на
роботу (до місця навчання, дошкільного закладу), з роботи (з місця навчання, дошкільного
закладу), тощо.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. Якщо інше не передбачено договором страхування, то не визнаються страховими
випадками події, які настали внаслідок або під час:
5.1.1. всякого роду військових дій або військових заходів, військового вторгнення, війни,
військових дій зовнішніх ворогів (незалежно від того, оголошена війна чи ні), уведення або
дії військового стану, громадянської війни, заколотів, революцій, бунту, путчу, повстання,
державного перевороту, спроби захоплення влади, дії осіб або органів, які захопили владу
шляхом військового перевороту або іншим протиправним шляхом, а також їх наслідків;
5.1.2. терористичних актів, будь-яких дій терористів та осіб, що діяли з політичних або
релігійних мотивів, а також їх наслідків;
5.1.3. локаутів, страйків, безладів, актів саботажу, масових громадянських заворушень або
хвилювань, уведення або дії надзвичайного стану, політичних актів, а також дій учасників
зазначених подій, а також їх наслідків;
5.1.4. ураження мінами, бомбами та іншими засобами ведення війни, вибуху застарілих
боєприпасів, аварій на арсеналах, складах боєприпасів та інших об’єктах військового
призначення, застосування бактеріологічної зброї і зброї психотропної дії;
5.1.5. падіння метеоритів чи інших небесних тіл, а також внаслідок падіння літальних
апаратів, їх уламків або предметів, що ними перевозяться, наслідки таких подій;
5.1.6. впливу радіоактивного чи іншого іонізуючого випромінювання, будь-якої зброї,
принцип дії якої заснований на реакції ділення атому або ядерного синтезу, та інших
подібних реакцій, що викликають радіоактивне випромінювання, дії радіації чи
радіоактивних речовин, в тому числі альфа-, бета- чи гама- випромінюванням,
випромінювання нейтронів, а також випромінювання, що надходить від прискорювачів
заряджених часток оптичних (лазери), мікрохвильових (мазери) чи аналогічних квантових
генераторів;
5.1.7. порушення Застрахованою особою або установами, організаціями та підприємствами, в
яких працює та/або навчається Застрахована особа, встановлених законодавством України
правил та норм безпеки праці, правил пожежної безпеки, правил техніки безпеки, правил
дорожнього руху, правил поведінки у громадських місцях, правил користування громадським
транспортом, правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або
радіоактивними матеріалами та інших відповідних правил, що стосуються безпеки
життєдіяльності людини, які встановлені законодавством України;
5.1.8. вживання Застрахованою особою лікарських препаратів без призначення лікаря,
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самолікування або лікування особою, що не має відповідних повноважень, або встановлення
факту прийняття ліків чи проведення будь-якого лікування без належного призначення
кваліфікованим лікарем;
5.1.9. перебування Застрахованої особи у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю,
наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, а також снодійних препаратів чи
транквілізаторів, психотропних або токсичних речовин чи медикаментів, або встановлення
факту вживання алкоголю, будь-яких його замінників, наркотичних або токсичних речовин,
в т.ч. отруєння внаслідок вживання цих речовин;
5.1.10. керування Застрахованою особою будь-якими засобами наземного, водного або
повітряного транспорту без відповідної підготовки та посвідчення на право їх керування, або
передачі нею керування особі, яка не має відповідної підготовки та посвідчення на їх
керування або знаходилась у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або
під дією снодійних препаратів чи транквілізаторів, психотропних або токсичних речовин чи
медикаментів;
5.1.11. самогубства, спроби самогубства Застрахованої особи, крім випадків, якщо
Застрахована особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб;
5.1.12. навмисного спричинення Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень незалежно
від психічного стану;
5.1.13. нараження Застрахованої особи на невиправданий ризик (за винятком випадків
рятування життя іншої особи);
5.1.14. навмисних дій, наміру або необережності Застрахованої особи, що призвели до
настання страхового випадку, або навмисних дій Страхувальника (Вигодонабувача), що
спрямовані на заподіяння шкоди життю або здоров’ю Застрахованої особи;
5.1.15. вчинення Застрахованою особою умисного злочину або будь-яких адміністративних
чи кримінальних правопорушень (крім випадків необхідної оборони);
5.1.16. завдання шкоди здоров’ю Застрахованої особи, що сталася внаслідок тривалої,
періодичної або такої, що повторюється, дії шкідливого впливу;
5.1.17. завдання шкоди здоров’ю Застрахованої особи, що сталася внаслідок професійного
захворювання;
5.1.18. завдання шкоди протезам Застрахованої особи;
5.1.19. завдання шкоди здоров’ю Застрахованої особи, що сталася внаслідок дії азбестового
пилу, азбесту, діетілстіролу (DES), діоксину, сечовідного формальдегіду;
5.1.20. участі Застрахованої особи у спортивних заходах чи підготовці до них, змаганнях,
тренуваннях, занять активними та екстремальними видами спорту, в тому числі на
професійному рівні, якщо інше не передбачено договором страхування;
5.1.21. будь-яких дій, які були вчинені внаслідок прямого чи опосередкованого впливу
психічного захворювання Застрахованої особи (Страхувальника, Вигодонабувача);
5.1.22. подорожі Застрахованою особою повітрям у будь якій якості, крім як у якості
пасажира, який оплачує свій проїзд на ліцензованому багатомоторному авіатранспорті, що
керується ліцензованим повітряним перевізником, якщо інше не передбачено договором
страхування;
5.1.23. асоціальної (аморальної) поведінки, жебракування, бродяжництва Застрахованої
особи;
5.1.24. використання знарядь праці, в тому числі транспортних засобів, що належать
підприємству (організації) – Страхувальнику, з власною корисною метою співробітниками
такого підприємства (організації) без дозволу адміністрації;
5.1.25. знаходження в місцях, які заздалегідь відомі як такі, що небезпечні для життя (місця
проведення будівельних робіт, вибухових робіт, військові полігони, стрільбища, автодроми й
т.п.), якщо інше не передбачено договором страхування;
5.1.26. вагітності Застрахованої особи або пологів у неї, якщо інше не передбачено
договором страхування;
5.1.27. бездіяльності або необережності батьків або осіб, під наглядом яких знаходилась
Застрахована особа, що є дитиною до 18 років;
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5.1.28. природної смерті Застрахованої особи.
5.2. Страховик, якщо інше не передбачено договором страхування, не здійснює страхові
виплати за:
5.2.1. несприятливі наслідки діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів
(включаючи ін’єкції ліків), які пов’язані з лікуванням, що здійснювалось з приводу
страхового випадку, який стався в період дії договору страхування;
5.2.2. вроджені вади або події, пов’язані з патологічними переломами кісток, що викликані
вродженими або набутими організмом фізичними вадами, спадковими чи хронічними
захворюваннями, або пов’язані з лікуванням і діагностикою вроджених вад або їх наслідків, а
також поліартрит та інші захворювання кісток (включаючи остеопенію, остеопороз,
переломи внаслідок таких захворювань, остеопоротичні переломи);
5.2.3. події, пов’язані з нещасними випадками, що сталися до набуття чинності договором
страхування, або нещасними випадками, що мали місце ще до укладання договору
страхування;
5.2.4. події, які настали з причин, що були відомі або мали бути відомі Страхувальнику
(Застрахованій особі) до початку дії договору страхування, в т.ч. при загостренні хронічного
захворювання Застрахованої особи чи раніше існуючої хвороби або наявних у неї
травматичних ушкоджень (травм) чи функціональних розладів здоров’я;
5.2.5. події, які викликані хворобами, раптовим захворюванням, гострою алергічною
реакцією, сонячним опіком, тепловим ударом Застрахованої особи, або пов’язані із грижею
будь-якого виду, крім травматичної грижі, що виникла одразу після механічного
зовнішнього впливу, якщо інше не передбачено умовами договору страхування;
5.2.6. будь-яку шкоду немайнового характеру (моральну шкоду) та інші непрямі збитки, в
тому числі пов’язані із страховим випадком (штрафи, пені тощо);
5.2.7. будь-яку шкоду, нанесену поза межами місця дії договору страхування.
5.3. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, то Страховик не здійснює
страхову виплату, якщо мали місце:
5.3.1. косметичні та пластичні операції і процедури;
5.3.2. події, що прямо або опосередковано пов’язані із синдромом набутого імунодефіциту
(СНІД) або вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) відповідно до визначення Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ);
5.3.3. застосування нетрадиційних методів лікування або засобів нетрадиційної медицини.
5.4. Вік Застрахованої особи на момент укладання договору страхування не може бути
менше 1 (одного) року та більше 75 (сімдесяти п’яти) років, якщо інше не буде прямо
передбачено умовами договору страхування.
5.5. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, то не укладаються договори
страхування стосовно осіб:
- які знаходяться на стаціонарному лікуванні;
- які є ВІЛ-інфікованими або хворими на СНІД;
- які визнані у судовому порядку недієздатними;
- які є інвалідами І, ІІ або ІІІ групи;
- які страждають на психічні захворювання, важкі нервові захворювання;
- які є сліпими, глухими, паралізованими;
- які хворіють на алкоголізм, наркоманію, токсикоманію.
5.6. Якщо інше не передбачено договором страхування, не є страховим випадком, згідно з
умовами цих Правил, визнання Страхувальника (Застрахованої особи) безвісно відсутньою.
5.7. Договором страхування, в залежності від конкретних умов страхування, може бути
передбачено, що страховим випадком не визнається подія, яка сталася внаслідок:
5.7.1. дорожньо-транспортної пригоди, авіакатастрофи, транспортної події, аварії на
залізничному або водному транспорті;
5.7.2. порушення окремих умов правил дорожнього руху:
а) перехід Застрахованою особою проїзної частини на заборонний сигнал світлофора чи жест
регулювальника;
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б) перехід Застрахованою особою проїзної частини в місцях, які непризначені або не
дозволені для цього;
в) порушення Застрахованою особою правил переходу залізничних переїздів;
г) проїзд транспортного засобу, яким керує Застрахована особа, на заборонний сигнал
світлофора чи жест регулювальника; невиконання вимог дорожніх знаків і дорожньої
розмітки, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду; порушення правил проїзду
залізничних переїздів; перевищення встановлених обмежень швидкості руху (швидкість руху
перевищена більш ніж на 50 км/год, якщо інший розмір не буде передбачено умовами
договору страхування);
ґ) порушення інших умов правил дорожнього руху, що вказані у договорі страхування.
5.8. Договором страхування можуть бути передбачені також інші випадки звільнення
Страховика від обов’язку щодо здійснення страхової виплати та інші виключення із
страхових випадків і обмеження страхування, що не суперечать закону України.
5.9. Будь-яке з виключень чи обмежень, що передбачені у пунктах 5.1-5.8 цих Правил, може
бути виключене при укладанні договору страхування за згодою сторін по договору
страхування.
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА (АБО) РОЗМІРІВ
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
6.1. Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком та
Страхувальником для кожної Застрахованої особи окремо, якщо інше не передбачено
договором страхування.
6.2. Відповідальність Страховика перед Страхувальником (Застрахованою особою) обмежена
страховою сумою, що визначена в договорі страхування.
6.3. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі
страхових випадків та договору страхування у цілому.
6.4. В межах страхової суми в договорі страхування можуть встановлюватися окремі ліміти
відповідальності Страховика щодо здійснення страхової виплати по окремому страховому
випадку, групі страхових випадків, договору страхування у цілому.
6.4.1. Лімітом відповідальності Страховика є встановлений у договорі страхування
граничний розмір страхових виплат, при досягненні якого договір страхування закінчує свою
дію в цілому або у відношенні страхових випадків, відповідно до яких здійснювалися
страхові виплати, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.
6.4.2. Договором страхування можуть встановлюватись ліміти відповідальності Страховика
по страховій виплаті:
а) на кожну Застраховану особу;
б) по визначеному страховому випадку;
в) при відшкодуванні витрат, пов’язаних зі страховим випадком;
г) інші ліміти, передбачені договором страхування.
6.5. Якщо інше не передбачено договором страхування, то в разі, якщо договором
страхування не визначені страхові суми (ліміти відповідальності) на кожну Застраховану
особу, то страхова сума (ліміт відповідальності) по кожній Застрахованій особі вважається
встановленою як частка від страхової суми (ліміту відповідальності) за таким договором
страхування, що розраховується шляхом ділення страхової суми (ліміту відповідальності),
зазначеної у такому договорі страхування, на кількість Застрахованих осіб за таким договором
страхування на момент настання страхового випадку.
7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ
ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву
за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти
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договір страхування. Якщо Страхувальник бажає застрахувати декількох осіб, то він повинен
отримати згоду цих осіб щодо укладання договору страхування та надати Страховику список
цих осіб, який є невід’ємною частиною договору страхування.
7.2. При укладенні договору страхування Страховик має право запросити у Страхувальника
документи, необхідні для оцінки страхового ризику та укладання договору страхування.
7.3. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
7.4. В договорі страхування може бути передбачено, що окремі положення цих Правил не
включаються в договір страхування і не діють в конкретних умовах страхування, або
доповнюються іншими умовами за згодою сторін договору страхування.
7.5. Договір страхування може бути укладений у відповідності до Закону України «Про
електронну комерцію».
7.6. Договір страхування укладається на строк 1 (один) рік, якщо інше не зазначено у
договорі страхування.
7.6.1. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
7.6.2. Договором страхування можуть бути передбачені страхові періоди (періоди дії
страхового захисту), кожен з яких починає свою дію з моменту сплати чергового страхового
платежу, якщо інше не зазначено у договорі страхування.
7.6.3. Дія договору страхування закінчується о 24-00 годині дати, що визначена у договорі
страхування, як дата його закінчення, якщо інше не передбачено договором страхування.
7.7. Місце дії договору страхування. Дія договору страхування розповсюджується на
територію України, а також за її межі, якщо це передбачено договором страхування.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ CТОРІН
8.1. Страховик має право:
8.1.1. перевіряти надану Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем)
інформацію, а також контролювати виконання (дотримання) вимог та умов договору
страхування;
8.1.2. для з’ясування обставин, причин і наслідків настання страхового випадку проводити
експертизи, розслідування, направляти запити у відповідні компетентні органи (в тому числі
заклади охорони здоров’я), що можуть володіти необхідною інформацією, а також самостійно
з’ясовувати причини, обставини і наслідки страхового випадку та визначати розмір завданої
шкоди, проводити власне розслідування та в будь-який час направити свого довіреного лікаря
до Застрахованої особи для обстеження її стану;
8.1.3. вимагати внесення змін до умов договору страхування або сплати додаткового
страхового платежу відповідно до збільшення страхового ризику, якщо йому стало відомо або
він був повідомлений Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем) про
обставини, що призводять до збільшення страхового ризику. Якщо Страхувальник
(Застрахована особа, Вигодонабувач) заперечує проти зміни умов договору страхування або
сплати додаткового страхового платежу відповідно до збільшення страхового ризику,
Страховик має право достроково припинити дію договору страхування згідно умов такого
договору страхування;
8.1.4. вимагати від Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) інформацію та
документи (в тому числі яка відноситься до лікарської таємниці), необхідні для встановлення
факту нещасного випадку або страхового випадку, обставин та причин його виникнення,
характеру та розміру завданої шкоди, а також перевіряти надану інформацію та документацію;
8.1.5. запитувати у Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) будь-яку
інформацію, яка має відношення до страхового випадку (в тому числі медичного характеру або
яка стосується стану здоров’я Застрахованої особи);
8.1.6. відстрочити, якщо це передбачено договором страхування, прийняття рішення про
здійснення або відмову в здійсненні страхової виплати письмово повідомивши про це
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Страхувальника (Застраховану особу, Вигодонабувача) у випадку:
8.1.6.1. якщо у нього (Страховика) є сумніви в правомірності одержання Страхувальником
(Застрахованою особою, Вигодонабувачем) страхової виплати – поки ведеться розслідування
страхового випадку Страховиком та не будуть надані необхідні докази, отримані відповіді на
запити від компетентних органів, але не більше як на 6 (шість) місяців;
8.1.6.2. якщо ведеться розслідування обставин страхового випадку або подій, які призвели
до страхового випадку, відповідними компетентними органами, – до отримання їх офіційних
висновків (строк розслідування та складання офіційних висновків визначається
компетентними органами);
8.1.6.3. якщо відповідними органами порушено кримінальне провадження проти
Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) або його представника і ведеться
розслідування обставин, що призвели до завдання шкоди та/або настання страхового випадку, –
до винесення судом вироку чи закриття провадження;
8.1.6.4. якщо ведеться судове провадження по справі, що має пряме відношення до предмету
страхування та/або причин настання страхового випадку, – до закінчення провадження по
справі і прийняття судового рішення;
8.1.6.5. в інших випадках, передбачених договором страхування;
8.1.7. давати письмові розпорядження і рекомендації при настанні страхового випадку, які є
обов’язковими для Страхувальника (Застрахованої особи). Надані Страховиком письмові
розпорядження та рекомендації Страхувальнику (Застрахованій особі) не можуть розглядатися
Страхувальником (Застрахованою особою), як визнання Страховиком події, що сталася,
страховим випадком та не є обов’язком Страховика здійснити страхову виплату;
8.1.8. змінити умови або достроково припинити дію договору страхування відповідно до умов
договору страхування та закону України;
8.1.9. відмовити в здійсненні страхової виплати або зменшити її розмір у випадках,
передбачених договором страхування та законодавством України;
8.1.10. встановлювати та змінювати розмір страхового тарифу;
8.1.11. вимагати від Страхувальника (Застрахованої особи) усувати, протягом узгодженого зі
Страховиком строку, обставини, які помітно підвищують страховий ризик, про необхідність
усунення яких Страховик письмово сповіщає Страхувальника (Застраховану особу), а також
сплатити додатковий страховий платіж за підвищення страхового ризику;
8.1.12. вимагати від Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) повернути
Страховику одержану суму страхової виплати (або її відповідну частину), якщо після її
виплати виявиться така обставина, що повністю або частково позбавляє Страхувальника
(Застраховану особу, Вигодонабувача) права на страхову виплату.
8.2. Страхувальник має право:
8.2.1. на страхову виплату на умовах договору страхування при настанні страхового випадку в
межах страхової суми (ліміту відповідальності) та на підставі страхового акту, складеного
Страховиком;
8.2.2. ініціювати внесення змін до договору страхування;
8.2.3. за згодою Застрахованої особи призначити Вигодонабувача;
8.2.4. змінювати протягом дії договору страхування Застрахованих осіб, а також достроково
припинити дію договору страхування стосовно будь-якої Застрахованої особи;
8.2.5. отримати дублікат договору страхування у випадку його втрати. Після видачі дубліката
втрачений примірник договору страхування вважається недійсним;
8.2.6. достроково припинити договір страхування відповідно до умов договору страхування та
закону України;
8.2.7. оскаржити в судовому порядку рішення Страховика про відмову у здійсненні страхової
виплати.
8.3. Страховик зобов’язаний:
8.3.1. ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування;
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8.3.2. 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;
8.3.3. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений договором
страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення
страхової виплати шляхом сплати неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами
договору страхування або законом;
8.3.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору
страхування;
8.3.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик,
переукласти з ним договір страхування;
8.3.6. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом.
8.4. Страхувальник зобов’язаний, якщо це передбачено договором страхування:
8.4.1. своєчасно вносити страхові платежі;
8.4.2. при укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі
йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
8.4.3. при укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори
страхування щодо цього предмета договору страхування;
8.4.4. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання
страхового випадку;
8.4.5. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами
страхування;
8.4.6. виконувати умови договору страхування та цих Правил у повному обсязі;
8.4.7. письмово повідомити Страховика про те, що заподіяна шкода в повному обсязі або
частково відшкодована особою, винною в настанні страхового випадку, та/або іншою третьою
особою, але в будь-якому разі не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту, коли Страхувальнику
(його представнику) стало відомо, або повинно було стати відомо про це, якщо інше не
передбачено договором страхування;
8.4.8. відповідно до договору страхування при настанні страхового випадку виконати відповідні
умови такого договору страхування, надати Страховику необхідні документи, які засвідчують
факт настання страхового випадку і розмір завданої шкоди, якщо інше не передбачено
договором страхування;
8.4.9. надавати Страховику (його представнику) всю необхідну допомогу для встановлення
причин настання страхового випадку та необхідні повні відповіді на його запитання,
забезпечити безперешкодний доступ Страховика (його представника) до документації, яка
безпосередньо пов’язана з договором страхування, та документів, які мають значення і
відношення для визначення обставин, характеру завданої шкоди чи настання страхового
випадку, якщо інше не передбачено договором страхування;
8.4.10. вжити заходів для одержання відповідних документів, що підтверджують настання
страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування;
8.4.11. виконувати вказівки, розпорядження і рекомендації Страховика або його уповноважених
представників при настанні страхового випадку, якщо інше не передбачено договором
страхування;
8.4.12. повідомити Страховика про судовий процес, що розпочатий по відношенню до
Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача), його представників або інших третіх
осіб, що має безпосереднє або опосередковане відношення до страхового випадку, але в будьякому разі не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту, коли Страхувальнику (його
представнику) стало відомо або повинно було стати відомо про це, якщо інше не передбачено
договором страхування;
8.4.13. усувати, протягом узгодженого зі Страховиком строку, обставини, які помітно
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підвищують страховий ризик, про необхідність усунення яких Страховик письмово сповіщає
Страхувальника, а також сплатити додатковий страховий платіж за підвищення страхового
ризику, якщо інше не передбачено договором страхування;
8.4.14. сповіщати Страховика, на його вимогу, про хід лікування Застрахованої особи, надавати
документацію, яка пов’язана з предметом договору страхування, нещасним випадком та станом
здоров’я Застрахованої особи, а також надавати відповіді на запити Страховика не більше ніж у
п’ятиденний строк, якщо інше не передбачено договором страхування;
8.4.15. дотримуватися всіх правил дорожнього руху, відповідних правил пожежної безпеки,
правил техніки безпеки, правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими
речовинами або радіоактивними матеріалами та інших відповідних правил, що стосуються
безпеки життєдіяльності та які встановлені законодавством України, якщо інше не передбачено
договором страхування;
8.4.16. повернути Страховику одержану страхову виплату (або її відповідну частину), якщо
протягом передбачених законом України строків позовної давності виявиться обставина, яка
повністю або частково позбавляє Страхувальника права на страхову виплату, якщо інше не
передбачено договором страхування;
8.4.17. ознайомити Застрахованих осіб з умовами страхування, Правилами та договором
страхування;
8.4.18. на вимогу Страховика надати Страховику достовірні відомості про стан свого здоров’я, а
також, при необхідності, пройти медичне обстеження у закладах охорони здоров’я, визначених
Страховиком та за його рахунок, якщо інше не передбачено договором страхування.
8.5. Якщо це передбачено договором страхування, сторони по договору страхування
зобов’язані відповідно до договору страхування своєчасно повідомляти одна одну про
зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, банківських реквізитів та про
інші зміни, що можуть вплинути на виконання ними своїх зобов’язань згідно з договором
страхування, але в будь-якому разі не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня, коли
сталися такі зміни, та повідомити нові реквізити, якщо інше не передбачено договором
страхування.
8.6. Договором страхування можуть бути передбачені обов’язки Застрахованої особи.
Договором страхування може бути передбачено, що Застрахована особа також повинна
виконувати обов’язки, передбачені умовами пункту 8.4 цих Правил.
8.7. У разі смерті Страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь
третіх осіб, його права і обов’язки можуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких
відповідно до закону покладено обов’язки щодо охорони прав і законних інтересів
застрахованих.
8.8. У разі визнання судом Страхувальника-громадянина недієздатним його права і обов’язки
за договором страхування переходять до його опікуна. У разі визнання судом
Страхувальника-фізичної особи обмежено дієздатним він здійснює свої права і обов’язки
Страхувальника за договором страхування лише за згодою піклувальника.
8.9. Якщо Страхувальник-юридична особа припиняється і встановлюються його
правонаступники, права та обов’язки Страхувальника переходять до правонаступника.
8.10. Умовами договору страхування за згодою сторін договору страхування можуть бути
передбачені також інші права і обов’язки Страховика та Страхувальника, що не
суперечать закону України.
9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
9.1. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, то при настанні страхового
випадку або події, яку можна класифікувати як страховий випадок за договором страхування,
Страхувальник (Застрахована особа), зобов’язаний:
9.1.1. не пізніше 24 годин з моменту настання страхового випадку або з моменту, коли
Страхувальнику (Застрахованій особі) стало відомо або повинно було стати відомо про подію,
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що призвела до настання страхового випадку, якщо інший строк не передбачено договором
страхування, повідомити відповідні компетентні органи чи служби, які уповноважені
розслідувати та/або реагувати на дану подію (службу екстреної (швидкої) медичної допомоги;
відповідні органи Міністерства внутрішніх справ України (Національної поліції) (наприклад,
при протиправних діях третіх осіб); відповідні служби чи підрозділи Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, відповідні комунальні служби (наприклад, при пожежі чи
інших надзвичайних ситуаціях тощо), та забезпечити наявність документів, що підтверджують
настання такої події та її причини, якщо інше не передбачено договором страхування;
9.1.2. протягом 2 (двох) робочих днів з дня настання страхового випадку або з моменту, коли
Страхувальнику (Застрахованій особі) стало відомо або повинно було стати відомо про подію,
що призвела до настання страхового випадку, якщо інший строк не передбачено договором
страхування, повідомити про це Страховика (у будь-якій формі та будь-яким доступним
способом), та протягом цього ж строку подати Страховику письмову заяву-повідомлення про
страховий випадок (за формою, встановленою Страховиком, або у довільній формі, якщо такої
форми не встановлено) з докладним викладенням усіх відомих йому обставин її настання, якщо
інше не передбачено договором страхування;
9.1.3. вжити всіх можливих заходів для одержання відповідних документів, що підтверджують
страховий випадок, а також причини та наслідки його настання;
9.1.4. надати Страховику всю необхідну та доступну інформацію і документацію, що
підтверджують настання страхового випадку, та яка дозволить Страховику зробити висновок
щодо причин, характеру, обставини та наслідків його настання;
9.1.5. письмово повідомити Страховика про погіршення стану здоров’я або смерть
Застрахованої особи протягом 2 (двох) робочих днів, якщо інший строк не передбачено
договором страхування, з дня настання такої події, якщо до цього Страховика було
повідомлено тільки про втрату працездатності або отримане травматичне ушкодження чи
розлад здоров’я Застрахованої особи;
9.1.6. на вимогу Страховика дозволити лікареві Страховика ознайомитися з медичною
документацією або провести огляд Страхувальника (Застрахованої особи), звільнивши при
цьому лікарів, що лікують (лікували) Страхувальника (Застраховану особу), від обов’язку
збереження лікарської таємниці;
9.1.7. на вимогу Страховика та за його рахунок провести додаткові медичні та клінічні
обстеження в зазначеному ним закладі охорони здоров’я. Якщо виявиться, що
Страхувальник (Застрахована особа) діяв (діяла) з метою обману, то всі витрати за додаткове
медичне обстеження він (вона) несе самостійно або вони стягують з такої особи в порядку,
встановленому законодавством України;
9.1.8. сприяти Страховику в розслідуванні причин та наслідків страхового випадку, надати
Страховику або його представникам можливість проводити розслідування причин та наслідків
страхового випадку, а також забезпечити Страховику (представнику Страховика) на його вимогу
вільний доступ до документів, які мають значення та відношення для визначення обставин,
характеру страхового випадку і розміру завданої шкоди;
9.1.9. сприяти Страховику в судовій справі про відшкодування збитків по страховому випадку та
інших судових справах, що стосуються страхового випадку;
9.1.10. виконувати розпорядження і рекомендації Страховика або його уповноважених
представників;
9.1.11. виконувати інші дії при настанні страхового випадку, які передбачені цими Правилами
та/або договором страхування.
9.2. Якщо це передбачено договором страхування, то в разі, якщо Страхувальник
(Застрахована особа), який (яка) є фізичною особою, не може у зв’язку зі станом здоров’я
здійснити заходи, що передбачені пунктом 9.1 цих Правил, то їх повинна виконати особа, що
є законним представником Страхувальника (Застрахованої особи) або інша його (її) довірена
особа, якщо інше не передбачено договором страхування.
9.3. В залежності від умов страхування за конкретним договором страхування за згодою
сторін такого договору страхування в ньому можуть бути передбачені інші, ніж вказані у
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пунктах 9.1-9.2 цих Правил, умови щодо дій Страхувальника (Застрахованої особи) у разі
настання страхового випадку. При цьому відповідний перелік таких дій визначається в умовах
такого договору страхування.
9.4. Якщо інше не передбачено договором страхування, то для отримання страхової виплати
Страховику подається заява про страхову виплату, а також документи, що підтверджують
настання страхового випадку та є необхідними для здійснення страхової виплати. Якщо інше
не передбачено умовами договору страхування, документами, що підтверджують настання
страхового випадку та є необхідними для здійснення страхової виплати, є наступні
документи:
9.4.1. договір страхування;
9.4.2. документи, які засвідчують особу Страхувальника (Застрахованої особи),
Вигодонабувача або законних представників неповнолітніх Застрахованих осіб та
підтверджують їх законні права, або відповідні документи іншої особи, яка має право на
отримання страхової виплати;
9.4.3. довідки закладів охорони здоров’я, первинна медична документація, копія
амбулаторної або медичної картки, витяг з такої картки, медичні та інші документи, що
підтверджують настання страхового випадку, підписані відповідальною особою та завірені
печаткою закладу охорони здоров’я;
9.4.4. документи закладів охорони здоров’я, що засвідчують строки тимчасової
непрацездатності та строки лікування (копія листка непрацездатності (для працюючих) або
довідки закладу охорони здоров’я (для непрацюючих), підписані відповідальною особою та
завірені печаткою закладу охорони здоров’я);
9.4.5. відповідні акти розслідувань нещасних випадків, якщо розслідування таких нещасних
випадків передбачено законодавством України;
9.4.6. довідка Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності у
разі її виникнення внаслідок нещасного випадку (при необхідності);
9.4.7. довідка з органів Міністерства внутрішніх справ України (Національної поліції) (поліції
або іншого уповноваженого органу країни, на території якої стався страховий випадок), якщо
страховий випадок відбувся внаслідок дорожньо-транспортної пригоди або протиправних
дій третіх осіб (при необхідності);
9.4.8. документи державної установи метеорологічної (сейсмологічної) служби або
відповідних служб Державної служби України з надзвичайних ситуацій (уповноваженого
органу чи служби країни, на території якої стався страховий випадок), що підтверджують
відомості про характер і час дії відповідного стихійного явища або іншого небезпечного
явища природи, якщо страховий випадок стався внаслідок таких явищ (при необхідності);
9.4.9. документи (довідки, протоколи, постанови, рішення, акти, вироки), що видані іншими
відповідними компетентними (уповноваженими) державними органами (посадовими особами)
(наприклад, відповідними підрозділами пожежно-рятувальної служби, комунальними,
аварійними службами тощо або відповідними органами інших держав, в разі настання події за
межами України), у яких зазначені обставини і причини виникнення події, що призвела до
настання страхового випадку, та які підтверджують факт настання події, що сталася із
Страхувальником (Застрахованою особою) (при необхідності);
9.4.10. рішення судів (при наявності судового провадження), документи щодо обставин і
причин виникнення страхового випадку та розміру завданої шкоди, отримані від місцевих
органів влади, висновки експертів та спеціалізованих організацій, установ, які діють на
підставі відповідних дозволів (ліцензій) – юридичні, судово-медичні, експертні,
консультаційні, якщо отримання таких документів є необхідним. Рішення іноземного суду
береться до уваги Страховиком лише за умови, якщо таке рішення іноземного суду визнане
та підлягає виконанню в Україні відповідно до вимог закону України;
9.4.11. у випадку смерті Страхувальника (Застрахованої особи) – копія свідоцтва про смерть,
виданого відповідним державним органом реєстрації актів громадянського стану, довідка з
закладу охорони здоров’я про причини смерті, результати розтину (при необхідності), а у
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випадку оголошення померлим або визнання безвісно відсутнім – судове рішення, яке набрало
законної сили (при необхідності);
9.4.12. у випадку смерті Страхувальника (Застрахованої особи), якщо у договорі страхування не
було призначено Вигодонабувача, – документи, що підтверджують право на спадщину, а також
посвідчують особу та містять відомості про спадкоємців (ПІБ, місце проживання, паспортні дані
тощо) – подається спадкоємцями Страхувальника (Застрахованої особи) (при необхідності);
9.4.13. інші документи, що підтверджують настання страхового випадку, розмір завданої шкоди
та є необхідними для здійснення страхової виплати, на вимогу Страховика, якщо це передбачено
договором страхування.
9.5. Копії документів, що подаються Страховику, повинні бути засвідчені у встановленому
законом України порядку. Конкретний перелік документів, відповідно до пункту 9.4 цих
Правил, на підставі яких здійснюється страхова виплата, визначається Страховиком при
з’ясуванні причин і обставин страхового випадку та розміру завданої шкоди, якщо це
передбачено договором страхування.
9.6. Заява про страхову виплату та документи, які зазначені у пункті 9.4 цих Правил,
подаються Страховику не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати настання
страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування. Якщо документи, які
зазначені у пункті 9.4 цих Правил, видаються відповідними компетентними органами,
установами чи організаціями, та не можуть бути надані у такий строк Страховику, то такі
документи надаються Страховику окремо, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня їх
отримання Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем) від таких
компетентних органів, установ чи організацій, якщо інше не передбачено договором
страхування.
9.6.1. Заява про страхову виплату подається Страховику за формою, що встановлена
Страховиком, або, якщо ним такої форми не встановлено, у довільній формі.
9.7. Несвоєчасне або не в повному обсязі подання документів, що підтверджують настання
страхового випадку, розмір завданої шкоди та є необхідними для здійснення страхової
виплати, може бути підставою для відмови у здійсненні страхової виплати, якщо це
передбачено договором страхування.
9.8. У відношенні до кожного страхового випадку по договору страхування за згодою сторін
може бути передбачена заміна переліку всіх або частини документів, що підтверджують
настання страхового випадку (пункт 9.4 цих Правил) в залежності від конкретних обставин
страхового випадку. Страховик має право звільнити Страхувальника (Застраховану особу,
Вигодонабувача) від обов’язку надавати частину документів із вищезазначеного переліку
документів чи зобов’язати надати інші документи, що не передбачені переліком пункту 9.4
цих Правил, але які містять інформацію про причини та/або обставини страхового випадку та
необхідні для прийняття рішення щодо здійснення страхової виплати, якщо це передбачено
договором страхування.
9.9. Обов’язок надання документів, що підтверджують настання страхового випадку та
розмір завданої шкоди, покладається на Страхувальника (Застраховану особу,
Вигодонабувача).
10. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

СТРОК

10.1. Страхова виплата здійснюється згідно з умовами договору страхування на підставі
отриманих документів (розділ 9 цих Правил) та страхового акту, складеного Страховиком.
Страхова виплата здійснюється у безготівковій формі, якщо інше не передбачено умовами
договору страхування.
10.2. Страхова виплата виплачується відповідно до умов договору страхування
Вигодонабувачу за договором страхування, але не більше страхової суми, відповідних
лімітів відповідальності, що встановлені договором страхування, а також з урахуванням
положень пунктів 10.3-10.13 цих Правил та інших умов цих Правил та/або договору
страхування.
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10.3. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, то:
10.3.1. Розмір страхової виплати може визначатися в наступному порядку:
10.3.1.1. У разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, передбаченого
умовами договору страхування, Страховик здійснює страхову виплату в розмірі 100% від
страхової суми, встановленої умовами договору страхування, якщо інший розмір не
передбачено умовами договору страхування;
10.3.1.2. У разі стійкої втрати працездатності Застрахованою особою (первинне встановлення
Застрахованій особі інвалідності I групи, або II групи, або III групи) в результаті нещасного
випадку, передбаченого умовами договору страхування, Страховик здійснює страхову
виплату в розмірі, який визначається у відсотках від страхової суми, встановленої умовами
договору страхування, в залежності від групи інвалідності:
- у разі встановлення Застрахованій особі І групи інвалідності – 100% від відповідної
страхової суми, якщо інший розмір не передбачено договором страхування;
- у разі встановлення Застрахованій особі ІІ групи інвалідності – 70% від відповідної
страхової суми, якщо інший розмір не передбачено договором страхування;
- у разі встановлення Застрахованій особі ІІІ групи інвалідності – 50% від відповідної
страхової суми, якщо інший розмір не передбачено договором страхування;
10.3.1.3. У разі тимчасової втрати працездатності Застрахованою особою в результаті
нещасного випадку, передбаченого умовами договору страхування, Страховик здійснює
страхову виплату в розмірі, який визначається як 0,3% від відповідної страхової суми,
встановленої умовами договору страхування, якщо інший розмір не передбачено договором
страхування, за кожний календарний день тимчасової непрацездатності (включаючи вихідні
та святкові дні), починаючи з 1 (першого) календарного дня тимчасової втрати
працездатності, якщо інший строк не передбачений договором страхування або договором
страхування не встановлено Період виключення за даним страховим випадком. При цьому
страхова виплата здійснюється за період, що не перевищує 50 (п’ятдесяти) календарних днів
тимчасової непрацездатності (включаючи вихідні та святкові дні), якщо інший строк не
передбачений договором страхування, та не може бути більшою за 50% від відповідної
страхової суми, встановленої умовами договору страхування, якщо інший розмір не
передбачено договором страхування;
10.3.1.4. У разі отримання Застрахованою особою травматичного ушкодження (травми)
та/або функціональних розладів здоров’я, передбачених договором страхування, в результаті
нещасного випадку, передбаченого умовами договору страхування, Страховик здійснює
страхову виплату в розмірі, який визначається згідно умов договору страхування за одним з
наступних варіантів:
а) в розмірі, який визначається у відсотках від страхової суми, встановленої умовами
договору страхування, у відповідності із Таблицею виплат згідно умов Додатку № 2 до цих
Правил;
б) в розмірі, який визначається у договорі страхування у відсотках від страхової суми,
встановленої умовами договору страхування, в залежності від отриманого Застрахованою
особою травматичного ушкодження (травми) та/або функціональних розладів здоров’я,
передбачених договором страхування;
в) в розмірі, який визначається у договорі страхування у вигляді грошової суми в рамках
страхової суми, встановленої умовами договору страхування, в залежності від отриманого
Застрахованою особою травматичного ушкодження (травми) та/або функціональних розладів
здоров’я, передбачених договором страхування;
10.3.1.5. У разі перебування Застрахованої особи на безперервному стаціонарному та/або
амбулаторному лікуванні при отриманні Застрахованою особою травматичного ушкодження
(травми) та/або функціональних розладів здоров’я, передбачених договором страхування, в
результаті нещасного випадку, передбаченого умовами договору страхування, Страховик
здійснює страхову виплату в розмірі, який визначається згідно умов договору страхування за
одним з наступних варіантів:
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а) в розмірі, який визначається як 0,4% від відповідної страхової суми, встановленої умовами
договору страхування, якщо інший розмір не передбачено договором страхування, за кожний
календарний день безперервного стаціонарного та/або амбулаторного лікування (включаючи
вихідні та святкові дні), починаючи з 1 (першого) календарного дня такого лікування, якщо
інший строк не передбачений договором страхування або договором страхування не
встановлено Період виключення за даним страховим випадком. При цьому страхова виплата
здійснюється за період, що не перевищує 60 (шістдесяти) календарних днів лікування
(включаючи вихідні та святкові дні), якщо інший строк не передбачений договором
страхування, та не може бути більшою за 50% від відповідної страхової суми, встановленої
умовами договору страхування, якщо інший розмір не передбачено договором страхування;
10.3.2. Страхова виплата може проводитись в іншому порядку, передбаченому договором
страхування. Конкретні умови здійснення страхової виплати можуть встановлюватись на
підставі цих Правил договором страхування за згодою сторін договору страхування в залежності
від умов страхування, обраних при укладанні договору страхування, або в порядку, визначеному
у самому договорі страхування.
10.4. Якщо інше не буде передбачено умовами договору страхування, то у разі, якщо
Вигодонабувач не був призначений за договором страхування:
а) страхова виплата здійснюється безпосередньо Страхувальнику (Застрахованій особі) або
спадкоємцям Страхувальника (Застрахованої особи), у випадку смерті Страхувальника
(Застрахованої особи);
б) якщо Застрахованою особою, з якою стався страховий випадок, є дитина у віці до 18
(вісімнадцяти) років, страхова виплата здійснюється батькам або опікунам такої дитини на
підставі документів, що посвідчують батьківство або опікунство.
10.5. Страхова виплата виплачується лише в межах страхової суми (відповідних лімітів
відповідальності).
10.6. Загальна сума виплат по кожній Застрахованій особі за одним або декількома
страховими випадками не може перевищувати страхової суми (ліміту відповідальності), що
встановлена договором страхування для цієї Застрахованої особи.
10.7. Загальна сума виплат по всім Застрахованим особам за одним або декількома
страховими випадками не може перевищувати страхової суми (ліміту відповідальності), що
встановлена договором страхування.
10.8. Якщо це передбачено умовами договору страхування, то Страховик відшкодовує витрати,
що понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або
зменшення збитків та інші витрати, які безпосередньо передбачені договором страхування, але
в межах страхової суми (відповідних лімітів відповідальності). Порядок та умови відшкодування
таких витрат встановлюється умовами договору страхування.
10.9. Якщо при укладанні договору страхування Страхувальнику надано розстрочку на внесення
страхового платежу, то Страховик при здійсненні страхової виплати утримує невнесену частину
страхового платежу, але якщо інше не передбачено договором страхування.
10.10. У разі здійснення страхової виплати Страховик продовжує нести відповідальність по
договору страхування до кінця строку його дії в межах різниці між відповідною страховою
сумою (лімітом відповідальності), обумовленою договором страхування, і сумою страхової
виплати, що була сплачена, якщо інше не передбачено договором страхування.
10.11. Якщо в разі смерті або встановлення інвалідності Застрахованій особі після
тимчасової втрати працездатності та отримання Застрахованою особою (Вигодонабувачем,
спадкоємцями Застрахованої особи) відповідної страхової виплати згідно з умовами
договору страхування, то Застрахованій особі (Вигодонабувачу, спадкоємцям Застрахованої
особи) виплачується різниця між сумою страхової виплати, яка передбачена в разі
встановлення інвалідності або смерті Застрахованої особи, та вже здійсненою страховою
виплатою, якщо інше не передбачено договором страхування.
10.12. Якщо інше не передбачено договором страхування, то в разі, якщо після отримання
Застрахованою особою (Вигодонабувачем, спадкоємцями Застрахованої особи) страхової
виплати, яка визначена за Таблицею виплат, наведеною в Додатку № 2 до цих Правил,
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Застрахованій особі буде встановлено уточнений діагноз щодо отриманого внаслідок
нещасного випадку травматичного ушкодження чи функціональних розладів здоров’я, який
дає право на отримання більшої страхової виплати, або буде встановлена група інвалідності,
Страховик розраховує суму страхової виплати за уточненим діагнозом або встановленою
групою інвалідності за винятком зробленої раніше страхової виплати.
10.13. У разі смерті Застрахованої особи, яка настала через травматичне ушкодження чи
функціональний розлад здоров’я внаслідок нещасного випадку, після отримання
Застрахованою особою такого травматичного ушкодження чи функціонального розладу
здоров’я та одержання в зв’язку з цим страхової виплати від Страховика, Страховик виплачує
різницю між розміром страхової виплати, визначеною згідно умов договору страхування по
смерті Застрахованої особи, та розміром страхової виплати, яка вже була виплачена
Страховиком в зв’язку з травматичним ушкодженням чи функціональний розлад здоров’я
внаслідок нещасного випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.
10.14. Страхова виплата здійснюється тією валютою, яка передбачена договором страхування,
якщо інше не передбачено законом України.
10.15. Якщо інше не передбачено договором страхування, то Страхувальник (Застрахована
особа, Вигодонабувач) зобов’язаний повернути Страховику отриману страхову виплату (або її
відповідну частину), якщо виявиться така обставина, що за законом, цими Правилами та/або
договором страхування цілком або частково позбавляє Страхувальника (Застраховану особу,
Вигодонабувача) права на отримання страхової виплати.
10.16. В залежності від конкретних умов страхування та/або потреб Страхувальника
(Застрахованої особи), договором страхування можуть бути передбачені також інші умови щодо
порядку та умов здійснення страхової виплати, що не суперечать вимогам законодавства
України.
10.17. Рішення про здійснення страхової виплати приймається Страховиком не пізніше 30
(тридцяти) календарних днів з моменту отримання Страховиком всіх необхідних документів, що
підтверджують настання страхового випадку та є необхідними для здійснення страхової виплати
(розділ 9 цих Правил), а також з урахуванням підпункту 8.1.6 пункту 8.1 цих Правил, якщо інше
не передбачено договором страхування.
10.18. Рішення про здійснення страхової виплати оформлюється страховим актом, який
складається Страховиком у формі, що визначається Страховиком.
10.19. Страхова виплата здійснюється Страховиком не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з
дня підписання страхового акту, що складається Страховиком, якщо інше не передбачено
договором страхування.
11. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ. СТРОК
РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

ПРИЙНЯТТЯ

11.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат є:
11.1.1. 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;
11.1.2. вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на користь якої
укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
11.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору
страхування або про факт настання страхового випадку;
11.1.4. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без
поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру
та розміру збитків;
11.1.5. інші випадки, передбачені законом.
11.2. Договором страхування може бути передбачено, що:
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11.2.1. Страховик звільняється від страхової виплати, якщо Страхувальником (Застрахованою
особою) не повідомлено Страховика про зміни, які суттєво можуть вплинути на рівень
страхового ризику, якщо інше передбачено договором страхування;
11.2.2. Страховик звільняється від страхової виплати, якщо Страхувальником (Застрахованою
особою) подано Страховику неправдиву інформації та/або документи про факт настання
страхового випадку, які мають бути надані відповідно до встановлених Страховиком вимог,
в тому числі з метою завищення суми страхової виплати, або документи, що неправильно
оформлені, мають виправлення або які підписанні особами, які не мали на це повноважень,
якщо інше передбачено договором страхування;
11.2.3. Страховик звільняється від страхової виплати в разі неподання Страхувальником
(Застрахованою особою) відповідно до умов договору страхування документів, які необхідні
Страховику для прийняття рішення щодо здійснення страхової виплати, або несвоєчасне та
не в повному обсязі подання документів, що підтверджують настання страхового випадку,
розмір завданої шкоди та є необхідними для здійснення страхової виплати, якщо інше
передбачено договором страхування;
11.2.4. Страховик звільняється від страхової виплати в разі неусунення Страхувальником
(Застрахованою особою) протягом узгодженого з Страховиком строку обставин, які підвищують
ступінь страхового ризику та про необхідність усунення яких Страховик письмово сповіщав
Страхувальника (Застраховану особу), або несплати додаткового страхового платежу за
підвищення страхового ризику, якщо інше передбачено договором страхування;
11.2.5. Страховик звільняється від страхової виплати в разі порушення Страхувальником
(Застрахованою особою) умов договору страхування;
11.2.6. Страхова виплата не здійснюється у випадках, зазначених у розділі 5 цих Правил, якщо
інше не передбачено умовами договору страхування.
11.3. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у
здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону.
11.4. Рішення про відмову в здійсненні страхової виплати приймається Страховиком у строк не
більше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту одержання Страховиком заяви про страхову
виплату та документів, зазначених у розділі 9 цих Правил, з урахуванням підпункту 8.1.6
пункту 8.1 цих Правил, та протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття такого рішення
повідомляється Страхувальнику (Застрахованій особі, Вигодонабувачу) в письмовій формі з
обґрунтуванням причин відмови, якщо інше не зазначено в договорі страхування.
11.5. Відмову Страховика у страховій виплаті може бути оскаржено Страхувальником у
судовому порядку.
12. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
12.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у
разі:
12.1.1. закінчення строку дії;
12.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
12.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором страхування
строки. При цьому договір страхування вважається достроково припиненим у випадку, якщо
перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою
Страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги
Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору страхування;
12.1.4. 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»;
12.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
12.1.6. прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
12.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.
12.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
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Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія
договору особистого страхування не може бути припинена Страховиком достроково, якщо
на це немає згоди Страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо
інше не передбачено умовами договору та законодавством України.
12.3. Зміни, які відбуваються в страховому ризику після укладення договору страхування та
які збільшують ступінь або обсяг відповідальності Страховика, дають йому право змінити
умови страхування або нарахувати додатковий страховий платіж, якщо це передбачено
договором страхування.
12.4. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона
зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
12.5. 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 страхових виплат, що були здійснені за цим
договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням
Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені
ним страхові платежі повністю.
12.6. 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 страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим
договором страхування.
12.7. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові платежі було здійснено в
безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.
12.8. Зміни та доповнення вносяться у договір страхування за згодою Страхувальника та
Страховика шляхом укладання додаткових угод, підписаних сторонами, і які стають
невід’ємною частиною договору страхування. Порядок внесення змін та доповнень у договір
страхування визначається умовами такого договору страхування.
12.9. Договором страхування може передбачатись застосування окремої процедури внесення
змін до договору страхування за ініціативою Страховика або за ініціативою Страхувальника
в порядку, встановленому у такому договорі страхування.
13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
13.1. Спори по договору страхування між Страхувальником (Застрахованою особою,
Вигодонабувачем) і Страховиком вирішуються шляхом переговорів.
13.2. Якщо сторони по договору страхування шляхом переговорів не дійшли згоди, то
вирішення спорів здійснюється в порядку, встановленому законом України.
14. СТРАХОВІ ТАРИФИ ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ
14.1. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі
відповідної статистики настання страхових випадків. Розміри базових річних страхових
тарифів наведено у Додатку № 1 до цих Правил. Конкретний розмір страхового тарифу
визначається в договорі страхування за згодою сторін.
14.2. Розмір страхового платежу визначається шляхом множення страхового тарифу
(Додаток № 1 до цих Правил) на страхову суму, що встановлена договором страхування.
14.3. Страховий платіж сплачується одноразово або частинами відповідно до умов договору
страхування. Договором страхування може бути передбачено поетапну сплату страхового
платежу за визначені відповідні періоди страхування (періоди дії страхового захисту).
14.4. Страхувальник може сплачувати страховий платіж готівкою в касу Страховика або
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шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Страховика. При цьому, якщо інше не
передбачено договором страхування, днем сплати страхового платежу вважається день
зарахування страхового платежу на поточний рахунок Страховика.
14.5. Страхувальники згідно з укладеними договорами 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. Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну
територію відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних
розрахунків регулюється відповідно до вимог законодавства України про валютне
регулювання.
15. ОСОБЛИВІ УМОВИ
15.1. Усі заяви та повідомлення, передбачені умовами договору страхування та цими
Правилами, повинні здійснюватися Страхувальником у письмовій формі, а заява про
припинення дії договору страхування надсилається рекомендованим листом, якщо інше не
буде передбачено договором страхування.
15.2. Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, причин відмови у страховій виплаті,
зазначені у цих Правилах, але які не передбачені Законом України «Про страхування»,
повинні бути передбачені договором страхування.
15.3. У кожний договір страхування по взаємній згоді сторін можуть бути включені інші
умови, якщо ці умови не суперечать законодавству України та цим Правилам. Страховик
може розробити у відповідності з цими Правилами спеціальні програми страхування, у тому
числі із спеціальними страховими тарифами в межах страхових тарифів, зазначених в
Додатку № 1 до цих Правил.
15.4. Умови, що не врегульовані цими Правилами, регулюються договором страхування та
законодавством України. У випадку, якщо договір страхування конкретизує, уточнює або
доповнює положення цих Правил, то пріоритетну силу мають положення договору
страхування.
15.5. Згідно умов статті 16 Закону України «Про страхування» договір страхування може
містити інші умови за згодою сторін.
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