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1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Асистанс - особа, шо діє від імені та за дорученням Страховика і координує дії Страхувальника
(Застрахованої особи) та осіб, що надають послуги Страхувальнику (Застрахованій особі) в разі
настання страхового випадку, організовує, контролює, сплачує надання таких послуг та виконує
інші дії від імені та за дорученням Страховика.
Вигодонабувач - третя особа, письмово визначена за її згодою Страхувальником (Застрахованою
особою), для отримання страхових виплат відповідно до умов Договору страхування в розмірі
страхової суми або її частини.
Виробники (надавачі) МСД - медичні заклади, Постачальники та інші зареєстровані та
ліцензовані в установленому законом порядку суб’єкти господарської діяльності, будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, які надають МСД.
Гостре захворювання - раптове, непередбачуване порушення життєдіяльності організму, що
призвело до погіршення здоров’я Страхувальника (Застрахованої особи), зумовлене
функціональними та (або) морфологічними змінами та яке, у випадку ненадання МСД, може
призвести до тривалого розладу його здоров’я або загрожувати його життю.
Декларація про стан здоров’я - документ, форма якого встановлюється Страховиком, який
містить відомості про стан здоров’я особи, що підлягає страхуванню.
Договір добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) (надалі
- Договір страхування) - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку за встановлену
Договором страхування плату - страховий платіж, здійснити страхову виплату відповідно до умов
Договору страхування в розмірі страхової суми або її частини, а Страхувальник зобов’язується
сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору страхування.
Застрахована особа - фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства /
резидент, нерезидент), на користь якої укладений Договір страхування і яка може набувати прав та
обов’язків Страхувальника відповідно до умов Договору страхування та Правил страхування.
Захворювання (хвороба) - патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології
(анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин та (або) функціонування організму (його
частин) у людини, та за характером перебігу може бути гострим або хронічним.
Ліміт відповідальності - граничний розмір страхової виплати в межах страхової суми, який за
згодою Сторін може встановлюватись при укладанні Договору страхування по Програмах та (або)
окремих видах МСД.
Медикаменти - лікарські засоби, вироби медичного призначення, медичного спостереження,
реактиви, інші витратні матеріали медичного призначення тощо.
Медико-санітарна допомога (надалі - МСД) включає:
- медичну допомогу / послугу - діяльність професійно підготовлених медичних працівників,
спрямована на діагностику та лікування у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і
патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами. Є результатом професійної
діяльності медичних працівників, яка має вартісну оцінку і спрямована на задоволення потреб
Страхувальника (Застрахованої особи) для охорони його здоров’я;
- медичне обслуговування - діяльність суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, що
не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її наданням.
Медичний заклад - заклад охорони здоров’я (в тому числі, але не виключно, лікувальнопрофілактичний заклад, фармацевтичний (аптечний) заклад) - юридична особа будь-якої форми
власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує надання
МСД населенню на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних
(фармацевтичних) працівників.
Нещасний випадок —раптова, випадкова, короткочасна, не передбачувана та не залежна від волі
Застрахованої особи подія, яка відбулась внаслідок впливу різних зовнішніх факторів (фізичних,
хімічних, технічних тощо) у строк дії страхового покриття за Договором страхування та у місці дії
Договору страхування, внаслідок якої настав тимчасовий або постійний розлад здоров’я
Застрахованої особи.
До зовнішніх факторів можуть бути віднесені: стихійні явища, пожежа, вибух, удар блискавки, дія
електричного струму, аварія, протиправні дії третіх осіб, напад та укуси тварин, отруйних змій,
комах, випадкове потрапляння в дихальні шляхи стороннього тіла, падіння будь-якого предмета
або самого Страхувальника (Застрахованої особи), удар стороннього предмета, неправильні
медичні маніпуляції, використання Страхувальником (Застрахованою особою) або третіми
особами транспортних засобів, машин, механізмів, інструментів, зброї тощо.
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1.14. Постачальники - суб’єкти господарської діяльності, будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, які за рахунок Страховика поставляють Виробнику (надавачу) МСД
медикаменти, супутні матеріали та (або) послуги які передаються Виробнику (надавачу) МСД для
надання МСД (Страхувальнику) Застрахованій особі Страховика. Сума вартості медикаментів,
супутніх матеріалів та (або) послуг, які отримує Виробник (надавач) МСД від Постачальника, є
частиною страхової виплати (Страхувальнику) Застрахованій особі Страховика, а тому надається
Виробнику (надавачу) МСД за рахунок Страховика.
1.15. Правила страхування - Правила добровільного медичного страхування (безперервного
страхування здоров’я) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС».
1.16. Програма добровільного медичного страхування - передбачений Страховиком перелік
медичних (лікувально-профілактичних, фармацевтичних тощо) заходів, який визначає обсяги
надання МСД, обраний Страхувальником (Застрахованою особою) для захисту його здоров’я
(надалі - Програма).
Договір страхування може включати одну або декілька Програм.
Для однієї, кількох або для кожної з Програм, в тому числі у межах однієї Програми, можуть
встановлюватись ліміти відповідальності (обмеження) щодо обсягу МСД та (або) максимального
розміру страхової виплати, що здійснюватиметься за умови виникнення страхового випадку.
Страхова сума, що встановлюється у Договорі страхування, може складатися із окремих страхових
сум за кожною, кількома або всіма Програмами.
Тариф за окремими Програмами може бути скоригований із застосуванням коефіцієнтів,
передбачених цими Програмами. За усіма Програмами можуть бути передбачені додаткові
послуги за умови сплати додаткового платежу.
1.17. Розлад здоров’я - травматичне ушкодження здоров’я, пов’язане з функціональними та
органічними ушкодженнями органів та систем організму (травма, забій, рана, перелом, черепномозкова травма, розрив органів, зв’язок, сухожилля тощо, а також опік, утоплення, обмороження,
переохолодження, тепловий удар, раптове удушення, випадкове гостре отруєння отрутними
рослинами, хімічними або токсичними речовинами (промисловими або побутовими, ліками тощо).
1.18. Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов Договору
страхування при настанні страхового випадку.
1.19. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов Договору
страхування зобов’язаний провести страхову виплату при настанні страхового випадку.
1.20. Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування, яка відбулась і з настанням
якої виникає обов’язок Страховика здійснити страхову виплату відповідно до умов Договору
страхування Страхувальнику (Застрахованій особі) або іншій третій особі.
1.21. Страховий платіж - плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику
згідно з Договором страхування.
1.22. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період
страхування.
1.23. Страховик - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ІНТЕРЕКСПРЕС» (ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»), яке укладає із Страхувальниками Договори
страхування на підставі цих Правил страхування.
1.24. Страхувальник - юридична особа або дієздатна фізична особа (громадянин України, іноземець,
особа без громадянства / резидент, нерезидент), в тому числі, фізична особа - суб’єкт
підприємницької діяльності, яка уклала із Страховиком Договір страхування.
1.25. Строк страхового покриття - період, в межах якого у разі настання страхового випадку,
Страховик відповідно до умов Договору страхування зобов’язаний здійснити страхові виплати.
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2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Страховик згідно з чинним законодавством України та на умовах цих Правил страхування укладає
зі Страхувальниками Договори страхування.
Страхувальник може укладати Договори страхування щодо страхування власного здоров’я та (або)
здоров’я третіх осіб (Застрахованих осіб), лише за згодою цих осіб, крім випадків, передбачених
чинним законодавством України.
Якщо Страхувальником є юридична особа, яка уклала із Страховиком Договір страхування
фізичних осіб, то Застрахованими особами є фізичні особи, які внесені в список Застрахованих
осіб, що є невід’ємною частиною відповідного Договору страхування.
Страхувальник, який уклав Договір страхування на свою користь, набуває прав та обов’язків
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5.1.

Застрахованої особи згідно з Договором страхування.
Вік Застрахованої особи на момент укладання Договору страхування не повинен бути меншим З
(Трьох) років та старшим 65 (Шістдесяти п’яти) років, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
Ці Правила страхування регулюють загальні умови та порядок укладення Договору страхування.
За згодою Сторін у Договір страхування можуть бути внесені додаткові умови, що не суперечать
цим Правилам страхування та чинному законодавству України, виключені або змінені умови цих
Правил страхування.
3. пре :д м е т ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству
України, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю Страхувальника або Застрахованої особи,
визначеної Страхувальником у Договорі страхування за її згодою.
За Договором страхування, Страховик зобов’язаний за встановлений Договором страхування
страховий платіж здійснити страхову виплату відповідно до умов Договору страхування в розмірі
страхової суми або її частини шляхом:
- оплати вартості МСД переліку та якості в обсязі обраної Програми, яка була надана
Страхувальнику (Застрахованій особі) медичними закладами, до яких він звернувся під час дії
Договору страхування, у зв’язку із захворюванням, загостренням хронічного захворювання або
розладом здоров’я внаслідок нещасного випадку, іншої допомоги, передбаченої Правилами
страхування та (або) Договором страхування, що пов’язана з наданням МСД. Оплата
Страховиком МСД медичному закладу є формою страхової виплати Страхувальнику
(Застрахованій особі) за Договором страхування;
- відшкодування понесених Страхувальником (Застрахованою особою) документально
підтверджених витрат на отримання МСД.
4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ, СТРАХОВИХ ВИПЛАТ,
СТРАХОВІ ТАРИФИ ТА СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ
Розмір страхової суми встановлюється за згодою Сторін при укладенні Договору страхування.
Загальна сума страхових виплат по страхових випадках не може перевищувати страхової суми за
Договором страхування.
В період дії Договору страхування, сторони, за взаємною згодою, можуть збільшити розмір
страхової суми, якщо інше не передбачено Договором страхування. При збільшенні страхової
суми розмір додаткового страхового платежу розраховується Страховиком окремо. Збільшення
страхової суми оформляється Сторонами шляхом внесення змін до діючого Договору страхування.
В межах страхової суми Договором страхування можуть встановлюватися ліміти відповідальності
Страховика щодо страхових виплат по окремих Програмах та окремих видах МСД. Загальна сума
страхових виплат по страхових випадках за окремими Програмами та послугами не може
перевищувати відповідних лімітів відповідальності та загальної страхової суми, що встановлені
Договором страхування.
Страхові платежі визначаються відповідно до умов страхування на основі тарифів, які діють на
момент укладання Договору страхування. При визначені страхового платежу Страховик може
використовувати коригуючі коефіцієнти. Страхові тарифи наведені у Додатку №1 до цих Правил
страхування.
Страховий платіж може бути сплачений готівкою в касу Страховика або безготівковим
перерахуванням на поточний рахунок Страховика (його представника).
Страхувальники - резиденти згідно з укладеним Договором страхування мають право вносити
платежі лише у національній валюті України, а Страхувальники —нерезиденти —у національній
валюті України або в іноземній вільно конвертованій валюті у випадках передбачених чинним
законодавством України.
Зазначений в Договорі страхування страховий платіж за узгодженням Сторін може сплачуватися
одноразово або частинами. Конкретні умови та строки сплати страхового платежу
встановлюються Договором страхування.
5. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання.

Правіша добровільного медичного страхування
(безперервного страхування зооров’я) П рА Т С К «ІнтерЕкспрес»

4

5.2. Відповідно до цих Правил страхування, страховим ризиком є:
5.2.1. Захворювання;
5.2.2. Загострення хронічного захворювання;
5.2.3. Розлад здоров’я внаслідок нещасного випадку;
5.2.4. Інші ризики, передбачені Договором страхування.
5.3. Страховим випадком визнається звернення Застрахованої особи під час дії Договору страхування
до виробника (надавача) МСД з переліку виробників (надавачів) МСД, передбачених Договором
страхування, або до Страховика у зв’язку із захворюванням, загостренням хронічного
захворювання або розладом здоров’я внаслідок нещасного випадку, іншої МСД, передбаченої
цими Правилами страхування та (або) Договором страхування, що пов’язана з наданням МСД.
якщо інше не передбачено Договором страхування.
Подія є страховим випадком, якщо вона відповідає умовам цих Правил страхування, Договору
страхування, Програми, не відноситься до виключень із страхових випадків та обмежень
страхування, та сталася протягом оплаченого періоду страхування та строку страхового покриття.
6. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
6.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не вишиється страховим випадком.
6.1.1 подія, що відбулась внаслідок вчинення Страхувальником (Застрахованою особою) навмисних
або неправомірних дій, у яких слідчими органами або судом встановлені ознаки умисного
злочину або хуліганства, що спричинили адміністративну та/або кримінальну відповідальність
та призвели до настання страхового випадку;
6.1.2 подія, що відбулась внаслідок навмисного спричинення Страхувальником (Застрахованою
особою) собі тілесних пошкоджень, незалежно від його психічного стану;
6.1.3 захворювання, що 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;
6.1.4 навмисні дії або бездіяльність Страхувальника (Застрахованої особи), спрямовані на настання
страхового випадку, крім дій, пов’язаних з виконанням ним 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;
6.1.5 діяння (дія чи бездіяльність, в тому числі свідоме затягуванням в часі звертання за наданням
МСД) - більше 6 (Шести) годин з моменту виявлення перших симптомів захворювання,
отруєння чи травми) Страхувальника (Застрахованої особи), які призвели при наявності у нього
хронічного захворювання до його загострення або до погіршення стану протікання вперше
виявленого захворювання, внаслідок чого виникла загроза його життю, що значно ускладнило
процес лікування та/або призвело до збільшення строку лікування;
6.1.6 погіршення стану здоров’я Страхувальника (Застрахованої особи) в разі невиконання
призначень медичного персоналу та порушення лікувального режиму;
6.1.7 випадок, що стався під час надзвичайного, особливого чи військового стану, оголошеного
органами влади в країні, або на території дії Договору страхування (у випадку наявності
причинно-наслідкового зв’язку зі страховим випадком); у випадку впливу ядерної енергії; у
результаті протизаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого
самоврядування або посадових осіб цих органів; випадок, що стався за межами території
України, що підконтрольна владі України;
6.1.8 захворювання та стани, що є наслідками участі Страхувальника (Застрахованої особи) у
громадських заворушеннях, революціях, заколотах, повстаннях, страйках, путчах,
терористичних актах;
6.1.9 захворювання (травми, пошкодження), що є наслідками участі Страхувальника (Застрахованої
особи) у професійних чи аматорських спортивних змаганнях, а також наслідками занять
Страхувальником (Застрахованою особою) екстремальними видами розваг та спорту;
6.1.10 подія, що виникла в неоплачений період страхування, поза межами періоду дії Договору
страхування або поза місцем дії Договору страхування.
6.2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує вартість.
6.2.1. витрат на благодійні внески, внески в інші страхові компанії та інші організації, що не надають
МСД (в т.ч. внески до лікарняних кас);
6.2.2. витрат на контрацептиви, харчові добавки, БАДи, стимулятори загальної дії (бальзам Бітнера.
Біовіталь. Вігор тощо), ензими (ферменти) загальної дії (вобензим, флогензим, тощо),
біостимулятори, косметичні засоби; придбання загальноукріплюючих препаратів (вакцини.
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6.2.4.

полівітаміни, імуномодулятори) та препаратів не за основним захворюванням, пробіотики
(окрім випадків необхідності їх призначення при ангибіотикотерапії), засобів гігієни, дитячого
харчування; гомеопатичних ліків, дезинфікуючих засобів; забезпечення дозованими
інгаляторами для зняття бронхоспазму, спайсерами, небулайзерами тощо;
придбання препаратів-аналогів гонадотропін-рилізинг-гормону (золадекс, диферелін тощо) та
препаратів постійної (або тривалої - понад 21 (двадцять один) календарний день) замісної
терапії, у т.ч. при патологічному клімаксі, синдромі виснажених яєчників, цукровому діабеті,
інших захворюваннях ендокринної системи тощо;
придбання хондропротекторів, гепатопротекторів, гіполіпідемічних препаратів;

6.2.5.

МСД, не передбаченої Договором страхування;

6.2.3.

6.2.6.

допоміжних засобів догляду та товарів медичного призначення (сечо- та калоприймачі.
підгузки/пелюшки, одноразовий одяг (халати, маски, бахіли), простирадла, операційні покриття
тощо);
6.2.7. медичного устаткування, обладнання, техніки, інструментарію, пристроїв, що замінюють та/або
корегують функцію уражених та/або втрачених органів (контактні лінзи, слухові апарати,
протези, штучні водії ритму, кришталики (ЮЛ), стенти, шунти, імпланти, конструкції для
метапоостеосинтезу тощо);
6.2.8. придбання та ремонту допоміжних засобів медичного користування (милиць, окулярів, оправ
для окулярів, слухових апаратів, інвалідних візків, комерців шанца, бандажів, еластичних
бинтів тощо);
6.2.9. витрат на придбання медикаментів не призначених лікарем та/або понесених Страхувальником
(Застрахованою особою) за власним бажанням та не пов’язаних зі страховим випадком (в тому
числі медикаменти, рекомендовані до приймання після виписки із медичного закладу) та при
отриманні платної МСД (огляди та консультації лікарів, лабораторні та діагностичні
дослідження, тощо);
6.2.10. обстеження та лікування у цілителів, при застосуванні методів нетрадиційної медицини та/або
альтернативної медицини (голкорефлексотерапія, мануальна терапія, гіпноз, психотерапія,
іридодіагностика, біокорекція, рефлексотерапія, гірудотерапія тощо);
6.2.11. витрат, що були понесені Страхувальником (Застрахованою особою), не в період дії листка
неп рацездатності;
6.2.12. медикаментів та виробів медичного призначення, придбаних поза територією дії Договору, в
тому числі не зареєстрованих в Україні.
6.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, страховими випадками не визнаються
звернення Страхувальника (Застрахованоїособи) до медичного закладу, пов’язані з.
6.3.1. хронічними захворюваннями в стадії ремісії, захворюваннями, курс лікування яких був
розпочатий до моменту набуття чинності Договором страхування, та захворювання, на які
Страхувальник (Застрахована особа) захворів до набуття чинності Договором страхування, крім
станів їх загострення, при яких виникла загроза життю та здоров’ю Страхувальника
(Застрахованої особи);
6.3.2. злоякісними новоутвореннями, в тому числі захворюваннями онкогематологічної природи;
цукровим діабетом, його наслідками та ускладненнями; туберкульозом та його ускладненнями
до моменту встановлення діагнозу;
6.3.3. цирозом печінки та інфекційними гепатитами (за винятком гострої форми гепатиту А);
6.3.4. вродженими вадами розвитку та спадковими хворобами, пов’язаними з хромосомними
порушеннями;
6.3.5. віковими та дегенеративно-дистрофічними змінами і захворюваннями та їх ускладненнями за
виключенням зняття стійкого больового синдрому;
6.3.6. перериванням вагітності без медичних показань, ведення вагітності;
6.3.7. діагностикою та лікуванням сексуальних дисфункцій, безпліддя;
6.3.8. проведенням діагностики та лікуванням захворювань, що відносяться до ВІЛ і є синдромом
набутого імунодефіциту (СНІД), у тому числі хвороби human T-cell lymphatropik virus type
(HTLV) або lymphadenopathy associated virus (LAV) і (або) захворюваннями, які є мутацією чи
варіацією СНІДу чи будь-якого іншого синдрому з відповідним найменуванням;
6.3.9. діагностикою, призначенням схем лікування та безпосередньо лікуванням класичних
венеричних захворювань (гонорея, сифіліс, венеричний лімфогранулематоз тощо), інфекцій, що
передаються статевим шляхом з переважним ураженням статевих органів, а також інфекцій, що
передаються статевим шляхом, з переважним ураженням інших органів, відповідно до
класифікації Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, а саме (гарднерельоз, генітальний
герпес, цитомегаловірусна інфекція, мікоплазмоз, папіломо вірусна інфекція, трихомоніаз.
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6.3.10.

6.3.! 1.

6.3.12.
6.3.13.
6.3.14.
6.3.15.

6.3.16.

6.3.17.
6.3.18.

6.3.19.

6.3.20.

6.3.21.
6.3.22.
6.3.23.
6.4.

уріоплазмоз, хламідіоз тощо); ТоЯСН-інфекції поза за гострінням (токсоплазмоз,
цитомегаловірус, вірус краснухи, герпес тощо), вірус Епштейн-Барра;
пластичними та/або реконструктивними оперативними втручаннями (включаючи планову
герніопластику, ринопластику, септопластику) та косметичними послугами (в тому числі
лікування ожиріння), крім випадків, коли пластична хірургія необхідна за життєвими
показаннями;
трансплантацією органів та тканин, замороженням та пересадкою живих клітин, в тому числі
при виконанні штучного запліднення, пересадкою кісткового мозку; всіма видами
протезування; корекцією зору;
психічними захворюваннями, психопатією, неврозами, астено-депресивними станами,
синдромом хронічної втоми, епілепсією та/або епілептичним синдромом, порушенням мови;
психічними розладами та їх ускладненнями;
гіпертонічною хворобою, вегетативними (нейроциркуляторними) дистоніями (ВСД, НЦД) та
дисцикуляторними енцефалопатіями, окрім невідкладної допомоги при кризовиї станах;
дерматологічними захворюваннями (всі види вірусу герпесу оніхомікоз та інші види грибкових
захворювань, себорея будь-якого типу, мікози, екзема, псоріаз, атопічний дерматит, алопеція,
короста, вугрова хвороба, ветіліго, демодекоз, педикульоз тощо);
демієлінізуючими захворюваннями, дегенеративними захворюваннями нервової системи
(розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера тощо), системними ураженнями
сполучної
тканини/аутоімунними
захворюваннями
(системний
червоний
вовчак,
дерматоміозит, системна склеродермія, ревматоїдний артрит, тиреоїдит);
саркоідозом, муковісцидозом, ідеопатичною фіброзуючою альвеолітою, незалежно від
клінічної форми та стадії процесу;
лікуванням алкогольної та наркотичної залежності та діями Страхувальника (Застрахованої
особи) у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, що призвели до
погіршення стану здоров’я Страхувальника (Застрахованої особи);
отруєннями та захворюваннями, які є наслідками отруєння Страхувальника (Застрахованої
особи) наркотичними, токсичними речовинами, або медичними препаратами, прийнятими без
призначення лікаря чи з метою самогубства або у стані сп’яніння, а також алкоголем та його
сурогатами (спирти, технічні рідини, що містять спирт, розчинники, кислоти тощо (за винятком
встановлених правоохоронними органами випадків насильницького застосування даних
речовин по відношенню до Страхувальника (Застрахованої особи) третіми особами);
захворюваннями, що пов’язані з масовими епідеміями та потребують введення комплексу
карантинних заходів та особливо небезпечними інфекціями (чума, холера, натуральна віспа,
сибірська виразка, геморагічні лихоманки тощо);
хронічною нирковою та печінковою недостатністю, що вимагає екстракорпоральної
детоксикації;
профзахворюваннями, відповідно до висновку науково-дослідного інституту професійної
патології;
захворюваннями, з приводу яких була встановлена інвалідність до початку дії Договору
страхування, окрім станів, що загрожують життю Страхувальника (Застрахованої особи).

Якщо інше не передбачено Договором страхування, Ст раховик не здійсню є ст рахову виплату,

якщо лити місце.
6.4.1. санаторно-курортне лікування, реабілітаційна терапія, в тому числі після виписки із стаціонару;
6.4.2. медичні стани та захворювання, які за медичними показаннями не потребували стаціонарної
допомоги;
6.4.3. невиконання або порушення вказівок Страховика;
6.4.4. укладання Договору страхування у відношенні осіб, що є онкологічно хворими, з тяжкими
формами захворювання серцево-судинної системи, що страждають важкими нервовими
захворюваннями, інвалідів І - II груп. При укладанні Договору страхування, Страховик має
право вимагати визнання недійсним Договору страхування з моменту його укладення у
відношенні таких осіб в частині груп вище перерахованих захворювань та / або по яких
встановлена група інвалідності (за обов’язковим погодженням із Страховиком);
6.4.5. подання Страхувальником (Застрахованою особою) свідомо неправдивих відомостей про стан
свого здоров’я або про факт настання страхового випадку;
6.4.6. несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Застрахованою особою) Страховику про настання
страхового випадку без поважних на те причин або створення Страховикові, перешкод у
визначенні обставин, характеру страхового випадку та розміру витрат та/або несвоєчасне
(відповідно до умов Договору страхування) подання документів на страхову виплату.
Правша добровільного медичного страхування
(безперервного страхування здоров’я) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
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6.5.

7.1.
7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.
8.9.

Умовами окремого Договору страхування та (або) Програми, перелік виключень та обмежень
страхування може бути звужений або доповнений.
7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Договір страхування укладається на строк до 1 (Одного) року, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
Строк страхового покриття поширюється на весь строк дії Договору страхування, якщо інше не
передбачено Договором страхування (Договір страхування може передбачати строк страхового
покриття відмінний від строку дії Договору страхування).
Місце дії Договору страхування - Україна, якщо інше не передбачено Договором страхування та
(або) Програмою. Страховиком можуть встановлюватись обмеження по території дії Договору
страхування, за віком - для Страхувальника (Застрахованої особи), та інші обмеження, зазначені у
Договорі страхування.
8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Для укладення Договору страхування Страхувальник (Застрахована особа) подає Страховику
письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір
укласти Договір страхування. Подання заяви не зобов’язує Страхувальника та Страховика укласти
Договір страхування.
При укладанні Договору страхування Страховик має право витребувати у Страхувальника всі
документи, які необхідні для оцінки страхового ризику (в тому числі, але не виключно,
декларацію про стан здоров’я). Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховика про всі відомі
йому обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику, в тому числі результати
попереднього медичного обстеження.
Договір страхування укладається в письмовій формі (в тому числі, але не виключно, шляхом
укладення електронного договору).
Факт укладення Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом,
сертифікатом), що є формою Договору страхування. У відповідності до умов Договору
страхування. Застрахованій особі може видаватися посвідчення.
У випадку страхування групи осіб Договір страхування може бути виданий як на кожного члена
групи, так і на всю групу. В останньому випадку до Договору страхування додається список
Застрахованих осіб. Форму списку Застрахованих осіб визначає Страховик. Список Застрахованих
осіб є невід’ємною частиною Договору страхування і підписується сторонами Договору
страхування.
Договір страхування набирає чинності з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати
страхового платежу або першої його частини Страховику (представнику Страховика), якщо інше
не передбачено Договором страхування.
Дія Договору страхування закінчується о 24 годині дня, зазначеного у Договорі страхування, як
день закінчення дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.
Страхувальнику (Застрахованій особі) забороняється передавати Договір страхування іншим
особам з метою отримання ними МСД.
У разі втрати Договору страхування, Страхувальник (Застрахована особа) повинен на підставі
особистої письмової заяви одержати у Страховика дублікат. З моменту видачі дублікату втрачений
примірник вважається недійсним, виплати за ним не здійснюються.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Страхувальник (Застрахована особа) має право.
9.1.1. Отримувати якісну, своєчасну МСД згідно обраної Програми;
9.1.2. Звертатися до Страховика при настанні страхового випадку за інструкціями щодо порядку
отримання необхідної МСД;
9.1.3. На оплату вартості МСД та відшкодування понесених документально підтверджених витрат на
отримання МСД у відповідності до умов Договору страхування, Програми, цих Правил
страхування та чинного законодавства України;
9.1.4. Отримати від Страховика будь-яку інформацію, що стосується умов укладеного між ними
Договору страхування;
9.1.5. Звернутися до Страховика із проханням щодо розширення переліку Програм або підвищення
розміру страхової суми, шляхом внесення змін до Договору страхування та сплатити при цьому
додатковий платіж;
Правила добровільного медичного страхування
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9.1.6.

Укласти Договір страхування про страхування третьої особи, яка може набути прав і обов’язків
Страхувальника у відповідності з Договором страхування;
9.1.7. Ініціювати внесення змін до Договору страхування;
9.1.8. Достроково припинити дію Договору страхування, в порядку та на умовах, передбачених
Договором страхування, цими Правилами страхування та (або) чинним законодавством
України;
9.1.9. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права Страхувальника
(Застрахованої особи).
9.2. Страхувальник (Застрахована особа) зобов’язаний:
9.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі у розмірах та в строки, визначені Договором страхування;
9.2.2. При укладанні Договору страхування, надати інформацію Страховику про всі відомі йому
обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати
його про будь-яку зміну страхового ризику (в тому числі, але не виключно, шляхом заповнення
та надання Страховику за його вимогою Декларації про стан здоров’я);
9.2.3. Надати Страховику право повного доступу до інформації про стан свого здоров’я, встановлені
діагнози, отриману МСД, звільнивши від обов’язків конфіденційності перед Страховиком
працівників виробників (надавачів) МСД;
9.2.4. Повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмету Договору
страхування;
9.2.5. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання
страхового випадку;
9.2.6. Повідомити Страховика про настання страхового випадку у порядку та у строки, передбачені
цими Правилами страхування та (або) Договором страхування;
9.2.7. Надати Страховику не пізніше ЗО (Тридцяти) календарних днів з дати настання випадку, що
має ознаки страхового, оригінали або належним чином завірені копії всіх документів
відповідно до ст. 11 цього Договору, якщо інше не передбачено Договором страхування;
9.2.8. Виконувати приписи лікаря, отриманні під час отримання МСД, дотримуватись розпорядку,
який встановлений медичним закладом;
9.2.9. При зміні ступеня ризику, протягом 5 (П’яти) робочих днів, повідомити в письмовій формі
Страховика для прийняття останнім рішення про подальшу дію Договору страхування;
9.2.10. При втраті Договору страхування негайно повідомити про це Страховика.
9.2.11. Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Страховика, про зміст Договору
страхування, яка стала йому відома при укладанні та під час дії Договору страхування;
9.2.12. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
Страхувальника (Застрахованої особи).
9.3. Страховик має право:
9.3.1. Перевіряти надану Страхувальником (Застрахованою особою) інформацію, а також
контролювати виконання Страхувальником (Застрахованою особою) умов Договору
страхування;
9.3.2. Під час укладання Договору страхування вимагати результатів медичного обстеження та за
результатами приймати рішення щодо прийняття на страхування;
9.3.3. В окремих випадках, вимагати медичного обстеження Страхувальника (Застрахованої особи);
9.3.4. Вимагати від Страхувальника (Застрахованої особи) заповнення та надання Страховику за його
вимогою Декларації про стан здоров’я з метою оцінки страхового ризику;
9.3.5. Розширити перелік МСД, що гарантується Договором страхування, збільшити ліміт
відповідальності по одному страховому випадку (але не вище розміру страхової суми) або
підвищити рівень страхових послуг шляхом внесення змін до Договору страхування та
збільшення страхового платежу;
9.3.6. Направляти запити до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших
підприємств, установ і організацій про надання інформації, необхідної для з’ясування обставин
настання страхового випадку;
9.3.7. Проводити детальну перевірку виставлених виробниками (надавачами) МСД рахунків для
здійснення страхових виплат;
9.3.8. Визначити обґрунтованість необхідності та доцільності в наданні виробниками (надавачами)
МСД тієї або іншої МСД в разі настання страхового випадку;
9.3.9. У разі появи обґрунтованих сумнівів щодо обставин та причин настання випадку, що має
ознаки страхового, відстрочити строк прийняття рішення про визнання випадку страховим до
з’ясування причин та обставин його настання;
Правша добровільного медичного страхування
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9.3.10. Відмовити у страховій виплаті у відповідності з умовами цих Правил страхування та (або)
Договору страхування;
9.3.11. Ініціювати внесення змін до Договору страхування;
9.3.12. Достроково припинити дію Договору страхування, в порядку та на умовах, передбачених
Договором страхування, цими Правилами страхування та (або) чинним законодавством
України;
9.3.13. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права Страховика.
9.4. Страховик зобов’язаний'.
9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами страхування;
9.4.2. Протягом 2 (Двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку,
вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення
страхової виплати або її частини Страхувальнику (Застрахованій особі);
9.4.3. Прийняти рішення про виплату або відмовити у страховій виплаті у строки встановлені
Договором страхування;
9.4.4. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений Договором
страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення
страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику (Застрахованій особі) неустойки (штрафу,
пені), розмір якої визначається у Договорі страхування;
9.4.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником (Застрахованою особою) при настанні
страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено Договором
страхування;
9.4.6. За заявою Страхувальника (Застрахованої особи) у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик, переукласти з ним Договір страхування, якщо це передбачено Договором
страхування;
9.4.7. Не розголошувати відомостей про Страхувальника (Застраховану особу) та його майнове
становище, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
9.4.8. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки Страховика.
9.5. Сторони повинні дотримуватись умов Договору страхування та цих Правил страхування.
9.6. 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.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ)
У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
10.1. У випадках, передбачених Договором страхування, у разі настання страхового випадку.
Застрахована особа зобов’язана незалежно від свого місцезнаходження, відразу після настання
страхового випадку, але не пізніше 3 (Трьох) робочих днів (за винятком непередбачених або
надзвичайних обставин (Страхувальник (Застрахована особа) знаходиться у непритомному стані
тощо), повідомити Страховика про настання страхового випадку - звернутися до Страховика у
відповідності до умов Договору страхування за телефоном, зазначеним в Договорі страхування та
отримати інформацію щодо подальших дій, якщо інше не передбачено Договором страхування.
При зверненні до Страховика, Страхувальнику (Застрахованій особі) необхідно надати лікарюкоординатору наступну інформацію:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- номер Договору страхування (страхового свідоцтва, поліса, сертифікату);
- причину звернення;
- контактний телефон, адресу місцезнаходження.
Умовами Договору страхування може бути передбачений й інший порядок повідомлення
Страхувальником (Застрахованою особою) Страховика про настання страхового випадку (зокрема,
але не виключно, у письмовій (або прирівняній до неї) формі, засобами електронного зв’язку
(факсом, електронною поштою, соціальними мережами), через мобільні додатки або сайт
Страховика тощо).
10.2. У випадку необхідності отримання Страхувальником (Застрахованою особою) МСД (крім послуг
невідкладної медичної допомоги), такий Страхувальник (Застрахована особа) звертається до
медичного закладу, попередньо узгодженого з Страховиком.
МСД (крім послуг невідкладної медичної допомоги) Страхувальнику (Застрахованій особі)
надається медичними закладами за умови пред’явлення Страхувальником (Застрахованою
особою) медичному закладу оригіналів наступних документів:
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-

письмового направлення Страховика у відповідності до умов Договору страхування (або
попередньої домовленості по телефону);
- Договору страхування (страхового свідоцтва, полісу, сертифікату);
- документу, що засвідчує особу.
10.3. Якщо Страхувальнику (Застрахованій особі) необхідна екстрена медична допомога, а повідомити
про це неможливо до початку її отримання, таке повідомлення передається Страховику у
відповідності до умов Договору страхування відразу, як тільки це стане можливим, але не пізніше
З (Трьох) робочих днів з моменту отримання такої допомоги. Таке повідомлення може бути
передане будь-якою особою, що діятиме від імені Страхувальника (Застрахованої особи): її
родичами, працівниками медичного закладу тощо.
10.4. Договором страхування може бути передбачений інший порядок звернення Страхувальника
(Застрахованої особи) за МСД.
10.5. Функції Страховика можуть повністю або частково покладатися на Асистанс, з яким у Страховика
укладений відповідний договір, та, про що Страховик повідомляє Страхувальника (Застраховану
особу).
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
11.1. Факт настання страхового випадку підтверджується:
- медичним закладом (крім фармацевтичного (аптечного) закладу), в якому лікувався та
обстежувався Страхувальник (Застрахована особа), шляхом оформлення первинно-реєстраційної
картки Страхувальника (Застрахованої особи), акту про надану МСД по закінченим страховим
випадкам, рахунку (за потреби) та довідки із зазначенням діагнозу (згідно МКБ-10), строку
лікування, вартості лікування з переліком наданої МСД;
- Фармацевтичним (аптечним) закладом - реєстру, рецепта або вимоги (ксерокопії), на підставі
яких фармацевтичний (аптечний) заклад видав медикаменти Страхувальнику (Застрахованій
особі), що засвідчені підписом Страхувальника (Застрахованої особа) про отримання
медикаменту, а також рахунку фармацевтичного (аптечного) закладу.
Вказані вище документи повинні бути обов’язково завірені печаткою виробника (надавача) МСД.
Перелік вказаних вище документів може бути змінений, уточнений та (або) доповнений у
Договорі страхування.
11.2. Страхувальник (Застрахована особа), якщо інше не передбачено Договором страхування, повинен
не пізніше ЗО (Тридцяти) календарних днів від дати настання випадку, що має ознаки страхового,
надати Страховику оригінали або належним чином завірені копії наступних документів:
11.2.1. Оригінал заяви про виплату (форма заяви встановлюється Страховиком);
11.2.2. Копію листка тимчасової непрацездатності - для Застрахованих осіб, що є працевлаштованими;
11.2.3. Копію довідки медичного закладу щодо діагнозу та тривалості лікування:
11.2.4. Копію листка спостереження відділення реанімації та інтенсивної терапії або палати
інтенсивної терапії (за умови перебування в таких);
11.2.5. Оригінал довідки про екстрену госпіталізацію (при потребі) завірену печаткою медичного
закладу;
11.2.6. Оригінал листка призначень лікаря (при потребі) завірений печаткою медичного закладу;
11.2.7. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків
(ідентифікаційного номеру) Страхувальника (Застрахованої особи);
11.2.8. Копію паспорту Страхувальника (Застрахованої особи);
11.2.9. Оригінали документів, що підтверджують вартість наданих Страхувальнику (Застрахованій
особі) лікарських засобів та виробів медичного призначення - документів, що підтверджують
понесені витрати (касовий чек, товарний чек, що підтверджений фіскальним тощо) за період
лікування;
11.2.10. Копію Договору страхування (страхового свідоцтва, полісу, сертифікату) Страхувальника
(Застрахованої особи);
11.2.11. У випадку отримання страхової виплати спадкоємцем, додатково надаються: копія свідоцтва
про смерть Застрахованої особи; документ про правонаступництво - нотаріально засвідчену
копію свідоцтва про право на спадщину із зазначенням частки спадкоємця в успадкованому
майні, в тому числі, із зазначенням частки страхових виплат; копію довідки про присвоєння
реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру)
спадкоємця; копію паспорту спадкоємця.

11.2.12. інші документи на вимогу Страховика.
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Перелік вказаних вище документів може бути змінений, уточнений та (або) доповнений у
Договорі страхування.
12. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПДАТ
12.1. Страховик здійснює страхову виплату відповідно до умов Договору страхування в розмірі
страхової суми або її частини шляхом, вказаним у п. 3.2. цих Правил страхування.
12.2. Страхова виплата здійснюється в межах страхової суми та лімітів відповідальності, обумовлених
Договором страхування та Програмою.
12.3. Оплата вартості МСД виробника (надавача) МСД здійснюється на підставі акту про надану МСД
по закінченим страховим випадкам такого виробника (надавача) МСД та (або) рахунку на оплату
вартості наданих МСД у відповідності до договорів укладених між Страховиком та виробником
(надавачем) МСД, якщо інше не передбачено такими договорами. Оплата виробнику (надавачу)
МСД за надану МСД є страховою виплатою (її частиною) Страхувальнику (Застрахованій особі)
Страховика згідно з відповідним Договором страхування.
12.4. У разі, якщо Страхувальник (Застрахована особа) самостійно здійснював оплату МСД або
медикаментів (за умови попередження Страховика), страхова виплата, якщо інше не передбачено
Договором страхування, здійснюється шляхом безготівкового розрахунку безпосередньо з
Страхувальником (Застрахованою особою) на підставі його заяви (форма заяви встановлюється
Страховиком) у межах страхової суми, визначеної умовами Договору страхування. Факт
здійснення Страхової виплати підтверджується платіжним дорученням.
12.5. У випадку, якщо за одним страховим випадком подаються документи на відшкодування витрат і
виробника (надавача) МСД, і Страхувальника (Застрахованої особи), Страховик (якщо інше не
передбачено Договором страхування) спочатку на підставі необхідних документів виробника
(надавача) МСД, приймає рішення про оплату вартості МСД, а після цього, на підставі заяви та
документів Страхувальника (Застрахованої особи) приймає рішення про відшкодування витрат
Страхувальника (Застрахованої особи) в сумі в межах залишку ліміту відповідальності по цьому
страховому випадку.
13. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ
АБО ВІДМОВУ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
13.1. Страховик, якщо інше не передбачено Договором страхування, зобов’язаний в строк не більше ЗО
(Тридцяти) робочих днів від дня одержання всіх документів, що підтверджують факт настання
страхового випадку, прийняти рішення про страхову виплату (або відмову у страховій виплаті (її
частини)) та здійснити виплату або повідомити Страхувальника (Застраховану особу) в письмовій
формі про відмову у страховій виплаті (її частини) з обгрунтуванням причин відмови, шляхом
складання відповідного страхового акту.
13.2. Якщо по факту, який став причиною настання страхового випадку, ведеться кримінальна справа
або розпочато судовий процес, рішення Страховика про страхову виплату може бути відкладено
до закінчення розслідування і судового розгляду або встановлення невинності Страхувальника
(Застрахованої особи).
13.3. Якщо у Страховика виникли сумніви відносно наданих Страхувальником (Застрахованою особою)
документів, строк прийняття рішення про визнання випадку страховим продовжується на період
збирання Страховиком необхідних підтверджуючих документів від організацій, підприємств,
установ, які володіють необхідною інформацією.
14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
14.1. Навмисні дії або бездіяльність Страхувальника (Застрахованої особи), спрямовані на настання
страхового випадку;
14.2. Вчинення Страхувальником (Застрахованою особою), умисного злочину або інших неправомірних
дій, що призвели до страхового випадку;
14.3. Подання Страхувальником (Застрахованою особою) свідомо неправдивих відомостей про предмет
Договору страхування або про факт настання страхового випадку або його обставини;
14.4. Отримання Страхувальником (Застрахованою особою) повного відшкодування збитків за
майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;
14.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Застрахованою особою) про настання страхового
випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру страхового випадку та (або) розміру збитків;
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14.6. Не подання Страхувальником (Застрахованою особою) Страховику (або несвоєчасне подання) всіх
необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового випадку та (або) оплату
вартості МСД;
14.7. Випадок, що стався з Страхувальником (Застрахованою особою), не є страховим випадком або
належить до виключень із страхових випадків, або обмежень страхування у відповідності до умов
Правил страхування, Договору страхування та (або) чинного законодавства України;
14.8. Випадок стався з Страхувальником (Застрахованою особою) в неоплачений період страхування та
(або) поза межами періоду дії Договору страхування та (або) строку страхового покриття за
Договором страхування;
14.9. Випадок стався з Страхувальником (Застрахованою особою) поза межами території дії Договору
страхування та (або) поза межами підконтрольної український владі території України;
14.10. Невиконання Страхувальником (Застрахованою особою) будь-якого із зобов’язань що передбачені
Договором страхування;
14.11. В інших випадках, передбачених Правилами страхування. Договором страхування та (або)
нормами чинного законодавства України.

15.1.
15.2.

15.3.
15.4.

15.5.

15.6.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМШ ДО УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Внесення змін до Договору страхування здійснюється за взаємною згодою його сторін та
оформлюється письмово.
Розгляд питання про внесення змін до Договору страхування здійснюється на письмову вимогу
будь-якої сторони Договору страхування протягом ЗО (Тридцяти) календарних днів з дати
отримання іншою стороною такої вимоги, якщо інше не передбачено Договором страхування.
Про рішення щодо внесення змін інша сторона повідомляє письмово.
У разі незгоди будь-якої із сторін на внесення змін у Договір страхування, у строк до ЗО
(Тридцяти) календарних днів вирішується питання про дію Договору страхування на попередніх
умовах або про припинення його дії.
Зміни до Договору страхування набувають чинності з моменту їх підписання сторонами (їх
уповноваженими представниками) та скріплення відбитками печаток сторін (за наявності), якщо
інше не обумовлено самими змінами до Договору страхування.
Усі виправлення по тексту Договору страхування мають юридичну силу лише в тому випадку,
якщо вони засвідчені підписами сторін (їх уповноважених представників) та скріплені відбитками
їх печаток (за наявності) у кожному конкретному випадку, якщо інше не передбачено Договором
страхування.

16. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
16.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
16.1.1. Закінчення строку дії Договору страхування;
16.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником (Застрахованою особою) у
повному обсязі;
16.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором страхування строки.
При цьому Договір страхування вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший
(або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом
10 (Десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику. За умови сплати
чергових платежів Договір страхування вважається таким, що поновив свою дію.
16.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи, в порядку, встановленому чинним
законодавством України або смерті Страхувальника (Застрахованої особи) - фізичної особи або
втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України:
16.1.5. Ліквідації Страховика в порядку, встановленому чинним законодавством України;
16.1.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
16.1.7. Дострокового припинення за вимогою Страхувальника (Застрахованої особи) або Страховика.
Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов’язана
письмово повідомити іншу сторону не пізніше як за ЗО (Тридцять) календарних днів до бажаної
дати припинення дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.
16.1.8. В інших випадках, передбачених Договором страхування, Правилами страхування та (або)
чинним законодавством України.
16.2. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника. Страховик
повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при обчисленні страхового
тарифу та фактичних страхових виплат, здійснених за Договором страхування. Якщо вимога
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Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній
повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
16.3. 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 страхування, з вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при обчисленні страхового тарифу, фактичних
страхових виплат, здійснених за Договором страхування.
16.4. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі,
за умови дострокового припинення Договору страхування.

17.1.
17.2.

18.1.
18.2.

17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Усі спори щодо виконання умов Договору страхування вирішуються шляхом переговорів між
його сторонами.
У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спірні питання вирішуються
відповідно до норм чинного законодавства України.
18. ОСОБЛИВІ УМОВИ
В Договір страхування за згодою Сторін можуть бути внесені додаткові умови, шо не суперечать
чинному законодавству України та (або) змінені умови, визначені у цих Правилах страхування.
Якщо Страхувальник (Застрахована особа) мають до винних у настанні страхового випадку осіб
претензії на отримання від них компенсації за нанесену шкоду, пов’язану з настанням страхового
випадку, то Страхувальник (Застрахована особа) зобов’язані письмово передати Страховику
право вимоги до зазначених осіб (відмовитись на користь Страховика від цих претензій) у
розмірі цих претензій та в межах суми страхового відшкодування, що належить до виплати
згідно Договору страхування. Якщо Страхувальник (Застрахована особа) відмовляються від такої
передачі права вимоги або права на пред’явлення претензій без згоди Страховика, то останній
звільняється по виплаті відшкодування у розмірі зазначених вимог.
У випадку, коли відшкодування було виплачене винними особами Страхувальнику
(Застрахованій особі) після здійснення Страховиком належних виплат згідно Договору
страхування, Страхувальник (Застрахована особа) зобов’язаний протягом 10 (Десяти)
банківських днів з дня отримання відшкодування від винних осіб повернути на поточний
рахунок Страховика суму у розмірі такого відшкодування.
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Додаток № 1
до Правил добровільного медичного страхування
(безперервного страхування здоров’я)
І. ПРОГРАМИ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
(БЕЗПЕРЕРВНОГО СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ’Я)

Якщо інше не передбачено Договором страхування:
«Амбулаторно-поліклінічна допомога» - консервативне та оперативне лікування в умовах
амбулаторій, поліклінік, лікувально-оздоровчих установ в тому числі:
• консультації та інші професійні послуги медичного персоналу, в тому числі лікарів вторинного
рівня спеціалізації;
• проведення лабораторних досліджень та застосування інструментальних методів діагностики;
• проведення лікувальних заходів та маніпуляцій;
• забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами (якщо це передбачено
Договором страхування).
«Стаціонарна допомога» - лікування (в тому числі перебування та харчування) в умовах
спеціалізованого стаціонару при наявності хвороб та станів, що потребують стаціонарного лікування:
• консультації та інші професійні послуги медичного персоналу, в тому числі лікарів
вузькопрофільної спеціалізації;
• консультативно-діагностичне обслуговування;
• консервативне та оперативне лікування;
• забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами (якщо це передбачено
Договором страхування).
«Швидка медична допомога»:
• виїзд бригади швидкої медичної допомоги;
• експрес діагностику та невідкладну допомогу на догоспітальному етапі;
• забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами;
• доставку каретою швидкої медичної допомоги до спеціалізованого медичного закладу для
проведення подальшого лікування.
«Стоматологічна допомога»:
• консультації лікаря-стоматолога;
• діагностичні дослідження;
• проведення анестезії;
• терапевтичне та хірургічне лікування зубів та ротової порожнини;
• гігієнічні процедури (зняття зубного каменю тощо).
Програма «Стоматологічна допомога» забезпечується лише у комплексі із однією або кількома
іншими Програмами.
«Невідкладна стоматологічна допомога»:
• консультації лікаря-стоматолога (терапевта та хірурга);
• діагностичні дослідження;
• проведення анестезії та невідкладна допомога;
• терапевтичне та хірургічне лікування зубів.
Програма «Невідкладна стоматологічна допомога» забезпечується лише у комплексі із однією або
кількома іншими Програмами.
«Вагітність та пологи»:
•

консультація лікаря-гінеколога в разі виникнення загрози переривання вагітності;

•

консультативно-діагностичне обслуговування;
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•
•
•

консервативне та оперативне лікування;
забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами (якщо це передбачено
Договором страхування).
ведення пологів (консервативне або оперативне).

«Аптека» - організація та оплата медикаментозного забезпечення курсу лікування в амбулаторних
умовах та (або) умовах стаціонару, доставка медикаментів в медичні заклади, офіси та домашні адреси.
«Онкологія» - організація та оплата вартості консервативного та оперативного лікування, променевої та
хіміотерапії та медикаментозної корекції що надається при онкологічних захворювань.
«Нетрадиційна медицина» - організація надання та оплата вартості лікування нетрадиційними
методами.
«Корекція зору» - організація та оплата консервативного та оперативного лікування, що надається при
порушеннях функцій органу зору, які мали місце під час дії Договору страхування.
«Сім’я» - організація та оплата профілактичних заходів та МСД, що надається застрахованим членам
сім’ї.
«Лікар офісу» - медичне спостереження працівників колективу кваліфікованим лікарем, організація
надання та оплата профілактичних заходів та МСД.
«Дитина» - страхування дітей віком до 14 років передбачає організацію надання та оплату комплексу
профілактичних та лікувальних заходів по збереженню та відновленню здоров’я дитини.
«Профілактично-оздоровча програма»:
• консультації лікаря;
• корекція дієти;
• монотерапія (з метою корекції стану здоров’я);
• курс профілактичного масажу;
• відвідування фітнес-центру (сауна, тренажерний зал, йога тощо);
• профілактичний медичний огляд;
• вакцинацію від грипу;
• вітамінопрофілактику.
II. СТРАХОВІ ТАРИФИ
Таблиця № 1. Базові річні страхові тарифи
Код Програми
Амбулаторно - поліклінічна допомога
Стаціонарна допомога
Швидка медична допомога
Стоматологічна допомога
Невідкладна стоматологічна допомога
Вагітність та пологи
Аптека
Онкологія
Нетрадиційна медицина
Корекція зору
Сім’я
Лікар офісу
Дитина
Профілактично-оздоровча програма
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Базові річні
страхові тарифи, %
2,0-5,0
1,0-4,0
2,0-5,0
10,0-50,0
8,0-40,0
2,0-4,0
2,0-4,0
5,0-20,0
4,0-10,0
5,0-20,0
4,0-10,0
2,0-4,0
5,0-15,0
1,0-50,0
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За Договором страхування, укладеним на строк менше 1 (Одного) року, розмір страхового тарифу
визначається як добуток річного страхового тарифу на коефіцієнт короткостроковості на підставі
Таблиці №2, в залежності від строку дії Договору страхування.
У випадку, коли Договір страхування укладений на неповні місяці, страховий платіж сплачується
як за повний місяць.
Таблиця №2. Коефіцієнти короткостроковості в залежності від строку д ії Договору страхування
4
9
11
1
2
7
8
10
3
5
6
Строк дії Договору
страхування (місяців)
Коефіцієнт короткостроковості 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42

0,5

0,58 0,67 0,75 0,83

0,92

12
1,0

Страховик має право встановлювати тарифні ставки залежно від ступеня ризику (кількості
Застрахованих осіб, специфіки підприємства, статево-вікових факторів, стану здоров’я Застрахованих
осіб, переліку МСД, що включена до Програми, умов Договору страхування, якості МСД тощо),
застосовуючи знижуючи (від 0,1 до 0,9) та збільшуючи (від 1,1 до 7,0) корегувальні коефіцієнти. При
застосуванні зазначених коефіцієнтів в будь-якому разі розмір страхового тарифу не має перевищувати
50 %.
Норматив витрат на ведення справ встановлюється у розмірі до 60% від суми страхових
платежів, та визначається умовами Договору страхування.

Актуарій
свідоцтво № 01-032 від 15.05.2018

Правша добровільного медичного страхування
(безперервного страхування здоров ' я) ПрА Т СК «Інтер Експрес»

Борець Владислав Анатолійович
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