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| ,. ]лгАльнI умови
l l,L Цей Договiр добровiльного чедичного стахування

(далi - Договiр) Укладено вiдповЙно до законiв Украiни (Про
стрzцув€цня,. "про фiнаясовi послуl и la державне реryлюваннrI
ринкlв фlнансових послуг". Правил добровiльного медичногоqграхуванпЯ (бозперервногО сграх1ъаннЯ Здоров'я),
заре€строваних !ержавною комiсiсю з регулюванн, ринкiв
фiнансовиХ послуг УкраiнИ 0з,06.2010 Р., РеССrрацiЙний номер
03l0360, зi змiнами та доповяеннями (лалi - Правила
страхування), яа пiдставi лiцензii cepiT дf Ns 569844, виданоi
Державною комiсiсю з реryлювчtння ринкiв фiнансових послуг
УкраiЪи 12.04.2011 р., та складасться з цi€i оферги та Заяви-
при€днав l{я.

1.2. Страховик - Приватне акцiояернс товариство (ВсmФ)
(мiсцезнаходжсння: yкpaiнa 0l0 l 5, м.Киiв, вулиця Московська,
будицок 46/2; тел./фмс +38 (044) 254-48-50, 254-40-05: кодеДРПОУ 21559409; поточний рахунок UA
02380805000000000026504l842 в АТ (Райффайзен Банк Авмь))).

1.3. Медичний асистанс Стрaцовика - Товариgгво з
обмеженоЮ вiдповiда,rьнiстю "Асiсrанський центр''Ел.Ай.Сi.
Асiсганс", яке дiе вiд iMeHi та за рмунок Стра,ховика на пiдставi
договору дор}чснtlя, та здiйснюс цiлодобове консультувавня та
органiзацiю на,дання Страхува.rьнику мсдичноi допомоги,
медичних послуг.

l,4. Страхувальник - фiзична особа - iноземець або особа
без громадянсгвц яка здiйснюс пер9тип державного кордону
Украiни, та лрисднalлася до цього Договору вiдповiдно до
полохень cTaTTi бЗ4 Цивiльного кодексу УкраiЪи шляхом
пiдписання Заяви-присднання до цього Договору, уклавши таким
присднанням договiр медичного стр&хування.

1.5, Страховик бсре на себе зобов'язання у разi настанrrя
страхового випа,дку здiйснити Фрахову виплату вiдповiдяо до
умов цього Договору, а Страхувальник зобов'язуsIься сплатити
Страховику страховий платiж та викоttуваги iншi рtови.
передбаченi {оговоgюм та Правилами.

1.6. ЧастиЕу сграховоi дiяльностi Стрмовика
(рекламування, консультування, пропонування Страхувмьникам
стр&\овшх послуг, провсдсння робgги з укладення та виконання
договорiв сграхувапня, у тому числi оформлення Bcix необхiдних
документiв для свосчасноj виплати стрмових сум та здiйснення
цих виплат) може виконувати стрirховиЙ поссрсдник - СтраховиЙ
агент. якиЙ дiс вiд iMeHi Сграховика la в Його itпepecax
вiдповiдно до .щоювору на надання стра,чових агентських послуг.

l. GENERAL TERMS ДND CONDITIONS
1.1. This Voluntary Medica| Iпsчгапсе Дgrееmепt (hеrеiпаftеr

rеfеrrеd to аý lhe Аgrееmепт) is concluded in ассоrdапсе with the
Laws of Ukraine "Оп lпsчrапсс", ''оп Financial SегчiсеS and State
Regulation of Financial Services Маrkеts''. the Rulcs of vоluпtаrч
Health lпsчrапсе (Сопtiпчочs H€a|th Iпsчгапсе) rеgistегсd Ьу Й
state соmmissiоп fоr Regulation of Financial scrvices Маrkiв of
Ukaine оп Jчпс 03,2010, registration пчmЬсr 03l0з60, аý amended
and restated (hеrеiпаftсг rеfеrгеd to as the IпSчrапсе Rчlсs), оп thc
basis of the liccnse Series AG No.569844, issued Ьу thc state
commission for Regulation of Financial services Markets of ukTaine
оп Аргil 12, 20ll, апd consists of this оffеr and the Application fог
Accession.

1.2. Тhе Iпsчrеr is velta Private Joint Stock Соmрапу
(location: Ukrainc, 0l0l5, Kyiv, Moskovska Stг., building а612;
t9I./fax: +38 (044) 254_48-50, 254_40_05; USREoU codc 2l559409;
account culтcnt UA 023808050000000000265Ml842 iп Raiffeisen
Bank Aval JSC).

1.3. lпsчrеr'S Medical Assiýtance - Limited Liabi]iý Company
"Assistance centeг "L.I.c, Assiýtanco ", which acts оп bchalfofand ;t
the схрепsс of the lпsчrег оп the basis of а роwеr of aftomey, алd
pгovides round-thc-clock consulting апd organization of medical сате
and medical sегчiсеs to the Insured.

1.4. The lпsчrсd is ап individual, а fоrсigпеr оr а Stateless
реrsоп, whо сrоSsеs the state Ьогdег of Ukгаiпе and joined this
Аgrсеmспt iп ассоrdапсе with the provisioný оfАfi.6з4 ofthc civi|
codc of ukTainc Ьу sigлiпg thе Application for Acccssion to this
Agreement, thегеfоrе, having спtсrеd Ьу such ассеssiоп into medical
insurance аgтееmопt.

1.5. Thc lпsчгеr undertakcs to makc the iпsчrапсе payment in
ассоrdапсе with the tcrms hегеоf in case of an iпsчгсd event, апd the
lnsurcd undeItakes to рау the iпsчгапсс payment to the Iпýчгеr and
fuIfill othff conditioný stipulated Ьу tho Аgrесmспt mtd thc Rulcs.

1.6, Раrt of the [пsчrеr'ý iпsчrапсс activity (advcrtising,
consulting, offeTing iпsчгапсе Sсгчiссs to lпsчrсrs, wогk on сопсlusiоп
апd execution of iпsчrапсе agreements, including execution of all
necessтy documents fоr timely payment of iпsчrапсе amounts апd
making of such paym9nts) mау Ье pcrformed Ьу ап insurance
intermediary -Iпsчгапсе Аgепt acting оп behalfand in thc intcrests of
the lпsчrег in accoldaлcc with the Аgrсеmепt оп provision of
Iпsчrапсе Agency Scrvices.

2. прЕдмЕт договору
2.1. Предмsтом Договору сграхуванн, € майновi iнтереси,

що не суперечать закону, пов'язанi зi здоров'ям та працездатнiстю
Страхувальникц а clмe з витратчми на одср}каяня медичяоi
допомоги та iншими витратами, що передбаченi .Щоговором, пiд
час його псребування на тершгорiТ Украiни,

2. SUBJEсT MATTER
2.I. Thc subject matter ofthe IпSчrапсе Agreement iS рrорегtу

interests that do not contradict the law, гсlаtеd to hcalth апd ability tb
work of the Insured, in particular, the costs of mcdical сате and оthег
costs stipulated Ьу thc Аgгсеmспt dчгiпg Stay in Ukaine,

3. стрлховI ризики. стрлховl випддки
З.l. Страховий ризик - ймовiрна та випадкова подiя, на

випадок якоi проводиться страхувацня, а саме: iнфiкування
госгрою респiраторяою хворобою cov[D-l9, спричиненою
KopoнaBipycoм SARS-CoV-2 (ла.ri хвороба covlD-lg), що
завдalла шкоди здоров'ю або прац€здатносгi Страхувальяика.

З.2. Страховий випадок - подiя, передбачсна .Щоговором,
що вИбулася, та з настttнням якоi виникас обов'язок Страховика
здiЙснrтги сграхову виплату.

3.3. Страховими випадками е:

3. INSURANсE RIýKS. INSURED EvENTs
3. |. Iпsчrапсе гisk is а рrоЬаЫе and accidental event in case of

which the iпsчrапсе is provided, iп рапiсчlаr: infection with acute
геsрirаtоry discase COVID-l9 causcd Ьу coronavirus SARS-CoV-2
(hеrеiпаftеr rеfегrеd to as covlD-l9 diseasc), which causcd damage
to health оr ability to wогk ofthe Insured.

з.2. Insurcd event is ап event stipuiated Ьу the Аgгоеmепt that
haý taken place and чроп the оссчпепсе of which the lпsчIеr's
obligation to make an iпSчгапсе payment arises.

з.з. Insured events аrе as follows:



3.3.1. Звсрнення Страхувальника до медичного з:rкладу
дJUl отримtцlня медичноТ допомоги у зв'язку з розладом здоров'я
С,трахувальника внаслИок подii', зазначеноi в п, 3.1. Договору.

3.3.2. Необхiднiсгь вЦповiдно до всгановлених в YKpaiHi
вимог перебування Страхувальника в обсерватора\ з мстою
запобiганпя поширенню яатерrrгорii Украiни хвороби COVID-l9.

З.4. Датою яастаЕrл сграхового вип&цку с дата
вqгаповлоння Страхувальвику дiагнозу (заключного) COVID-i9
на пiдсгавi лабораторних дослiдlкснь, за виключенням будь-якого
експрес-тсстувtц пя.

3.3.1. Applicatioп of the Insured to а mcdical institution fоr
rессiрt of medical саге in connection with the lпsчгсd's health
disorder as а result of the cvcnt specified in clause З.l. of thc
Aglecment.

3,З.2. The need in ассоrdапсс with tbe геqчirсmепts imposed
iп Ukaine for the lпsчгеd's sИу in obýervatorics to ргечепt the sрrсаd
ofcovlD-l9 discasc iп th€ tеrritоry ofUkminc.

3.4. тhе date оfоссчпепсе ofthe insuгed event is the date of
making of the lпsчrеd'ý cov[D-l9 diagnosis (final) оп thc basis of
laboratory tests. e\cepl [оr апу rapid lesting.

4. стрдховд сумА, стрАховий тлриФ, стрлховиЙ
IIлАтIж

4. l. Стра,\овик здiйснюс cтpalxoBy виплату Страхувальнику
в Men<ax qграховоi суми (лiмiт вiдповiдальностi страховика).

4,2. Сlрахова сума за програмою <Комплексне
страхування)) може б).ти обрана Страхува,,lьпиком з нttступних

4.З. До стахового тарифу застосовуються коефiцiенти BiKy
]астрахованrх осiб. корmкосгроковостi, сплати страхового
платсжу та iнших сгупенiв ризику.

4. INSURANcE лмоUNт, INSURANсE RATE, INýURANcE
рлYмЕNт

4.1. Тhе IпSurеr shall make th€ iпsчrапсе рауmепt to the
lпsчrеd within the inýurancc amount (limit ofthe lпsurсr'S liability).

4,2. tnsurance рrо8гаm

4.з. Рriоr to the iпsurапсс rаtс, thе rates will ье fixod fоr thс
iпsцrеd individuals, for shогt-tегm periods, for iпsчгапсе payment and
fоr the оthсг steps in the risk.

Рrоmiчm tefms ratio:0.8 (iп опе payment)

CoeIficient of othcr degrees of riskl 0.1+5.0

4,4. Thc specific amount ofthc Sчm iпSчrеd, iпSчrапсе гаtс and
iпsчгапсс premium is iпdicated iп the Application fоr Acccssion.

4.5, Thc iпsчгапсе premium is paid Ьу the lпsчrсd concurrently
with pгovision of tho Iпsчгег (the IпSчг€r'S гергеsепtаtiче) with the
signed Application fог Accession to the Аgrоеmопt.

medical iпsчгапсе" is set ofnext
Iпsчгапсе
amount

l0 000 UAH 20 000 lJлI l

Iпsчrапсе
Iаtе

16уо 16уо

Реrsопs:
frоm l8 to 40 1.0

ftom 4l to 55 1,1

frоm 56 to 65 1,2

short-term
l5 days 0.15
I mопth 0,25
з months 0.4
6 months 0.7

Коефiцiсвт сплати страхового платеlку: 0,8
одноразово)

Коефiцi€нт iнших сryпенiв рпзпку: 0,1+5.0

4.4. Конкретний розмiр страховоТ суми, страхового тарифу
та стр?цового платежу зазначасгься у Змвi-приеднаяня,

4.5. Страховий платiж сплачусться Страхува,rьником
одночtlсно при надмнi Страховику (прелставнику Страховика)
пiдписаноi Заяви-присднання до,Щоговору.

5. строк тА мtсцЕ дIi договору
5.1. Договiр набувас чиннос,l i з моменту наданЕr

Страхувальником Страховику Заяви-при€днання до цього
,Щоговору та дiс протягом сгроку перебування Стра"хувальника в
УкраiЪi,

5.2. Доювiр страхуванЕя дiс на терlтгорii Украiци, KpiM
тимчасово окуповitних територiй,

5. TERM ЛND РLЛСЕ ОF ЛGRЕЕМЕNТ
5.1. Thc Agrcement shall епtеr iпtо fогсе upon the IпSчrсd's

submission to the lпsчrег оf the Application fоr Accession to the
Аgrееmепt and shall Ье valid during the [пsчгеd'S Stay in Ukaine,

5.2, Tho iпsчгапсе agreement is valid iп thc tеrгitоry of
Ukaine, except for the tempoIariIy occupied tепitогiеs.

6. ДП СТРЛХУВЛЛЬНИКА ПРИ НЛСТЛННI
СТРЛХОВОГО ВИПАДКУ

6.1. У разi настмяя випадку, цо мас ознаки страхового,
С,трмувальяик особисго або черсз iнших осiб зобов'язаuий:

6.1.1. протягом 48-ми годин повiдомrти Мсдичний
асистанс Стрtцовика засобами слектронного або телефонного
зв'язку 3а контакrами:

тсл. 0 800 500 l08
+з8 044 238 69 70

e-mail: hclp@lic.kiev.ua
чiЬег: +З8 097 509 53 06;

з надаriням наступноТ iнформацiТ:
- прiзвищс та iм'я Стрtцувzцьник4
- мiсцсзнаходження та контакгний телефон

Страхувальника;

6, AсTIoNS оF тнЕ INSURED IN слsЕ оF,
INSURED EVENT

6.1. In the €чопt саýс of ап event hачiпg the signs of insured
€чспt, thc Insurcd shall регsопаllу оr thrочф оthеr регsопS:

6.1.1. within 48 hочrs notifo the IпSчгсг's Medical Aýsisиnce
Ьу еlесtrопiс ог telcphone соmmчпiсаtiоп means to thе following
contact detailý:

tel. 0 800 500 l08
+з8 044 238 69 70

c-mail: hclp@lic.kicv.ua
vibcr: +38 097 509 5З 06;

апd pTovidc the following information:
- sчmаmе and пzrmе of фс Iпsчrеd;
- location апd contact рhопе пчmЬеr ofthc lпsчrеd;
- the геаsоп for application with the provisioп ofcomplctc and



- причину звернення з яаданням повноi та досговiрноi
iнформачii щодо обсгавин подii', що ма€ ознаки стрtцового
випадку.

Лiкар-коордиrrатор Мсдичного асистапсу Страховика
злiйсяюс фiксацiю телефонноi Заяви Страхувальника про подiю
вiдповiдно до iнформацii', 0гриманоi вiд Страхувальника пiд час
телефонноi ро]мови. що явJIясIься письмовим повiдоvленням
Страхувальника.

6.1.2. !ля отиманюl необхiдноi медичноi допомоги
зверrrлися до медичного заклму за направленням лiкаря-
координатора Медичного асисгансу Страчовика або в скстрсних
випадкц сatмостiйно.

Налравленняv вважасться повИомленtLс лiкарем-
координагором Медичного асистансу Стаховика Страхувальника
про те, в який медичнвй заклад повинен зверн)п.ися
СTрахувальник.

При виникненнi сксгреного випадку повиннi бли ыкrгi Bci
]tцоди для тсрмiнового одерж;tлня невiдкладноi допомоги будь_
якими моr(ливиvи засобами. Медичний асистанс Страховика
повинен бли поiнформований про те. що стмося, як тiльки це
стане можливиv.

при самосгiйному зверненнi до медичного закладу ]

Страхувальник повинен повйомити лiкарiв про iснуванrrя чього |

доrcвору сграхування та можливiqгь звернення Страховика iз |

запитllми для з'ясувatнttя причин ta обставин страхового 
""nao*y. Iта надати письмовий дозвiл медичнiй устаяовi про надання ]

iнфорvацii Страховику щодо gгану свого здоров'я. l

6.1,J. В за,lежностi вiд страхового 
""пчл*у 

Hцarn 
I

Сцаховику Bci необхйнi докуйенти, що пiдтверлжуlоть його |

настання та дaють змоry Страховику прийняти рiшення про |

здiйснсння cqlaxoBoi виплати, а самеi 
l

6.1,3.1. заяву лро настаяня стрtL'<ового виладку; I

6. 1.3,2. локумент, що посвйчус особу Страхувitльника; I

6.1.J,3. висновок лабораторного дослiджсння щодо ]

встановлення факгу iнфiкування С,грмувальника BipycoM SARS- |cov-2; 
I

6.|.3,4. док}теrгги лiкувмьного закладу, обсерватора та |

iнших компgгеrл них оргаяiв, що пiдтверджl ють факт, обсгавиви {

та причини насганrц подii. що мас о3нaци стрtцового 
"ппчл*у. I

iншiдоýrмеrrги щодо факry та обставин Takoi подi-l. l

Страховик у разi необхiдносri мас право вимагати вИ |

Стрмральника наданнл iнших документiв. якi MaJoTb значеп- 
|

для прийняття рiшенru про ]дiйснення cTpaxoBoi виплати та ]

визначення ii'po]Mipy. l

rc|iable iпfогmаtiоп оп thc circumstanccs of the cvent, whiсh has the
characteristics of ап insured cvent.

The dосtоr-соогdiпаtоr of lпsчr€r's Medical Assistance shall
гесоrd the Insured's telephonc statcment оп the event in ассоrdапсе
with the iпfогmаtiоп receivcd ftom the lпsчгеd dчriпg thc t€lephone
conversation, which is а written notice ofthe [пSчrеd.

6,1,2. То оЫаiп the песеssаry medical саrе, to contact the
medical institution at the diгection of the dосtоr-соогdiпаtоr of
Iпsчrег'ý MedicaI Assistance оr iп сmеIgепсу cases independently.

The геiсrrаI is considered to ье the notification of tho lnsured
Ьу the dосtог-сооrdiпаtог of [пýurег's Medical Assistancc about what
modical institution the lпsчгеd Shочld apply to,

In case of еmеrgепсу, all measuros must Ьс Иkеп to оЬtаiп
чrgепt еmегgспсу care Ьу апу possiblc mеапs. The Insurcr's Mcdical
Assistance must Ье informed ofwhat hаррепеd as soon as роssiЫе.

When applying to а medical instifution independently, thc
Iпsurеd must iпfогm doctoБ about the existence of this iпsчгапсе
аgгееmепt and the possibility that the Iпsчrег mау submit requests to
clarify the causes апd сirсчmsипсеs ofthe insured event, and provide а
written permission to the medical institution to provid9 iпfогmаtiоп
about hiуhег medical condition to thc lпsurсr.

6.1.З, Depcnding оп the iпsчrсd event, ргочidе the Iпsчгег with
all песеssагу documents сопfirmiпg itý оссчrrепсс and enabling the
Iпsчгег to make а decision оп making ап iпsчrапсе рауmепt, in
particulm:

6.|.З.l. application оп the insured cvent оссчrrепсе;
6.1.З.2. idcntity document ofthe InsuIed;
6.1.3.З. conc|usion of laboratory rсsеаrch оп establishment of

thc fact ofinfection ofthc lпsчrеd with SARS_CoV-2 чiгчs;
6.1.З.4. documents of the medical institution, оЬsеrчсr and

other competent authorities сопfirmiпg the fact, сirсчmstапсеs and
сачsеs of thо event, which haý the chffactcгistics of ап insured cvcnt.
оthег documents оп the fact and сiгсчmstа.псеs ofsuch evcnt.

Thc IпSчгег, ifneccssary, haý the ri8ht to rеqчiгс the lпsчrеd to
provide оthег documents that аrе important fоr making а decision оп
insurance payment and its amount.

7. прлвд тд оБов,язки cToPIH
7. l. Страхувальник зобов'язаний:
7. !.l. Сплатrfги страховий платiж.
7.1.2. При уюп4даняi договору страхування цадати

Страховику iяформацiю про Bci вiдомi обсгавини, що маqгь
icToTHe значення для оцiнки сlт)€цового ризику. i надалi
iнформувати його про будь-яку змiну сграхового ризику,

7,1.3. при укладеннi договору страхуваннJI повйомити
Страховика про iнmi чиннi договори страхування щодо цього
предмsта договору.

7,1.4. Вхtивати заходiв цодо запобiгмня та зменшеняя
збиткiв, завданих внаслИок настання страхового випадку.

7.2. Страхувальник ма€ право:
7.2,1. У разi настання стрilхового виладку одержати

сграхову виплаry в межах сграховоI сучи вйповiдно до умов
Договору.

'7.2.2. Ознайомитися з умовами (правилами)
сграхувlrцня за посилttнням hftp://www.ve|ta.kicv.urosobyste-
strakhuvannia,/medvchne-Strakhuvannia-bczD€гeгvne_
stгakhuvanпia-zdorov-ia_html

7.2.З. Одержувати будь-якi роз'яснення за укладеним
договором страхувавня.

7.2.4, Вимагати у медичних закпадtrх надання
квалiфiкованоi мсдичноТ допомоги. У випадку, якцо
вИповйна мсдична допомоm нс буде падана" Страхувальник
повинен неmйно повiдомити про це Страховика або Мсдичний
асисганс Страховика.

7.3. Страховик зобов'язаний:
7.3.1. Ознайомгти Страхуваrьника з умовчtми та

7. RIGHTS ЛND OBLIGДTIONS ОF РДRТIЕS
7. t. The Insured ýhall:
7.1.1. Make the iпýчгапсе payment.
7.1.2, When cntcring into ап iпsчrапсе аglееmеп! provide the

Iпsчr€r with iпfогmаtiоп оп all known сiгсumsипсеs that ате essential
for the asýcssment of iпsчrапсе гisk, апd fuПhеr iпfогm it of апу
сhапgе in iпsчrапсе гisk.

7,1.З. When епtсriпg into ап iпSчгапсе аgтсеmепt, inform the
lпsчrеr аЬочt оthеr valid iпsчгапсе аgrсеmепts in гelation to thc Subject
mаttег hеrеоf.

7.1.4. Take measures to рrсчепt and гсdчсс losses caused Ьу
the оссчпепс9 ofthc iпsчгсd event.

7.2. Тhе lпýчrеd haý thc right:
7.2.1. Iп casc of оссчrгспсс of ап iпsчrеd cvcnt to гесеiче

ап iпsчгалсе payment within thc amount iпsчrоd in accordancc
with the tcrms ofthc Аgrесmепt.

'1.2.2. Rеаd, апd undcrstand tho conditions (rчlеs) of
iпsчrапсс at: httD://и w.vclta,kiev.urosobyýtc-
stгаkhччалп ia./medvchne-strakhuvaпnia-bezperervne-
strakhuvannia-zdorcv-ia.html

7,2.3. Receivc апу oxplaлations чпdег thc concluded
iпsчгалсс аgrееmепt.

7.2.4. Demand qualified mcdical саrе iп mcdical
institutions. Ifарргоргiаtе medical са!е is not providcd, the lпsчrеd
must notiry the lпsчгеr оr thc lпsчrcr'ý Medical Assistance
immediately,

7.3, Тhе Insurer shaIl:
7.3.1. Вriпg the conditions and rulcs of insurance to the



правилtlми стрrцування.
7.З.2. При отриманнi повИомленll! про настання

сграхового випадку зробrrги все можливе щодо оперативного
надання медичноi та iншоi допомогй, координувати дii cвoi'x
представникiв у мсжllх власних повновФкень.

7.З.З. Не розголошувати вИомостi про Страхувальника
та його майновс стtцовище. KpiM випалкiв, встановлених
3aконом.

7.4. Страховик ма€ право:
7.4.1, Робrrги запити про вiдомоqгi, пов'язанi зi стрiцовим

випадком, до правоохоронних органiв, медичпих зaкладiв та
iнших установ, якi можль володiти iнформацiсю про обсгазини
страхового випа,цку.

7.4.2. З'ясовувати причини та обсгавини страхового
випадку, псревiряти yci ва.даяi докlменти,

7.4.3. Вiдмовити у виплатах за договором стрltхування
згИно чинного змонодавства Украiни у випадкzц, коли
Страхувальник:

- не надав лiкарю можливостi проведення додатl(овоm
медичного оглялу у разi виникнсвtUI cyMHiBiB щодо факту
стрzlхового випадку або досговiрносгi наданоi iнформацii про стан
здоров'я при укладеннi договору сцlахування;

- лорушив обов'язки. що покладенi на нього договором
стрaжувalння,

7.З.2. Uроп гесеiрt of notification of the iпsчrеd event, do
ever},thing роssiые to promptly provide mcdical and other
assistance, coordinate the actions of its representatives within the
powers granted.

7.з.з. Not to disclose iпfогmаtiоп about the Insured алd
hiyhcr ргореItу status, except as pгovided Ьу law.

7.4. Тhе lпsчгеr has thc fight to:
7.4.|. Makc inquiгics about infoгmation related to thc iпsчrеd

cvent to law епfоrсеmепt agencies, medical алd other institutions that
may have information about thc сirсчmstалсеs ofthe insured event.

1.4.2. Fiпd, out the causeý апd circumstances of the insuгed
evenl. сhесk all the documents pгovided.

7.4.з. Rcfuse рауmепtý чпdеr the iпSчгапсе аgrееmепt
according to thе effective legislation of ukrainc iп cases when the
InSuгed:

- did not ргочidс the doctor with th9 opportunity to conduct ал
additional medical examination in case of doubt about the fact of the
insured event ог the ассчгасу of thе iпfогmаtiоп provided аЬочt the
state ofhealth when concluding the iпsчrалсе agleement;

- violated the obligations imposed Ьу tho insulance аgrесmепt.

8. порядок I умови здlЙснЕння стрдх

стрtцового випадку,
8.6.4. Несвосчасне повiдомлення Стрмува,rьником

настання стрiLхового випадку без поважних на

випллти. причини вцмови у випJlАтl.
8.1. У разi настання стрlцового випадку Страховик

здiйснюс страхову виплату в розмiрi. ви,lначеному вiдповiдно до
умов ,Щоговору, Правил сгрмування, наданих Страховику
докwснтiв на пiдтвердкення вrrрат, у межах сФаховоi суми,
всгмовленоi Договором.

8.2. Вiдшкодування витат за на.данrrя Сцlахувальнику
медичних та./або iнших послуг злiйснюсгься Страховиком заклад/,
що надав цi послуги, а при оплатi витрат самим Страхувальником
- Страхувальнику. При оплатi витрат самим Страхувальником дJUIii вiдшкодування BiH повинен звернrтися до Стрмовика нс
пiзнiше, нiЖ за 30 календарниХ днiв з дня закiцчення сгроку дiТ
договору страхування,

8.3. Страхове виплата здiйснюсться Страховиком на
пiдсгавi заяви на страхову виплату та стрtlхового акry, складеного
Страховиком, протягом 15 робочих днiв пiсля отримання Bcix
веобхiдних докумеrтiв. У страховому акгi зФначаютьс, пiдстави
для здiйсt ення сграховоi виплати та розрахунок розмiру страховоi
виплати. Стt,аховик несе майнову вИповiдальнiсть за несво(часну
виплату страхового вiдшкодувавня шляхом сплати пенi у розмiрi
0.0l% вй суvи нilлежноl о до виплати стрiцового вiдшкодування
за кожсн дснь прострочки.

8.4. У випа,дку, якщо для лiкування Страхувальника
використову&цись медичнi препарати. вiлсутнi в мсдичноv)
закладi, в якому проходило лiкувапня, то в розрахупок срли
cтpaxoBoi виплати приЙчасгься iхня Bapтic-Ib. питверджсна
pzlxyнKoм з аптски.

8.5, У випадку вймови в сграховiй виплатi, Страховик
протягом l0 робочих днiв з дrrя отримання док}ментiв на виплату
повИомлr€ про цс Страхувальника в письмовiй формi з
обгрунryванням причини вiдмови.

8.6. Пiдqгавою для вiдмови Страховика у здiйсненнi
страховоi виплати с:

8,6,l. Навмиснi дii Страхувмьниkа. спрямованi на
нztстаяня страхового випадку. Зазначена норма нс поширю€тьс, на
дii; пов'язанi з виконанцям ним громадянського чи сл}хбового
обов'язку, в qгавi необхйноi оборони (бсз перевищсння i'i' меж)
або ]ахисту майна. жrггя. здоров'я, чсстi, гiдносгi та дiловоi
роп}тацii.

8.6.2, Вчинсння Страхувальником )мисного злочину, що
призвiв до страховоr0 випадку.

8.6.3, Подмвя Страчувальником свиомо нспраздивих
вiдомосгеЙ про предм9т догOвору стра-\ування або про насгання

8. PROCEDURE ЛND CONDITIONS ОF МЛКING
INýURANCE РЛYМЕNТ. RЕДSОNS FОR RЕFUýЛL

оЕ рлYмЕNт.
8,1. In саs€ оfоссчrrепсе оfап iпsчrеd cvent, the Iпsчгег Shall

make ап iпsчгапсе payment iп the arnount dеtсrmiпсd in ассоrdапсе
with thc termý of the Agrecment, thе lпsчrапсе Rules, the documcnts
provided to the lпsчrеr to сопfirm the costs, within thc iпsчгеd amount
stipulated Ьу tho Аgrесmепi

8.2. RеimЬчгsеmспt of coýts fоr the рrочisiоп of medical
апd/оr othcr sегчiсеs to the lпsчrеd shall Ье made Ьч thc Iпsчrеr ofthe
institution thal provided йс sегчiсеs. алd чроп рауЙепt ofcosts Ьу the
Insured himself to the lпsчrеd. If the costs wеrе Seif-paid, fоr their
rеimьчгsеmепt the Insured shall apply to the IпsчrФ no lаtег than з0
calendar days liom the date ofexpiration ofthe iпsчгалсе аgгееmепt.

8.3. The insurance payment shall Ье made Ьу the lпsчгеr on the
basis of the application fог iпýчrапсе рауmепt апd the claim report
drawn up Ьу the IпSчrеr within 15 business days аftсr receipt oiall
nccessmy documcnts. The claim rероrt shall indicate the grounds for
the iпsчrапсе payment and the calculation of the amount of the
insurance рауmепt. Thc lпsчгоr is liаыо for late payment of iпsчгапсс
iпdеmпitу Ьу рауiпg а penalty of 0.0l% of the iпsчгапсс indemnity
amount duc fof each day ofdelay.

8.4. lf fог the Insured's trcatment the medicinal products were
used, which wеrе not available iп the medical institution where the
tгеаtmепt took place, their чаlч€, сопfirmеd Ьу the рhаrmасу invoicc,
Should Ье tаkсп into ассоuпt in thc amount ofthe iпSчrалсо payment.

8.5. In case ofrefusal оfiпSчrапсе рауmепt, thc Iпsчг€r notifics
the Insured iп writing to this effcct with ajustification ofthe rеаsоп fог
геfusаl within I0 business days frоm the date of гесеiрt of documcnts
fог payment.

8.6. The grounds for thc lпsчrеr's геfusаl to make ап iпsчгалсс
payment shall Ье as fo|lows:

8.6.1. Intentional actions of the Insured, aimcd at thc
оссчпепсе of the iпsчгеd event. ThiS rчIс does not apply to асtiопs
геIаtеd to the реrfоrmапсе of civil оr official duties, in а ýtate of
nccessary defense (without exceeding its limits) оr protection of
рrорогtу, life, hcalth, hопог, dignity апd business г9putation.

8.6.2. Соmmitmопt Ьу the Iлsчrеd of ап intentional сгimе that
l€d to thc iпsчгеd cvent.

8,6,З. submission Ьу the lпsчгоd of knowingly falsc
infomation about the subject mаftеr of thе iпSчrапсе аgrсеmепt оr
about the оссчrrспсе ofthe insured evcnt.

8.6.4. Untimcly notification Ьу the [пsчг€d about thc
оссчгтепсе of the insuгcd event without valid rеаsопs ог сrеаtiоп of
obstacles to the [пsчгеr in dеtеrmiпiпя the



створеI'ня Страховиковi перецход у визяаченнi обсa"""ц
харакгеру та розмiру збиткiв.

8.6,5. Iншi випадки, передбачеяi законом.
8,7. вiдмова Страховика здiйснrги ст)ахову виплату

може б}тп оскаржена С,трахувальником у судовому порядку
вiдповйно до законодавс"тва Украiяи.

аmочпt of losses.
8.6.5. Оthег cases stipulated Ьу law.

8.7. The Iпsчгеr's refusaI to make an iпsчrапсе рауmепt
mау Ье appealed Ьу the Insured in сочrt in accordance with the
legislation of UkIаine.

9. ЗМIНА ДОГОВОРУ ТЛ ПРИПИНЕННЯ

9.1. внесення змiн та доповневь до },tlroв Договору
можJIиве лише за взасмною письмовою згодою CTopiH.

9.2. Bci змiни до Договору оформляtоться як {одатковi
угоди, що стають невiд'емними частинами з мом€mу пiдписання
або з дати. 3азначеноi в Додатковiй угодi.

9.3. Вяесення змiн до Оферти здiйснюсгься Страховиком
шляхом виклад€ння 'li в новiй рсдакцii, яка розмiщусться на веб_
сай"гi Страховика та дiс виключно для нових присдяань до
Договору.

9.4. !iя !оговору сграхування припинясться та втрачае
чиняiсть за згодою CюpiH. а також у разi:

9.4.1. закiнч€ння строку дii;
9.4.2. викояЕlння Страховиком зобов'язань перед

Страхувальником у повному обсязi;
9.4.З. cмepTi Страхувальника чи втрати яим дiсздатносгi, за

винятком випадкiв, п€редбачених статfями 22,2З та 24 Закону
УкраiЪи (Про сФахування));

9.4.5. лiквiдацii Страховика в порядку, встановлеяому
законодавсгвом Украiни;

9.4.6. прийняття судового рiшеяня про визнанн, договору
сграхуваняя недiйсним;

9.4.7. в iншпх випацках, перодбачецих законодавством
Украiни.

9. AMENDMENT ЛND TERMINДTION ОF
AGREEMENT

9.1. Аmепdmспts to the terms of the Аgrсеmепt are possible
опlу Ьу mutual wтitten consent ofthc Parties.

9.2. AIl аmепdmепtý to the Аgrееmепt аrс made as
supplcmentary Аgгееmепts, which Ьесоmе iпtеgгаI parts upon
sigпature ог frоm thc date specified iп the SчррlсmепИrу Аgгееmепi.

9,з. Amendments to the оffеr е made Ьу the Iпýчrег Ьу
statiлg it in а пеw wогdiпg, which is posted on the websitc of thъ
Iпsчrеr and is valid only fоr new accessions to the Аgгееmепt.

9.4, The Iпsчгапсе Аgге€mспt is terminated and expires with
the consent ofthc parties, алd in thc case of:

9.4.1. expiration date;
9.4.2. fulfillment Ьу the Iпsчrег ofobligations to thc lпsчгеd in

full;
9.4.з. deaф of the Insured оr loss of legal capacity, except fоr

the cascs stipulated in Aгticles 22, 2з апd,24 of tho Law of Ukaine
"Оп Insurance";

9.4.5. liquidation of the IпSчrег in ассоrdапсс with the
рrосеdчrе sct fоrth Ьу thc legislation ofUkraine;

9,4,6. passing judgment оп invalidation of iпsчrапсе
аgrеоmепt;

9.4.7. in оthеr cases stipulatcd Ьу the lcgiSlation ofUkainc.

l0. IншI умови
l0.1. Спори, що виникаютЬ мiж Сторонами ,Щоговору,

вирiш;,rоться ш,шхом переговорiв. У разi недосягнення згоди - 
"порядry, псредбачеяому чинним законодавсгвом Украiни,

l0.2. Страхувальник шляхом при€днzlння до цього
Договору надас Стрzцоsику згоду на обробку cBoit псрсонlLльних
даних з метою здiйснення страховоi дiяльносti, пов'язаноi з нею
фiнансово-господарськоi дiяльяосгi та ведення вяутрiшнiх баз
даних Сц)аховика, Страхувальник посвiдчуq що ознайомлений зi
своiми правами як суб'екг персонaLпьних даних, вiдповiдно до
вимог Закону Украiни (Про зачисг персональних данию) N9 2297-
VI вiд 01.06.2010 року.

l0.3. Страхувальник шляхом присднання до цього
,Щоговору пiдтвср.чlкус факг отримання вiд Стрмовика до моменту
укладенпя Договору в повному обсязi iнформацii вИповИно до ч,
2 сг. 12 Закоку Украiни (про фiнансовi послуги та державне
реryлювання ринкiв фiнансових послуг)) Jt! 2664JII вiд l2.07.200l
року (iз змiнами та доповненнями). зазначена iнформачiя с
доступною в мiсцях обслуговування Страчува.,lьникiв та на веб-
сайгi Сцlаховика в мерсжi IHTcpHeT: www.velta.kicv.ua,

l0. MIscELLлNEoUS
l0.1. Disputes аrisiпg betwe€n thc Рагtiсs to the Аgrсеmспt

shall Ье settled thгочgh negotiations, алd iп casc of disagTeemcnt -
ассогdiпg to the рrосоdчrе Set fоrth Ьу the effective lcgislation of
Ukтаiпе.

l0.2. Ву acccding to this Ag.eement, the lпSцrсd gives сопsепt
fоr processing регsопаl data to the lпsчгсr fоr thc рчФоsс of саrryiпg
out iпsчrапсе activities, геlаtеd to its financial аlld economic activities
апd maintaining intemal databases ofthe Iпsчrеr, The Insured attests
that he is acquainted with his rights as а subject of personal dat4 in
ассогdапсе with the provisions of the Law of ukrаiпе ''on РегsопаI
Data Protection" No. 2297-VI ofJunc 0l, 20l0.

l0.З, Ву acccding to this Аgrсеmепt, thc lпsчгеd сопfirms
receipt of fuil iпfоrmаtiол frоm the lпsчrеr Ьсfоге conclusion of the
Agreement in ассогdапсе with clause 2, AIt 12 ofthe LaW of Ukraine
"оп Fiпалсiаl services and state Regulation of Fiпмсiаl scrviccs
Maгkets" No.2664lII of July 12, 200l (as amendcd). Thc said
information is available at the Insured's sеrчiсс points and оп the
Insurer's websitc оп the Intcmet: www.velta.kiev.ua.
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