
ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ’Я 

НА ВИПАДОК ХВОРОБИ 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Страхувальник має право: 

5.1.1. ознайомитися з Правилами та умовами страхування; 

5.1.2. достроково припинити дію Договору у порядку, встановленому чинним законодавством, 

Правилами та Договором; 

5.1.3. вносити зміни до Договору за погодженням із Страховиком шляхом укладання Додаткової 

угоди. 

5.2. Страхувальник зобов’язаний: 

5.2.1. своєчасно внести страхову премію у строк, встановлений Договором; 

5.2.2. ознайомити Застрахованих осіб з Правилами та умовами страхування; 

5.2.3. при укладанні Договору надати достовірну інформацію Страховикові про всі відомі йому 

обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі письмово 

інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику або інших змінах до умов Договору; 

5.2.4. при укладанні Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо 

предмета Договору; 

5.2.5. сповіщати Страховика протягом строку дії Договору про зміни прізвищ, адреси та інших 

договірних реквізитів, що стосуються Застрахованої особи і Страхувальника; 

5.2.6. на вимогу Страховика надати достовірні відомості про Застраховану особу в тому числі про 

стан її здоров’я на момент укладання Договору. 

5.3. Застрахована особа має право: 

5.3.1. ознайомитися з Правилами та умовами страхування; 

5.3.2. отримати роз’яснення щодо умов Договору; 

5.3.3. отримати страхову виплату згідно з умовами Договору. 

5.4. Застрахована особа зобов’язана: 

5.4.1. повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом 48 годин, з моменту, 

настання події, що має ознаки страхового випадку, за телефоном 0800 501 868 (безкоштовно з усіх 

операторів телефонного зв’язку) або залишити письмове повідомлення у viber  за номером 

(095)286 59 58. Також повідомити про страховий випадок може будь-хто з представників 

Застрахованої особи; 

5.4.2. при укладанні Договору надати достовірну інформацію Страховикові про всі відомі їй 

обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі письмово 

інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику або інші зміни до умов Договору; 

5.4.3. при укладанні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні Договори 

страхування щодо цього предмета Договору; 

5.4.4. в разі настання страхового випадку надати Страховику всі необхідні документи для 

отримання страхової виплати згідно п. 7.1. цього Договору протягом 30 (тридцяти) днів після 

закінчення страхового випадку (виписки з лікувального закладу/закриття листка непрацездатності) 

на адресу Страховика: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28-А; 

5.4.5. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання 

страхового випадку; 

5.4.6. сповіщати Страхувальника протягом строку дії Договору про зміни прізвищ, адреси та інших 

договірних реквізитів, що стосуються Застрахованої особи; 

5.4.7. надати за вимогою Страховика необхідну інформацію щодо встановлення факту настання 

страхового випадку або для визначення фактичного розміру страхової виплати; 

5.4.8. надати Страховику повноваження отримувати необхідну інформацію від компетентних 

установ (лікарів, установ охорони здоров’я, інших страхових організацій тощо), які повинні бути 

вивільнені від зобов’язань щодо нерозголошення лікарської та комерційної таємниці у відношенні 

до Застрахованої особи. 

5.5. Страховик має право: 



5.5.1. перевіряти достовірність наданих Страхувальником (Застрахованою особою) інформації і 

документів та контролювати виконання Страхувальником (Застрахованою особою) Правил та 

умов Договору; 

5.5.2. самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку, а в разі необхідності, 

отримати висновки медичних закладів та інших установ і організацій, що можуть володіти 

інформацією про обставини страхового випадку; 

5.5.3. вимагати від Застрахованої особи (спадкоємців) інші документи, окрім зазначених в п. 7.1., 

7.2. цього Договору, що мають суттєве значення для вирішення питання про здійснення страхової 

виплати; 

5.5.4. відстрочити прийняття рішення про страхову виплату (відмову у  страховій виплаті) або у 

випадку виникнення сумнівів щодо факту страхового випадку до з’ясування всіх обставин з 

обов'язковим повідомленням про це Страхувальника (Застраховану особу), але цей термін не може 

перевищувати 6 (шести) місяців; 

5.5.5. проводити медичну експертизу наданих Застрахованою особою документів  для здійснення 

страхової виплати та проведення додаткового обстеження для підтвердження факту встановлення 

діагнозу Застрахованій особі, якщо для вирішення питання про страхову виплату Страховикові 

буде необхідна додаткова інформація. Медична експертиза, проводиться у вказаному 

Страховиком лікувальному закладі за рахунок Застрахованої особи (Страхувальника); 

5.5.6. достроково припинити дію Договору при неналежному виконанні Страхувальником 

(Застрахованою особою) умов Договору з письмовим повідомленням Страхувальника про 

причини припинення дії Договору за 15 (п’ятнадцять) календарних днів; 

5.5.7. відмовити у страховій виплаті у випадках, зазначених у розділі 4 Правил, а також, якщо 

Страхувальник (Застрахована особа): 

5.5.7.1. повідомив неправдиві відомості про стан здоров’я Застрахованої особи під час укладання 

Договору; 

5.5.7.2. не повідомив про настання страхового випадку відповідно до п. 5.4.1. Договору; 

5.5.7.3. не подав документів, які підтверджують факт настання страхового випадку; 

5.5.7.4. не надав усіх необхідних документів для здійснення страхової виплати. 

5.5.7.5.  в інших випадках, передбачених даним Договором, Правилами та чинним законодавством 

України. 

5.6. Страховик зобов’язаний: 

5.6.1. ознайомити Страхувальника з Правилами та умовами страхування; 

5.6.2. після одержання від Застрахованої особи усіх належним чином оформлених необхідних 

документів, які підтверджують факт настання страхового випадку, оформити страховий акт та 

прийняти рішення про страхову виплату протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання всіх 

необхідних документів; 

5.6.3. протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про страхову виплату здійснити 

страхову виплату, або у цей же строк повідомити Застраховану особу про відмову у страховій 

виплаті у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови; 

5.6.4. зберігати конфіденційність одержаної від Страхувальника інформації щодо Застрахованих 

осіб та умов Договору, їх майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством. 

 

6. ДІЇ СТОРІН ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

6.1. При настанні страхового випадку Застрахована особа або уповноважена нею особа повинна 

повідомити Страховика протягом 48-ми годин за телефоном 0800 501 868 (безкоштовно з усіх 

операторів телефонного зв’язку) або залишити письмове повідомлення у viber  за номером 

(095)286 59 58 і повідомити наступне: 

6.1.1. прізвище ім’я та по-батькові Застрахованої особи; 

6.1.2. дату народження Застрахованої особи; 

6.1.3. контактний номер телефону Застрахованої особи або уповноваженої особи; 

6.1.4. вказати місце (лікувальний заклад), де знаходиться Застрахована особа, короткий опис події. 

 



7. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ, ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У 

СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ 

7.1. Для одержання страхової виплати Застрахована особа подає Страховику протягом 30 

(тридцяти) днів після закінчення страхового випадку (виписки з лікувального закладу/закриття 

листка непрацездатності) такі документи: 

7.1.1. заяву на страхову виплату на ім’я Голови Правління ПрАТ СК “РАРИТЕТ”; 

7.1.2. договір страхування або його копію (ксерокопію); 

7.1.3. копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого із зазначенням 

профілю відділення, встановленого основного клінічного діагнозу; 

7.1.4. копію паспорта з інформацією про місце реєстрації; 

7.1.5. копію РНОКПП (ідентифікаційний код) Застрахованої особи (у випадках відсутності такої 

довідки, у відповідності до вимог діючого законодавства України, - копія сторінки паспорта з 

відповідною відміткою). 

7.2. Для одержання страхової виплати спадкоємець за Законом подає Страховику такі 

документи: 

7.2.1. заяву на страхову виплату на ім’я Голови Правління ПрАТ СК “РАРИТЕТ”; 

7.2.2. договір страхування Застрахованої особи або його копію (ксерокопію); 

7.2.3. копію виписки з історії хвороби стаціонарного хворого (посмертний епікриз) із зазначенням 

профілю відділення, встановленого клінічного діагнозу та причину смерті; 

7.2.4. копію паспорта з інформацією про місце реєстрації; 

7.2.5. копію РНОКПП (ідентифікаційний код), а у разі відсутності такої довідки, у відповідності до 

вимог діючого законодавства України, - копія сторінки паспорта з відповідною відміткою; 

7.2.6. копію паспорта Застрахованої особи (померлого); 

7.2.7. копію РНОКПП (ідентифікаційний код) Застрахованої особи (померлого), а у разі відсутності 

такої довідки, у відповідності до вимог діючого законодавства України, - копія сторінки паспорта 

з відповідною відміткою; 

7.2.8. копію свідоцтва про смерть; 

7.2.9. копію довідки про причину смерті; 

7.2.10. копію свідоцтво про право на спадщину на отримання страхової виплати, завірену належним 

чином. 

7.3. Страховик здійснює страхову виплату після отримання всіх належним чином завірених 

документів протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про страхову виплату або 

у цей же строк Страховик повідомляє про відмову у страховій виплаті у письмовій формі з 

обґрунтуванням причин відмови. 

7.4. У разі настання страхових випадків, зазначених в п.2.1.1. та п. 2.1.2 Договору, розмір страхової 

виплати визначається у % від страхової суми, зазначеної в п.3.1.1. та в п.3.1.2. Договору , виходячи 

з наведеної у Додатку № 1 Таблиці розмірів страхових виплат у зв’язку із страховими випадками 

(далі – Таблиця виплат). 

7.5. У разі настання страхового випадку, зазначеного в п. 2.1.3 Договору, розмір страхової виплати 

визначається як 100% від страхової суми по страховому випадку, зазначеної в п. 3.1.3 Договору. 

7.6. Страхова виплата здійснюється Страховиком згідно з п.7.4 або п.7.5 та не може перевищувати 

розміру страхової суми, зазначеної в п. 3.1.1-3.1.3 Договору.  

7.7. Виплата по кожному одному класу хвороб згідно Таблиці виплат здійснюється 1 раз протягом 

дії Договору страхування. Після страхової виплати за страховим випадком, встановленим п.2.1.2. 

Договору, дія Договору припиняється.  

7.8. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат є: 

7.8.1. навмисні дії Страхувальника, Застрахованої особи, спрямовані на настання страхового 

випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними 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 Страхувальника, 

Застрахованої особи встановлюється відповідно до чинного законодавства України; 

7.8.2. вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на користь якої укладено 



Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 

7.8.3. несвоєчасного повідомлення (протягом 48-ми годин) Страхувальником (Застрахованою 

особою) про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові 

перешкод у визначенні обставин, характеру страхового випадку та розміру виплат; 

7.8.4. подання Страхувальником (Застрахованою особою) свідомо неправдивих відомостей про 

предмет Договору страхування або про факт настання страхового випадку; 

7.8.5. якщо страховий випадок настав протягом 10 (десяти) днів з дати початку дії цього Договору 

за випадком  згідно п.2.1.1 цього Договору, 60 (шістдесяти) днів з дати початку дії цього Договору 

за випадком згідно п.2.1.2 цього Договору, 90 (дев’яносто) днів з дати початку дії цього Договору 

за випадком згідно п.2.1.3 цього Договору ; 

7.8.6. інші випадки передбачені законом. 

 

8. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

8.1. Страховими випадками не визнаються наступні події: 

8.1.1. звернення Застрахованої особи до медичного закладу, пов’язане із: 

8.1.1.1. неправомірними діями Застрахованої особи, що призвели до необхідності отримання 

медичної допомоги; 

8.1.1.2. навмисним заподіянням собі тілесних ушкоджень; 

8.1.1.3. самогубством (спробою самогубства), травмами, отриманими з боку третіх осіб як наслідок 

акту агресії (вогнепальні, колоті, різані, рубані рани тощо), ятрогенні захворювання; 

8.1.1.4. захворюваннями, травмами, опіками, отруєннями, причиною яких стало зловживання 

алкоголем і його сурогатами, наркотичними та токсичними речовинами; 

8.1.1.5. вживанням ліків не призначених лікарем (самолікування); 

8.2. хронічні персистуючі інфекції, паразитарні інфекції; 

8.3. венеричні захворювання та захворювання, що передаються переважно статевим шляхом згідно 

класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я (сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоноз, 

гарднерельоз, мікоплазмоз, анальний, генітальний герпес та ін.); 

8.4. ВІЛ-інфекція; підтверджені імунодефіцитні стани; 

8.5. туберкульоз (окрім вперше виявленого), муковіссцидоз, остеомієліт; 

8.6. хронічні дерматози (псоріаз, нейродерміт,екзема, вітиліго, атопічний дерматит,себорейний 

дерматит, алопеція, оніходистрофія), мікози шкіри, волосся, нігтів, вугрова хвороба, демодекоз; 

8.7. системні захворювання сполучної тканини (системний червоний вовчак, васкуліт, 

дерматоміозит, склеродермія, хвороба Бехтєрєва), системні демінієлізуючі хвороби в т.ч. 

розсіяний склероз, системні васкуліти (вузловий періартерііт, геморагічний васкуліт), амілоїдоз; 

8.8. спадкові захворювання, вроджені аномалії та та набуті вади розвитку; 

8.9. хронічний гепатит будь-якої етіології та гостра форма інфекційного гепатиту (окрім гепатиту А 

і Е) та цироз печінки, гепатоз, стеатоз; 

8.10. нервові захворювання, які виявлені та зареєстровані медичним закладом протягом першого 

місяця після набуття чинності Договору страхування; 

8.11. транзиторні ішемічні атаки; травматичні ушкодження головного мозку; неврологічні 

симптоми, що виникли внаслідок мігрені; лакунарні інсульти без неврологічної симптоматики – не 

відносяться до станів, що загрожують життю; 

8.12. цукровий діабет (I і II типу), окрім впершевиявленого та коматозних станів; 

8.13. хронічна ниркова недостатность, що потребує проведення позаниркового очищення крові 

(штучної нирки) та хронічна печінкова недостатність; 

8.14. захворювання серця, судин,  що потребують протезування, включаючи установку штучного 

водія ритму; 

8.15. психічні захворювання/психічні розлади, пограничні стани, їх ускладнення та наслідки 

(травми та соматичні захворювання); 

8.16. вікові дегенеративно-дистрофічні процеси та їх наслідки (остеохондроз, остеоартроз, 

остеопороз, міжхребцеві грижі, макулодистрофія, кардіосклероз, кардіоміопатія 

(кардіодистрофія), ВСД, НЦД, ДЕП), подагра, вальгусна деформація, застарілі пошкодження 



суглобів;  

8.17. реабілітаційне та відновне лікування; 

8.18. госпіталізації з метою діагностичного обстеження, профілактичні огляди, обстеження з метою 

встановлення діагнозу; 

8.19. лікування методами нетрадиційної медицини (гірудотерапія, фітотерапія, мануальна терапія, 

психотерапія тощо), гемотрансфузії, плазмофорез; лікування, що є за характером 

експериментальним, фізіотерапевтичне лікування; 

8.20. новоутворення, хвороби ендокринної системи, якщо відповідний діагноз встановлений 

медичним закладом протягом перших трьох місяців після набуття чинності Договору страхування; 

всі стадії цервікальної інтраепітеліальної неоплазії; всі пухлини, що гістологічно описані як 

передракові; будь-який неінвазивний рак (cancer in situ); рак передміхурової залози І стадії  

(Т1аN0M0) базальноклітинна карцинома та плоскоклітинна карцинома; всі злоякісні пухлини за 

наявності ВІЛ інфекції; 

8.21. хронічні захворювання, крім стадії загострення, що призводить до загрози життю 

Застрахованої особи; 

8.21.1. захворювання, на які Застрахована особа хворіла до набуття чинності Договору страхування, 

крім випадків, коли медична допомога була необхідна в зв’язку із станом, який потребує 

невідкладної медичної допомоги Застрахованій особі; 

8.22. захворювання та ускладнення, які пов’язані з вагітністю та пологами, крім позаматкової 

вагітності і випадків, коли стан Застрахованої особи загрожує її життю; 

8.23. захворювання на особливо небезпечні інфекції, що викликані масовим епідеміями або 

пандеміями та потребують введення комплексу карантинних заходів, смерть внаслідок таких 

захворювань; 

8.24. захворювання, що потребують пластичної і відновлювальної хірургії, в т.ч. викривлення 

носової перетинки, протезування всіх видів (включаючи зуби та очі), трансплантація  органів і 

тканин та лікування ускладнень, пов’язаних з такими хірургічними втручаннями; 

8.25. захворювання, що виникли в результаті забруднення навколишнього середовища, аномальних 

чи стихійних явищ природних, фізичних та ін.); 

8.26. захворювання, травми та інші ушкодження організму, пов'язані безпосередньо або побічно з 

виділенням ядерної енергії, радіоактивним опроміненням і/або їхніми наслідками; 

8.27. травми, захворювання, та інші ушкодження організму, які сталися у період дії Договору 

страхування, але стали прямим наслідком військових дій, війни, тероризму, окупації території, 

акту агресії, збройних інцидентів (незалежно від того, чи була оголошена війна), громадянської 

війни, заколоту, революції, повстання, бунту, страйку, локауту, громадських безладь, військового 

перевороту або узурпації влади, саботажу з боку груп або окремих осіб, що діють від імені 

політичних організацій або взаємодіючих із ними, змови проти існуючого де-юре або де-факто 

уряду або якогось органу влади; 

8.28. Обмеження страхування:  

8.28.1. не приймаються на страхування особи, які знаходяться на обліку в наркологічних, 

психоневрологічних, туберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерах, центрах  профілактики 

та боротьби зі СНІДом, інвалідів I-III груп. 

8.28.2. не приймаються на страхування особи молодші 18 років та старші 65 років. 

 

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ  ДОГОВОРУ 

9.1. Зміна умов цього Договору 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 Додатковою угодою до цього Договору. 

9.2. Якщо будь-яка зі Сторін не згодна із внесенням змін у цей Договір, протягом 10 (десяти) 

робочих днів вирішується питання про дію цього Договору на попередніх умовах або про 

припинення його дії. 

9.3. З моменту отримання Заяви однією Стороною до моменту прийняття рішення цей Договір 

продовжує діяти на попередніх умовах. 



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

9.4.1. закінчення терміну дії; 

9.4.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

9.4.3. несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені цим Договором строки. При 

цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо страховий платіж не був 

сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом 10 робочих днів із дня пред’явлення такої 

вимоги Страхувальнику; 

9.4.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи; 

9.4.5. ліквідації Страховика в порядку, встановленому законодавством України; 

9.4.6. прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним; 

9.4.7. в інших випадках, передбачених законодавством України. 

9.4.8. Дію цього Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика. 

9.4.9. Про намір достроково припинити дію цього Договору страхування будь-яка сторона 

зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за 10 (десять) календарних днів до дати припинення дії 

цього Договору страхування. 

9.4.10. У разі дострокового припинення дії цього Договору Страховик повертає йому страхові 

платежі за період, що залишився до закінчення дії цього Договору страхування з відрахуванням 

нормативних витрат на ведення справи (30%), визначених при розрахунку страхового тарифу, 

фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим Договором. 

9.4.11. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов цього Договору 

страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

9.5. Остаточний розрахунок між Сторонами, у разі дострокового припинення дії цього Договору, 

здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником страхових подій (здійснення 

страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).  

 

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

10.1. У всьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються Правилами та чинним 

законодавством України. 

10.2. Спори за даним Договором між Страхувальником та Страховиком вирішуються шляхом 

переговорів. 

10.3. Якщо Сторони під час переговорів не дійшли згоди, вирішення спорів здійснюється в 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

11.1. Сторона, яка порушила умови цього Договору, звільняється від відповідальності, якщо таке 

порушення було прямо викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини, 

наприклад: стихія, дія суспільного ворога, оголошена війна, блокада, революція, заколот, 

повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, 

землетрус, накопичення снігу або ожеледь, вибух тощо), тобто не з вини Сторін, які неможливо 

попередити своїми заходами, за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на можливість 

виконання договірних зобов’язань. 

11.2. В разі якщо обставини непереборної сили безпосередньо стали причиною тимчасової 

неможливості повного або часткового виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно даного 

Договору, тоді дата виконання будь-якого зобов’язання відстрочується на термін дії таких 

обставин. 

11.3. Сторона на виконання обов’язків якої вплинули обставини непереборної сили, зобов’язана 

негайно повідомити про це іншу Сторону і протягом десяти робочих днів надати належні і 

достатні докази дії обставин непереборної сили. Належним доказом дії обставин непереборної 

сили є документ Торгово-Промислової Палати України. 

11.4. Якщо у зазначений термін винна Сторона не подала належних і достатніх доказів, вона 

позбавляється права посилатись на дії обставин непереборної сили. 



 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

12.1. За невиконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність згідно 

з Законом України “Про страхування” та чинним законодавством України. 

12.2. Страховик несе відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом 

сплати Страхувальнику пені у розмірі облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день 

прострочення. 

 

13. ІНШІ УМОВИ 

13.1. Все що не врегульовано цим Договором визначається згідно з чинним законодавством та 

Правилами. Положення цього Договору є пріоритетними щодо відповідних положень Правил. При 

розбіжностях між положеннями Правил та положеннями цього Договору, використовуються 

положення цього Договору.  

13.2. Цей Договір укладено в двох примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову 

юридичну силу. 

13.3. До укладення цього Договору Страховик надав Страхувальнику (Застрахованій особі) у 

повному обсязі всю необхідну інформацію, в тому числі і передбачену вимогами частини другої 

статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг». 

13.4. Страховик розглядає звернення Страхувальника (Застрахованої особи), в тому числі і щодо 

захисту прав споживачів, в порядку та у строки, передбачені вимогами Закону України «Про 

звернення громадян». 

13.5. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (знаходиться за адресою: 

01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3, тел. (044) 235-53-37). Орган з питань захисту прав 

споживачів: Державне підприємство "Український державний центр з питань сертифікації та 

захисту прав споживачів" (знаходиться за адресою: 04080 м. Київ, вул. Терьохіна, 8а, тел. (44) 468-

33-23). 

13.6. Текст цього Договору та всі його Додатки є конфіденційною інформацією та не може бути 

переданий іншим особам. 

14. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

13.1. Страхувальник є володільцем бази персональних даних. 

13.2. Страховик є розпорядником бази персональних даних.  

13.3. Страхувальник (володілець) передає персональні дані Страховику (розпоряднику) на підставі 

цього Договору. Персональні дані обробляються виключно з метою реалізації відносин у сфері 

страхування. 

13.4. Страховик (розпорядник) зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення вимог Закону 

України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України, а також 

забезпечити захист отриманих персональних даних. 

13.5. Використання персональних даних працівниками Страховика повинно здійснюватися лише 

відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані 

не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які 

їм стали відомі у зв’язку із виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке 

зобов’язання чинне після припинення виконання ними професійних чи службових або трудових 

обов’язків, пов’язаних з персональними даними, крім випадків, установлених законом. 

13.6. Страхувальник (володілець) зобов`язаний забезпечити згоду суб`єктів бази персональних 

даних (Застрахованих осіб) на надання дозволу на обробку їх персональних даних Страховиком 

(розпорядником), яка пов`язана із виконанням умов цього Договору.» 

 

15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 
15.1. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною: 

15.1.1. Додаток № 1 – Таблиця розмірів страхових виплат. 



 
 
 



Додаток №1 

до Договору добровільного  

страхування здоров’я 

 на випадок хвороби  
 

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ №1 
 

 

 

№ 

 

Клас хвороб, хвороба, настання якої є страховим випадком 

 

Розмір 

виплати у 

% від 

страхової 

суми 

 1. Інфекційні та паразитарні хвороби:  

1.1 Вперше виявлений туберкульоз органів дихання 20 

1.2 Бешиха 7 

1.3 Вірусна інфекція ЦНС 15 

1.4 Вірусний гепатит “А”, “В” 15 

1.5 Інші захворювання  7 

 2. Новоутворення:  

2.1 Злоякісні новоутворення органів дихання 40 

2.2 Злоякісні новоутворення яєчників 30 

2.3 Злоякісні новоутворення тіла матки 35 

2.4 Злоякісні новоутворення мозку та інших відділів ЦНС 60 

2.5 Злоякісні новоутворення щитовидної залози 25 

2.6 Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини 50 

2.7 Злоякісні новоутворення середостіння 25 

2.8 Меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри 10 

2.9 Інші злоякісні новоутворення 20 

2.10 Доброякісні новоутворення головного мозку та інших частин ЦНС 40 

2.11 Доброякісні новоутворення жіночих статевих органів 20 

2.12 Доброякісні новоутворення гортані 15 

2.13 Доброякісні новоутворення чоловічих статевих органів 15 

2.14 Доброякісні новоутворення інших та не уточнених локалізацій 10 

2.15 Доброякісні новоутворення шкіри (атероми, ліпоми) 5 

 3. Хвороби ендокринної системи та обміну речовин  

3.1 Нетоксичний зоб 20 

3.2 Тиреотоксикоз (гіпертиреоз) 25 

3.3 Тиреоідит 15 

3.4 Цукровий діабет (коми) 15 

3.5 Подагра 10 

3.6 Синдром Штейна-Лівенталя 15 

3.7 Інші захворювання 10 

 4. Хвороби крові  

4.1 Аліментарні анемії 10 

4.2 Набута гемолітична анемія 10 

4.3 Інші хвороби крові 10 

 5. Хвороби нервової системи  

5.1 Бактеріальний менінгіт 25 

5.2 Менінгіт внаслідок інших та неуточнених причин 20 

5.3 Енцефаліт, мієліт,  енцефаломієліт 40 

5.4 Демієлізаційні хвороби ЦНС 10 

5.5 Ураження нервів, нервових корінців та сплетіння  6 

5.6 Міастенія та інші нейром’язові порушення 10 

5.7 Інші міопатії 5 



5.8 Інші хвороби нервової ситсеми 5 

 6.Хвороби ЛОР-органів та соскоподібного відростка  

6.1 Гнійний та неуточнений отит середнього вуха  7 

6.2 Гострий синуїт  10 

6.3 Поліп носа 5 

6.4 Перитонзилярний абсцесс  10 

6.5 Гострий обструктивний ларингіт (круп) та епіглотит 5 

6.6 Хронічні хвороби мигдалин та аденоїдів 2 

6.7 Інші хвороби ЛОР-органів та соскоподібного відростка 5 

 7.Хвороби ока та придаткового апарату  

7.1 Стареча та інша катаракта 20 

7.2 Глаукома 25 

7.3 Інші хвороби ока та придаткового апарату 10 

. 8. Хвороби системи кровообігу  

8.1.  Гострий ревматизм без залучення серця  8 

8.2.  Гострий ревматизм з залученням серця 10 

8.3 Ессенціальна (первинна) гіпертонія (вперше діагностовано) 8 

8.4 Гострий перикардит  15 

8.5 Гострий міокардит 15 

8.6 Гострий інфаркт міокарду 50 

8.7 Стенокардія (діагностовано вперше) 15 

8.8 Субарахноїдальний крововилив  45 

8.9 Крововилив в мозок 45 

8.10 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив 45 

8.11 Інфаркт головного мозку 45 

8.12 Інсульт, неуточнений як крововилив чи інфаркт 45 

8.13 Атеросклероз артерій кінцівок 15 

8.14 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок (діагностовано вперше) 10 

8.15 Флебіт та тромбофлебіт 30 

8.16 Облітеруючий ендертериїт 10 

8.17 Облітеруючий тромбангіт 10 

8.18 Облітеруючий артеріосклероз 10 

8.19 Геморой 10 

8.20 Інші хвороби системи кровообігу 10 

 9. Хвороби органів дихання:  

9.1 Пневмонія 12 

9.2 Астма (вперше діагностована) 10 

9.3 Бронхоектазія (діагностовано вперше) 15 

9.4 Набряк легень 25 

9.5 Плеврит 15 

9.6 Пневмоторакс 15 

9.7 Абсцес легені та середостіння 18 

9.8 Інші хвороби органів дихання 5 

 10. Хвороби органів травлення:  

10.1 Виразка шлунку 20 

10.2 Виразка 12-палої кишки 20 

10.3 Гастрит та дуоденіт ( вперше діагностовано) 7 

10.4 Кила 15 

10.5 Хвороба Крона (регіональний ентерит) 10 

10.6 Тріщини та нориці в області заднього проходу та прямої кишки 10 

10.7 Абсцес в області заднього проходу та прямої кишки 10 

10.8 Перитоніт 20 

10.9 Хронічний гепатит 18 

10.11 Холелітіаз 19 



10.12 Холецистит ( вперше діагностований) 10 

10.13 Гострий панкреатит 10 

10.14 Апендицит 15 

10.15 Інші хвороби органів травлення 7 

 11. Хвороби сечо-статевої системи:  

11.1 Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит 15 

11.2 Гостра ниркова недостатність 15 

11.3 Камені нирки і сечовода 25 

11.4 Цистит 5 

11.5 Гіперплазія простати ( вперше діагностовано) 10 

11.6 Запальні хвороби простати ( вперше діагностовано) 10 

11.7 Випадіння статевих органів у жінок 25 

11.8 Сальпінгіт і оофорит 6 

11.9 Ендометрит 10 

11.10 Гострий параметрит 10 

11.11 Позаматкова вагітність 20 

11.12 Інші хвороби сечо-статевої системи 5 

 12. Хвороби шкіри та підшкіряної клітковини  

12.1 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул 5 

12.2 Інші локальні інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини 5 

12.3 Піодермія 5 

11.4 Псоріаз ( вперше діагностований)  10 

12.5 Гострий лімфаденіт 8 

12.6 Кропивниця 3 

 Інші хвороби шкіри та підшкіряної клітковини 3 

 13. Хвороби кістково-м'язевої системи  

13.1 Серопозитивний ревматоїдний артрит 30 

13.2 Хвороба Рейтера 25 

13.3 Артрози ( вперше діагностовані) 20 

13.4 Остеоартроз (деформуючий артроз) 23 

13.5 Артрозо-артрит ( вперше діагностований) 25 

13.6 Інші дорсопатії (між хребцеві дискові порушення)) 15 

13.7 Бурсопатії ( вперше діагностовано) 15 

13.8 Остеопатії і хондропатії ( вперше діагностовано) 10 

13.9 Інші хвороби кістково-м'язевої системи 7 
 

 

 

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ №2 
 

 

 

№ 

 

Клас хвороб, хвороби, що визначені Договором страхування 

 як критичні   

Розмір 

виплати у 

% від 

страхової 

суми 

1. Злоякісні новоутворення  

1.1 Злоякісні новоутворення органів дихання 40 

1.2 Злоякісні новоутворення яєчників 30 

1.3 Злоякісні новоутворення тіла матки 35 

1.4 Злоякісні новоутворення мозку та інших відділів ЦНС 60 

1.5 Злоякісні новоутворення щитовидної залози 25 

1.6 Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини 50 

1.7 Злоякісні новоутворення середостіння 25 

1.8 Меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри 10 

1.9 Інші злоякісні новоутворення 20 



 

 

 

 

 

2. Хвороби системи кровообігу  

2.1. Гостре порушення мозкового кровообігу 45 

2.2. Гострий інфаркт міокарду 50 

3. Хвороби сечо-статевої системи:  

3.1. Гостра ниркова недостатність 15 

4. Хвороби нервової системи  

4.1. Первинний бактеріальний менінгіт 25 

5. Хвороби шкіри та підшкіряної клітковини  

5.1. Опіки ІІІ-IV ступенів 10 

6. Хвороби ока та придаткового апарату  

6.1. Сліпота 10 

7. Хвороби ЛОР-органів  

7.1. Глухота 5 


