
ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ 

(друга частина Договору) 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з життям, здоров’ям Застрахованої 
особи та медичними витратами Застрахованої особи, а також її додатковими витратами, визначеними у Договорі страхування, які 
безпосередньо пов'язані з настанням страхового випадку під час перебування Застрахованої особи за кордоном України та виникли 
під час дії Договору страхування.  

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком є незалежні від волі Застрахованої особи події, що мають ознаки ймовірності та випадковості настання, а 
саме: гостре захворювання, в т.ч. захворювання, викликане COVID-19, нещасний випадок із Застрахованою особою, її смерть, що 
сталися із Застрахованою особою під час її поїздки за кордон України. 

2.2. Страховим випадком є подія, яка відбулась із Застрахованою особою із настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити 
страхову виплату відповідно до умов цього Договору страхування в розмірі страхової суми або її частини шляхом відшкодування 
документально підтверджених витрат на отримання Застрахованою особою послуг, а саме: 

2.2.1. медико-санітарної та іншої допомоги у зв'язку із гострим захворюванням Застрахованої особи, загостренням хронічного 
захворювання, нещасним випадком або її смерті внаслідок захворювання або нещасного випадку, що сталися під час перебування 
Застрахованої особи за кордоном України. 

2.2.2. інших послуг, передбачених Програмою страхування та цим Договором страхування. 

3. ВИТРАТИ, ЯКІ ВІДШКОДОВУЄ/ОПЛАЧУЄ СТРАХОВИК 

3.1. При настанні страхового випадку Страховик відшкодовує/оплачує витрати, відповідно до Програми А, а саме: 

3.1.1. витрати на екстрене стаціонарне лікування в медичних закладах, включаючи вартість медикаментозного лікування; вартість 
діагностичних та лікувальних процедур (включаючи хірургічні маніпуляції, операції, анестезію), а також використання будь-якого 
необхідного для забезпечення життєдіяльності обладнання; консультаційні послуги; вартість перебування у палатах (у тому числі, 
реанімаційних), харчування під час перебування у стаціонарі за нормами прийнятими у даному медичному закладі;  

3.1.2. витрати на екстрену амбулаторну допомогу в медичному закладі або дипломованим лікарем (консультації, діагностичні 
дослідження, медикаменти, витратні медичні матеріали тощо); 

3.1.3. витрати на швидку медичну допомогу (виїзд бригади швидкої медичної допомоги, діагностика та лікування на місці виклику, 
забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами); 

3.1.4. витрати на екстрену стоматологічну допомогу (еквівалент в межах 100 Євро); 

3.1.5. по опції COVID-19 витрати на екстрену амбулаторну допомогу та на екстрене стаціонарне лікування в медичних закладах, 
включаючи вартість медикаментозного лікування; вартість діагностичних та лікувальних процедур (еквівалент в межах 300 Євро); 

3.1.6. витрати на транспортування Застрахованої особи з місця події до найближчого медичного закладу або лікаря, який 
знаходиться поблизу; 

3.1.7. витрати на медичне транспортування будь-яким транспортним засобом до спеціалізованого медичного закладу для надання 
екстреної медичної допомоги, враховуючи витрати на супроводжуючу особу при наявності медичних показань, підтверджених 
відповідними документами; 

3.1.8. витрати на медичне транспортування до медичного закладу за місцем постійного проживання для подальшого лікування, 
враховуючи витрати на супроводжуючу особу, якщо необхідність транспортування, що виникла внаслідок раптового захворювання 
або нещасного випадку, підтверджена обґрунтованим медичним висновком. Транспортування до країни постійного проживання 
може проводитися також у випадках, коли витрати на перебування у стаціонарі за кордоном можуть перевищити страхову суму, 
зазначену у Договорі страхування. Медичне транспортування здійснюється за погодженням з Асистуючою компанією. Маршрут, вид, 
клас транспорту визначає Асистуюча компанія за погодженням із Страховиком; 

3.1.9. витрати на репатріацію тіла чи урни з прахом у разі смерті Застрахованої особи внаслідок раптового захворювання або 
нещасного випадку. Репатріація здійснюється погодженим Страховиком видом транспорту в Україну до місця найближчого до місця 



поховання з відшкодуванням витрат на дотримання усіх необхідних формальностей (розтин тіла, труна, необхідна для 
міжнародного перевезення тощо) за попереднім узгодженням зі Страховиком. Якщо має місце репатріація, то невикористаний 
зворотній квиток здається Страховику. 

4. ВИНЯТКИ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

4.1. Страховик не оплачує/ не відшкодовує будь-які витрати Застрахованої особи, якщо вони сталися внаслідок:  

4.1.1. скоєння Застрахованою особою умисного правопорушення, що призвело до страхового випадку; 

4.1.2. алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння Застрахованої особи; 

4.1.3. самогубства або замаху на самогубство Застрахованої особи; нещасного випадку, пов’язаного із кримінальними злочинами в 
т.ч. вбивством, удушенням, отруєнням тощо; 

4.1.4. керування Застрахованою особою будь-яким транспортним засобом, якщо вона не мала права керувати цим транспортним 
засобом або перебувала під час керування у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння; 

4.1.5. участі Застрахованої особи у народних заворушеннях, повстаннях або воєнних діях будь-якого роду, мирної ходи; 

4.1.6. умисного заподіяння Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень; 

4.1.7. виконання небезпечної роботи (також за наймом) у зв’язку з будь-якими справами, ремеслом або професією, участі у 
змаганнях, занятті активними видами спорту (альпінізм, скелелазіння, спелеологія, дельтапланеризм,  авто/мотоперегони); 

4.1.8. заняття активними видами відпочинку: самодіяльний (спортивний) туризм, пішохідний туризм, велосипедний туризм, водний 
туризм, рафтинг, каякинг, велосипедні прогулянки, лижні прогулянки, рівнинні лижі, гірські лижі, теніс, гольф, катання на роликах, біг 
підтюпцем, кінні прогулянки, рибалка, полювання, скейтбординг, кайтінг, віндсерфінг,  водні лижі, автоперегони, геокешинг (якщо 
інше не передбачено умовами договору); 

4.1.9. заняття спортом на професійному рівні (включаючи змагання та тренування); 

4.1.10. навмисне наражання на ризик, за винятком випадків рятування життя іншій особі. 

4.2. Страховик не оплачує або не відшкодовує будь-які наступні витрати Застрахованої особи: 

4.2.1. пов’язані з лікуванням хвороб, що виникли до укладення Договору страхування, у тому числі захворювань на етапі лікування; 

4.2.2. пов’язані з медичним обслуговуванням та лікуванням хвороб, що не є невідкладними за медичними показаннями; 

4.2.3. пов’язані з медичним обслуговуванням та лікуванням психічних і психоневрологічних захворювань; 

4.2.4. безпосередньо чи опосередковано пов’язані із спричиненням шкоди Застрахованій особі іонізуючим випромінюванням, 
атомною енергією; 

4.2.5. пов’язані з лікуванням хвороб, що виникли внаслідок впливу епідемій, введенням карантинних заходів (окрім викликаних 
COVID-19), забруднення навколишнього середовища, стихійних лих, техногенних катастроф; 

4.2.6. пов’язані зі звичайним, контрольним або вибірковим медичним обстеженням; 

4.2.7. пов’язані з лікуванням онкологічних захворювань; 

4.2.8. на лікування сонячних опіків, алергічних реакцій на сонячне випромінювання, крім випадків загрози життю Застрахованої 
особи та необхідності стаціонарного лікування; 

4.2.9. пов’язані з лікуванням хронічних захворювань, незалежно від стадії захворювання, крім станів загострення, що загрожують 
життю Застрахованої особи; 

4.2.10. пов’язані з фізіологічною або патологічною вагітністю, пологами, окрім випадків, коли медична допомога необхідна за 
життєвими показаннями; 

4.2.11. пов’язані з лікуванням венеричних захворювань, а також витрати, що виникли у зв’язку з будь-якими їх наслідками чи 
проявами, у т.ч. і смертю від СНІДу; 



4.2.12. пов’язані з пластичною хірургією і будь-якими видами протезування; 

4.2.13. пов’язані з наданням стоматологічної допомоги, за винятком знеболюючого лікування і пов’язаного з ним необхідного 
пломбування лише природних (натуральних) зубів; 

4.2.14. пов’язані з наданням медичних послуг, що не є необхідними за медичними показаннями, або з лікуванням, не призначеним 
лікарем; 

4.2.15. які значно перевищують середню вартість медичних послуг чи медикаментозного забезпечення у країні перебування; 

4.2.16. пов’язані з наданням послуг медичним закладом, що не має права займатися медичною практикою; 

4.2.17. на лікування нетрадиційними методами; 

4.2.18. пов’язані з відновлювальною, учбовою і фізичною терапією; 

4.2.19. пов’язані з наданням додаткового комфорту, а саме: телевізора, телефону, кондиціонера, зволожувача, послуг перукаря чи 
косметолога, перекладача,  відшкодування витрат за телефонні розмови тощо; 

4.2.20. пов’язані з доглядом за Застрахованою особою родичами або призначеними ними особами, незалежно від того, є вони 
професійними медичними працівниками, чи ні; 

4.2.21. що мали місце після повернення Застрахованої особи у країну постійного місця проживання; 

4.2.22. що за медичними показаннями можна відкласти до повернення у країну постійного місця проживання, в тому числі і на 
проведення хірургічних операцій, що на даному етапі можна замінити курсом консервативного лікування; будь-яке планове 
лікування консервативне та хірургічне; 

4.2.23. пов’язані з евакуацією та репатріацією, організованою без участі Асистансу і Страховика; 

4.2.24. на евакуацію Застрахованої особи у випадку незначних захворювань або травм, що підлягають місцевому лікуванню та не 
перешкоджають продовженню поїздки; 

4.2.25. на транспортування Застрахованої особи із одного медичного закладу до іншого, якщо це не було погоджено або 
організовано за участю Асистанса; 

4.2.26. пов’язані з похованням та ритуальними послугами; 

4.2.27. пов’язані з профілактичними щепленнями; 

4.2.28. пов’язані з придбанням або ремонтом предметів медичного призначення (слухових апаратів, милиць, протезів, 
вимірювальних приладів тощо), засобів гігієни та догляду; 

4.2.29. не передбачені Програмою страхування, що зазначена у цьому Договорі страхування. 

4.3. Страховик не відшкодовує також моральні збитки, збитки, заподіяні професійною помилкою лікаря, збитки через неможливість 
поїздки, за бронювання готелів та інші непрямі збитки/ витрати. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Страхувальник/Застрахована особа має право: 

5.1.1. ініціювати дострокове припинення дії Договору страхування; 

5.1.2. ініціювати внесення змін до умов Договору страхування; 

5.1.3. оскаржити рішення Страховика про відмову у страховій виплаті. 

5.2. Страхувальник/Застрахована особа зобов’язаний: 

5.2.1. своєчасно сплатити страховий платіж; 

5.2.2.при укладанні Договору страхування надати Страховикові інформацію про всі відомі Страхувальнику/Застрахованій особі 
обставини, які мають істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків у разі 



його настання, повідомити мету поїздки Застрахованої особи; 

5.2.3. Страхувальнику ознайомити Застраховану особу з умовами Договору страхування; 

5.2.4. повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування щодо предмету Договору страхування; 

5.2.5. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок страхового випадку;  

5.2.6. негайно, як тільки стане відомо, але не пізніше 48-ми годин з моменту настання страхового випадку, повідомити Страховика 
про настання такого випадку засобами зв’язку, зазначеними в п.15 розділу І цього Договору страхування. ;. 

5.3. Страховик має право: 

5.3.1. на отримання від Страхувальника/Застрахованої особи будь-якої інформації, яка має відношення до предмету Договору 
страхування; 

5.3.2. направляти запити до компетентних органів про надання інформації для з`ясування причин та наслідків страхового випадку; 

5.3.3. ініціювати дострокове припинення дії Договору страхування; 

5.3.4. ініціювати внесення змін до Договору страхування; 

5.3.5. самостійно з’ясовувати причини і обставини настання страхового випадку, а також визначати розміри збитків; 

5.3.6. здійснювати заходи для з`ясування обставин та причин страхового випадку, не чекаючи згоди Застрахованої особи; 

5.3.7. при наявності сумнівів у праві Застрахованої особи на отримання страхової виплати, відстрочити її виплату до підтвердження 
або спростування цих відомостей відповідними органами; 

5.3.8. у разі, якщо з приводу страхового випадку проводяться розслідування або порушено судову справу, відстрочити страхову 
виплату до закінчення розслідування або винесення судового рішення; 

5.3.9. відмовити у страховій виплаті або зменшити її розмір відповідно до умов цього Договору страхування, Правил страхування та 
чинного законодавства України; 

5.3.10. вимагати від Страхувальника/Застрахованої особи/іншої особи, що одержала страхову виплату, повернення виплаченої 
страхової виплати, якщо після її здійснення з'ясується, що Страхувальник/Застрахована особа або інша особа, яка одержала 
страхову виплату, не мали на це права або якщо збитки по страховому випадку відшкодовані іншими особами. 

5.4. Страховик зобов’язаний: 

5.4.1. ознайомити Страхувальника/Застраховану особу з умовами страхування та Правилами страхування; 

5.4.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх 
необхідних документів для своєчасної страхової виплати; 

5.4.3. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у строк, передбачений цим Договором страхування. Страховик 
несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику/Застрахованій особі 
неустойки (штрафу, пені), в розмірі 0,01% від простроченої суми виплати за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна 
облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нарахована пеня; 

5.5. не розголошувати відомостей про Страхувальника /Застраховану особу та його майнове становище.  

6. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА /ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

6.1. При настанні нещасного випадку, раптового захворювання чи іншої непередбачуваної події, зазначеної в пункті 2.2 цього 
Договору страхування, Страхувальник/Застрахована особа або особа, яка представляє її інтереси, повинна негайно але не пізніше 
48 годин звернутися до Асистансу, який забезпечує цілодобовий телефонний зв’язок, і повідомити наступну інформацію: 

6.1.1. назву Страховика, номер Договору страхування; 

6.1.2. прізвище та ім’я; 

6.1.3. програму страхування; 



6.1.4. строк дії Договору страхування; 

6.1.5. своє місцеперебування та контактний телефон;  

6.1.6. детальні обставини та характер необхідної допомоги. 

6.2. Найменування спеціалізованої служби Асистансу, її адреси і телефони зазначаються у п.14 розділу І цього Договору 
страхування. 

6.3. Оплата вартості медичних послуг, пов’язаних з наданням амбулаторної або стаціонарної допомоги та інших послуг, 
здійснюється службами Асистансу за кордоном. 

6.4. У випадках, коли немає змоги терміново зателефонувати до Асистансу напередодні отримання консультації лікаря чи 
відправлення до клініки, Застрахована особа (або особа, яка представляє її інтереси) повинна при першій нагоді звернутися 
(зателефонувати) до Асистансу.  

6.5. Якщо Застрахована особа, з поважної причини, не звернулася до Асистансу та сплатила послуги в країні перебування, то 
Страховик відшкодовує такі витрати після її повернення в Україну.  

7. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ  

7.1. При настанні страхового випадку Страховик відшкодовує/оплачує витрати, передбачені Програмою страхування: 

7.1.1. безпосередньо Асистансу, на поточний рахунок відповідно до укладених між Страховиком та Асистансом угод; 

7.1.2. Застрахованій особі, якщо вона самостійно сплатила вартість отриманих нею послуг; 

7.1.3. особі (фізичній чи юридичній), яка має право на здійснення певного виду діяльності, відповідно з чинним законодавством, що 
надала послуги Застрахованій особі, у випадках, передбачених Програмою страхування. 

7.2. У випадку смерті Застрахованої особи страхова сума або її частина виплачується спадкоємцям Застрахованої особи відповідно 
до чинного законодавства України. 

7.3. Якщо, з поважних причин, Застрахована особа не звернулася в Асистанс у країні тимчасового перебування та самостійно 
оплатила надані їй послуги, що передбачені Договором страхування, Страховик відшкодовує витрати безпосередньо Застрахованій 
особі на підставі письмової заяви Застрахованої особи та всіх необхідних, належним чином оформлених документів, зазначених у 
пункті 7.4. цього Договору страхування, при умові встановлення факту настання страхового випадку.  

7.4. Для отримання страхової виплати Застрахована особа надає Страховику наступні документи: 

7.4.1. заяву на страхову виплату; 

7.4.2. оригінал та копію паспорта/ID-картки (з довідкою про місце реєстрації) країни, громадянином якої є Застрахована особа; 

7.4.3. оригінал та копію закордонного паспорта Застрахованої особи з відмітками прикордонного контролю; 

7.4.4. оригінал та копію довідки про присвоєння РНОКПП Застрахованій особі; 

7.4.5. оригінал Договору страхування; 

7.4.6. оригінали медичних документів (деталізовані рахунки, калькуляція наданих медичних послуг), де вказані прізвище, ім’я 
пацієнта, діагноз, інформація про лікувальні процедури та дати їх проведення; 

7.4.7. оригінали рецептів, де вказані прізвище Застрахованої особи, лікаря, перелік медикаментів, а також оригінали документів, що 
підтверджують оплату вартості медикаментів, призначених лікарем; 

7.4.8. інші документи, в залежності від страхового ризику для уточнення характеру та обставин настання страхового випадку, 
розміру витрат, на вимогу Страховика.  

7.5. Заява та документи на відшкодування витрат згідно з пунктом 7.4. цього Договору страхування мають бути надані Страховику 
не пізніше 30 календарних днів з моменту повернення Застрахованої особи з-за кордону України. 

7.6. Страховик відшкодовує витрати після перевірки всіх поданих документів. При необхідності Застрахована особа може бути 
направлена на медичне обстеження у довіреного лікаря Страховика.  



7.7. Страхова виплата проводиться Страховиком згідно з Договором страхування на підставі заяви і страхового акту, який 
складається Страховиком у формі, що визначається Страховиком, після отримання всіх необхідних документів, що підтверджують 
факт настання страхового випадку. 

7.8. Страхова виплата проводиться в розмірі фактичних витрат, але не більше розміру страхової суми, або страхових сум, що 
зазначені у Договорі страхування за вирахуванням франшизи. 

7.9. У випадку, коли в наданих рахунках сума витрат перевищує страхову суму, зазначену у Договорі страхування, Страховик в 
першу чергу сплачує витрати на лікування, а у випадку смерті Застрахованої особи – витрати на репатріацію її тіла в межах 
страхової суми. 

7.10. Страхова виплата проводиться в гривнях за курсом НБУ на день фактичної оплати послуг.  

7.11. Якщо Застрахована особа отримала відшкодування витрат від інших осіб, Страховик виплачує тільки різницю між сумою, що 
підлягає виплаті, i сумою, отриманою від цих осіб. Про отримання таких сум відшкодування Застрахована особа зобов’язана 
негайно повідомити Страховика. 

7.12. Страховик приймає рішення про здійснення страхової виплати протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів із дня отримання всіх 
документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір витрат. Рішення про здійснення страхової виплати 
оформляється страховим актом. 

7.13. Страховик здійснює страхову виплату у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про страхову 
виплату. 

7.14. Якщо страхова виплата здійснена у розмірі страхової суми або її частини, то дія Договору припиняється з дати проведення 
виплати.  

8. ВІДМОВА У ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ 

8.1. Страховик має право відмовити повністю або частково у здійсненні страхової виплати. 

8.2. Підставою для відмови у страховій виплаті є: 

8.2.2. навмисні дії Застрахованої особи спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, 
пов’язані з виконанням нею громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або 
захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Застрахованої особи, на користь якої укладено 
Договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України; 

8.2.3. несвоєчасне, протягом 48 годин, повідомлення Застрахованою особою/представником про настання страхового випадку без 
поважних на це причин; 

8.2.4. невиконання Застрахованою особою своїх обов’язків по Договору страхування; 

8.2.5. надання Страхувальником/Застрахованою особою свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування або 
про факт настання страхового випадку; 

8.2.6. отримання Застрахованою особою повного відшкодування витрат від особи, винної у заподіянні шкоди; 

8.2.7. створення Страхувальником/Застрахованою особою перешкоди Страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру 
витрат; 

8.2.8. невиконання Застрахованою особою умов Договору страхування при настанні страхового випадку; 

8.2.9. порушення Страхувальником, Застрахованою особою законодавства країни перебування, медичних приписів, що призвело до 
настання страхового випадку або до додаткових витрат; 

8.2.10. ненадання Страхувальником/Застрахованою особою при поверненні в Україну документів і відомостей, необхідних 
Страховику для прийняття рішення про страхову виплату, в установлений Договором страхування термін, без поважних на те 
причин; 

8.2.11. надання Страхувальником/Застрахованою особою Страховику документів, що містять недостатню або недостовірну 
інформацію щодо стану свого здоров’я і отриманих ним послуг; 



8.2.12. відмова Застрахованої особи, у спірному випадку, у обстеженні стану здоров’я довіреним лікарем Страховика; 

8.2.13. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

8.3. Страховик приймає рішення про відмову у страховій виплаті протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання 
документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір витрат, та протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття 
такого рішення повідомляє про це Страхувальника/Застраховану особу у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. 

8.4. Відмова Страховика у страховій виплаті може бути оскаржена Страхувальником /Застрахованою особою у судовому порядку. 

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

9.1. Зміна умов Договору страхування здійснюється за згодою Страхувальника та Страховика на підставі Заяви однієї із Сторін 
протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання Заяви другою Стороною та оформлюється письмово. 

9.2. Якщо будь-яка зі Сторін не згодна із внесенням змін у Договір страхування, протягом 10 (десяти) робочих днів вирішується 
питання про дію Договору страхування на попередніх умовах або про припинення його дії (розірвання). 

9.3. З моменту отримання Заяви однією Стороною до моменту прийняття рішення Договір продовжує діяти на попередніх умовах. 

9.4. Договір може бути змінено за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін Договору страхування у разі істотного порушення 
Договору страхування другою Стороною та в інших випадках встановлених законом. 

9.5. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі: 

9.5.1. закінчення строку дії; 

9.5.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Застрахованою особою у повному обсязі; 

9.5.3. несплати Страхувальником страхового платежу у встановлений Договором страхування строк; 

9.5.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; 

9.5.5. ліквідації Страховика в порядку, встановленому законодавством України; 

9.5.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 

9.5.7. в інших випадках, передбачених законодавством України. 

9.6. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. 

9.7. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 10 
календарних днів до дати припинення дії Договору страхування. 

9.8. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові внески за період, 
що залишився до закінчення дії Договору страхування з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при 
розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим Договором страхування. 

9.9. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає 
Страхувальнику сплачений ним страховий платіж. 

9.10. При достроковому припиненні Договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертається повністю 
сплачений ним страховий платіж. 

9.11. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником/Застрахованою особою умов Договору страхування, то 
Страховик повертає Страхувальнику страхові внески за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування з 
вирахуванням витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були 
здійснені за цим Договором страхування. 

9.12. Остаточний розрахунок між Сторонами, у разі дострокового припинення дії Договору, здійснюється після врегулювання всіх 
заявлених Страхувальником страхових випадків (здійснення страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).  

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

10.1. Спори за Договором страхування між Страхувальником/Застрахованою особою та Страховиком вирішуються шляхом 



переговорів. 

10.2. Якщо Сторони під час переговорів не дійшли згоди, вирішення спорів здійснюється в порядку, встановленому чинним 
законодавством України. 

11. ІНШІ УМОВИ 

11.1. У всьому, що не врегульовано цим Договором, сторони керуються Правилами добровільного страхування медичних витрат 
№07-12 ПрАТ "СК "РАРИТЕТ". 

11.2. Договір укладено у двох примірниках на підставі усної заяви Страхувальника, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

11.3. Страхувальник, Застрахована особа з умовами та правилами страхування ознайомлені та згодні їх дотримуватись. 

12. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

12.1. Гостре захворювання - раптове, непередбачуване порушення життєдіяльності організму, що призвело до погіршення здоров’я 
Застрахованої особи та яке, у випадку ненадання медичної допомоги, може призвести до тривалого розладу здоров’я або 
загрожувати життю. 

12.2. Екстрена стоматологічна допомога – це комплекс заходів, які спрямовані на усунення гострих станів у зубо-щелепній системі 
до усунення гострого болю. 

12.3. Зняття гострого болю – в межах цього Договору страхування надається в обсязі забезпечення препаратами зі 
знеболювальною дією. 

12.4. Асистанс - спеціалізована служба, яка, діючи від імені та за дорученням Страховика, координує дії Застрахованої особи та 
осіб, що надають послуги Застрахованій особі, при настанні страхового випадку. Асистанс також може здійснювати, від імені і за 
дорученням Страховика, контроль та оплату послуг, що надаються Застрахованій особі. 

13. ЗГОДА СТРАХУВАЛЬНИКА/ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

та підтвердження, щодо ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

13.1.Надаю згоду на обробку, в т.ч. використання, зберігання поширення ПрАТ «СК «Раритет» моїх персональних даних з метою 
забезпечення реалізації відносин в сфері фінансових послуг та страхування, відповідно до законів України: «Про захист 
персональних даних», «Про страхування», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню ) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму», а також податкового законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів 
України.  

13.2.Підписанням даного Договору підтверджую, що повідомлений про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених ст. 8 
Закону України «Про захист персональних даних». 

13.3.Підписанням даного Договору підтверджую, що до укладання Договору страхування мені була надана інформація, що 
зазначена в другій частині статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» з 
дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів 

13.4. Страхувальник  підтверджує, що з умовами Договору та правилами  страхування ознайомлений та згодний. 

 

 


