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1,1. На пiдставi цих Правил Товариство з додатковою вiдirовiдальнiстю <Страхова
компанiя (СОЮЗ-ДНlПРО> (надалi
Страховик) укладае Договори добровiльного
страхування медичних витрат (надалi - Договори страхування або
flоговори) фiзичних осiб
(надалi Застрахованих осiб) iз юридичними та дiездjтними
фiзичними особами (надалi
Страхувальниками).
1.2, ЗгiднО з чиннип.| цивiльниМ законодавством УкраТни, Законом ''Про страхування''
(далi.- Закон) цi Правила реryлюють вiдносини мiж Страховиком та Страхувальником
у
сферi добровiльного страхування медичних витрат,
'1,З, ocнoBHi термiни,
що використовуються в цих Правилах;

-

Застрахована особа

-

фiзична особа, про страхування якоi укладений Договiр
страхування. У разi,,коли Страхувальник уклав Договiр страхування по вiдноruенню
до себе,
то BiH одночасно е iЗастрахованою особою,
Близькi родичi особи - чоловidдр},жина, дiти, мати, батько, рiдний брат або сестра
Застраховано-l особи.

?

Нещасний випадок - раптова, випадкова, короткочасна, незалежна вiд волi
ЗастрахованоТ особи подiя, що фактично вiдбулась iвнаслiдок якот настав
розлад здоров'я
Застрахованоi особи або ]']' смерть.
Раптове захворювання - раптове погiршення стану здоров'я Застрахованого,
що
вима[ае надання медичноТ допомоги.
cepBicнi служби (асиGтуючi компанii) - юридичнi особи, що дiють вiд iМeнi та за
дорученням Страховика i координують дii 3астрахованоТ особи, а також особи,представники
асистуючоl компанIl, якl надають лослуги Застрахованiй особi за кордоном в
разi cтpaxoвoi
подi].

слецiалiзованi особи - Tpeтi особи, що е медичними замадами та лiкарнями,
закладами по наданню технiчнот, адмiнiстративноi та юридичнот
допомоги, що надають
послуги Страхувальнику (Застрахованiй особi) через cepвicHi слркби
iасистуючи *ornu"ir1 ,"
мають право на здiйснення cвoe-l дiяльностi.
* Страхова виплата - грошова суlиа, яка виплачуеться Страховиком вiдповiдно до умов
!оговору страхування при HacтaHHi страхового випадку.
Страхова премiя (внеGок,
_
,платiж) - плата'за страхування, яку Страхувальник
зобоаязаний внести Страховику згiдно
з Договором
страхова
гроtlJова
сума,
в межах"rp""y"j""",
якоi Страховик вiдповiдно до умов
_сума страхування зобов'язаний провести виплату при HacтaHHi страхового
випадку.
СтраховиЙ випадок - подiя, передбiчена Договором страхування, яка вiдбулась
iз
настанням якот виникае обов'язок С_траховика здiйснити страхову виплату
Страхуьальнику
(застрахованiй особi) сервiснiй службi або спецiалiзованiй
особi. '
- юридична особа чи дiездатна
фiзична особа, що уклала iз СтрЬховиком
l,логовlр страхування.
"л_ллС,]рлllт]""ик Страхувальник пrае право укладати Договiр страхування по вiдноч:енню
до себе або TpeTix осiб (3астрахованих осiбl за уЙови ri зrоiи,
Лiмiт витрат - умовна величина, в межах якоТ Страховик несе зобов'язання
щодо
окремих категорiй витрат за Договором страхування.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВДННЯ

,2.1,.предметом договору страхування е майновi iнтереси, що не суперечать закону,
пов'язанi
з життям, здоров'ям страхувальника чи TpeTboi особи
визначеноi страхувальником у договорi страхування за i]' згодою, 1застрахЬва;"i ;;й"i:
а також медичними та
qодатковими витратами, якi безлосередньо пов'язанj
з настанням страхового випадку пiд час
здiйснення страхувальником чи застрахованою особою подорожi (поlздки):
2.1.1. за межами територii УкраiЪи (Форма 1);
Форма <(1D:
на лiкування - це витрати, цо виникли при наданнl медичноJ
,лл__r:].]:1,
допомоги
,астрахованlи
"Ч_"r|9rj
ocobl, l вмючають в себе надання стацiонарнот допомоги
акладах (медикаментозне лiкування, дiагностичнi .га nl*yBan"Hl лроцедури,",aдич""х
оперативнi
тручання, використання будь-якого необхiдного
мя лiкування медичного обладнання,
ЦВ сК kсоЮ?ДНlпРо'
з

консультацiйнi послуги iвинагороди медичному
персоfrалу, Bap.TicTb перебування в палатах,
в толrу числi реанiмацiйних, харчування пiд.чаЪ пеiебува'нняТ
- стацiонарi Ъгiд*
передбачених в даному ,"о":"тl::уuд]); н"да""я
ЫО
iop"oT допоrоr" в [rедичному
закладi або дипломованим лiкареп,/] (консультацiТ, лiкарськt
послуги, дiагностичнi
дослiдження, медикаменти, перев'язочнi' *.6о", -iЁ"о"iд"i засоби
фiксацii); надання
невiдкладноi стоматологiчноТ
НаДаННЯ jНШОi МеДИЧНОТ допомоги на пиставi
медичного висновку
iT *""бj;;;Y;ГИ;
2-1.1.2, Витрати"ро
на транспортування ЗастрахованоТ особи
до найближчого медичноtо
закладу чи лiкаря; до спецjалiзованого ,"д"чноrо
."-"ду;
!о конкретного пункry краiни
-luffi""o'
проживання Фа рiшенням Crpu"o""*" :9:Iйчо марщругу,
;"Йб;
призначення,
"Оо ,р""спорrу"ання
транспорry),
е необхiдним з
""дУ:_Уr9l
меди_чних локазань при наявностi
"*що
медичного висновку;
2-1.1,З. ВитратИ
пооор_о1.(до конкретноrО 'пункгу краТни постiйного
лроживання i
""
на угримання i перебування в готелi.однiеi b"od"
супровод)qе
::зlд),
3астраховану
осоЬу, якщо Застрахована особа через свiй
фiзичний
самостiйно повернугися
в Kpa'iHy постйного проживання, i
"ru" ""l,io*"
це пiдтверджено ,"д"чr"tи
i"""o"nor;
на репатрiацiю ,ln" i"irp""o""i'oT ;;;;;
;" конкретноrо пункту краIни
_ л л_,?' ]_ ].О__В."rо"ти
проживання_(за рiшенням Страховика або cepBicHoi
служби) або
::"]yl:ro
no"o""n""
т|ла застрахованоI особи за кордоном;
"i
2,1.,1,5. Витрати на проlЗнiдокументи, якi включають;
- Витрати на лроlЗнi доlчменти для лоiФки дiтей Зu"rр"*о"""о,
__
особи BiKoM до 16 po*i.
до конкретного пункгу краiни постiйного проживання
1за рiшенням Сrрч*о"*"-uОБЪ"р"'ЬБ
служби цодо пункту призначен_ня, маршругу,
Й"ёу
транспорry1, якщо Застрахована
особа не може буги транспортована черБз ""ду,
свiЙ бiзичниЙ стан i лiдлягае лiкуванню в
стацiонарi бiльше визначеног:_.
Дого;орi
,.brlHy, або разi cмepтi
_1_
Застрахованоi особи, але за виключенням
"rйi""""""
випадкiв
3астрахованоТ особи при
фроводження
'
подорожi за кордон ij близьким
родичем BiKoM ciapr; iъъ-й;;В_тlл1]1_
про'aзнi документи для поТздки' близьЙго
лл,:
родича 3acTpaxoBaHoi особи в
KpalHy переЬування Застрахованоi особи i назад
в разi лiкування
'i;rIHyЗастрахо"аноi о"о6" в
стацiонарi бiльше визначеного.
Договорi
(маршруI, вид, клас
_.в_
транспорту визначае cepBicHa сл}4кба
"fi";й;;";'
за поrоджен"яЙ
iз СтрахоЬиком1;
2,1,1,6, Витрати на послуги iepMi"oBoro i"'яз*14
2.1.2. на територii Украiни (Форма (2D);
ФоDма (2)):
2_1 .2,1. Витрати на лiкчваt
Ile ВИТРаТИ, ЦО ВИНИКЛИ ПРИ Наданнi
медичноI допомоги
зч"rочrо"."й" Jйбi

*r;;;";;

;;; ni;;

Б

!r

в

l"

';

за кл

адах ( меди

ка lv"

-iЗJ""*i ::?" #*Н ","Тil::хlН'.
** ";|;;::.1,

Ё:НrЁ

[ЁЖ

втручання, використання""uuo|::9lg
"
необхiдного д""' ,i*i,""r"" медичного обладнання,
a
"
пОс-луги_i винагороди медичному персоналу, 'B"pii"rb
пер"Оу"ання в палатах,
:"::.I::l,?!irri
харчування пiд чаЬ перебування Ё стацiонЬрi
:лl"ч:l:r, реанiмацiйних,
згiд"о rlopr"i""i"
"]ередOачених
в даномУ медичному_закладi1: надання Ъмбулаiор"оi
i

"

допоrоiй ,"i"""bry
закладl аЬо дилломованим лiкарем (консультацii,
;iк;p;Kl послуги, "дlагностичнi
медикаменти, перев'язочнi'.""iO",-i""О"iд"iiасоби
1::]fl"irl.
фiксацii); надання
неыдкладноТ стоматологiчноТ
надання iнmoi ЙЬд"""о, допоrоги на пiдставi
|:l9_yo.;
меди_чного висновку

про i] необхiднiсть;
2.1.2.2, Витрати на трансп_ортування ЗастрахованоТ
особи
__
-пЬстiлного
до найближчоrо медичного
закладу чи лiкаря; до спецiалiзованого медичного
закладу; до
йi"ц"
(за рiшенням Страховика
"р'йЬ""-"
Й;i'Й"'"""чu""",
маршруту,
виду,
класу транспорry), якщо транспорryвання
"* ":!:,.Ч Ъ необхЦний.
показань
при
наявностi
медичного висновку;
'Ьдй""""
Витрати на подорож.Ио_лун](ry постiйного проживання
,]ереЬування
i назад), на утримання i
--- ?12З в готелi однiе-l осо!1,,11о_9
пооволлч"_ За"тр"хо""ну особу, якщо 3астрахована
)соба через свiй фiзичниЙ стаlj:.,може самоiтiйно
no"up"yi""" до постiйного п,дiсця
,]роживання,
i це пiдтверджено медичним висновком;

фб; i iЁ

'JB сК

|соЮз-ДНIпРФ

.l

2-1.2.4. Витрати

на

релатрiацiю_ тiла ЗастрахованоI особи
до постiЙноtо мiсця
Страховика аОо c"p"icHoT Ъпу*Ъи)]'
"p"*ii"i1"
!:?_!lченням
z,l,z.c. битрати на про'Ьнi документи, якi включають:
- tJитрати на лроТзнi докчменти
для поJздки дiтей ЗастрахованоТ особи BiKoM
до 16 poкiB
до постiйного мiсця проживання (за рiшенням Cip"*o""*"
iБоi"рвlсноl слtDкби щодо пункту
призначення. 1,1аршруту, виду,.класу ,ра"спорryi,
якщо Застрахована особа не може буги
транспортована через свiй
стан'
фiзичний
i' пiд""ii. ЛЙч"ню в стацiонарi бiльше
визначеногО в,Щоговорi страхування TepMiHy,
або Jрu.i"rЬрii'зч-рахованоТ особи, але
за
СУПРОВОДЖеННЯ Застрахованот осоЪи-i
подорожi lт близ"*", рй"чй

]ltr;ЖI

r"J|HKB

- ВИТрlт" на пр,оIзнi документи
для по'iЗдки близького оол
__,_
перебJвання'застйоЬанот
1сцi
;,[u"#Hx ЪХ"J|оТ"ХН,"J,Т::Ёl:
стацlонарi
бiльще визначеноfо. в_ Договорi
(маршрут. вид. клас
,р""т:р"ч
cep_Bicнa служб" ." по.од*""""Й
"iЁ"ЬЪ;;";'-'r;;rlну
iз
СтрахJвиком);
Z. l,Z.o. "J::::ae

йь" i;;Ы;';;Ъ;

битрати на послуги термiнового зв'язку;

страхування може буги передбачена a)удь-яка
__ z,z. логовором,l-Z.i.Z
комбiнацiя
зазначенихупп,2,]

iix

3.

Правил.

витрат,

порядок визнАчЕння розмIрlв стрАхових
сум
.u
"уу,лil:у:l.r*j
кратни перебування
".одоЬ'ЙЬi" Договору страхування

3.1, Розмiр cтpaxoвoi

ý

з
та особливостей подооол,,
J,z, логовороlv страхування може буги встановленe.зобов
язання Страховика щодо
вIдLlJкодування окреlvих категорiй
1лiriт
(частина збиткiв, яка не
вlдLrJкодовуються Страховиком). "иrра,
"иrраr)'r" ЙрЪ].,-r"a"
урахуванняlt,l вимог

4. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК. CTPAXOBI
РИЗИКИ
Страховий ризик - це певна подiя, 'на
;;;i
"
;;;"одиться
"--,,",,", "n,
страхування i яка
мае ознаки ймовiрностi та випадковостi
нЫста"""""пuдо;
4,2, Страховими ризиками с;
4.2.1. Раптова хвороба;
4,2,2, Нещасний випадок;
4,2,3, Смерть ЗастрахованоТ особи
внаслiдок нещасного випадку або
раптовоi хвороби;
4 З, страховий
п_оди,
перей;й;
lЁ;;;й";liu*r""r", з настанням яко'i
"ипадок - здiйснити
виникао обов'язок Страховика
cTpaxoBv виплатч.
UтраховиМ випадком за цими Правилам"
Ё"a"u"rо6" факт виникнення зобов'язання v
Jастрахованоi особи або **он"й .обов]".;;;;"ьй;;;й
;;;б;;;й;;;;
Bapтocтi медичних витрат на отримання
a""rpu"o"""olo оЬоО-оБ медико-санiтарноi та
iншоТ
зв'язку
захворюванням застрахованот особ"
),захворювання,
_д_1:_чоr"
розпъдом .доры"
1*ipu"oi;;";;""J"""";;"i;;смертю внаслiдоК захворювання. або.
нещасногО
цJЪr"пися пlд час здiйснення
особою лодорожi (поiЪдки) за ,"*"rГiЬЬйрii
""п"д*у,
Украjни або на територii
4,4, Згiдно з цими Правилами Страховиlt
здiйснюе страхову виллаry TpeTiM особам
послуги, шо були наданi a""rо:*:т.11
за
o""Oi пiд
за
плежами
територiТ
уФаlни, аоо_ на територiТ УкраIни, випадках:
"""Т"Ър"Йання
у
4,4,1, Звернення Застрахова}lоi особи
через cepвicнi служби (або самостiйно) за
llедичною допомогою до медичного
з"*"ду, uо*dЬrЪ
ЩО СТаЛаСЯ
l
для життя та здоров,я
4,1 ,

у

з

i:fi::iНН"JiЁ:Ч:';

}?i}ii"*'"'

a".r;j"Х}"rЪ:j;ЪТ":бИ,

"u"noli"""b

"";;й;.

"r*о"йiЪrро.у

- розладу здоров'я, тiлесних
уtUкоджень (травпr) у зв.язку з нецасним випадком.
cMePTi ЗаСТРаХОВаНОТ Особи
з"'яз*у

"n""|*f,|,

lB сl (союз-днIлро,

у

i

рuпiо'"ЬЙ' *"оробою або нещасним

L

викпючЕння lз стрАхових випАдкlв l оБмЕжЕння стрАхувАння
Страховик

5.

5,1
не вiдшкодовче насryпнi витрати ("йоlrr"Й n"p"niк
не передбачений
Договором страхування):
5,1.1 , Витрати на санаторно-курортне лi\ryвання;
5.1,2. Витрати, що перевицують необхiднi, *Бп"
здоров'я 3ac'paxo'a'ol особи
покращився настiльки (за медичними локазниками), "r""
що
-"- --'' чи в супроводi iншоI
особи, ложелповернутися до кра-tни постiйного
про*й"u""";"o"i'""ru,
с. l,J. Еитрати l зОитки черлез
_fiемэжливiсть _працювати, брати участь в подорожi,
eкcкypciT, проводИти вiдпусткУ за кордоном,
за бронювання' квиткiв мiсць у rотелях,
моральний збиток тощо;
5, ],4, Витрати, цодо захворюванЬ
та cтaHiB. якi пов'язанi з вагiтнiстю та полоl-ами. KDiM
позаматковот вагiтностi та випадкiв, коли стан ЗастрахованоТ
осоОи загрожуе ii
5,1 ,5, Витрати щодо венеричних захворюванЬ
i СНIДу, а також Bcix хЬороб,
ВlЛ_iнфекцiою;

i

жиi;;' '

""й"*ч*"*

э

5.1,6, ВитратИ пов'язанi iз раптовою хворобою або
нещасним випадком, що стались
внаслiдок перебування в cтaHi алкоtоль"ой, t.l"р*оr",,,rЬй,
токсичноtо сп'янiння, або
вживання не пр_описаних лiкарем лiкiв, iншими
випадками самолiкування;
Э, 1,1/, ЬИТРаТи щодо вроджених, хронiчних,
онкологiчних захворювань i хвороб,
що
пiд час перебування в краIнi лостiйного npo*""u""",
ще
а
lо::лlсь
також
витрати,
пов'язанi
lз нещасним випадкоl\,|, що став наслiдкоп,. вроджених,
iронiчних, о"*опоri""""'"чr"орБ"ч"i'i
хвороб, що почались ще пiд час перебування в -p"T"i
проживання, Виключенням
е випадки лiквiдацii rостроi смертельноТ небезпеки "Б"iiИ"Бi"
*"ii"
i""rpuro"u*oi
дп"
зняття гострого болю; при цьому обов'язковою
"""ой "Ъ"
умовою
дпя
витрат е наявнiсть медичного
"iдш*оjу"а"й
1висновку
служби), що
лlL::новку
вiдповiдний стан Застрахованоl осоои;
""рЬЪ"оi
"i;;;6;Й;
5,1 ,8, Витрати на медичнi послуги, якщо
подорож здiйснювалась з метою ix отримання;
5,1-9, Витрати щодо захворювань, виникнення
яких могло буги попереджено завчасною
вакц,,1нацjею;
5,'1,10, ВитратИ на стоматологiчнУ
допомоry, за виняткоМ знеболюючого лiкування та
пов'язаногО
ним необхiднОго пломбування' ,in"n, " прЙБод""" (наryральних)

Ъi;;;;";;

з

Логовором страхування може
v,lrl l|срЕлUdчспиИ
передбачений лiЙ
-, " бути
лlмlт витраТ
стоматологiчну

iопЪr;r;

на

зубiв,
невiдкладну

5,1,11, ВитратИ
ппu"r"Р:-_199уетичнi операцii, будь-яке протезування,
купiвлю
""
ремонт допомiжних засобiв (зокрема окулярiв, *o"r"nr""" лi"i.

слу"о""х'

;;;;l",

кардiостимуляторiв, протезiв);
ВИтратИ на медичнУ допомоry через непередбаченi
подiт, викликанi вiйськовими
, _,^..?
Il,ЯY,l.ОУдЬ,якого р_оду i ix наслiдками, масовими ОЁ"Йр"д*чr" ловстаннями та iншил,ди
акцJями rcомадськоi непокоDи
участю 3acTpaxoBaHoi особи r"рор""r"""rr, u*r"r;
5,1,]3,_Витрат" на медичф допоЙ.у ;;;-;;r;;;";Ё*'"
.
Е[,"о, ЗастрахованоI особи в
оезультатi
ДТП, якщо автомобiлем керуJала Застрахой;;;";ь", не маючи
прав водiя чи
знаходячись пiд впливом алког

i\?

.

заздалефь про'ц"

*Ж"JЁН:ililТrТ""#j::;;:1]"""Е1,1ё
"''"о.,й,й;jj
-;;;::H'l."*ёiJiiXlil"";::ШхНffН""l"ооо,"

чи знаходилась пiд впливом алl

5.1,14.

в"й;;;

iJ}ý"""^1i,

умисного
лравопоруц]ення пiд час i]. перебування
за межами ,.рЙiорii' V*pui"", .Оо
i"о"rппП
УФаiни, яке визнаеться таким з
"а."*b"uri",
абО За
цо дlють_ в Kpa]Hi постiйного .r"i"TjixiЪi;$i"fH;H :Н,.*"бУВаННЯ.
c, 1,1c. витрати, пов'язанi iз спробою
самоryбства або витрати у разl cMepтi
ЗастрахованоТ особи, коли
випадкiв, коли
_с*ьч"ла
"онапротиправними
зона була доведена до цього
""""r*о'"
ipeTix осlБ1,
дiями
або,
бажаючи
отримати
-joo
:-.oахову виплату, навмисно нанесла собi
тiлеснi ушкоджБнн"
nonpo""n"
*"
ншу особу;
5.1 ,16, Витрати на психотерапевтичне
i психiатричне лiкування;

жиi;;";;й;;;; ji"

.й;;

1В cJi

rсоюrДIllлРо,

i

5.1.17. Витрати, пов'язанi з наданням медичних послуг, що не е необхiдними з медично1
точки зору (за рiUJенням Страховика або cepвicнoT служби), чи'з лiкуванням i придбанням
медичних препаратiв, не призначеним лiкарем:
5,1,18, Витрати, пов'язанi з наданняl\4 послуг спецiалiзованою особою, що не мае
вiдповiдноТ лiцензii, або права на здiйснення вiдповiдноi дiяльностi
5.1,19, Витрати на проведення дезинфекцiй, профiлактичних вакцинацiй, iн'екцiй,
щеплень, лiкарських експертиз i лабораторних дослiджень, не пов'язаних зi страховим
випадком;
5.1.20. Витрати, пов'язанi з наданням додаткового комфорry зокрема: телевiзора,
телефону, кондицiонера, послуг перукаря, масажиста, косметолога;
5.1.2,1. Витрати, що виникли пiсля дати закiнчення строку дiТ Договору страхування;
5.1.22. Витрати на водолiкування, гелiотерапiю та косметичне лiкування, якщо воно не
зумовлене травмою, одержаною внаслiдок неlласного випадку в перiод дij Договору
страхування;
5,1.23, Витрати на лiкування нетрадицiиними методами;
5,1.24. Витрати на реабiлiтацiю та фiзiотерапiю;
5,1.25. Витрати, лов'язанi з штучним заплiдненням, лiкуванням безплiддя, витрати по
запобiганню вагiтностi;
5.1,26, Витрати на поточнi обслiдування зору та слуху;
5,'1,27, Витрати на платне лihування у медичному закладi, а також витрати на технiчну,
адмiнiстративну, юридичну допомоry у тоlиу випадку, якщо 3астрахована особа мае право на
1, безкоштовне отримання наданих послуг;
5,1 ,28, Витрати на утримання супроводжуючих осiб або близьких родичiв Застрахованоi
особи, якi перебувають разом iз нею пiд час ll перебування за межами територii УкраТни, або
на територiТ УкраТни, пiд час госпiталiзацiТ Застрахованоi особи. Виключенням с випадки,
коли супровод)чюча особа або близький родич виступатипrе особою, що супровод)ryватиме
застраховану особу при транспортуваннi
кратни постiйного проживання, якщо
Застрахована особа через свiй фiзичний стан не може самостiйно повернутися в KpaiHy
постiйного проживання, i це пiдтверджено медичним висновком (згiдно п,2,1.1.3 Ia п,2,1,2.З
цих Правил);
5.1.29, Витрати, пов'язанi iз впливом iонiзуючого випромiнювання або радiоактивного
забруднення;
5.1.30. Витрати, пов'язанi iз раптовою хворобою, нещасним випадком або iнlдою
непередбаченою подiею, що стали наслiдком фiзичноi лрацi за наймом, занять
небезпечними видап2lи активного вiдпочинку (сафарi, дайвiнг i т.д.), любительським i
професiйним спортом, за виключенням випадкiв зазначення в Договорi страхування певноi
групи риз,lку iсплати вiдповiдно до неi страховоI пpeМii:
5,1 ,31 , Витрати на П/]еДИЧНУ ДОПОМОry, яку з медичноi точки зору (медичного' висновку,
висновку cepBlcнo'i служби) мох(ливо вiдкласти до повернення в yкpaiнy.
5,2. Подii, передбаченi у п. 4.4 цих Правилаlии, якi сталися внаслiдок раптовоi хвороби,
нещасногО виладку абО iнцоi непередбаченоi подiТ, що виникли до початку чи пiсля
закiнчевнЯ TepMiHy страхуваНня, або на територiТ, де Договiр страхування не дiе, не е
страховими випадками, iСтраховик по цих випадках вiдповiдальностi не несе,
;

до

l

6. строк тА мlсцЕ дli договору стрАхувдння
6,1. Строк дii Доrовору страхування встановлюеться за згодою cтopiн

i не може
перевищувати дванадцяти мiсяцiв, якщо iнше не передбачено Договором страхування.
6,2_ Територiя дii Договору страхування за Формою <(l> визначаеться у Договорi
страхування, 3а межами зазначеноi територiТ Договiр страхування не дiе,
6,3, Договором страхування за Формою ('l), може бри передбачено страхування на
територiТ окремоТ кра]ни або групи Kpa-lн,
6,4, Договiр страхування за Формою (2r, дiе на територii Украiни, якщо iHцJe не
передбачено Договором страхування,
6.5. Договiр страхування укладаоться на строк вiд '1-оi доби до 1-го року, якщо lншии
строк дiТ Договору не передбачений в Договорi страхування.
Т-lВ СК (СОlО?ДНlПРО,

6,6. .Щоговiр страхування набирае чинностi з моменту внесення перщого страхового
платежу, зазначеного в ,Щоговорi, якщо iнmi уlvови набуття
Договороlи чинностi не
передбаченi Договоропп страхування.
6.7, Договором страхування може бути лередбачений TepMiH дii вiдповiдальностi

Страховика,

6.8.

В

страхування може

ДоJоворi
встановлюватися максимальна кiлькiсть днiв,
протягом яких Страховик несе вiдповiдальнiсть з моменry перетину
Застрахо"чrоо о"обой
кордону краiни постiйного проживання (Украiни),
саме:
цiлому
лiмii
перебування за кордоном протягом дiТ,Щоговору страхування) та за одiiою1сумарниИ
ЬодЬроrо*ю з"
кордон (тривалiсть однiе] подорожi).

а

6,9.

в

В

Договорi страхування може встановлюватися максимальна кiлькiсть днiв,
протяrом яких Страховик несе вiдповiдальнiсть пiд час Подорожi 3acтpaxoвaHoi
особи по
yкpaiнi, а саме: в
цiлому (сумарний лjмiт перебування в ПЬдорожi лрЬтягом дiТ Договору
страхуваннФ та за однiою Подороlокю (тривалiсть однiеТ Подоро*i1.
6,10, Якщо на час закiнчення TepMiHy дii flоговору Ъrр"*у""""" повернення
Застрахованоi особи з-за кордонУ внаслiдок страховогБ
np" наявностi вiдповiдного
п,|едичного висновку неможливе, вjдповiдальнiсть Страховика
""пчjф
в цьому випадку поширюеться
на додатковий перiод, що спецiально визначений в Договорi страхуванiя, 3а
iншими
страховими випадками, що виникли в цей додатковий перiод, Стр'аховик вhповiдальностi
не

6.11. ЯкщО на час закiнченНя TepMiHy дiТ ДоговорУ страхування повернення
iз Подорожi до постiйноiо мiсця' прожиъання внаслlдок страхового
випадку при наявностi вiдповiдного медичного висноRку неможливе, вiдповiдальнiсть
застрахованот особи

Страховика в цьому випадку поширюеться на додатковий лБрiод,
що спецjально визначений
в Договорi страхування. 3а iншимИ страховимИ випадкамиl
що виникли в цей додатковий
перiод, Страховик вiдповiдальностi не несе,
6,12, Територiя дi-l Договору страхування зазначаеться
цьому Договорi, за
виключенням краТни постiйного проживання, зон збройних конфлiктiв
та краТн, якi
знаходяться пiд наглядом або санкцiею ООН, зон епjдемiй за визначенням
Во3 та
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраIни, якщо
ви-ючЪ"ня
передбаченi
цi
в Договорi
страхування,

в

7. ПОРЯДОК УКЛМЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
,Qоговору страхування Страхувальник подае Страховику письмову
.__л,l
заяву ]л
за Ч:_у.у:дання
форпrою, встановленою Страховиком, або iншим чиноlv заявляе про свiй HaMip
укласти Договiр страхування.
7 -2. .Qоговiр страхування не
укладаеться стосовно осiб BiKoM до 1 року та старших 8О
poкlв, якщо iнmi обмеження щодо BiKy 3acтpaxoвaнoi
особи не передбаченi Договором
страхування,
може бути укладений як на одну особу, так i на групу осiб, У
"трахування
страхування повинен буги iменнЙм, ,Щоiовiр
^.,_, ':9:.4:l:ll
Договiр
,о*"
:r:-:lTY:ll"+-y
эуги оФормлений як на кожного чпена групи, так i на всю tрупу.
".р""уr"r""
При оформленнi ДоговорУ страхування на групу осб iTp""yuu,o""K
повинен надати
список циХ осiб, якиЙ о невiд'емноЮ частиною
i'пiдписуеться Страховиком i
fioio"opy
Страхувальником.

_

I

укладання ,Щоговору страхування може посвiдчуватися страховим полiсом
_л _]1_91.
свlдоцтвом,
сертифiкатом), що е формою Договору страхування.
8. прАвА
8.1. Страховик зобов'язаний :

тА оБов,язки cтoPlH

Страхувальника з умовами та
.lцп]4с€
ння логовоРу страхування Страхувальником
"_9:1,]:_9:::1"мити

||равилами

этрахування;
:JB

та умовами

страхування, якщо

це

цими Правилами страхування.
свiдчить про факт ознайомлення його з
безпосередньо зазначено в договорi

СК.СОЮlДНIIРО,
1l

8.1,2. ПротягоМ двох робочих днiв, як тiлькИ стане вiдомо про настання страхового
виладку, вжити заходiв щодо оформлення Bcix необхiдних документiв
для сво;часного
здiйснення cтpaxoвoi виллати;
_ 8,1,3, При HacTaHHi страхового випадку здiЙснити страхову виплаry у передбачений
Договором страхування строк, Страховик несе майнову ЬiдпоJiдальнiсiь'за
здiйсненнЯ страхово] виплати шляхоМ сплати СтрахуваЪьнЙку
".свое""сне
- 11ЪстрахованiИ ocoOi1 пенi
розмф якоi визначаоться в .Щоговорi страхування або зЬконом;
При вiдмовi у страховiй. виплатi повiдомити про це Страхувальника (Застраховану
_8.1.4,
особу) протягом З календарних днiв з дня прийнятrя
рiшення про вiдмову;
ЗберiгатИ
медичну,
комерцiйну
таемницю
щодо Зiстрахованоi особи, вiдоlvостi
л8.1,5.
про Страхувальника та його майнове становище, KpiM випадкiв, встановлених
законом.
8.2. Страхувальник зобов'язаний ;
8,2.1, Виконувати умови Договору страхування в перiод його
дii;
8_2_2_. сллатити страховий платiж
у строк, передбачениЙ Договором страхування;
8?3.При укладаннi Щоговору страхування надати iнформацiю Страховиковi'про Bci
вiдомi йому обставини, що мають_iстотне значення для оцiнкЙ страхового
ризику, i надалi
письмово iнформувати його про будь-яку змiну страхового
ризику протягом дii flоговору
страхування;

8.2-4. ПрИ укладеннi flоговорУ страхування повiдомити Страховика про iнmi чиннi
договори страхування щодо цього предмета Договору;
8,2.5, Повiдомити Страховика. або cepBicHy службу про настання страхового
випадку в
!ts строк та у порядку, що передбаченi Доrовором страхування;
8,2,6. 3вернрисЯ до cepBicHoT сJIркби або до Страховика i
узtодити суму на оплаry
BapтocTi, медичних послуг i Bci cвoi дiТ, пов'язанi з ii отриманням,
в-разi страхЬвЬго випадкf
якщо очiкувана сума на оплатУ Bapтocтi циХ no"ny, п"ре""щуе лiмii, визначений
д;;;;ii
страхування;
"
8,2,7, Погоджувати зi Страховиком або сервiсною службою всiдiI, пов'язанi
з лiкуванням
та отриlvанням послуг в разi страхового випадку;
8,2€, Виконувати розпорядження таlчи рекомендацii Страховика або cepBicнoi
служби,
щодо д]й в разi настання страхового випадку,
8,2,9. Погодитись на переведення в лiкувальний заклад краiни постiйного
лроживання
подальшOго лiкування з того lvoМeнry, коли лiкар визначао,
стан здоров'я
що
ЗастрахованоТ особи за медичними показниками
дозволяе Тй самiй чи
inroT
особи

мя
не

повернугися в KpaiHy постiЙного проживання;
" "ynpo"oli
8 З, Якщо Договiр страхування укладаоться лро страхування
Застрахованоi особи, що
е Страхувальником,

Страхувальник зобов'язаiий ознjйоми."

i]

ii

умовами Договоiу
страхування,
8.4. Страховик мае право:
8.4 1,Леревiряти надану Страхувальником (3астрахованою особою)
iнфорNlацiю щодо
"]oeJ[ieтy Договору страхування
та обставин стDахового

a

у

в

a,]t"""ти
""n"o*,
страховiй
нБв'Йконання Страхувальником
разi
.
_виплатi
JастDахованою
особою)
будь-я{ого з зобов'язань, викладених п.8.2
"ллlлО..1лл
у
цих ПраЬил;
8,4,3, ВисryпатИ вiд iMeHi страхувальника (ЗастрахоВаноI'особи)
За ИОrо !Ьру.,енн"м у
э]/:сэ|{х органах або перед заявниками претензiй;
8.4,4, Протягом встановленого згiдно з чинним законодавством
Украiни строку позовноi
:азi.эстi. вимагати повернення cтpaxoвo-I виплати, якщо на
будуть
пiдстави, пе!едбаченi
це
-;.liHl1,4 законодавством УкраТни або цими Правила[4и чи
Доrоворо, страхування,
8.5, Страхувальник (Застрахована особа) мае право:
8,5,1, На отриманНя послуг, лередбачених ДоговЬром страхування (без
узгодження iз
або Страховиком), iЯ самостiйну onnary, Ь межах лiмiту,
сФахування.
""знач""ого "
=л:::":_91:1у*б"'
-эi-озорl
8 5 2._на отриlиання страховоi виплати згiдно з
Доrовором страхування.
страхування може лередбачати також iнrлi права тЬ обов'язки Страховика,
__л,9_Uл
9:::"р Застрахованоi особи,
L-:ахrЁальника,
а також вiдповiдальнiсть c.opi' за
r_эJалежне виконання умов Договору страхування,
"""r*o"u""" ""
т=

г-Е

1саю|lнIпРо,

9

9. дlТ стрАхувАльникА (зАстрАхов{ноi

9соБи) у рАзl нАстАння стрАхового
ПОДiй, nuo"ouu.."""X",llffix правил,
страхувальник (застрахована

"""u:)';ДiХ;"о*"ННl
9,1.1, Протягом 24

годин з моменту настання подiТ за телефоноп.,l,
вказаНим в Договорi
страхування, iнформувати про
це cepBlcHy слркОу i пЬБiдii,"iй'rа*у ,"форм"цiю,
_ номер
Договору страхуванняi
- прlзвище, iм'я Застрахованоi особи:
- TepMiH д;] Договору страхування:
- мlсцезнаходження ЗастрахованоТ особи,
контактний телефон;
- докладний опис обставин та характер
необхiдноТ допомог".
9.1,2, Виконувати розпор"д*ен"я ,"l"й
р"*оrБдчйi"JрЬiсноl служои аоо страховика.
10. пЕрЕлlк докумЕнтlв,
пlдIрЕрджують

що

нАGтАння стрАхового випмку

.

1 0 1,,Qля здiйснення
о_соб4 повинен
ё'рiо""*y
"rо"*""Ii"'ro;'#ý;"?r}P,-"
лпоllr* ls к-е"дар"и" д,i:?l"ffu"]#"{i.17:Т-r"1,1i
""дчi"
(в випадку лодорожi
за межау.1.l:lиторiТ V*p"i""1 iОБ- ip"T"i'no".,"ro.o
мlсця проживання
заяву про страхову подiю та оригiнали
'
дЬ*уr.*rБ,
- [4едичного висновкч пiкаря медичного
"""ryn"""
закладу, в якому Застрахована особа отримала
медичну допомоry, iз зазначенням
- рахунку медичного закладу; "fr.""й;;i;;li"ч'*r],'rоЙr"..у
- квитанцiт, що пiдтверд)qе факт оплати
рахунку;
'''
- чекiв на придбання виписаних лiкарем
лiкiв;
_ проiЗних
документiв;
- iHцi необхiднi доку^,iенти за вимогою Страховика,
пов'язанt iз страховим виладкоlv, якi
мають_с)птове значення для його пiдтвердження,
О:?_Д]" здiйснення Страховиком страховоI,виплати
cMepтi Застрахованоi особи,
_лл_]
у разi
третя осоОа, яка оплатила витрати. на
'
тiлi
репатрiацiю
5а"тр"хо"а"оТ
ловинна подати
.rou*::Iy.111ry npo страхову пЬдiю i
- св|доцтво лро смерть;
- документи щодо послуг перевезення
тiла 3астрахованоi особи або ]т поховання
за
кордоном;
- lHt,t,ti необхiднi доКУМеНТИ За_ВИj,/]ОГою
Страховика, лов'язанi iз страховим випадком,
якi
мають с]rгг€ве значення
для його лiдтвердження,

Ь

Бr;;;;;;;;;";;iоiiуr""ri",

lU,J,

|

ь

разl суперечок

*"

право за свiй рахунок провести м.едичне
чи
клlпiчне обстеження 3acTpaxoBaHot
",]l:I::::
осоьи у зазначених ним медичних закладах,
11. порядок l умови здlЙснЕння
стрАхових виплАт
11.1, При HacTaHHi страховою випадку Страховик
,Ь*""
суlvи або лiмiтiв
витрат, якщо вони встановленiл"лДз19_"_ц
" ;;;;;д*у.
"rpu"o"o-l
витрати,
зазначенi у
-]оговорi страхування, як TaKi. що вlдшкодовуються:
"robv";;;",
l l,l,l, оезпосередньо слецiалiзованiй
особi за наданi 3астрахованiй особi послуги
згiдно з наданим рахунком чи iнцlим платiжно-розрч"у"*оЫii'до--фru"rо,
;
11,1,2. сервiснiЙ сл}Dкбi,
оллатила
н"
лiфання
l
_lцо
"]ослуги наданi Застрахованiй
додатковi витрати за
особi згiдно""тратй
,"дu"",
чи iншиlv ллатiжноЁ"-ii"ком
эозрахунковим документом;
1,1.1,3. Застрахованiй особi (СтрахуВальнику),
:трахова виплата здiйсн юсться ri"Ъ Йпriоr,' цо самостiйно оплатила наданi послчги
l'*"-.;"";"Й""J"Ъ
;хщо iнше не передбачено законодавством
УкраТни.
11,2, Страховик вiдшкодовуе витрати, передбаченi
ffоговором страхування, на медичнi
-сслуги,

.

Ъ;;;Й;Б;iЁJ#:

_,

якi були наданi *"r,o,,1y:::li
Iiд
iБр""йання за межами територiТ
ФаIни або на територiТ Украiни в межах"::di
страхойТ"""

в,лключенням франшизи, якщо вона
передбачЬна
t:В СК пСОЮТIНlПРОD

ioo'i,r,ry

витрат Страховика за

"уr"
Доrо.ЪроЙiiр"лу"ч"""

п

'- : : --E
_
яruL:

t(

здiйснення cтpaxoвoi виплати

TiJ
:.va=:ai]rye
запliатлпо наданих pu"yr*u" nuф"Ji#."*?}3i.,"-T"J""ii"rlНi;
=-Е-ы*
-""трати
стрегi-r+,i :-:аЕЕ. ]rlly, то в лершу черry вiдri
одо"уоii""
налjкування, а в разi
сме;- -a]-:aсar:- эсоби - витрати на nep""eaeH""
тiла аЬо витрати

на поховання за

кор:ю

'- l

9"j=поп9]=н

зi-iе:i-.
якцо
-==Б:"" "Ё*_Jff

liЁ{;"lilii.J"3хi]
.т-jlг€-а iз сервiсною""i,:i:хъ":х:l""т'
"чЁнJJJ,Сiр;;;;,йй^;;;
службою або Страх#иком,.
виф=-, : :.li i,-9аченого в.Щоговорi страхування
лiмiтl""--"'
" a : Уl--€:i| чЗгодженнялмiж,_Слтр"Ь.""i""-"r'iilстрахованою

особою) та сервiсною
слrь5:{ ?-J: ]-!аховиком очlкуваноl суми
на
оплатч
-j*-* :.,о"орБr'Ёрu"у"'""r", cii,""o""* #;:;"",::!'"-:]i МеДИЧНИХ ПОСЛУГ.
::p.

безпэ=сЁ-:-

лосл:r-l

t'l

j

;;:Ъ:Ji-'

#Т,?;:ffiЁlТ#,"у"#Ji

страхувальнику rЪ"_*о""*чiм ЪЪБ;
)';'й"
aервiснiй сл\Dкбiляка
За-"тр'"хо"анiй особi лослуги, або
_оплатила
ОСОбi, ЩО НадаЛа вказанi
послуги,"ад"нi
в'порядку,Ъредбаченому ." .il]i

-

i-;

строк прийняття рlшЕння_про здlйснЕння
дБо вlдмову в здlйснЕннl
Рiшення лро
,календарних днiв в;д дати ",о*",r"'""#"Т'I;rг#]""
полачi Bcix необхiдниi
i"Ь""чu"их у пп.,l0,1 (10.2) цих
Правил, якщо iнц]ий стоок *g л9р9д6_з""";; до*уr""i," ",р"-""**
Д;.оЁоу
Страховик
Виплjv lпllУ1l1л19'11'
"rрu,,у""""я.
:|']:У_:-:]р"*о"У
f,ri"'З',"о,u",у
прийняття
лро страхову виплату, якщо iнший строк
У'JфЪЪ"""
рiшення
не лередбачений'умовъми
'Й;;r;
страхування,
Договору
РiцJення про вiдмову у страховiИ виплатi
приЛмаЪiБЪrр""о""*о, в ]0-ти денний
_^^..|,?r_
TepMlH з моменту отрима ння необхiдних
до*уr""iЫ
Й' пhставi цих Правил та
,л
ловlдоlиляеться Страхувальнику t3а_страхованiй
12.

Ь

;";;;;,"

-'?'

ocoOii у п"с",Йо"iЙ форri .
причин вiдмови протягом З
днiв з_ мо_меьry лрийняттJ iu*oa piru""", якщо "ОrруirуЪ"""",
lнший строк не
лередбачений умовами
Договору страхуванчя,
.lз.

причини вlдмови у стрдховlй виплдтl

13.1, Лiдставою для вiдл.дови Ст"l"Ъ""Й
навмиснi_ дiI Страхувальника, Зi"rр"*о"u"оТ'

уЪЙ"*;;Й;;;;;",

1
л-__ ]3 ]

о"оби, cnp"Mo"aHi на настання
страховоtо випадку, Зазначена норма
не поцирюоться
дiТ, по"'""а"i з виконанням ними
громадянськогО чи службового о_бов'язку
"а
(без перевищення l]
меж) аЬо захисту майна, життя,
" ".i"i
"uоО"lЙБi"оЬоро""
честi,
,lд"о"iiiIдЙо""Ьl
репугацii, Квалiфiкацiя дiй
_здоров'я,
З"",р""о"аноI

особи
";,ч;"";;;;;;;,вiдловiдно ;"-;й;;;
a:"':"Тff##-iпрirб"о",
-,,...л11-1
Страхувальником-фiзичною особою або
3астрахованою особою
yrr"l:r: ?_ "]""ення
що призвiв до страхового випадку:
:no_"]]I,
lJ. l,J, подання Страхувальником або 3астрiхованою
вlдомостей про предп,lет Договору с-трахування

особою свiдомо неправдивих

баr.нJJiання
'ё,
13.1,4, несвоечасне повiдомлення Сrр""у""п""ЙБ,
"Оо
_ _
страхового

:::l:i,""

,]еDешчод

л

страхового випадку;

*1,"л-ч'Ьi-.__i"1"*;;i-;fiJil;il"';ЪТО:i;"Тj""f"

у визначеннi обставин, характеру та розмiрч зЬиткiв:

пер"до"че"iдоiЬЪй;;;fi;;;;
]l]J,z.
] ' :Yl.:l:,:l-",
rJ|раховик мае право вiдмови_ти

i;::}n

3","r.""":]"tr;

або законом,

у страховiЙ виплатi в разi невиконання
(ЗасТрахованою особою) будьlякоЙ;
.;б;";;;"" викладених у п.8.2 цих
"n""r*o'

"a"Jffi

ffyf*"f

-,-;1 l"*]'
aaв

лро

Страховика у страховiЙ виллатi може бути
оскаржено Страхувальником
у

14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
ДОГОВОРУ СТРДХУВДННЯ
-""""i"Tb
ДОГОВОРУ СТРаХУВаННя припиняоться ,u

ск.саюl:1нlпРо,

"rр""".

за згодою cTopi'. а

'_:

-_

-_

1b:_--a

строку

дiТ Договору страхування;
. - э,к;-е--Я СтраховикоМ
зобов'язань перед Страхувальником повному
'L'1 -е]---ати Страхувальником
обсязi;
у
cтpaxoвol
nperii
встановленa
у '
страrl:* -:<ч-и, При u"oru_|:.1:"]p
,Щоговором

якц:

-:€l,!lя

:-j-::=

че бчла сппачена

lb"rionJ"o пр"п"неним у

"""*"ur"""вимогЬю Стра"овика
за письмовою

роб!ъ/, :-Е : :-о rред'явленн"
-Т:-_
l:1"_,_iй;;ЪЙ;#;Й
""
IМ_овами Договору страхування:
l=rdцii
Uтрахувальника-ю]идичноТ особи

;lfr"

випадку,

протягом десяти

iнший порядок сплати

або cMepтi Страхувальника-фiзичноI
*"'a;1 =j,l
*
виладкiв,
n.p"!o"l,."-"*
a-:.j ::T,fl:.j:.l1:_": "инятком
""*о"оr;
.. . ; __';1"_1_"1n.11!Ijl,y.i?P.lЦYl
законодавством
Укратни;
""rаНовленому
.. . .
,,,,.л
=;,;н, Ёlо"]i;"""т:J; н"ffi #:
f"тт:нlтfi iiHJ jf,lxilН;",""
Уко;'_.,
:З' a зимоги Страховика згiдно з умовами
Правил

illж

цих

закоiс-э:]ъа

-r'

'

страхування

Укра]ни;
э, в iнших випадках, передбачених законодавством
Укра-lни,

:2

Дiю Договору

*I1y-:9"!"

та

чинного

_'
_бути до-рй"о припинено за вимогою
Uтраr,:аl.]ьника
^__
або Страховика, якщо це передбiчено
уrоЬ"r" Доrо"ору.
llFc HaMip достроково
.ffi

може

.о_олоы"."""-поь,дБ;;;;ifi;"#T#,lн#:€i"^"""Jr"J'f#"""#a;:ffi

страхування

d;:::;i

iнши/ строк ним не передбачений. '
l4.J, б разl дострокового
дii Договору сlрахування за вимогою
_лрипинення
Uтрахувальника, Страховик повертао
йому cTpaxoBi платежi'Jа перlод, якиЙ залишився
ЗакlНчення дiТ Договору
до
b"pi*y".rn",
справи, Визначених при розр1lIДY_ страховЬго'тарифу ,ЬрЙur""""* витрат на ведення
у Ёоiмiрi 4о"/",

l

якlJ_о.

"rpiliilli_.

;Б";;r;;;Ы

за цим Доiо"Ьi,оi"."i*що вимога сiрахувальнй
;::il:"#."iШilr"flО"rбУ;:о:Д11""uНi
С,р""у""п"""*i'"iй;;;1;#:i;:XJ:ii;}:"-,1"":T:i: "РаХУВання то останнiй повертао
14,4. У разi достроковог(

страховик
Страховика";,ъъ;;'ёй"',йJj#ffi::хiff:ххТ*;iffiу:il::":?#}:l*ч"ri]|""li,?Н*
обумовленЬ r;::"_::ф;_9rо;"Й;;i.,l*#'Ы;|
Договору страхування,
Страховик повертае Страхув"л"ни*у
cTpaxoBi платежi Й перrод, який залицJився то
закIнчення дii Договору, з вирахуванням
до
норl\4ативних витрат на ведення справи,
визначених
;fi"'.11iil:lУ.""Т"ffiЪ?:""##t'у розмiрi40%, ;; ф";;;;;" сум страхових виплат,
що

страхування вважаеться недiйсним !з
MoMeHTv ИОIО УКЛаДаННЯ ВИПадках,
Ш'vШ'wПlУ
У
чин""tм зj*оно!""сrвом чкрапЛ"'-"'"''
_
KplM того, Договiр страхуваr.tttя_лвизнаЬться
недiйсним iHe пhляlае викон"""й
якщо його укладено лiсля страхового
у
випадку,
""пчд*у,
Договiр страхуванн"
недiйсним у судовому порядку.
"иj"а"rь"я
В разi визнання Доtовору
страхування недiЙсним *о*"а ii Jropi"
зобов'язана повернуги
ншlи cтopoнi все, що вона o-rPl,Y-1l" за
цим
Доrовором,'
,"r,
наслiдки недiйсностi
_.,{оговору страхування не передбаченi
"*,_|о
a"*о"од"""rчоr-iЙ"",*

l

_ллл]j:!:Доrо"iр
ПеРеДбаЧеНих

порядок вирlшЕння спорlв
-,#';;;;;n"""no,
Ёiр""Й"""
та
.rpir]}:*r""c,,];;J"r';"Д%"""":o;'
15.

'15,2. ЯкщО
сторони

]:Ё:,ffir"

страховиком

лh ча: лереговорiв по суперечливим питанням
не досяtли згоди,
вирiшення спорiв здiйснюетьс"
пор"дф,
законодавством
"

""ru"o"nu"ory ""нним
особи) щодо пред'явлення
_(3астрахованоТ
-траховика про страховУ виплаry
зберiгаеть"" прйrоr--Ъrроку позовноI вимог до
л,л-]iл9;,лф:_"_" С.трахувальнхка

=этановленого зtiдно з чинним законодавством Украiни,
rjB скцсоIоlпнпРо,

давностi,

Страхова

oo.ouJo1;!r'J"fr,?"J;fi:]ili**"i тарифiв, цо залежать вiд
___ ]9.1.
"ou,'"
страховоI
суми, TepMiнy
страхч_вання та iнщих
умов (ДодатЬк 1-до цих Правил),
16.2, Конкретний оозмiп r:трзх666дq
7арифу
визначаеться l.Договорi страхування,
16,3, До страхового ' тарифу
' пiд""щуочi та понижчючi
коефiцiенти, у тому числi, в зайжностi

,"Й" -;;;;Ъ;;;"Йi

;;o";#;J;''
16,4, В разi укладення
"йiру"йi-"""йl'."]r#""iъЪ;;;;;'
;Ё"'"i";;;;";""
страхового
Й;;Ъ"lо
до
тарифу
можуть застосовуватись надбавки
1?:3.";o_1
чи знижки. обумовленi
16.5, Норматив витрат Страховик"
"'7]oioBop, "тр"ху"а""",
дi"пь"осri визначений за
"" "Jд;;;;,;йi""о""Jr
СТРаХОВИХ ТариОiв
з п,lБi^чЙ" НЁ;";;, ;;;;;;,;;ЪЦ
Ё::iЁ:Б:Х":З,Тr"#iИХ
",iд"о
16.6, Страхова премiя сплачуеться готiвкою
чи безготiвково

й

i СтрахЬвип" ,"
fi:i;i#Ti";X
,]72.порядоквнес"""".,iIo#;J;;"'"*"""JЪTr":J:fi
"':"f:;.fr'j,"'*ЛЬНИКа

оЪ"о"i заяви однiет iз cTopi'

:ff;""",
17.2.1, 3мiни умов Договору_.;р"r"u;";i;;;;;;:;;':;";;о"ю
_
Uтраховика на ocнoBi заяви однiеi
r fl:i;#"O*""
.

i

страхувальника i
отримання заяви
ОфОрмлюютЬся допо"н"н""м
до ДЬ.о"?Бу, що стае невiд'емною його
iз_Ьтфi" проr"rЫ

17.2,2. Якщо одна

Г"r" д"i""" ,оr"rry

з

cTopiH не згодна з внесенням змiн в
-"u"поп"р"д"i"
Договiр страхування, в
ПИТаННя лро дiю ДоiовЬ':;'ffi"Jj##:Ё_,ВИРiШУ€ТЬСЯ
умовах або про
17.2,3. З моменry одержанrя заявх
однiеj з cтopiн до моменry прийняття
рiшення, яке
17,2,2 цИх правИл, до'оЬiрЪрЪ"у"u"ня
продовщуе
;:llЁffiri,#:l',2'1'
дiяти на
,7 з, В разi втрати Договору страхування
(полiсч_
страхувальник
^-..
повiдомляо npJ ц" сid""оЬiй;;;;;'Jй.БЬ,,l"НЗ"ul"i;",i"31Ъl,iх?,l

i

::,ffi*':Ё;"fr,*lff

""o""v

Сrр*у""п""Й^у'дliЁiiЫ"дТi&"оу страхування

17.4, Порядок внесення з[riн га
доловнень в Правила:
''.,i,"лi

та

(полiсу.

,

доловнення до цих Правил,
,Ьrу
л,__лЗ_У:1
з
вiдповiдальностi Страховикi'за_
"
Доrовором ;rр;;;";;;:'";;,,"j::"Т:Ё#;":;r"""."Т#
ризикiв, Страховик зобов'язаний лодати
для рu""iр"цiТ до lno"ioiu*"noro орr""у.

'nB СК

ncoЮl:ai::lJl
1з

!одаток 1 Правил добровiльного

страхування медичних витрат

Форма (1D - перебування за межами територii УкраТни
Базовi cTpaxoBi тарифи
Групи витрат, якi вiдшкодовуються Страховиком

Таблиця

1

Перелiк витрат

Витрати на лiкування, витрати на транспортування ЗастрахованоТ особи та подорож
супроводжуючоТ особи; витрати на репатрiацiю тiла або на поховання тiла Застрахованоi
ом; витрати на послуги термiнового зв'!зjу
особи за

Базовi деннi тарифи
для договорiв страхування строком дiТ вiд 1 до 366 днiв в залежностi вiд групи
витрат
таблиця

*yдчr.r.-Г=

Денний тариф,

0,002

"/"

Поправочнi коефiцiенти
до базових денних тарифiв в залежностi вiд розмiру cтpaxoBoi суми
Таблиця 3
Розмiр страховоi суми
До 10 000,00 у,о,(включно
10 000.00 - 15 000,00 ч.о, ,(включно
15 000,00 - 30 000,00 у.о, .(включно
З0 000,00 50 000,00 ч,о, ,(вкrIючно
Бiльше 50 000,00 у,о.

Коефiцiент

1,0-2,0
0.7-1.0
5-0.7

Поправочнi коефiцiснти
в залежностi вiд строку дii Договору страхування
тарифiв
до базових денних
таблиця 4
Строк дiiДоговоtrу

Коефiцi€нт

1-В
9 16
17 30
31 90

днiв
днiв
днiв
днiв
91-1В0 днiв
181-365 днiв

1,15,],3
0,9 1,15
0,8,0,9
0,7_0, в

0,5-0,7
з5-0,5

0,

Поправочнi коефiцiенти
до базових денних тарифiв в залежностi вiд кiлькостi Застрахованих осiб
Таблиця 5
Кiлькiсть Застрахованих осiб

сiм'я

ТДВ СК rСОlОЗ

з

JНlПРО,

,10-20

21-з0
31-50
Бiльше 50
тьми BlKoM о ] б poкiB

Коефiцi€нт
0,9

0,85
0,8
0,7 5

0,7

Поправочнi коефiцiенти
до базових денних тарифiв при cтpaxyBaHHi oci6, вiднесених до,катеrорiJ пiдвищеного
риз

и

ку

Таб
аоли

застпахованоi особи
Особа, що працюватиме за наймом за кордоном
Особа, ло займагичеlося сгорIом за (ордоноп/
особа стаоше 65 ooкiв
Д ти BiKoM до 3 poкiB
Особи, якi ви]'цджають до кOаТн, вiднесених до зони (Весь св т)
катего

Коефiцi€нт
2 0-4,0

15-5,0

2 0-4,0
_1 ,5-3,0
1 ,5-з,0

Форма (2> _ перебування на територiТ УкраТни
Базовi cTpaxoBi тарифи
Групи витрат, якi вiдшкодовуються Страховиком
Перелiк витрат

Таблиця 7

Витрати на лiкування, витрати на транспортування ЗастрахованоI особи та подорож
супроводжуючоj особи] витрати на репатрiацiю тiла або на поховання тiла Застрахованоi
особи за кордоном]
на послчги теомiнового зв'яз

Базовi деннi тарифи
для доrоворiв страхування строком дi] вiд'l до З66 днiв в залежностi вiд групи
витрат
Таблиця 8
_

Ipy!","rр"r

1

Поправочнi коефiцiснти
до базових денних тарифiв в залежностi вiд розмiру страховоТ суми
Таблиця 9
суми
грн, ,(включно
грн. ,(включно
грн, .(включно
бiльше 5 000,00 грн

Розмiр страховоТ
До 1 000,00
'1
000,00 - 2 000,00
2 000,00 - 5 000,00

Коефiцiснт
0,в-1,5
0,6-0,в
0,4-0,6
0,2-0,4

Поправочнi коефiцiенти
базових
тарифiв
в залежностi вiд строку дil Договору страхування
до
денних
Таблиця 10
Строк дi[ Договору

.

,1-В

днiв
9-16 днiв
17 30 днiв

ТДВ СК цСОIОЗ-fl]IПРL)

Коефiцiент
0,в-1,1
0,7 0,8
0,6 0,7
0,5 0,6
0,4_0,5
0,3 0,4

Поправочнi коефiцiенти
тарифiв
в залежностi вiд кiлькостi Зас_трахованих осiб
базових
до
денних
Таблиця
Коефiцiснт
кiлькiсгь з
0,9
0,85

10-20

Сiмяздiтьмивiком

11

21-зо
з1-50
Бiльше 50
16 poкiB

Поправочнi коефiцiснти
до базових деннИх тарифiв при cтpaxyBaHHi осiб, вiднесених до категорii пiдвищеного
ризику
Таблиця 12
Категорiя застрахованоI особи

бсоба що працюватиме за наймом
Особа цо займатиМеться стортоv
особа

пiд час Подорожi

Jac подорож,
ше 65 poкiB
iти BiKoM до 3 DoKiB

(Hopru.""

витрат на

ПlД

1,5-з

не бiльше 40% в cтpyКrypi вищенаведених

тарифiв,

Актуарiй

ТДВ СК |СОlОЗ-ДНlПРО,

Луць А.О.

Свiдоцтво N901-024 вiд 10.01.2017 р,
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