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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відповідно до цих Правил Закрите акціонерне товариство "Велта" (надалі -  

Страховик) укладає Договори добровільного страхування медичних витрат (надалі - 

Договори страхування) фізичних осіб (надалі - Застрахованих осіб) із юридичними та 

дієздатними фізичними особами (надалі - Страхувальниками). 

1.2. Страхувальник - юридична особа або дієздатний громадянин, які уклали із 

Страховиком Договір страхування. 

1.3. Страхувальники мають право укладати Договори страхування власного здоров'я 

або здоров'я третіх осіб (Застрахованих осіб) за згодою цих осіб. 

1.4. Застрахована особа - фізична особа, про страхування якої укладений Договір 

страхування і яка може набувати прав і обов'язків Страхувальника згідно з Договором 

страхування. У випадку, коли Страхувальник уклав Договір страхування власного здоров'я, 

він одночасно є й Застрахованою особою. 

1.5. Договір страхування - це письмова угода між Страхувальником і 

Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання, у разі настання 

страхового випадку, здійснити виплату страхової суми (її частини) Страхувальнику 

(Застрахованій особі) на оплату вартості медичної допомоги або медичних послуг певного 

переліку і якості в обсязі вибраної Страхувальником програми медичного страхування. Ці 

заходи здійснюються Страховиком незалежно від суми, яку має отримати Застрахована 

особа за державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, сум за 

Договорами страхування, укладеними з іншими страховиками, а також суми, що має бути 

йому сплачена як відшкодування заподіяної йому шкоди, згідно з цивільним 

законодавством України, з боку третіх осіб. 

1.6. Заклад охорони здоров'я - підприємства, установи та організації, завданням 

яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом 

подання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і 

лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на 

основі професійної діяльності медичних працівників. 

1.7. Медичний заклад - заклад охорони здоров'я, що надає Застрахованій особі 

медичну допомогу, передбачену Програмою медичного страхування. 
1.8. Представник страховика – компанія по асістансу, що діє від імені Страховика 

і за його дорученням надає та організовує надання медичної допомоги при настанні 

страхового випадку.  

 

2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ 

2.1 Об'єктом страхування згідно цих Правил є майнові інтереси, що не суперечать 

законодавству України, пов'язані зі здоров'ям Страхувальника (Застрахованої особи). 

 

3. СТРАХОВИЙ РИЗИК І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 

3.1 Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка 

має ознаки ймовірності та випадковості настання. 

Страхові ризики, на випадок виникнення яких проводиться страхування, є наступні 

події: 

а) хвороба Застрахованої особи; 

б) хвороба Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку; 

в) смерть Застрахованої особи внаслідок хвороби під час перебування у 

медичному закладі. 
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3.2. Страховими випадками за цими Правилами є нещасний випадок, раптове 

захворювання або інша подія, що передбачена Правилами.  

Під нещасним випадком розуміється така короткочасна подія, що виникла 

раптово та незалежно від волі Страхувальника (Застрахованої особи), яка призвела до 

травматичного пошкодження, захворювання або смерті Застрахованої особи, а саме: 

 травма; 

 опіки, наслідки ураження блискавкою або електричним струмом; 

 обмороження, переохолодження; 

 випадкове гостре отруєння хімічними речовинами (промисловими або 

побутовими), ліками; 

 наслідки укусів тварин, отруйних комах, змій; 

- звернення спадкоємців Застрахованої особи, у разі її смерті під час знаходження 

на лікуванні в медичному закладі, у зв'язку з необхідністю покриття витрат, 

пов'язаних із репатріацією такої Застрахованої особи. 

3.3. Екстреним випадком вважається нещасний випадок або раптове 

захворювання, які пов’язані з ризиком для життя Застрахованої особи та з настанням 

яких об’єктивно немає можливості негайного повідомлення Страховика або 

Представника страховика, що підтверджений документами відповідних медичних 

закладів або компетентних органів. 

3.4. При настанні страхового випадку Страховик в межах страхової суми 

здійснює відшкодування виправданих витрат за надання медичної допомоги та інших 

витрат відповідно до обраної Програми страхування, які наведені в Додатку №1 до 

цих Правил, а саме витрат на: 

3.4.1. Надання швидкої медичної допомоги. 

3.4.2. Надання невідкладної стоматологічної допомоги по усуненню гострого 

болю на суму не більше, ніж 100 (Сто) грн. 

3.4.3. Надання амбулаторної медичної допомоги. 

3.4.4. Надання стаціонарної медичної допомоги. 

3.4.5. Купівлю необхідних медикаментів Застрахованому – хворому для 

усунення гострого розладу здоров’я за виписаними рецептами лікарів. 

3.4.6. Надання поліклінічного обслуговування. 

3.4.7. Репатріацію Застрахованого - хворого, включаючи витрати на 

супроводжуючу особу, при наявності медичної довідки про необхідність такого 

супроводження до місця проживання, за домашньою адресою. 

3.4.8. Репатріацію тіла Застрахованої особи з медичного закладу до місця 

поховання у випадку смерті під час знаходження на лікуванні в медичному закладі 

(підготовка всіх супроводжуючих документів) без оплати на поховання. 

 

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА 

 ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

4.1. Не відноситься до страхового випадку подія, що відбулася внаслідок: 

а) учинення Страхувальником (Застрахованою особою) навмисних або 

неправомірних дій, що призвели до настання страхового випадку, крім випадків 

передбачених законодавством України; 

б) учинення спадкоємцем Застрахованої особи навмисного злочину, що призвів 

до настання страхового випадку. 
4.2. Страховик не несе відповідальності за Договором страхування і не 

відшкодовує витрати, що сталися внаслідок: 
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4.2.1. Захворювання Застрахованої особи на інфекційні, паразитарні та вірусні 

хвороби, якщо вони зареєстровані медичним закладом на протязі першого місяця 

після набуття чинності Договором страхування. 

4.2.2. Новоутворення, хвороб ендокринної системи, якщо відповідний діагноз 

установлений медичним закладом на протязі перших трьох місяців після набуття 

чинності Договором страхування. 

4.2.3. Хвороби, на яку Застрахована особа захворіла до набуття чинності 

Договором страхування 

4.2.4. Вроджених пороків. 

4.2.5. Захворювання, які пов'язані з вагітністю та пологами, крім позаматкової 

вагітності, якщо факт позаматкової вагітності встановлено не раніше ніж через три 

місяці з дня набуття чинності Договором страхування. 

4.2.6. Захворювання, які є наслідком вживання Застрахованою особою алкоголю, 

наркотиків, токсичних речовин, ліків без призначення лікаря, самолікування. 

4.2.7. Захворювання, які є наслідком замаху на самогубство Страхувальника 

(Застрахованої особи) за винятком тих випадків, коли Страхувальник (Застрахована 

особа) був доведений до такого стану протиправними діями третіх осіб. 

4.2.8. Захворювання, які пов'язані з масовими епідеміями та потребують 

введення комплексу карантинних заходів. 

4.3. Не укладаються Договори про страхування осіб, які на час укладання 

Договору є онкологічними хворими, хворими з тяжкими формами захворювання 

серцево-судинної системи, ВІЛ-інфікованими, знаходяться на обліку в наркологічних, 

психоневрологічних, туберкульозних, шкірно - венерологічних диспансерах. 

4.4. Страховик не несе відповідальності за Договором страхування, якщо 

страховий випадок стався: 

а) під час надзвичайного, особливого чи військового стану, оголошеного 

органами влади в країні, або на території дії Договору страхування; 

б) під час громадських заворушень, революції, заколоту, повстання, страйку, 

путчу, локауту або терористичного акту; 

в) у випадку впливу ядерної енергії; 

г) внаслідок радіаційного, хімічного та бактеріологічного уражень; 

д) внаслідок епідемій, забруднення навколишнього середовища; 

є) у результаті протизаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів 

місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів; 

ж) транспортної пригоди під час керування будь-яким наземним, повітряним або 

водним транспортним засобом з двигуном внутрішнього згорання, електричним або без 

нього без відповідної підготовки та дозвільних документів або якщо Страхувальник 

(застрахована особа) передав керування цим транспортним засобом особі, що 

знаходилась під впливом алкоголю, наркотичних або токсичних речовин або не мала 

відповідного посвідчення для керування транспортним засобом. 

 

5. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ 

5.1. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за 

страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором 

страхування. 

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 

визначений період страхування. 

5.2. Розмір страхового платежу визначається на підставі страхового тарифу, що 

наведений у Додатку №2 до цих Правил. 
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5.3. При визначенні розміру страхового платежу в залежності від обставин, що 

впливають на страховий ризик, Страховик вправі застосовувати збільшуючі або 

зменшуючі поправочні коефіцієнти. 

5.4. Страховий платіж сплачується одноразово у термін, визначений умовами 

Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

5.5. Страхувальник може сплатити страховий платіж готівкою або використати 

безготівкові форми розрахунків. 
5.6. За згодою сторін в Договорі страхування може бути передбачена частина 

збитків (франшиза), умовних або безумовних, що не відшкодовується Страховиком.  

При умовній франшизі не відшкодовуються збитки, розмір яких менший розміру 

встановленої франшизи. Якщо розмір збитків перевищує розмір франшизи, то збитки 

відшкодовуються в повному обсязі в межах страхової суми згідно умов договору 

страхування.  

При безумовній франшизі страхове відшкодування виплачується в розмірі 

понесених збитків у межах страхової суми за винятком франшизи. 

 

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ 

6.1. Страхова сума - грошова сума, у межах якої Страховик відповідно до умов 

страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 

Максимальний розмір страхової суми встановлюється за згодою Сторін при 

укладенні Договору страхування. 

6.2. Загальна сума страхових виплат за страховими випадками не може 

перевищувати страхової суми за Договором страхування. 

6.3. Якщо Страхувальник не повністю сплатив страховий платіж, Страховик 

несе відповідальність пропорційно сплаченій частці страхового платежу. 

 

7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ 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 договір страхування. Для оформлення Договору страхування Страховик може 

запросити додаткову інформацію, що характеризує ступінь страхового ризику. 
7.2. Якщо Страхувальником є юридична особа, то договір страхування 

оформляється в двох примірниках: один зберігається в Страхувальника, другий - у 

Страховика. До договору страхування додається список Застрахованих осіб із 

зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, адреси, дати народження, розміру страхової 

суми для кожної Застрахованої особи. Список підписується керівником юридичної 

особи та засвідчується печаткою. Список є невід’ємною частиною договору 

страхування. За згодою між Страхувальником і Страховиком кожній Застрахованій 

особі видається окремий страховий поліс. 

7.3. Договір страхування оформлюється у двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу і знаходяться у кожної із сторін. 

7.4. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. У Договорі страхування 

може бути передбачено наступний порядок набуття чинності: 

а) при розрахунках готівкою - з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати 

страхового внеску; 

б) при безготівкових розрахунках - з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем 

надходження страхового внеску на розрахунковий рахунок Страховика в повному обсязі 

або визначеній частині, якщо це обумовлено Договором страхування. 
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7.5. При укладанні Договору про страхування третіх осіб (крім дітей у віці до 16-ти 

років) необхідна письмова згода цих осіб. 

7.6. Факт укладення Договору страхування може посвідчуватись страховим 

свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування. 

7.7. Ці Правила передбачають укладання договорів страхування на випадок 

захворювання, в результаті якого виникла необхідність в наданні лікувально-діагностичних 

послуг, передбачених однією із Програм страхування зміст яких наведений у Додатку №1. 

7.8. При поданні Страхувальником заяви на укладення Договору страхування, 

Страховик може запросити інформацію щодо стану здоров'я кожної особи, про страхування 

медичних витрат якої укладається Договір страхування. В окремих випадках Страховик 

може вимагати медичного освідчення особи, про страхування медичних витрат якої 

укладається Договір страхування. 

8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

8.1. Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою сторін строком до 

одного року, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

8.2. Договір страхування діє на території України, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. 

8.3. Страховиком можуть встановлюватись обмеження по території дії Договору 

страхування, за віком — для Застрахованої особи, та інші обмеження, зазначені у Договорі 

страхування. 

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

9.1. Страхувальник має право: 

9.1.1. У разі настання страхового випадку, якщо Страхувальник є Застрахованою 

особою, отримати страхову суму (її частину) шляхом оплати Страховиком вартості 

отримання медичної допомоги та медичних послуг згідно умов Договору страхування в 

межах страхової суми.  

9.1.2. На укладання Договору страхування про страхування третьої особи за згодою 

особи, яка може набувати прав і обов'язків Страхувальника у відповідності з Договором 

страхування і цими Правилами. 

9.1.3. На зміну умов Договору страхування за згодою сторін згідно з розділом 13 

цих Правил. При цьому укладається додаткова угода до діючого Договору страхування 

між Страховиком та Страхувальником. 

9.1.4. На дострокове припинення Договору страхування згідно умов цих Правил. 

9.1.5. На отримання дублікату Договору страхування, страхового свідоцтва (полісу, 

сертифікату) у разі втрати оригіналу. 

 

9.2. Страхувальник зобов'язаний: 

9.2.1. Повідомити Страховику достовірну інформацію, що має значення для 

визначення ступеня ризику. 

9.2.2. Уся інформація надається в письмовому вигляді за підписом керівника 

Страхувальника (якщо Страхувальник є юридичною особою). 

9.2.3. Сплачувати страховий платіж у розмірі і в строки, що обумовлені Договором 

страхування. 

9.2.4. Протягом 24 годин з моменту настання страхового випадку повідомити про 

настання страхового випадку. 

9.2.5. При зміні ступеня ризику протягом трьох робочих днів повідомити в 

письмовій формі Страховика для прийняття останнім рішення про подальшу дію Договору 

страхування. 
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9.2.6. Повідомити Страховика про інші діючи Договори особистого страхування 

стосовно Застрахованої особи. 

9.2.7. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші 

обов'язки Страхувальника. 

 

9.3. Страховик має право: 

9.3.1. У разі необхідності робити запити про відомості, що пов'язані зі страховим 

випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших установ і 

організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також 

самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку. 

9.3.2. Відмовити у виплаті страхової суми у випадках, передбачених п.4.1.- 4.4., а 

також якщо Страхувальник (Застрахована особа): 

а) не надав усіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового 

випадку; 

б) надав Страховику свідомо неправдиві відомості про об'єкт страхування; 

в) невчасно повідомив Представника страховика, Страховика (п. 9.2.4. цих Правил) 

про настання страхового випадку без поважних на те причин; 

г) учинив умисний злочин, що призвів до страхового випадку. 

9.3.3. При наявності сумнівів у підставах для виплати страхової суми (її частини) 

відстрочити її до отримання підтвердження цих підстав на термін, що не перевищує З 

(трьох) місяців. 

9.3.4. Під час укладання Договору страхування вимагати результатів медичного 

обстеження та за результатами приймати рішення щодо прийняття на страхування.  

 

9.4. Страховик зобов'язаний: 

9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування. 

9.4.2. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхової суми (її 

частини) шляхом оплати наданої медичної допомоги та медичних послуг. 

9.4.3. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної 

виплати страхової суми (її частини). 

9.4.4. Зберігати конфіденційність одержаної від Страхувальника інформації щодо 

учасників та умов Договору страхування за винятком випадків, передбачених 

законодавством України. 

9.5. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна одну про зміну адреси, 

банківських реквізитів, передбачувану зміну власності, про інші зміни, що можуть 

вплинути на виконання Сторонами обов'язків згідно Договору страхування. 

9.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки 

Страховика. 

 

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

10.1. При настанні страхового випадку Застрахована особа повинна негайно, але 

не пізніше 24 годин з моменту настання страхового випадку, в екстреному випадку – 

як тільки це стане можливим, сповістити про це Представника страховика. 

10.2. Застрахована особа повинна повідомити Представнику страховика: 

  назву Страховика – Закрите акціонерне товариство «Велта»; 

 своє прізвище, ім’я, по батькові, номер страхового полісу та період 

страхування; 

 своє місце перебування, адресу та телефон, за яким з ним можливо зв’язатися; 
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  докладно описати проблему, що виникла, або вказати обсяг необхідної 

допомоги. 
10.3. При настанні страхового випадку Застрахована особа зобов’язана 

дотримуватися рекомендацій Представника страховика. 

10.4. При виникненні екстреного випадку повинні бути вжиті всі необхідні 

заходи для термінового надання невідкладної допомоги будь-якими можливими 

засобами. Представник страховика повинен бути проінформований Застрахованою 

особою про страховий випадок як тільки це стане можливим. 

У цьому випадку Представник страховика має право прийняти рішення щодо 

подальшого лікування Застрахованої особи в медичному закладі, до якого вона 

звернулася або була доставлена, або переведення її в інший медичний заклад. 

Представник страховика організовує, а Страховик оплачує витрати на 

транспортування Застрахованої особи до іншого медичного закладу.  

Якщо переведення Застрахованої особи до іншого медичного закладу за 

медичними показниками є доцільним, а Застрахована особа відмовляється від 

переведення, Страховик негайно припиняє оплату медичних послуг, що надаються 

Застрахованій особі. 

 

11. ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО 

ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОЇ СУМИ 

 

11.1. Виплата страхової суми (її частини) здійснюється протягом 30 (тридцяти) 

календарних днів з дня прийняття рішення про виплату на підставі страхового акту та 

документів медичного закладу, що надав Страхувальнику (Застрахованій особі) медичні 

послуги (заява про виплату, лікарняний лист або довідка медичного закладу щодо діагнозу 

та тривалості лікування Страхувальника (Застрахованої особи), медична карта або витяг з 

історії хвороби; рахунки медичного закладу на оплату вартості медичних послуг та 

медичної допомоги).  

11.2. Страховик зобов'язаний в термін не більше п'ятнадцяти робочих днів з дня 

одержання всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового 

випадку (перелік таких документів наведено в розділі 12 цих Правил) прийняти рішення про 

виплату чи відмову у виплаті страхової суми. 

11.3. Страховик має право прийняти рішення про відмову у виплаті страхової суми 

відповідно до п. 9.3.2. цих Правил. 

11.4. При відмові у виплаті страхової суми (її частини) Страховик повідомляє 

Страхувальнику (Застрахованій особі) у письмовій формі обґрунтовані причини відмови в 

термін не більше п'ятнадцяти робочих днів із дня прийняття рішення про відмову у 

виплаті страхової суми (її частини). 

 

12. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

12.1. Страховик здійснює виплату страхової суми (її частини) у відповідності 

до умов Договору страхування шляхом оплати вартості наданої Застрахованій особі 

медичної допомоги у зв'язку зі страховим випадком в межах Програми страхування та 

страхової суми, визначеної Договором страхування. 

12.2. Медичний заклад сповіщає Страховика, Представника страховика про 

настання страхового випадку протягом 48 годин, якщо інше не передбачено конкретним 

Договором з медичним закладом. 

Виплата здійснюється на підставі: 

- страхового акту; 

- заяви про виплату; 



 9 

-документів, що підтверджують настання страхового випадку: первинна 

медична документація або витяг з історії хвороби із зазначенням профілю відділення, 

захворювання; перелік проведених процедур і заходів, перелік медикаментів та 

матеріалів, їх вартість. 

12.3. У екстрених випадках або у випадку, коли в медичному закладі, 

передбаченому Договором страхування, або іншому закладі охорони здоров'я (якщо це 

узгоджено із Страховиком), немає медикаментів та матеріалів, що необхідні для надання 

Застрахованій особі медичної допомоги, Страховик може здійснити страхову виплату 

Застрахованій особі для компенсації вартості медикаментів та матеріалів, що придбані 

самостійно. 

Виплата здійснюється на підставі: 

- страхового акту; 

- заяви про виплату; 

-документів, що підтверджують настання страхового випадку: первинна 

медична документація або витяг з історії хвороби із зазначенням профілю відділення, 

захворювання; перелік проведених процедур і заходів, перелік медикаментів та 

матеріалів; 

- чеків фармацевтичних установ. 

12.4. Договором страхування може бути передбачено, що Страховик може 

виплатити страхову суму (її частину) Застрахованій особі безпосередньо або 

здійснювати виплату наданої Застрахованій особі допомоги в інших закладах охорони 

здоров'я, які не передбачені Договором страхування та/або з якими Страховик не має 

Договору про надання медичної допомоги Застрахованим особам, на підставі: 

- страхового акту; 

- заяви про виплату; 

- рахунків медичного закладу; 

-документів, що підтверджують настання страхового випадку: первинна 

медична документація або витяг з історії хвороби із зазначенням профілю відділення, 

захворювання; перелік проведених процедур і заходів, перелік медикаментів та 

матеріалів, їх вартість (для другого). 

12.5. Розмір страхової виплати розраховується виходячи із розміру фактичних 

витрат, попередньо погоджених із Представником страховика (Страховиком). 

12.6. Загальна сума виплат по кожній Застрахованій особі не може перевищувати 

страхової суми, встановленої Договором страхування. 

12.7. Страховик може здійснювати виплату страхової суми (її частини) через касу 

або у безготівковому порядку, відповідно до умов Договору страхування. 

12.8. За кожен день затримки виплати, що сталася з вини Представника страховика, 

Страховика, сплачується пеня у розмірі, визначеному Договором страхування або 

Договором із медичним закладом, залежно від того, кому здійснюється виплата. 

 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

13.1. Будь які зміни умов Договору страхування, що відповідають умовам цих 

Правил, здійснюються за згодою Страхувальника і Страховика протягом п'яти робочих 

днів із моменту одержання письмової згоди. 

13.2. Про намір внести зміни до умов Договору страхування Сторона ініціатор 

повинна письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за 30 (Тридцять) 

календарних днів до запропонованого терміну внесення змін, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. 

13.3. Зміни до умов Договору страхування оформлюються, як додаткова угода до 

діючого Договору страхування. 
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13.4. Якщо будь-яка з Сторін незгодна на внесення змін в Договір страхування, 

протягом п'яти робочих днів вирішуються питання про дію Договору страхування на 

попередніх умовах або припинення його дії. 

 

14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

14.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а 

також у разі: 

- закінчення строку дії; 

- виконання страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

- несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. 

При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або 

черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика 

протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не 

передбачено умовами договору; 

- ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальника-

громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 

і 24 Закону України "Про страхування"; 

- ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 

- прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 

- інших випадках, передбачених законодавством України. 

14.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика. 

14.3. 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 ним не передбачено. 

14.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою 

Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився 

до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, 

визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум, 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. 

14.5. 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, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, 

визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум, що 

були здійснені за цим договором страхування. 

14.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено 

в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. 

 

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

15.1. Всі спори, які можуть виникнути між Страховиком і Страхувальником 

(Застрахованою особою) за договорами страхування розв'язуються шляхом переговорів, 

а у разі не досягнення згоди у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 

16. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

16.1. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії Договору страхування: 
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16.1.1. В період дії Договору страхування Страхувальник зобов'язаний 

протягом 3 (Трьох) робочих днів повідомити Страховика про зміни, які стали йому 

відомі, в обставинах, які були представлені Страховику при укладенні Договору 

страхування, якщо ці зміни можуть суттєво впливати на збільшення страхового ризику. 

16.1.2. В разі отримання інформації про обставини, які стали причиною 

збільшення страхового ризику, Страховик має право вимагати зміни умов Договору 

страхування та сплати додаткового страхового платежу відповідно до збільшення 

ризику. 

16.1.3. У випадку, якщо Страхувальник не повідомив Страховика про значні 

зміни в обставинах, вказаних при укладенні Договору страхування, останній має право 

вимагати дострокове припинення дії Договору страхування згідно п.14.5. цих Правил. 

16.1.4. У разі, якщо з'ясується, що дії Страхувальника, які призвели до 

настання страхового випадку, мали противоправний характер, Страховик має вимагати 

дострокове припинення дії Договору страхування та повернення фактично виплачених 

страхових сум (їх частин), до виплати яких призвели ці дії. 

16.1.5 Якщо по факту, який став причиною настання страхового випадку, 

ведеться кримінальна справа або розпочато судовий процес, рішення Страховика про 

виплату страхової суми може бути відкладеним до закінчення розслідування і 

судового розгляду або встановлення невинності Страхувальника (Застрахованої особи). 
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Додаток №1 
до Правил добровільного  

страхування медичних витрат 
 

 
 

ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ 
 

Програма А 

1. Швидка медична допомога: 

1.1. виклик лікаря або спеціалізованої бригади швидкої (невідкладної) медичної 

допомоги через диспетчера Представника страховика до місця перебування 

Застрахованої особи, у якої внаслідок нещасного випадку або раптового захворювання 

стався гострий розлад здоров’я; 

1.2. надання Застрахованій особі медичної допомоги (лікувальні маніпуляції) на 

місці її перебування в обсязі, необхідному за медичними показниками, на 

дошпитальному рівні; 

1.3. транспортування Застрахованої особи спеціалізованою бригадою швидкої 

(невідкладної) медичної допомоги або іншим транспортним засобом до медичного 

закладу для надання подальшої медичної допомоги в разі, якщо загроза для її життя 

чи здоров’я зберігається. 

1.4. Надання невідкладної стоматологічної допомоги по усуненню гострого 

болю на суму не більше, ніж 100 (Сто) грн. 

 

2. Амбулаторна медична допомога: 

2.1. Первинний огляд довіреним Представником страховика лікарем поліклініки 

з послідуючим веденням справи по стану здоров'я Застрахованої особи, оформлення 

медичної документації. 

2.2. Виклик лікаря додому, оформлення лікарняних листів. 

2.3. Організація проведення лікувальних процедур Застрахованій особі в 

медичному закладі або вдома, якщо це необхідно по висновкам лікарів.  

 

3. Стаціонарна медична допомога: 

3.1. термінова госпіталізація Застрахованої особи в профільний стаціонарний 

медичний заклад, який оснащений необхідним обладнанням, приладами, 

медикаментами і лікарськими препаратами, що необхідні для надання високоякісної 

стаціонарної медичної допомоги; послуги кваліфікованого персоналу; 

3.2. медичне обстеження Застрахованої особи, направлене на виявлення причин, 

що безпосередньо призвели до розладу здоров’я, а також їх наслідків, які можуть 

представляти загрозу для життя і здоров’я; 

3.3. стаціонарна медична допомога Застрахованій особі в умовах медичного 

закладу, яка включає проведення невідкладних (ургентних) оперативних втручань, 

маніпуляцій, інтенсивну терапію, лікування виражених больових синдромів, 

медикаментозну терапію тощо.  

3.4. постійний контроль зі сторони координатора Представника страховика з 

моменту першого звернення Страхувальника (застрахованої особи) до закінчення 

лікувальних процедур. 

 

4. Покриття витрат по купівлі необхідних медикаментів Застрахованому – 

хворому для усунення гострого розладу здоров’я за виписаними рецептами лікарів. 
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5. Перевезення Застрахованої особи з медичного закладу, в який вона звернулася 

або була доставлена без погодження з Представником страховика, до іншого 

медичного закладу в тому випадку, якщо в медичному закладі, де перебуває 

Застрахована особа, немає можливостей для надання адекватної медичної допомоги. 

 

 

Програма В 

Медичні послуги зазначені в Програмі А + додаткові послуги: 

 

1. Поліклінічне обслуговування: 

1.1. Інструментальна діагностика – УЗО, функціональна діагностика. 

 

2. Покриття витрат на репатріацію Застрахованого - хворого, включаючи 

витрати на супроводжуючу особу, при наявності медичної довідки про необхідність 

такого супроводження до місця проживання, за домашньою адресою. 

 

3. Покриття витрат на репатріацію тіла Застрахованої особи з медичного закладу 

до місця поховання у випадку смерті під час знаходження на лікуванні в медичному 

закладі (підготовка всіх супроводжуючих документів) без оплати на поховання. 
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Додаток № 2 
до Правил добровільного 

страхування медичних витрат 

 

Базові страхові платежі  

по добровільному страхуванню медичних витрат  

 

1. Розмір страхового платежу залежить від страхової суми, строку страхування. 

Розміри страхових платежів наведені у таблиці № 1. 

Таблиця № 1 
 

Строк 

страхування 
  

Страховий платіж (у гривнях) при страховій сумі: 

Програма А Програма В 

3000 грн. 5000 грн. 10000 грн. 10000 грн. 

 3 дні  
 

1-00 

 

1-50 

 

3-00 

 

4-50 

5 днів  
 

1-50 

 

2-50 

 

5-00 

 

7-50 

7 днів  
 

2-50 

 

4-00 

 

8-00 

 

10-50 

10 днів  
 

3-50 

 

5-50 

 

11-00 

 

15-00 

15 днів  
 

5-00 

 

8-00 

 

16-00 

 

22-50 

21 день  
 

7-00 

 

11-50 

 

23-00 

 

31-50 

30 днів  
 

10-00 

 

16-50 

 

33-00 

 

45-00 

60 днів  
 

20-00 

 

33-00 

 

66-00 

 

90-00 

90 днів  
 

29-50 

 

49-00 

 

98-00 

 

135-00 

120 днів  
 

39-00 

 

65-50 

 

131-00 

 

180-00 

150 днів  
 

49-00 

 

82-00 

 

164-00 

 

225-00 

180 днів  
 

59-00 

 

98-50 

 

197-00 

 

270-00 

210 днів  
 

69-00 

 

114-50 

 

229-00 

 

315-00 

240 днів  
 

79-00 

 

131-00 

 

262-00 

 

360-00 

270 днів  
 

88-50 

 

147-50 

 

295-00 

 

405-00 

300 днів  
 

98-50 

 

164-00 

 

328-00 

 

450-00 

330 днів  
 

108-00 

 

180-00 

 

360-00 

 

495-00 

365 днів  
 

119-50 

 

199-00 

 

398-00 

 

548-00 
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