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тЕрмlнолог|я

Вuzоdонабувач - Аrзцаllа фiJична особа або юридщц Фоба яG молё f]ииприаачена СФахryва lьником за зrодою За.,ра,оваFоl ;-О" 
""" у-"д".,, i"i""6py

!pilt1"*" о* отрймання cтpaxoвoi виплати у випадку с,"р,l зi*р"йо,iот о"оi;iвиладу Виъqо]аЬчвача прjз4ачеtsоlо гри уfаданнl доюворустоаryванffi може бли яMlнero С-раfrвал"ьиом lа зэаою Заораtова"о: о.оО, ii
c-paiyвa, /9 яFло.rя особа ре поиlначена або поvерла, то L.pa{oвa виплаlJ v nali

вапчя Заста\ова loi особи виrга"усrьсq 
"."д"о""i,iь,Jастраюваноl осоои за законом

__._ Д :*,! спрахування _ пусýмова чьда vн С ра.чвагьником С-рачовиром,задtsо якоi сlраховиr бере Fa себе зоDовязанья прj
з!,rс]/ти сФл4фу виглату страryвальниkу 

"ь","-б,, .,",;"ъ;;i-r-д;;;;;1
-раФва, яq страYувапь], qФ ушадеiий до|овiр mDа;чваiня а
l,]о:учвт+и зоOовяJус-ь^9 с]лачувJту doaxoвl плаrе*, в уоаноыенi Ътроlи тавиконувати lншl умови доюв
!?ё"_||у| ",::ё" 

оф Ui;ча 
,3aKpi, ;еtsа 4о{YменталоFо уt.а, шо -ол,m. яr рав/лоv.аGмФи Форш, ra гдФавi 4lючоrо до овооч .-рахчваrня шо вiдбивас доl;stsенlя

р_ стр.дмшя l lд-исуеlося Стоаryвапьни,ом lСтрахов/юvJаспрехована особа - фзи lнa особа, сто.овно якоrо у4аqе.пи доrовiр

Захворюванв (хвороба) _ розлад здоров'q порущення правильно'lдlяльностi

3аороб я нормальний психосоматичний стан органiзму людини,
/нбал,?яЬпь-соU,альнаредоФаlрс-ьвFаФдоtr,орчЙ.,""доро"'".-p,ua.,,

ро3ладом функцiй та обмеженням житг€дiяльнi.тi,

..,___З!:р!, - лрипинення фЬiолоliчних функцiй органiзму .iдтримуючих його

Сmрdоеа вuФаmа Фоl!ова сума, яка виплачуёться Страховиkом вИповhно доvMoB доrовооу сrра{ування пои Fаdаннl с-рачовоrо випадку,
Спрахова сума тошова cvмa в меюх по СЬахшп вдповhьо до }мовдоrовору страхування зобов'язаний здiйснити страхову виплату лри настаннl орахбвоrо

Спраховud] ечлаёоN - полiя, передбачена доrовором страryвання, яка вiдбулась i
бов'язок С раrови}а Jдиснуrи ви]l a-v сmаховоlФм, la66liаасr/чи) сlраучвапьнич (1асrоаюванlи особll.и вjlодоtsабува"у

lрошова счма, я(у с-пjчуе Страхувапьниl Страtовику за le,цо осlанши ]оОфЭJус]ьLя Jlцro умов до-оворч .-рахчваьFя здЙсчиl/ ву D allc-pd{oвol сум/ r i_Uac ичи, -ри Ha.ra]rl Фоаtовоrо вrпадку
ев в подя ra вппадо[ яFоl гроводиться cтoaxyвdнHq i я€

ма€ ознаNи ймовlрноdiта випадковоd настання

_.__. _С.р:\??.!О mарUф - ставка страховоrо внеску з одиницi cтpaxoвol суми зав8rачении iерюд страхування

9mрахувалыuш - юридичнi особи та фjзичнi о.оби, якi умали iз Страховиками
доrоворrcтрlхчванн9 або е страryвальFи(ами вдповiднодо за,оьодавс,ва v,pail,

якшj ]чаrерrq яхо,о.яебудь наиvеFчвання або поняпя не заФережене
дljсними lloавилаvи че може бли визначене, виtодячи lз за{ону ; нормаIивьиt aпiB,
то_таеrаймфуваNня або лоняпя викориdову€ться у своему звичайному лексичному



l. зАгмьнl положЕння

| ' rla пшсввl U/х Правj l la вiдгов,аrо до З.{оFч Уфа ну Гро clpdxyвa rя' и
Lr'вгоноlо заьо]одавс-ва ybpai]n, товариФво з додатховою вiдповiдальнiстю
"cтpatoвa ко панiя "СОЮЗ_ДН!ПРО' (далi по тексту Страховиф уюада€ э
юридичними та дiездатними фЬичними особами, Иалi Страхувальники), договори
добров]льно.о страхування здоров'я фомадян на випадокхвороби (дал] Доlовори),

1 2, цi правила реryлюють вiдносини Mix Страховиком та Страryвальником 3
приводу страхування на випадок завдання шкоди хипю та здоровю фiзичноI особи -Стрэхувальвику (Застрахованiй особi), внаслlдок розладу здоров'я при NacTaHHi
в/. Ё"е-jх ДоlовоDом ffоаtуванFя Фрахов/\ ву, адsв

1 3, Страхувальники мають право ушадати Договори Фрахування Фосовно себе
або Tpeтix осiб за !' згодою (далj по тексry _ Застрахованiособи)

У випадку, kоли Страхувальник уклав Доrовiр стрэхування стосовно фбе, вв
одночасно е i Застрахованою особою

'1,4, СтрахувальNики мають право призначати lромадян або юридичних осiб
/в/-одо,абувJчiв) я{ чо{ло ra.Haтj Jбjl{в Y оезчль-а-i нас aHF9 с.ра}овоrо вrпадtrу
для отримання.траховоlо вiдщкодування, а також замiнювати iхдо настання страхового
випадку, яkщо ]нше не передбачено До.овором страхування Яхщо TaKi особи не бчли
поизна{рнi, lо у випадrч смертi стоа, увдьниl а фвичtsоlособу одеру<увачем .-ра\овь о
вiдшкодуваNвя признаються йоrо сладко€мцi

1 5 Страryвальником мохе бtти юридична особа (пiдпри€мство усганова,
органзацiя будь якоlформи власноФi), яG уиада€ Доrовори страхування фiзичNихосiб,
Застрахованi особи можlть набувати прав iобов'язкiв СтрахувальниG згдно з
Договором dрахчвання

1,6, Якщо ]нше не передбачено Доlовором Фрахування, ЗаФрахованою офбою
мохе бrти фiзична особа у вiцi вh З-х до 70 poкiв Вhносво осiб у вiцiдо 3_х i понад 7О
рокв, а таkох iнвалдiв 1 або 2 rрупи, oci6, страя(даючих хронiчним алкоrолiзмом,
наркоманi€ю, токсикомавiею, психiчним захворюванNям, або знаходящимися у мiсцях
поэбавлення свободи, необхiдно, якщо Страховик Страхувальник дали зrоду на
умадання Доlовору страхування, подання додатковоi iнформацii з боkу останньо.о,
доцiльн сть якоi визначаеться Страховиком

l7 не провод/ть.q с-ра,ува]rя грот,]равниl lHlepec в
1 8 Договором страхування можуть бли передбаченi додатков умови, що не

зазваченi у даних Правилах - за тодою Страховика та Страхувальника, та якi не
суперечать чинному заkонодавству Украlни.

2, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВДНВЯ

2'ГредVеlом Доювору страдваннq с MarHoBi iнlереси, що Fe суперечаlо
закону, пов язавiВ життям, здоров'ям та працездатнjmю Заdрахованоi особи,

3, стрАховА сумА, стрАховиЙ тАриФ, стрАховиЙ плАтlж

31. Страхова сума встановлю€ться за згодою стор]н та фiхсуоться в Договорi
страхування для кожноl застрахованоi офби

32. Страховий тариф за конкретним Доlовором страryвання вФановлюбться за
зlодою сторн на пiдстав] базовоlо тарифу та хараперу страхового ризику (Додаток Nsl

3 З. Страховий платiж визначаеться

З4. Страховий плат ж сплачуеться

на пiдставi cтpaxoвor суми, cтpolly страхування

в Фошовй одйниц, встаноыенiй вiдпов]дно до

35. При несплатi Страхувальниkом насryпноi частини dрахового платеr9 у
BcTaBoMeHi строки дiя Доrcвору страхування вважаеться припиненою

.l



J,б V oaJ, проведенtsя пiд !асдп Доъвооч страхуваьь" грошов/, оефоом ,оялом
:ю.а:и reеерdчю, Ффюво'Lумj Ф oato.olo пl а e.<v зд лсчюс .ся зilдjо з yMoBaMlrl о/дуть визначен vрqдом

5 l 7 Зачворюванвя на СНlД (зоkрема

наб}iггя чинностi Доlовором frрахування або як е
аоо травми, цо iснували до початку дii Доrовору

52 Н" е с,раlовим виrа! |ом LMepTb Засlоахованоi о.об, внаслдоi подlr, з.зн.чеl /{ у

5l обмехФF в\азаi у г5.1 мояtтD бпJ зlя.i, я,шо м,а Стра\оsи,ом тас-рdiчвапьчикоv бvде всlаlов,еча о.обл/ва qоvомеr,с,ь l li.'jагод/ перед

профе.]йних обов'язкiв)
5,] В. Вродхен]пороки,
5 ] 9 Захворювання, яkiмали мiсцедо
результатом будь_якого захворювання



Доlовору страхування та буде зроблено эастерехення у Договорiпро прийняття ризику на страхування э використанNям вИповiдних
до тарифу страхування (Додаток Np 1)

6, строк тд мlсцЕ дliдоговору стрдхувдння

6] Договiр страхування уиада€ться на строк до одвого року, на р ( та на бльший
:-]i Догов]р страхування вважаеlься коротюстроковим якцо вiN уmадений на строк

: : ,]оговiр страryвання набувае чинностi з моменry внесення першого страхового
:-:л} якщо Nше не передбачене Доlовором страхування

бз Дя Договору страхування закiнчуоться о 24 годиs дця вйзначеноrо Договором:, :._э закiнчевня Йоrо дт
a,1 Страховик несе вiдповдальнсть зriд!о з Договором страхування в межах

:- :., передбаченою таким Договоромa5 Договр страхувавня де на територil Украiви, якщо нше не передбачено
-:-.::э.л, страхувавня

7. ПОРЯДОК УКЛМАННЯ ДОГОВОРУ СТРДХУВАННЯ

i ] Пдставою для умадення Договору страхування € письмова (за формою:,,:_эrеною Страховиком) або усна заява Страхувальника страхчвальвик може
. , / _lo-oвooy, оа/чвJ, lq рр l\осо,Jоffоа/овd]у/о,lо]г/ш_Jdi\rодоо

У раз страхування lрупи ооiб невйсмною частивою Договору страхування е
: /..i Застрахованихосб
:,, .сд.нн заяви на ушадання Доlовору страхуваяNя Страхувальник (у раз потреби)

анкеry про стан здоров'я особи, яка ма€ бути застрахоsаною або-::r.дженiя нею медичзого оостежеNвя У разi вiдмови СтрахувальNика вд вй(онання
Страховика, ойанNiй мае право вiдмовити в уgаденнi Доrовору

я ,мёqJt lo.o v двоч пр/мl aloв/ юридиiн,,, ,rdlоqql6.я /по од, ому р/м ol /,у/ у.о,] / l] --орiч
.:.- ушадення До.овору страхування може посвдчуватися страховим свиоцтвом

.,-.ом. сертифiкатом) цо € формою Договору страхування.
-._о дiя Договору страхування поширФоться на групу Застрахованих осб, то ocTaHHiMl:_jтb ьути додатково видан документи, цо посвiдчують фап ушадання ДоIовору
- ] Умовами Договору страхування може буги передбачеNо використання перiоду: .lвання протягом якоrо захворювання (смерть нвалiдност внафiдок
:аl.срювання) ве буде визнаваiися страховим випадком,: умовами договору страхування мояе бути передбачено лiмiтування клькост
jэr3.рфвань,якlбудуть визваватися страховими випадФми

Доrовооч Llo.x,,Barнa мо?ё о}-и -ёредбdiечо
'oo!l/ v pн.l г }/ваrtsя за\ п/ва ra] r, лq зd.l] еччq р о-о

.эtзорювання будль визначатися страховими випадками,
- i Страховий плаrж сплачусться Страхувальником одноразово !и састинами,otiв'oBv lи беJо lB ову форму ро.ра,у lrB зliд_о з д,Фiим

- a При несллатi Страхувальнйком страхових платежiв у встановленi Доlовором строки
: я Договору страхування вважаеться достроково припиненою у випадку якщо першиЙ
зa. черговий) Фраховий платiж не був сплачений за пйсьмоЕою вимоrою Страховика

-..тягом 10 робочих днiв з дня пред'явлення TaKol вимоги Страхувальнику. я(цо iише не
-ередбачено умовами Договору,



8. прАвА тА оБов,язки cToPlH
З 1, стр.хувальни( ма€ право]
:" Зд,ис фаl/.о, роъ Jа в/rо, ань9м умовДо -ьору: Ziбrefrи ýпи до vvoв Доlовору -Toa,vвarrq v l;оедбаrё/очч Jуми ПрJвулами

, , : Д:: .r:::: }". ::"r" дlо доrовооч вяповiqFо до ро lд lv t.] ч\ .,]рdвr'_

.- ],,:'р""":l:.lч i] Ч'*"р:'"-**." *п(ч свiдоL-ва, сёрlуФi агч) у раз Joloвидачl д,/б, iKa.y в-ра,ечиу еьзёмплсо ,"р",,;"") 
"";*"",;;

а.2, Страхувальних зобов'язаний:
: : r Своечасносппачувати
':.:._l:: l,y"a.:]l Д:.вору L.paYyBJl ,Ф надаlи rФормаLю про в., в|ломl /ому_:.::::",у:,Y::,"_,у.. 9ol нрl . pdYoвolo оизиrу , 

"рот" оv дi. uбuuv l lраyчв.чря l и(ьчово ювйомпql, .lpa.oB/M loo 
"( :"*" в ,,}п;,

: 2 3 ПовИомити Страховика про нш дючiДоrовори страryвання цодо цьоrо предмету

8 З б ВЕOасти Nа Фроk до бО дNlв
:lплати або здiйснення cтpaxoBoi виллати
:эсlавин страховоlо випадку

8 ] 7, Вlдмоsити у (фа{оЕ|и виплат]
8 4, страховик tобов'яrа'ий,

лрийняпя рiшення про здйсневNя cтpaxoвoi
у випадку вивиkвення cyMH]BiB щодо причин та

в]дповИнодо роэдiлу 12 цих Правил



сфаховоi виплати !]]ляхом сплати Страryвальнику неуФойки (штрафу, пенi) розмiр якоI
.изначаоться умовами Договору страхування,
€44 Не розголошувати BИoMocTi про Страхувальника та йоrо майновйй стая, за
.инятхом випадкiв, передбачених чинним закояодавством УкраIни,
З 4 5 У випадю/ прийвяпя рiщенNя про вhмову у виплатi, у передбасений Договором
:трок повiдомити Страхувальника (Застраховану особу) або Виrодонабувача
сладкоомця Застраховано' офби) про вhмову у Фраховiй виппатi
эбlрунryванням причин в дмови
8 5 За одою Фopiн Доювором страяуваNЁя мох.уть бtаи передбачез] додатковi права
ia обов'язки cтopiн, що не суперечать заюнута цим Правилам,

9, ДlТСТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ HACTAHHl СТРАХОВОГО ВИПМКУ

Э ] При настаNн страховоrо випадку Страхувальник або особа, яка мае одерлryвати
iйплату (ЗаФрахована особа, Виrодовабувач або спадкоемёць) повинен протяlом З_х
ообочихдвв повiдомити Страховика про наставня страхового випадку вiдпов]дно п.8.2.6

9 2 Звервутисядо вiдповИноrо медичного заюадудля отримання медичвоi допомоги.
9 З Надати Страховику документи, необх]днi для визначення розмiру збит{у та
с(qадання страховоrо акry.

10, пЕрЕлlк докумЕнтlв, що пlдтвЕрдкують нАстАння стрАхового
випддкд тд розмlр зБиткlв

i01 При HacTaHHi страховоrо випадку Страхувальник або особа, яка одер}<уе виплаry
IЗастрахована офба, Виrодонабувач або спадкоемець) нада€ Страховику:
j0 1 1 Письмовузаявупро виплаry,
]012 Доrов р страryвання.
]0 ] З, Документ, що посвiдчуб Застраховану особу або Вигодонабувача (спадкоемця)
j0 ].4, Документи, цо пiдтвердr<ують фаб настання страхового вйпадку ((опя лист(а
.епрацездатноdi або довiдка лiRувально_.роф]лапичвого замаду з зазначенням
:аrнозу та TepMiHy л]кування, пiдписана вiдповiдальною особою та завiрена печаткою
l ryвально,профiлапично.о заФадуi виписка э амбулаторноi картки або випг з ]cтopii
iзороб/ laвipetso] в установпе]ому за{оFодавс,вом порядку, з зазFа!ечrсм дЁ-rозу та
repм ну лкування); розрахунковi документи вФановленот форми (оригiнали фс@льних
сфвих чекв ix копii, розрахунковi квiтавцil та т,л); ориriнал або налехним чиNом
!зое,а ,опiq доваь, мFди{о_со lia-6Ho' експер,tsоl _омс' про BLla]oвl енн9
lвмдносi; нотар]ально завiрена копiя св]доцтва про смерть Застрахованоi особи; при
-еобхдност iнщiдокументи, цо свiдчать про причину смерт] застрахованоi особи] для
.iадкосмцiв документ що пiдтвердrq€ право на спадщину)
.]оцльнiсть надавня вищеваведених до\ryментiв визначаеться Страховиком у Доrоворi

11. порядок lумови здlЙснЕння стрАхових виплАт

' ! ' Грj -ао aHFi с-рахово-о вуг.дку С-ра\овйk з! иснюс Фра/ову в/пла ry ra пцс ъвl
_&аNих Страхувальником або особою, яG одерrч€ виплаry (Застрахована офба,
Вигодовабувач або спадкоемець) документiв зriдно з розд]лом 10 цих Правил i

lo.oвopoм , 1paryBarнg мо*е бл/ передбаrено здi;счеtsFq с1paxoвol вигпати шляхом
отати Bapтocтi наданоl застрахованiй особi медичноi допомоги (медичноi послуfu) у
:зсl1 ll rаiворювdFrям в vе/€r суми яlа пдляlас ву-патiза даним заtворювJtsFям
зiдно з письмовим розпорядженням Застрахованоi особи про оплаry Bapтocтi медичноI
Jэпомоrи Страховиком,



В залежностiвiд vMoB (комбiнацil умов) кон кретного Доrо во ру страхувания виплата мохе

-] 1] У визначеномч вiдсоп<ч (в дiапазонi вд 0,01 до 10 ковкретнйй розмiр
зизнача€ться в Доrоворi страхчвання) вiд cтpaxoвoi суми за кожу добу безперервного

\Jвання За( фа!оваl ol oLoor, До,овооом сlрJYуваhrq Voxe ,еое!ба laт/c,
l,tаксимальниЙ строк лirqвання, за кожну добу якого Страховик зд]Йснюо страхову

-] ] 2 У визначеному вiдсотку (конкретний розмiр визвачаёться в Доювор] страхування)
Б,] cтparoвor суми за фаkтом захворювання В Залежностi вд TepMiHy безлерервного
. ryвання Застрахованотособи]

у % вiд страховоl суми,
визнача€ться в доrоворi

^арапер 
надання медичNоi допомоrи

Jперативне лiьlвання в умоваt

1а0

з5 100

Дiапаэон значень у % вh cтpaxoвoi
суми ковкретний розмiр визначаоться в

лбrовооiстоаrvвання
,l0 100

-' ] З У визначеномч вiдсотку (ховкретний роэмiр визNачаеться в Доювор] страхування)
.: cтpaxoвol суми за фапом захворювавня в залехностi вiд хараперу вадавня
ч.дичноi допомоги, необхiдноi для лiкування Застраховано] осоои:

.тацонару
irнсервативнё пiьryваннq в умова( 10-80

]]зидка медична допомога 10- ]00

:чбулаторно-пол б]н]чна доломоrа 5-50

5 -60

а-но.тичне обстеження 5-60

" '! у визначеному вiдсотку
:-ебус Nадання стоматолоriчноi

за фапом захворювання якевд страховот суми

-::rшеввя розвитку прор Jуваввя зуб]в 10-50

:.-JH pyвaнi та lмпапнi зуби
,]0 50

10-60

Перел r страуових випадkiв

l:rооби пульпи l перi.п kальних тtанин 10-60



Гiнгвiт хворобипародонта

йш, уййййЪi]Ъфубо|!
]0-60

1о 5о

Щелепно_лицьовi аномалii (вшючаючи аяомалiю
-рикусу)

rц уражеввя зубв iопорноrо апараry

]0_90

i.ти poToBoi порохнини

ао

Ьороби слиннихзалоз

aтоматит та пов'язавiз ним ураження

- ц ) вороби ryби i Физовоi оОолонки поро*нини

уро6/ язу а

10 -60

10_60

1о 60

" ' 5 У визначевому вйсотi,у по фапу стаховоrо випадку, визначеЁого в п,4 ].а) цих

перепirстраrовй/вйпадкiв

10,60

-1ади психiки та поведiнки

!=:Jби диlальноi системй 10-60

10_60

10 60

] 0 ,70

10-90

-- - a : .изначеному вiдсотку вiд cтpaxoBoi суми у випадку cмepтi 3acтpaxoвaнoi особи
€-:э< Фхворювання в залежвостiвiд перiоду дii договору та причин cMepтij

Пере.l/ страlови, випадkiв

:Ё-. ЗастраховаHol особи вИ хронiчноIо

=!:{спзання у зв'язкуз яким застрахована

rj- эфрталася за медичвою допомогою,
я,з-lася на л куванн таlабо перебувма

= ,-э!фрному облiку

Вh ] до4 40

Вiд5до8 90

Вiд 9до 12 ,l00



заiворюзання у зв!язку з я!им Застралована
осооа Nе звертапася за медичною
допомогою, нелiкувалася, не знаtодилася на
диспанфрвому облiку

1] 1,7, У визваченому вiдсотку вiд
вставоФена застрахозанiй особi

Смерть ЗастраYовано] особи вц

страхэвоl суми в залежноФiвiд rрупи iнвалiдностi, щовнаФдок эахворюванвя:

100

]14, Страховик приймае рiщення про
страчOвий ап на протязi 7 ми робочих днiв

Страхова виплата здiйсню€ться Страховиком
сюадення страховоlо абу,

здiйснення Фраховоi виплати та сшада€
з дня отримання в.х необхiдних документiв

на протяз 7_мй робочих днв з дNя

Pi €ння про здйсrенр9 с-рачово1 вуппаlи ч зв'я]lу J Jd)ворюваrням
JастраховаFою осоЬою у звяз<у чи lп /r речовиF J ме.ою
спявiння, приймаоться Страховиком ва пhставi документ]в цодо умов * пр"."""" ;;настання захворювання
11,5 За кохну добу затримки cтpaxoвoi виплати, яка ст ася з вини Страховика, ним
сп]а"уt lосq TFc у розмiоi що виз lача€lься в Доl oвool срахуваьts,

12, причини вцllllови устрдховlЙ випл^тl

12,1. Пiдставою для вiдмови Страховика увиплатiо:



]2] ] Навмиснi дii Страхувальника або особи, на користь якоr уиадено доrовiр
страхування, спрямован на яаdання страховоrо випадку Зазначена Nорма не
пощирюоться на дii, пов'язан з громадянськоrо сй сл}D(бового
обов'язку в сrанiNеобхiдно'l оборони (без перевицення ll меж) або захисту майна жипя,
здоров'я чест гlдност та дловоi реплацl Квал фiкацLя дiй Страхувальни(а або особи,
tsd ору( ь q_о уfdдеtsо Доовр сmа,]ва вqговilrо до чrts,оlо
законодавства Украlни,
,l2,],2, Вчинення Страryвальником{ромадянином або iншою особою, на користь якоi
уФJде-о Доl oвio dоахчваtsLq ум/ Fo о -почjiч -опр/зввдосlоJiовоlов/]адry'2 ' J ПодJ , я Сlраlувапьrуюч свдомо tsе Ddвд/виl вlдочоr ej гро об .,
страхування або про фап ваФапвя страховоrо випадку
'l21,4 Несвобчасне повiдомлення СтрахувальNиком про Nасъння страхового випадку
Ьёз -ова+-jх rа -е -ричи, абоL BopРrrq'Toaxoв/boв переш\ол у визlасё , обLlавуl
хараперу cтpaxoвoi виплати та розмiру виплат.
12,1 5 lвщiвипад(и, передь
l2 2'моваму До,овору сlраrувdF-. мочло бут/ ]рредбJчеч l J, о l lr_ i - дl,авj лl я
в]дмови у страховiй виплат, якщо це не суперёчить закону
]2 З Ршення про вiдмовч v страховiй виплатiприйма€ться Страховиком ва протязi7-ми
робо ,\ д, в J q lc o-p/Marнq B.lx , ео6, дtsи) докумеFllв la говiдомлq! lblq
Страхувальниry (Застрахованlй особi, Вигодовабувачу або спадкоемцям) у письмов]й

форм зоб/рунrуванням причин вiдмови на протяз] ]0 днiв з дня прийняfiя ршевня

13. зtlillни, доповнЕння, умови припинЕння д[i договору стрмувАння

]З,] Змiни iдоповвенNя до умов Доrовору страхування вносяться за зrодою Страховика
i С, раlувалыира .а пlл.-ав оltsпроlqом5_1jоооо!и/дFlв.
моменту ii отримания
l ) 2 зм н/ l доповFеrrя до tMoB до оворч, lpJl/BaHFa,aoyвa olo
офор пёtstsя додJ Koвol /lоду до д.чо,о До овору .-ра}чва,чя, 9, Lo , -е ]е
передбачене Доrcвором страхуваNня
1з,з Якщо будь,яка з cтopiн не згодNа Nа внесевня змiн до.овнень до Доrовору
страхування. в 5-ти деNниЙ TepMiH вирiшусться питання про дю Догобору страхування
на попереднiх умовах або про припинення його дii,
]З4 Дя Договору страхування припиняеться та Доlовiр втрачае чиннiсть за зrодою
cтopiн, а також у разi:
13,4 1. За(lнченtsя строry д i
1З42 Виконавня Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повномуобсязl.
1з 4,З Несплати Страхувальником страtових ллатеж]в у встановлен Доrcвором строки
При цьому Доrовр вваха€ться достроково припиненим у випадку, якщо перший (або
черrовий) страховий плат]ж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика
протягом 10 робочихдвiв здня пред'явлення Taкol вимоги Страхувальни(у, якцо jнще Ёе
передбасено умовами Доrовору
1з44 cМepтi Застраховаио'i осоЬи.
страryвання де(лькох осiб одвочасно
прйпиNяедLю тiль(и вдносно цоi особи

Якцо Договiр страхуваявя було уФадено лро

у разi смерт однi€-l Застрахованоi особи Доrовiр

1З,4 5 ЛiквИацii Страхувальним юридичNоl особи або
о.оо/ Jи Blpal/ l/M дл Jдаlнос,l ]а BrHq,{oM ви ад, в

cмepтi страхчваль й(а,фзичноi
пеOедбачевих законом УкраIни

1З 4 б Лjквiдацii Страховика у порядку встановленому законодавством Украlни.
]з 4.7, Прийtrяпя судовоrо рiшення про визнавЁя Договору страхування недiЙснйм
]З48 В нших випадках, передбачених законом
1З,5 Дiю Договору страхування мо*е бути доФроково припинево за вимогою
страхувальника або Страховика якцо це лередбачено умовамй Договору страхувавня.
дя Договору нё може бути прйпинена Страховиком достроково, якщо на це нема€ зrоди

l]



Страryвальника який виконус Bci умови Договору страхуваNня, та якщо iнше не
передбачено умовами Договору та закоNом,

_ lЗ 6, Про HaМip достроково припивити дiю Договору страхування будь_я€ сторояа
зобов язана повдомйти iншу не пiзнiш я( за ЗО калёндарних дн]; до да припинев;я дil
доrовору страхування, якцо i!ше яим не передбачено]З7 У разi дострокового припинення дl Договору Фраryваяня за вимоrою
С-ра,увальни J СlоJ.овик roвбp,.. иоvустоаrов l ла-рхl J. ,ерод _о.Jlущrв(чдо
]а. -ченtsа ! Доlоворч, з вiдрахувJ rяv норvаlивl /l виlра,

oo.paxv ,/ .-рахо€о,о -арjфу, фагичFич cloaloвy, ви l а, _о бу]и
здlисненl за цим логовором Фраrування
якцо вимога страryвальника обумовлева порушенням Страховиком умов Доrовору
страryвання, то останв]й повертао Страхувальнику сплачеиi вим cтpaxoвi платехi

l)8 Пр/ до.-роrовочч пр/пи,еrнi дп До-овооу cloa\yвaFl q Ja вимоlоо Сlоа/овиlа
Uтоаwвальч/ку повер,аюто.q ов]t.ю сала FFi]/M с-ра?оы r, aIeai,
Якцо вимоrа Страховика обумовлена невйконаввям Страхувальнйком умов Договору
страхування, то Страховиk повертае йому cтpaxoвi платея] за перiод, щозалищився д;
зак]нчення дi Доrcвору з вирахуванням нормативнйх витрат на ведення слрави
визначених при розрахунку Фрахового тарифу, фапичнйх страхових вйплат, що були
здйснен эа цим Доrовором страхування,
1з,9 Не допускаеться повернення коштiв готiвкою якцо платежi були здйсненi в
беrотЬковiй формiзаумовидостро(овоrоприпиNеннядlДоrоворустрахуванвя
1310 Договр страхування вважаеться недйсним iз часу Лого умадеriня у випадках,
передбаче|их в]дповiднодо Закону Укра)ни (Про страхува!ня) а такожураa], коли йоlо
уюадено пlсля настання страховоrо вйпадку

,l4, порядок вирlшЕння супЕрЕчок

141 Супереч(и за Договором страхування мх Страхувальником ]Страховиком
вурJую b,q шяiом еое-оворв, d ри нд loc9lFe]Hl зю.и в порqд} в( JJовлеFому
чинним законодавством Украlнй
14,2 Страховик приймао претензТ вiд Страхувальника (Застрахованоr особи
Виrодонабувача або сладкоемця) що випливають ь Договорв страхування, в строк
переqба.- /, , оd]у В .у.овомY -оряд{у rреl"ts- за
ло оворdму Фоdхчваts а роJl, ядаю-о,я в|д-овдно до ropм c/rFo,o ]ароFодавс ва

15, осоБливl умови

15 l вiд овдно до мsdро.lj( с/Фем c-paryBa]rq яtr вjvа,Jю-ь заФосува]rq
ччФl{овачиY vMoB cTpaYyBэrrq ло,овооу с pawвal ра у. адаю.ося вдповlдtsо до такич
умOв страхуваннЯ з урахуванням вимог, передбачених Законом Украlнй ''Про



Додатоц Nq 1

dо П рав uл Ообров iльно2о
сmрахування заоров'я м вчпаёох хеороб

CTPAXOBI ТАРИФЦ

l 
тlфиj р чrи' L,раtфф таоуФ сшада- l4 % вlд L patoвol суvу

: ,л:л:?:'"]: _,:|19 для (о 
"ре l о о оо'L.ry l -ра\чва ня в.таFовлю ,l ь( с , а lд.тавlUaroвoгo ариФу оеф,Jанl в в о(човч яv\ lола.енl фалори -оyараперизують предмёт стра,ування

Доlовором с pa,vвarнq роJоаtову!rьсq Uлq/оv
рорФцьlти Bcta|oB ою-б(9 с-ра)ови ом в lалеь,осll вд p,j,."".,"", d;;;",;с-а ь, хаоа ,ео 

дiя, ьчо.,l, M.le про\уваrчяс,с] яоровя с pa,vBa, оFи а,заfrоа{ова,о, ocoonl poi",p r"р,оду'о,;;;;;' ;;;;;.и ппьNсгь З.сlра)ова lr( pl с роwвапчrрупп о.lО а ;,, их слФ",,{d"lOU'B лопусrа--ь.9 ви,ор/сrаьFа (opj у.ч/. коефillсr.rв лоороl *"r яач<iди *"вдапа]он 01_70
Pi,:1.: :а 

фде+я ,, pJBy cloaloB/ а смdдаю ь.ооо вд -рd\овоlо lJрr'ФумаиJчJью дфчсlл,й дпq.,раlчваF-а -ариф ]а о,оемим оо,лоi с ра,Уваь.я 'у: ФёФ|]rF iB н- пови, er ерев/ _yвal/ 4ОооJ_rl ф Uтрdхvфl +дч фда lo раво с-ла-у !|оа,ово гречh lас,иiамА про-яlом mов!от р, д ром 1.в Ф., lo ф - -рфм q vo | ё бw/ poJoa}oвdtsa з. Форму,оюm-премlя = (базовий тариф, % . поправочнi kоефiцi€нти + r,sv"j l'6i; -о"rо""

4. Для Договорiв страхування строk якич меNше l роF/, розмlр страчового тарифу

5_65.6 ,.. l;; l
li ] 

мiсяцiв ]мiсяцЬ мiсяцiв
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