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12,1, Ця публiчна оферта (далi оферта) € офiцiйною
пропозицi€ю страховика невизнасеному колу дi€цатних
фiзичних осiб укласrи зi Страховиком договiр добровиьного
комплексного мiжнародного сграхуsання подорожуючих за
кордон в елеутроннlй формl(далl Договiо),
l2,2, ОФерта € стандарIною формою в розувlннi стап оЗ4
Цивiльного кодексу Украlни, яку може акцептrЕ.]ти iHl]Ja
особа шляхом при€днання до Hei,
12.З, Умови цi€i Оферти поlJJирюються на Договориl
умаденl э дня| насгупного за датою ii прийняпя, по дату,
яtsу ]азначdс Страiови( в {азвl llперпо.ппання на Офеотy на
вео-саиll Lтparoвatsd в йерFхi JrTepHe| ( с U ,, , ll,, l
ll pJl) я( tslнцеву даlу. doo ло лоtочну да-у, якщо рlчцева
дата не зазна,]ена, незалежно вiд сrрок]в дil таких договорiв.12.4. Страхувальником € дi€здатна фlзична особа. 

'яка
при€дналася до цi€i Оферти вiдпов]дно до положень статей
бЗ4, ба2 Циs,льного kодексч Уrра'ни ld увладdL з
Lтраховйком доlовiр шлсхои акцепlуваFнс цlс| ОФррtи
12,5. договiр уклада€ться вИповiдно до i'Правил
добровiльноrо страхування медичних витрат' затверджених
Дерхавно,о комiсl€ю з ринкiв фiнансових послуг Украiни за
номером 2117003 вiд 19,01.2017 р. (лiцевзiя Ав Ns547198 вiд
24,11.2010 р,), "Правил добровiльного страхування вiднещасних випадкiв" затверджених Розпорядхенням
Нацiональноi Koмic[, що здйсню€ державне реryлювання у
сферi ринкiв Фiнансових послуг Украlни за номером 109З вiд
26.0_6,2018 р, (лiцензiя Ав N9547191 вiд 24,10,2оlор,),
'Добровiльного сграхування вiдповiдальносгi перед TpeтiM;
особами (iнmoi нiж перед6ачена пункгами 12,14 сгатгi 6
Закону Украiни "Про сграхування' {нова - -редакцiя)
затвеrцхених Дерхавною ко iсi€ю з ринкlв фiнансовихпослуг Украiфи за нонером 151з425 вiд З1,1О.2оlЗр,(лiцензiя дв N9547204 ви 24,1t.2оlо р,),,,прав;лдобровiльноrо сrрахування фiнансових ризикв'затвермених Дерr(авноlо кояiсi€|о з ринкiв фlнавсовихпослуг Украiни за номером 18801З7 вiд 21.12.2007 р,(лiцензiя АВ Nq547212 вiд 24.11,201о р,) (далi п!rвила)
12,6, Пiдписання Страхувальником ч,1 Договору або
акцептування умов цi€i Оферти в електроннiй формi та
сплата страхового платеху вваха€ться безчмовним
приЙняпям (ахцептом) умов ОфеDти,
|2.1. Даний договiр/ укладений в елепроннiй формi,
складаЕться з даох невiд'€мних часгин:
12.7,1, часгина 1 Аl(цёгr до публiчноi оферти щодо
укладення електронного договору добiсвiльного

мiжнародного страхування подорожуючих за
кордон, що укпадаЁться в епеrтронFому виглсдl;
|2.7.2. чаqива 2 Публiчна Оф€рта щодо укладенняелепронного договору добровiльного комплексного
мlхнародноrо сграхування подорожуючих за кордон,
12,8. Сторни дiйшли згоди щодо моtФивостl
С-ра:овиком факсий льно,о вiдтвореннq пдпи(у ld печаl{и

оФЕртА п-оооl/оп

з_дfдllьlll умови
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страховика за допор]огою засобiв механiчноrо чи нuJого
копiювання, елеfrронного цифрового пlдпису чи ншого
аналоry власноручного пiдпису,
12,а.1, у тахому випадку Страхувальник пiдтвердху€/ що до
моменту укладення Доrовору, BiH ознайомлениЙ зi зразками
пiдписiв уповновахених осiб r печатки Страховика,
12,8,2. зразок факсимiльного пiдписY та пеqатки

"О9" липня 2021 р.

офеоту чJляхом заповневня
ви цi€i Оферти) в електроннiй

ктронного пlдпису одноразозим
iдентифiкатором вИповiдно до 3акону Украiни 'Лро
елехтронну комерцiю". Акцепт склада€ться у елепроннiй
формl згдно зi всrаноsленим Страховиком зразком,
12,9.1, IИя умадення Договору Страхувальник (обира€
умоаl1 сграхуванняl нада€ iнформацlю про себе, свiй номер
хобlльноrо телефону та адресу електронноj пошти в Mepexi
"iлternet", а також iнt!y iнформацlю/ необхiдну мя укладення
Договору), Перед укладенням Договору Страхувальник
зобов'язаний ознаЙомитися з умовами ОФерти/ Правил,
iнФормацi€ю про фiнансову послугу та п]дтвердити надання
згоди на обробку власних персональних даних, Здlйснення
Bcix вищевказаних дiй € заявою Страхувальника Страховику
про його нам]р укласти догов|о,
12,9,2, В Акцептi умови сграхування, данl
Страхувальн.ка, умови, Д,(*егl пдги.упься
страхувальником електронним пдписом - одноразовим
iдентиФ катором вlдповiдно до полохевь закону Украlни ''про
електронну комерцlю|!.
12,9.З, Дхцептуванням умов цi€I Оферти Страхувальник
нада€ згоду на отримання вд страховика коротких
iнформацiйних повiдомлень (SMs, viber тощо),
Одноразовий iдентифкатор надсиласrься страхувальнику
електронним чином у формi короткого нформацiйного
пов]домлення на зазначений Страхувальником номер
мобльного телефону, Для пдписання Акцеп]у електронним
пiдписом одноразовим ]дентифiкатором, однораювий
iде_чтифlhаlоD вводи,ь(9 у (пец|агьчору lloolpdмHovy
]dоезпеч..н,, в я<очу Jд,йсяюфьLс укпаденчс договору: в
результат цього електронний пiдпис Страхувальника
одноразовим дентифiкатором додаегься до дкцепту, i договlр
з цього моменту вваха€ться укладеним,



э
12.9,4, Пiсля пцписанвя Акцепry Страхувальник
зобов'яза*ий опгатити с-раховий платlх одн/ч ll
запролоновавихстраховиком,при
страхувальником Акцепry,способ в

2 з 14 чаGияа 2 Договору

Страхубальником страхового платехY в обсязil визначевоиу
в Акце-ll, на розраlучуови' рахчtsок стра\овича, la дl€ до
24n годlнu д^r, А(цептl як дата зак,нченчq
сгроку дп договору,
У бипадку ненадходжевня або надходження не в повнойу
обсязi на розрахунковий рахунок Страховика орахово.о
платеху в сумi вказан й в Акцептi, дOговlр ввахасгься таким,

що не вабYв чинвосгi,
12,9,6. Елебронний Договlр сOадено в €леfiроявlй формl,
вiдповiдно до cTaTfi 1б Закову Укра]ни "Про сграхування"l
Фатей З. 11, 12 Закову Украiни "Про елепронну комерцiю",

ввповiдно до законодавства Украiни
лравовиминаслiдками прирiвнюсъся до письиовоi форми,
12,1О, на вимоrу однi€i iз Форiн, Сфрони зобов'язаяi
вlдтвориfl Договiр на паперовому Bocii протягом 5 (п'яти)

робо_и{ дыв з д-с пред'

12.9,4.1, Пiсля сплати страхоаого платежу, ва вказану
Страхувальником адресу елекгронноl пошти надсила€ться
пцписаний одноразозим дентифiкатором примiрвик Акцеiry
та Fоп,9 ц€ Оферти в елегроннlи формl, яrl -цIверджують
yкладення доrовору,
l2,9,4,2, Пlд"исан/и С-ралYваль-и*о" А<-епт ldlвiд,у€
прабо Страхувальника вимагати бlд Страховика виконання
обов'яэкiв за Договором,
12,9.4,З. Акцепт giстить унiкальний номер, який . яомером
Доrовору, електровний пiдпис Страхувальника. даry
укладенвя l сгрок дii Договору, та lншl умови Договору,
lr.c,5, Договlр {абува€ чr'чноfr, l да-r' -0чаlуч д|

договору, яка вказана в Акцептi! ал€ ве ран l]Je дня сплати

роздtл t. добровIльнЕ стрдхувдння мЕдичних,с!1т?Ат лцциqj!ад.QРФш

13, прЕдмЕт догооору стрАхувАнllя
1З,1, Предйетои Договору орахування € йаЙвовl lвтересиl
цо не суперечать эакоsу, пов язанl з жипям, эдоров'ям
ЗаФрахованоt особи та медичнимй вйтратаffи Засrрахованоl
особи, а такох i] додаповимй витратами, якl безпосередвьо

рахового випадку п д час здiйснення
заорахованою особою подорожi (поiздки),

14. визнАчЕння тА пЕрЕлlк стрАхових ризик!в тА
СТРАХОВИХ ВИПАДКIВ
]4,1 С,раlов/й рr']и( reBHa -одя, -а вr',адок qJo,

проводиться сграхуванвя iяка ма€ озваки ймов]рвос.l та
випадковосгi насгання, За давим договором засrрахован

14,r,1. .оФре заlворювання,
14,1,2, заrосrренsя хрон lчно' хвороб и;
l4,l,з, розлад rдоров'с Застра.ова-оl о,о6/, Uro е часлlдром
нецасноrо випадку/ який трапився э Засlрахованою особою
п,д чаL дп договор, с-раучван_о та нd -еоиторii д|доlовооу

14,1,4, смерть Засграховавоi особи внаслrдOк гOсrрого
захворювання| загосгрення хронiчноi хвороби або нещасвоrо

l4,2, Страrовии ви-адRом a доку е-тально пiдlверд*е-i
витрап Страхувальника (засrраховаяоi особй таlабо
Спецiалlэовано] служби Страховика (АсиФансу)) ва оплату
Baplocтl надdFо ;оqу медич"оl, меди"о-сdн -арно, мед/ч-о,
транспортноi допоrrоги та ]нчJих послуг, обранrх
.aдпо.iдно|о проrраiою сrраху.анхr, 1,д чdL i,_,looo*i, а

14,2.1, амбулаторне лlкуванвя та даrносrика - ексгрёне та
невiдкладне кOнсеOвативне та оперативве лlкyвавня в
айбулаmрно-полiклiвiчних YMoBaxi
14,2,2, невiдкладне сгацLонарне лiкування;
14,2,З, лrкування в сгацонарi сгроком до 15 дiб псля
закiвченsя перlоду страхуванняl якщо це н€обхlдно за
медичниии покаэаннями;
14.2,4. швидка (нев]дкладна) медичва допомога;
14,2,5- невiдкладна фматолог чва допомога;
14,2,6. оплата Bapтocn призначевих лLкарем медикаменiв
або коипенсац]я витрат на ix придбанняj
14,2.7, транспортYвання до лiкувального закладу у разll
якщо сrан здоров'я н€ дозволя€ лересyватися самосrrйно;
14,2.8, транспорryваяня ЗасФахованоi особи, що перебува€
на стацонарNоi4y лiкуванвi, з-за кордону до иедичноrо
эакладуl найближчого до мlсця постiйвого прохивання на
територll Украlни (медична евакуацlя);
14,2.9, репатрiаL,]iя оФанкlв до м сця посlй|ого прохиваввя
ьа -еритор, yrpaH/ у pa]l смеот або-оrованнс в rраlы за

14,2,I0, -ро зд в обидва кlFLl та проrиваiня в готрлi одно.о
з повнолiтнlх блиэьких родичlв Засrрахованоt особи з
територl У/ра,ни, ярщо rривал,Фь | л,руван-о в frацiоЁаOi в
Kpaiнl тимчасового перебування перевицу€ 10 д16;

!4,2 11 дос-рокове .овеРнРнFЯ Дl-еi
За-рахованоl особи (до 16 ооtslв) до мпяця l ^осгйно,о
про*иваяня та, у разr нео6riдностl, ix супровiд третьою

особоюl якщо Засграховаtа особа неспромох(на це зробити
через насганвя страхово.о ризику,

15. виклlочЕння tз стрАхових випмкIв тА
о6!lЕr(Ення стрАхувАння
l5 L ви"люqенчями |l -ра,овl{ ви-dдJ в е:
15,1.1, Лiкувавня та дlагностика хрон чних захворювань в
стадil peмicrl, вродхених аномалiй, деформацiй та
хроfi осомних порYчJевь, спадкових хвороб,
15,1,2, Новоутворевня, хвороби €!докринноl сисгемй та
op-a-lB (ц/tров/и дlабет, t/реоlдит тощо), oyOlv сган в, цо

загрохують хиттю застрахованоj особи,
15,1,З, HepBoвl за?ворюваннс (рр,и -eвp/TlB, оадиlYл,тlв,
вевралriй, я(що вови на сгадii загосlрення), психiчнl
]ауворФван-9 н/м, ,оавма-ичri -о_lодYеkнq
(псйхопат]. неврози, астено депресивнl Фани, соматоформвl
веrетативнl оозлади тоцо), лсйхотерап я, логопедична та

фонlатрисна допомога, з застосування вейролептик]в,

заспокiйливих препаратiв.
15,1.4, Венеричнi захвOрювання та захворюваня| ц0
передаються перевахно сгатевим шляхом/ ]мунодефiцитний
сrан. СНIД, поручJенвя iмонологiчного сгану,
l5,L5, cr'сteMHl tа.ворюва_ня спогу-ноl
дегенеоаt/вно-дr'Фроф,чн, эм -и, хвороби la iх усJладнення
(хондрози, артози, оfrеоартроэи тощо);
15,r,6, ]вороби ,poвl та кровоrворч/х op-aH16, (ро-iчнi
хвороби периферlЙних судив (варикозна хвороба,
облtтеруюqийендартер[т та атероскл€роэ, хронlчна
вёнозна/лiмфатична Nедосгатн сть, геморой тощо),
15,1,7, Еп деиlчнi та павдемiчвi хвороби, особливо
небезпечнl iйфекцii, xpoнicHl персисrуючi iнфекцii (ЕСнО,
ToRcH тощо);
!5,1,8, гос-ра la (ро-lчна промепева rвороба
15,].,9, будь якl розлади здоров'яl ускладнення або смерть в

результат вевиковавня рекомендацlй п куючого лlкаря,
побiчнiдiлiк16/ що ве були призначенi лiкарем,
15.1,1О, Захворовання або насл дки (ускладнення)
захворюваsь на Blpycнl rепатити та ryберкульоз,
15,1,1l.Захворюванвя та розлади органiв слуху (наяввiсть
сlочанйх пробокl ускладнення вваслlдок переохолодяевня
та/або r]опаданвя води) KpiM госrроrо захэорбвання.
15.1,12. Грибковl та дерматолоriчsi хворобиl алерг]чний
дерматит/ в тому чис,li викликаний

ультрафrолётового випромiвювання, сонячнi опiки I-го та Il
го ступеню, крiff випадкiв, що потребують негайноl допомоги
лiкаря для вряryвання жипя Застраtовавоl особи,
15,1,1з.захвооюванвя та сrанйl що виникли до початку
перlоду Фрахування таlабо на тёриfuрil поФйного исця
.роживанняl що призвели до медйсних чи додатkових витрат
пiд час подоOож j а також захворюбанвя
виникли пiсля повернення з подорохl,
15,1,14, ПодальчJе лlкування, якцо Застрахована особа
вiдмовля€ться вlд медичноi евакуацii до мlсця пост]Йного

15,1.15. медичвий огляд та надання послуг, що не €

обrрчн-овано необхшн/ми або ьевц/ладнич. l меди-"о|
точки зору, чи не вхOдять у призначене лlкарем лlкування,



] м,ояl,rзrrк

15.1,16,Послуги та л кування, якё можна вiд.пасти до
повернен.. 3 годоро{i, в тому числ| проведечня . рчрпчнiY
оп.рdц,и, crl до lar' нче,ня подоро\l морлr'во зам-иа
курсом консервапввого лiкузазня,
15,1,17, Проведення варцинацl; (or'Div ва<_инацп ,ро-и

правця, у раз загрози жиmо Засrраховаsоi ос06и).
лlкаоських експертиз, lнсгрум€нтальних та лабораторних

досjlджеяь, не пов'язаних lз сграховиff випадком.
15,1.18. Bci види пласгичнихl реконсФукпrвних та
косметичвих операцiй iпроqедур, Bci види прOтезувавня та
трансплавтацii органlв, Дiа.ноfrика та лlкyвання целюлlryl
ожирiнiя, и€табол чного сивдрому,
15,1.19,Сfuматологiчнё лiкувавня, oKpiM

15,2.9, На л]куванвя на територп
прохивання Застрахованоj особи,

краiни постiйного

15.2,10,на оплатY лро)(иваявя та iHU]] 9итрати близького
родича Застра{ова-оl особи v ви.ад<у lolo -рllзду ло fрёl4l
i] тимчасового перебуванвя, у раэ знаходжевня
Засrрахованоi особи ва сгац]онарному лiкуваннl мевше 10
(десяти) дlб внасл]док гострог0 захворювання, загостренвя

хронlчно' хвороби, розладу здоров'я вваслlдок вещасноlо

15,2.11, Що сгалися sнаслiдок пiрвання пiд воду з

викорисгавням дихальних anapaTiB,
15.2.12, Внаслiдок брибкiв з висоти (iз параUrгом,
роупдхам пls г тоцо) б тому числi у воду,
15,2.1З, Заffрахована

15,1.20. Фвloтерапевтичне лiкуванвяl ЛФК та лiкування
нетрадицiйними мётодами, викорисrання лазерних

15.1,21, Шryчне заплцNення, л куванNя безплiмя,
иlиаrгёричн/й .и-дром, lа,оди по эа.об ган-ю Bal ilHo.Ti,
15,1,22, Заходи та витрап, спрямовавi на зберехення
вагlтностl, пов'аlа"l з вагlт-lс-о понад 26 nY-iB, -оло-ами.
дlа.чосrиkою вагтнопl, переруван,см Ba-THoсll, ведрн,я

ендометрiозом, oкpiм ФaHiB, що загрожу)оъ хипю
ЗаФрахованоi особи,
15,1,2З, Лiкування травм, отримавих череэ ско€ння
3астрахованою особою Yмисвих правопорушевь.
I5,L.24 лlrуваннс TpdBM, одеояан/r в pelyrbIali rерувон-я
Засrрахованою особою транспортзим засобом, якцо вова ве
ма. права керувати ним,
15.1,25,Саi,lолiкуванням, лiкуванням особою або rакладом,
шо не мають вiдпов,дниу дозволlв на здliсне-нq медrч-оl
дiяльнобi у Kpaiн тиffчасовоrо п€ребування, а також
лlкуванняя захворювання чи травми,
навмисними дiями Застрахованоi особи, у iому чиФi, спроб
сdчогу6-ва або .обl -,ле(н/\

15.1,26,Лiкуваtня захворl€вання чи траgfi, цо виникли
внаслiдок дii lовiзуюсоi радiацiil радiоа@вно.о эабрYдневня
будь,якоrо походхення або токсичних чи бибYховебезпечвих

речовин ядерно.о виробництва або компоневтlв цих речовин.
15,1.27.надання травспортвих послуг (TaKcl, .ромадських
транспорт rоцо), oкplM вадання послуr НевiдкладнOго
сrацlонdру або lрачспортчваkнq з| с-ац,онарY
рамках медичноrо транспорryвання,
15,2, Страховик не оплачу€ вартсrь лlкування й не
вiдцrкодову€ витрати на медичву, медико-санiтарнy та
медичво,транспортну допомо.у та lнш поФугиi
l5,2,1, Яr*о Запра{ована особа аеред мандрlв<ою бчла
визнана невилiковво хворою,
15,2,2, У випадках, що сталися пд сас подорох, яку було
lд,йс"ено всуrереч порадам лlкаря. або з четою заздаrе-дь
спланованого чи передбачуваного лLкуванвя за кордояоtl.
15,2,з, якi пов'язанl з наданням додаткового коi.tфорry, а
саме: телевlзоруl reлефону, кондицiонеру, послу. пёрукаря,
масахисrаl косметолога, TaKci т, iB,
15.2,4, Цо перебищують веобхiднi, коли стан здоров'я
ЗаФраховано] особи покраUrився ваФiльки (за яедичними
показниками), що вона caMal чи в супроводt tHmoi особй,
мох(е повернуrися до краiни посгiйного мiсця прохивання,
15,2,5, На будь-с(е протезування, в roMy ч/сJl
забезпечення зубними прот€зами або 0jтус|lими зубами (KpiM

ексгрёноi допомоги з метою запобiгання ускладневь при

\5-2-6, На лiкчвання на feDиTooll коаlни тимчасового
пеоебчRання лiсля дати. кали на дчмкч лiкаоя- поизначеного
спец|алiзованою слчхбаю стDа хоs цка ( Асrстансом ). медичне
трацспооNва нн я е можли з и м
15.2,7. На кориryюче або реабiлiтацiйне лiкувавня,
лiкування на курортах, у санатор ях, будинках вlдпочивкY та
]нщих курортвих закладах,
15,2.8, На медичну реf,атрiац]ю, якцо хвороба або плесне
ущкодхення не € досиъ серйоззими за медичними

лlкувавня мохе бути здlйснене за
мlсцезнаходженняй 3a-paxoвaBoi особиl таlабо якщо
захворюваннЯ не перешуодха€ пDодовхе-нЮ -одорохl чи

са1,1осгiйному поверненню Засграхованоi особи н. теритOрlю
краiни .оfriйно.о мiсця проживання,

сrраховика/асисryючи слуt(6у Страховика про сграховий
випадок sа протязi 24 годин беэ ловажниr яа те причия,
15,2,14,Засrрахоэа{а особа не узгодила cвoi подальшi дi з

16. дIt стрАхувмьникА (зАстрАховАноi осоБи) в
рАзt нАст^ння подti, якА i4Ac ознАки стрАхового
випмку
1б,1, При насrаннi випадку, що може ьути визвавии
сrраховйм. ЗасФахована особа протягом 24.один побинна:
16,1,1. Звернутися до уповновахеноi Спецlалtэовавоl служби
Страховика (Асиставсу) за телефоноff, який эазначений у
доlовоо|, -а оlр/мати ррrомеrдацll щодо подал.шиl 4й,
16,1,2, Якщо Застрахованlй особi необхiдна невiдкладва
екстрена цедична доf,омога, а повiдоffити про це не моюиво
до початку ii отриманняl таке повlдомлення передасгъся
проtq,оY 2а -оди- ] voмp-Ty оп)ичdння необjiдно допоffоги
Таке повiдомлення може бути передане будь,якою особою,
цо дlятиме вrд мен ЗаФрахованоi особи. вемоюибiсБ
повLдомлення Страховика таlабо уповноважеву
Спецiалзовану Фчжбу Сrраtовика (АсиФаtс) повйняа бути
.iдтвёрдхена ЗаФрахованою особою докумевтально,
16,1,З, Повдояити упобновахен й Спецiалlзованlй слухб
Страховика (Асисгансу):
, наэву Фраховоl (омпанli

вомер договору сrрахуванвя
- пIБ Застраховавоl особи
- сгрок д]i договору с.рахування
- м сцезнаходхення, телеФон

докладвий опис обставиs випадку та харапер необхiдноl

16,1,4, пiсля звернення до уповsовахевоi Слецiалiзованоl
Фуу6/ С,раrови{а (Асисансу, ви.опчваl/ в! i
ре(омендацll щодо подальщих дlй,
16,1,5. вхивати заходи щодо эапоб ганвя та зменшёння
збитklв, завданих внаслiдок настанвя випадку, який ма€
ознаки сграхового,
16,1,6. Якщо СтрахYвальник (Засrраховава особа), за

узrодженням lз Страховиком, BapтicTb наданих

ilадичяих послчг чи придбав медикамент
довlоёним лiкарем Страховика або упобновахено
спецiалlзованоi служби Страховика (Асиставсу) рецеf,таии,
С-раlов/р в дJкодову сучу на -|дсавi

докум€нтiв, як п!Фвердхують розм р збитkу,
16,1,7, У разi насrаввя сrрахового випадkу Страхувальник
(зdор.\ованd особа) мохе iа свlй розсуд са,ооlйно
оалатити вартlФь послу., передбачених умовами цього
Договору, тiльки якщо lx очrкувана сума не перевицу€
500 EUPJUSD,

17. пЕрЕлIк доку!|Ентtв, lцо пtдтвЕрджують
ндстАння стрАхового випддку тА розl{tр зБитку
17,1, сlрахови< Jдйсчюс ви-латч грахового вiдш,одуваl н"
на пlдставl документlв:
17,1,1. довlдки_рахунку з медичвого закладу (ва фlрмовому
блан<у або з вlдповднr'м --ампом) ll lазначеFиvi прiзв/ цеч
пац]€вта. тосвим дlагнозом, датою звервенвя за медичвою

допомогоюl тривалr-ю лlкуванвя, детальними даними про

надавi медичяl послуги, дlагяобику/ призначен медикаменти
iз зазнач€вням lx кiлькоfrlта вартосгi;
17,1,2, рецептiв, якi виписанl Засграхованlй особi лlкуючим

лкарем, на придбання мёдикаментiв iз зазначеиням назви
кожвого н€обхiдно.о препараry;
17.1,З, деталilованих paxyнKiB за iHU]i медичнl пOслуги э

розбиs(ою х за датами rа вартiстю;



17,1.4, дскумевтiв, що п]дтвердхують фап оплати за
медикаменп, наданi медичн послуги (розрахунково,касовl
до{уяенп, тOварн, -еки, розпr'ска про о.риманrq /o-TiB,
бaHKiBcbKi квитанцLi, тощо);
17,1.5. документiв уповноважевоi Спецiалiзоваiо, служби
Стаховика (Асисгансу) щодо витрат, пов'язаних зl стрdховим

17.1,6. свlдоцтэа про смерть та дOкуменпв щOд0 пOслуr
rереве]еннq iпа або -оrованqо !а /ордопом - у pa]l cмepтl
Сфахувальника (Засграхованоi особи);
17,1.7, докуяевтiв орган]вl цо пiдтверджують
Фап насrавня подil (причини ii виникненвя)/ цо ма€ оэнаки
сrрахового вйпадку, в дловiдно до ii характеру;
17,1.8, коп i вiвизняного паспорry Страхувальникэ

4 , 14 чаflна 2 до.о.орч

18. порядок виплАти стрАхового
оlаtцкодувАння
18.1, Заява на в]дшкодувавня витрат подаФся
Страхувальвиком/Засграховавою особою на протяз] 15
уалендарн,t д-,в r д_Ф -овёрнанне до кра,-и по-,rrо-о

18,2, Страховик здiйсню€ виплату сграхового вiдl]]кодуван!я

18,2,1, ПеРеРаlуВаНЧС r'odтlB На Ра\УНОУ УПОВiОВаУеFОl
Спец]алlзовавоl слYжби Страховика (Асис.ансу), який
оргавiзував наданвя поФуг на пiдФавi документiв| цо
пцтверджують фап наставня сграховоrо випадку та
визначають вартсrь фаrгично ваданоi (необх дноi) медичноi

18.2,2, ВiдJ.lкодуванвя страхувальвику (засrрахованiй
особl) вартос о-римани, rею медични\ посrуl ч ра],
самостйноl lx сплати за погодхення зi Страховиком або якцо
вартiсгь лiкування сOала ве бiльше 500 EURo/USD, эа умови
наданвя Bcix необхiдвих докуменпв| зазначених у п.17 цьоrо

18,2,З, Особl, витрати на репатрiацiю Пла
Страхувальника (Застрахованоi особи)1 у випадку, якщо

зартосгl цl€i послуги ве здiйснювалась
уповновахёною сп€цiалiзованою слухбою Страховика

18,2,4, Страховик в]дU]кодозу€ витрати з.дво з обранrми
проrрамами сграхува!ня (п,46 цього Договору) на ексrрену
медичну допомоry та послуrи, як були надан
Страхувальнику (Засграхованiй осо6]) пiд ча. il перебувавня
Ja rордо-ом в ve*at сгра}ово' cyffJ -а лiчifu
вiдповiдальносri Страховика,
1а,2,5, Страхова виплата Застрахованiй особ в yкpaaнl за
послуrи, вадан за кордоном, зд]йснюftся в вацовальнй
валютi УкDаiни з.lдно з оф|цiйвим кyрсом нбу на даry
здiйсвенвя нёю таких витрат,

(Засграхованоi особи);
17.1,9, Konii эакордонного паспорry
(Засграхованоi особи) ;

17,1,10,копii iдентифlкацiйного номеру
(Застрахованоi особи) j

17,1,11, оригiвалlв проiзвих докYменпвj
17.1,12,договiр Фрахуванвя (оригiвал

17,1-1З. заяви на виплату сграховоrо вIдщкодуванвя за
формою страховика;
t7,1,14.1нlJJих документв за вийогою страховй(а для
визначення харакrеру, обсгавин подii,
сграхового випадку ll наспiдкis та розиiру збиRу,
17,2, В спlрних випадrау Стра)(ови( ма€ право lнiliюватиl а
Засlрахована особа зобов'язана пройти огляд, обспiдуванвя/
медичне чи клiнiсне обстежевня у зазначених Страtовиком
медичних заиадах таlабо в експертних уставовах чи у
вцповин/, еkс-ерrв, спец,апldlв або фа(lв_lв,
17.З, Перел чевi ул.lб,1 цього Договору докумевти повивн
бrги наданl дерлавною мовою, яFщо до<уYен,, сrладеdl

Страхувальни( (Заdрахована .$6а) ма€
надати Страховйку офiцiйнйй переклад украiнською йовою,
17,4, Bci зазначен документи надаються в повному обсяз в
оригiнальних прим рвиках, або в завiрених
Konjqtl l надання} ор/гirалlв для Jвlрки Y дOсrов р-осгl,

19. ПРЕДiiЕТДОrОВОРУСТРАХУВАННЯ
19,1, Прёдмётом Договору сlрахуваввя € маЙновl Lнтереси
Страхувальника таlабо Застраховаво особи/ цо ве
суперечать сияному законодавФву Украiви iпо6'язавi э
жипямl здоров'ям та працездатзlстю Страхузальника
(Засграховано1 особи),

2о. визнАчЕння тА пЕрЕлIк стрАхових випмкtа
20,1, в рамках цього доrовору пlд нёщаснrн эrпадхоя
слlд ввахати раптову, випадкову, короткочасну .одlю,
незалехну вiд вол застрахобаноl особи (страхувальзика),
що фапично вiдбулась l внасл]док якоi настав розлад
здоров'я (тавматичне пошкодж€нвя; випадкозе госгре
отру€ння отруйзими рослинами, хiмiчними речовинами
(промисповими або побутовими). недоброякlсними харсовими
продупамиl л ками, урахезня елеfrри!нии пруиом,
вiдморожевняl опlки; роэриви (поран€вня) органв або lt
вилучення внаслiдок вевiрнйх медичних манiпуляцiй)
Засrрахованоi особи (Страхувальника) або i смерть,
20,2, Страховими випадками €|

роздtл It.доброgtльцЕ с_трАху.вА_ti!я_glднЕщА.11gtq g!!iAll!(J пояорожу!qчих

20,2,1, травма/розлад

випадкиl коли вживавня даноl
речов/н/ оалось в ре]ул.тdт протиправнил дп -оеп\ ос 6,
21,1.2, Само.Yбfrва Страхувальника (3acrpaxoBaHoi особи)
або спроби самоryббва або навмисноrо травмування;
21,1,з, Самолiкування або iвL!оrо медичного втрусаввя, що
зд]йснюеrься самим Страхувальником (Засrрахованою
особою) без медичного призначевня лiкаря,
21,1,4, Захворювання Стахувальника (Засграхованоi
особи) за винятком правцю, сказу та iнl]]их захворювань що
передають.я через укуси тварин та комах,
21.1,5, Учасri Страхувальника (3acTpaxoвaHoi особи) у
Фрайках, эаколотах, вн}трlшнiх эаворуфеннях тоцо,
21-1,6. Недотримавня норм (правил) технiки безпеки працi
або виробlисоi caHlTapii,
21.1,7, подiй, що сгалися пiд час уз'язвенвя| apeLrrTY,
21,1,8, 'од,и, чехачи -ери-ор | дl цього

21,1,9, псих чноrо розладу,
21,1.10, Будь,яких д й Страхувальника (Засграховавоl особи)
эдiйснених нею у craнi алкогольвого сп'ян ння або пiд
зпливом Nаркотичних си токсичних речовин.
21,2. Страховими випад
21,2.1, Смёръ Страхувальяика (Застрахованоl особи) вц
захворювань, uro не були наслlдкоff нецасного випадку,
21,2,2, Загосгрення хронiчвоi хвороби,

22. дIi стрАхувмьникА (злстрАховАноiI осоБи) в
рдзI ндстАння подIi, якд lliА€ озндки стрАхового
випАдку
22,1, При -асrан" випадrу/ _о мохе бути визнаниi
сrраrовим, Страхувальник (застрахована особа) протягом 24
годlн rовин-а Jвер-уlи.с до упов-овауеноl С-ец ал зOваio_
Фухби Страхобика (Асисrавсу) за телефоно3, якиЙ
зазначений у Догобор / та отрииаfu рекомевдацii щодо

22,2. протяrом 15 дн в пlсля закiнсёвня подорожl
Страхувальник (Засграхована особа) повинев письмово

(ЗасФахованоl особи) вваслiдок нецасного випадкY:
20,2.2, sФанобленвя Страхувальнику (3астраховавlй особi)
пёрвинiоi !нбалlдносгL внаслiдок нещасного випадку;
20.2,З. смерть Страtувальвика (Засrрахованоi особи)
вваслiдOк нецасного випадку,

21. ВИКЛЮЧЕННЯ IЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКIВ ТА
ОБilЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
21,1. Страховими випадками ве вважаються та страхова
виллата не зд йсню€ться якцо подl], зазваченl у п,20,2 цього
Доrовору сталися у наслlдок:
21,1,1, Отру€вня наркотичвими аботоксичними речовивами,
алкоголем або lвшиии речовйназй, якi вживалися з метою



звернутися та надати Страховику докyмеiти, необхlдii для
приЙняпя рiчJевня лро сФахову виплаry,

чаflна 2 доrовору

23.З, Якщо для отриианtlя сграховоi виплати необхiдвi
документиl отимання яких в давий сгрок не € мохливим

(рiшення госпOдарськOго судYl свrдOцтв0 про право на
спадцину т, iH,), Стахувальвик (Засlрахована особа) або
вигодонабувзс (спадко€йець Застрахованоi особи)
зобов'язаний П надати протягом 2 {двох) робочих днiв з дня
отримання бiд бiдповiдвих органlв.

24. порядок виплАти стрАхового
вIдltJкодувАння
?4,1, Страховик зобов'язаний в строк не б льше 15
(п'ятнад_я ) робоч,> д-lв з днс од.рханнq в( l до<учентiв,
необхlдsих для сграховоi аиплати, сOасти сlраховий Ап|
або прийняти рlшевня iро вlд,,,ову у сграховlй виплатl,
24,2, Страхова виплата здiйсню€ться в Фрок нё бльше 15
(п'ятнадцяти) робочих днiв з дня прийнятгя рi!rення лро
виплаry ва основi страховоrо аrry та виплачу€ться через
касу Страховика, поштовим переказом або перераховусться
на банкiвський paxyнoKl вказавиЙ Страхувальником
(Засrрахованою особою, Вигодонабувачем) у эаявi на

24,J, Страхови. здйсiю€ страхову в,плату:
24.З,1. у раз загибел або смерп Страхувальника
(Застрахованоi особи) внаФiдок нёщасноrо випадку
вигодонабувачу або спадко€мцю - у розмiрi 100vo сграховоi

24,З,2. у раэi одерхання Страхувальвиком (ЗастаховавOю
особою) траэtlи внасл]док нещасвого випадку i всгановлення
групи iнвалiдност] lй виплачу€тьсяi
I група , 100б/о сrраховоl суми;
II група 759о crpaxoвol суми;
III група - 50О/о frраховоi су!и,
24,З,3, у раз] травни/розладу здоров'я страхувальника
(lac-pa}oвa.ol особи) - од-ораJово у po]Mlp, вiдповдчо до
таблицi "Страхов виплати в разl травми або ушкоджень
внrгрlцнiх органв та часrин тiла"/ щ0 € ДOдатком 4 до

23. пЕрЕлIк докуиЕнтtв, lцо пtдтвЕрдхФють
нАстАння стрАхового вилАдку тА розr4Iр зБитку
2З.1, при вФановленнi lввалiдносп або Tpaвni (т:.l.часовому
роэладi эдоров'я) СтрахYвальNйк (Застрахована особа)

2З,1.1, письмову заяву про насгання dраtового випадкY та

2З,1.2, оригlнал або копiю ДоговорY;
?],l,], до{у"еFти ,] л,/увальниr ,а/гадв, а cave,
лiкарняний лисг| дов]дку про я€працездатвifiь (у випадку
вепрацездатносгi)l довiдку щодо амбулаторвого
(стацlоварного) лlкуванвя; gёдичвий висвовок (травмпунб);
2З.t,4, документи, що посв дчують особу одерхувача
сграховоi виплати (паспорт| iдентифiкацiйний код);
2З,1,5, довlдF/ органlв (вцловlдно до -одl,

2З.',6. довlдk/ МСГК про вФdновлен-я lпвdл д-оL- l
23.1,7. ап про н€щасний випадок складений:..адовими
особами в дповiдного эоазка;
2З.2, В разi cмepтi Страхувальника (ЗаФрахованоl особи)
ВигодонабYвач, визначений Y вФано5леноgY заководавством

2З.2,1, письмову заяву на орахозу виплаry;
2З.2,2. копiю цього Договору;
23.2,З. довiдку про лричину cмepтi та св доцтв0 про смерть;
2З.2,4. ап про нечrасний випадок вiдповlдвого зразка;
2З,2,5, довlдри ор,ачlв (вдповlдно до подl,

2З,2,6, свiдоцтво про право на спадщину эавlрене в
вотарiальному порядку (для спадко€мця);
)З.2... Аа.у-.-|, що по.вlд_у. о.о6.|, одер/ува_а cтpavoвol
виплати (паспорт, iд€втифiкацiйний код);
2З,2.8, iHUJ] докуиенти, за вимогою Страховика,

роздIл tlt. добровtльхЕ стрдхувАввя slдпQэ]ддльнасu лодоJ9){.у€l!!!хl]tрЕдlр€т!цц а€9ЕАцl4

25. прЕдltlЕт договору стрАхувАння
25,1. Предзетом Договору сграхувавня € майнсэ] iнтереси
Страхувальвикё (Засграхованоi особи), якi ве суперечать
законодавсгву Украiниl пов'язан з його обов'язком,
вLдшкодувати щкоду заподlяну хитгю таlабо здоров'ю таlабо
иаЙну Tpeтix осiб пд час здЙснензя Страхувальником
(Збстрахобаною особою) подорожi эакордон.

26. визнАчЕння тА пЕрЕлtк стрАхових ризl.кIв тА
СТРАХОВИХ ВИПАДКIВ
26.1, Страlовими ризиками эа умовами срахувавня
цивiльноi вiдповiдальноФ пiдчас подорох €|
26.1.1. Заsдаяня шкоди життю та/аба здорав'ю TpeTjx асlб
внаслlдок дiй Стахувальника (застрахованоl особи) fllд час
здlйсненвя подорож, а самеi
26.1,1.1, Травма /тимчасова втрата лрацездатнOсп Tpeтlx
ociбj
26.1,1.2, Встановлення первинноi iнвалiдвосг TpenM

2б.1,1.3, Смерть TPenx ос6.
26.1.). Завдафq чуад, майн/ rrЕll. о66 вна .lдor д,й
Стрd"увdльника (]aсlpa,oBa-ol особи) -,д _d( л,;.нен*q

26,2, Сааховий зипадок - подiя, передбачена Договором]
яка вiдбyла.я i з наставням якоi вивика€ обов'яэок
Страховика здlйснити виплаry сrрахового вiдшкодубанвя
TpeTiM особам (Вигодовабубачу) за страховими ризиками/
передбаченими цим договороfi та йа€в сукупноо насrупн

26.2,1. Подя вiдбулась пц час дii Договору та приэвела до
завдання щкоди ){ипю таlабо здоров'ю, таlабо майну Tpeтix
oci6;
26,2,2, У эв'яэку э под€ю Страхувальнику пред'явлёнl

таlабо претенJl трет,ми о(обаму, вlдповlдьо
до норм ]а(ородавФва У/раlни або "раl-и, де rдй.нФсть, q

подорож С.rрахувальником (застрахованою особою)l про
бiдшкодуваsня заподiяноi Страхувальником (ЗаФрахованою

особою) ч]коди жиmо rаlабо здоров'ю, таlабо маЙну Tpeтix

26,2,з, Фаý заподlяiня l]]коди таlабо завдання збитку €

обlрунтOваним та доведеним документальн0,

26,З,1, на п]дсrабi рlшення суду, що набрало законноiсили
зобов'язу€ Страхувальника в дщкодувати цJкоду завдану
хиттю таlабо здоров'ю, таlабо маЙну тр€тх oci6, або
26,З,2, в добровiльному порядку (досудов€ вреryлювання) у
раз, -ред'.в.ен_9 -оеrlчи особами 06/pyHToBa_ol поеtен]r,
вимоlr' Сlраr/вагь-lку, _одо бlдщrодуванн. ldвдаiо, м
шкоди жипю таlабо здоров'D, таlабо майну, з
доруме-тdльнич п,дlвердяеннсч rоsпеrеilн/i oo|aFiB
таlабо органlв охорони здоров'яl у випадках вставовлёння
причивно,васлlдковоrо зs'язкY мх подl€ю, цо ма€ ознаки
сграхового випадку та завданою шкодою Третм особам,
26,з.з. добров!льне (досудове) вре.улюван
тiльки за умови письмовоl згодй Страховика за досyдове
врегулюванвя та за з дслносгi Mix Страхувэльвиком
(особою, вдповiдальн сrь якоl засграхована) та Страховиком
будь,яких спор в щодо всгановленвя факry заподlявня щкоди
Тр€тiй особl, причинно-васлiдкового зв'язку мlж подi€ю, що
{dе оl-ави..раrово.о випод.Y ta шкодоФ, завданою -регii
особi l розмlру сграхового вlдшкодування.
26,4, СуlупнlФь чсD претенrlй.
викликанйх однi€ю подi€ю ввахаюъ.я одним сrраховим

27. виключЕння Iз стрдхових випАдкlв тд
ОБЙЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
27,1, Не ввахаЕгься Фраховим випадком подя/ що сталася
прямо або опосередковано sнасл док:
27,1,1, навмисsих дiй Страхувальника (Засграхованоi

27,1,2. вавмисних дiй будь-яких Tpeтix ос 6, спрямовави, на
набанвя сграхового бипадку;



27,1,З, змови Страхувальника (особи, вlдпоз дальнlсть яко1

засграхована) та тр€тьоi особи;
27.1,4. дiй або бездiяльностi Страхувальника (особи,
вiдповiдальнiсгь якоi застрахована), здiйснених в сганr
алкоrольвоrо, нарkотичного або токсичвого сп'янiявя j

27,1,5,пору!]ення прав lнтелекryальноi власностiI
авторських прав, патенпв, правил використання товарвих
знакlв| йарок, брендiв,

] ь,,tлlыяtt

27.1,7. необережност

27,1,6, розголоUJення (особою,
вiдповiдальнiсгь якоi застахована) або викорисiJння ним
(неФ) в о(обr'оиr ц лq! /онфйен_iй-оl ,нфорYац l,

визнаний страховиl{l пцтвердхують вину Засrрахованоi
особи i обlрYнтовYють розм р нанесеного збитку
29,1,З, не визнавати частково або повнiстю пред'явrених, у
зв'язку з заподlянням L!коди/збижу Третм особам, вимOrl
.озовiв таlабо .ретензlй без пйсьмового узrод*€Ёвя зl

29.1,4, протяrом 2 (двох) робочих днrв, пись1.1ово
побцом/r/ Сlра!ов/rа поо пред'ёвлен., вимог, поэовiв,
таlабо претенз,й тре, х ос б -а над,слати ,} /опl а -а<ох коп,]

документiв, отриманих у зв'язку з цими вимOгами, пOзOвайи,
преlензlqffи(ви<ли. до счду, пов,доYлен-я, судо6, повiс"и,
лисги| ухвали суду тощо),

30, порядок виплАти стрдхового
вtдlлкодувАння
з0,1, Розм р сграхового вiдч]кодування
перевищуваfl frpaxoвoi суми та лiм]пв вдповlдальност,
передбачених цим Договором за умовами dрахування
цивlльвоi вlдповlдальвоФi пlд час подорожil та визнача€ться|
ЗО,1 l, в раз, уrвале-нс рlщеннс сYду в polмlol сум.
призначевйх до виплаrи таким рlщенням судч, цо набрало

з0.1,2, В разl добровiльного визнання страхувальником
претенэп за згодою Страховика:
ЗО,|,?,1,, щода нанесення шкоди майну 7реrх ос'6 в розfilр
прямоrо дiйсвоrо эбитку вваслiдок часп(Oвого пOIJJкOдхення
або знищення майна Tpeтlx осiб, який визначасгься:
]1,1,2,L1 -рИ 1нице]нl маи-d Тре-, осlб - у oo]MlPl його
дiйсно вартосгi з вiдрахуванняй звосуi
ЗО.1,2.1,2, при чаФковому поцкодхеннi майна Трётх осlб -
у розмiрi необхдних витрат на приведенв, його до ставу, в
якому майво було до ваставня cтpaxoвoi подi, з
вiдраtуванвям зносу,
ЗО.1.2,2, щода нанесення 11]коди,киl-гю або здорав'ю TpeTix
осlб розмlр страхового вlдщкоду 9а ння визвач2.fь.я :

ЗО.1,2,2,1.у випадку травми/тимчасовоi втрати
працездатtой третьою особою - у рOзмiрl виФат на

лiкування, що виникли внаслlдок забдання |]]коди здоров'ю
Tpenx oci6, але не бiльше 10Уовiд cтpaxoвoi суми;
ЗО,1,2 2,2, Y ви-адкY вdановленчо паовийiо |ьвалдiост,
третLй особi у розмiрl 509. в д Фраховоi суми;
ЗО,1.2,2,З, у випадkу cмepтl Tpeтboi особи - Y poэMipi 100о/о

ЗО.2, Протягом 15 (п'ятнадцяти) робосих днlв (не

враrовуючr' виi,днич , (вя!lович днlв) з дач оФиман-я B(ir
докчмеятi6, необх]дtих для эставовлеяня факту, обставин,
причи. насга-ня соаrового ви-ад,у ,а/або розмiо, ]авда"ич
збиткiв, заэначених у п.Зlцього Доrовору, Страховик
приr'ма€ ршен_о поо ви-лагY -и вдчовч ч B.-rati
сrраtового вiдшкодування (сkлада€ та пlдпису€ Страховий
дп з визначенвям оозм ру вiдшкодування), пiсля прийняпя
вtдповдвого 0iшення:
ЗО.2,1, Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днiв (ве
враховYючи вихiдних i святкозих дзiв) лiсля пiдпйсанвя
Страхового Акту виплачу€ cfpaxoвe вiдшкодування;
З0.2,2, У раэi прийнятrя рiL!енвя про вlдмову у виплат
страхового вiдшкодування протягом 5 (п яти) робочих днlв з

дати прийвяпя такого рlшеввя повlдомля€ про це
Страхувальника та/або Третю особу (у випадку, якцо Третя
особа зверталась до Страхобика) у письмовй формi э
обlрунryванням причин TaKol вlдмови;
ЗО,2,З, У випадку обЪпивноi необхlдностi проведення

з розсл дування обставин страхового
випадку Страховик ма€ право прийвяти рlшевня вrдстрочити
виплаry сrрахового вiдш(одування до з'ясувавня таких
обсrавин, але ва crpo(, що не перевищу€ 6 (шеби) мiсяцiв з

дати поийвятrл такого р]шевня,

з1. пЕрЕлIк докуйЕнтtв, шо пIдтвЕрджують
нАстАння стрАхового вllпАдку тА роз1.1Iр з6llтку
З1,1, Для прийняпя рlщевня щодо виплати страхово.о
вiдшкодyвавня або вiдмови у виплатi страхового
бiдшкодування розмtру збитку
страхувальник зобов'яэаний надати Страхоаику насгулвl

З1.1,1, Заява (пов]домлення) про наФання frраховоrо
випадку за форвою, всгановлевою Страховиком,
З1.1,2, Примiрник (або дублiкат) договору сФахування, цо
налехить Страхувальнику;

вiдповiдальнiсть якоl забрахована), у тому сиФi, якщо це
вплинуло l]a збiльшёння розмlру uJкоди. пiд необерехнlсгю
розумiсгься, цо особа:
27,1,7,1, передбачала охоив]сгь насlання вебезпечних
наслlдкiв cвoix дiй (або б€здiяльвоФi)l але легковах(но
розраховувала на те, що вояи яе наФанlть;
27,|,7,2. нё передбачала мохливоФi наФавня небёзпечних
наслiдкiв cвoix дlй (або бездiяльвосп), хоча повинна була та
мала таку момивiсть.
27,2, до сrрахових випадкiв не нал€хать|
27,2.r. збиftи, пов'язазi э догов]рзою, господарською та
кримlнальною вiдпо.lдальвiспо Страхувальника
(Засграхованоl особй) перед тетми особам/. l -ауох
зби и, завданi навкOлиUJньому середовищу,
27.2,2, шкода чи збитки, завданl Страхувальiиком
(Засrраlова-ою о(обою, будь-я/им видом Tpaнc-opn iз

27,2,З. Фкода чи эбиftи| завданi
Стра хYвал ьн ика ( Засlра хова Hoi особ и) ;

27,2,4, непрямl эбиrки Трётьоi особя (s тому числl неусrойка
(ч]траф, леня), fiоральна Ulкода а такох l]]кода, завдана
мiдху або репутацп третlх осlб,), хоча вони iбули викликанi
сrраховим випадком щкода чи збиток, завданi .lд час учасг в
спортивних змаганнях таl або в процес пLдготовки до нихi
27,2,5, UJкода чи збиток, пов'язанi lз виробничою/
професiйвою дiяльнiстю, фiзичною працею або
кримiнальними дlями Страхувальвика (Застрахобаноi особи);
27,2.6, ч]кода чи збиток, що виникають у зв'яэку з фапом,
ситуацi€ю, обФавинами, якi до початку дi'l Договору
сграхYвання були в домi Сrрахувальвйку (Засграховавiй
особi), або у вiдношевнi якия Страrувальник (Засfраховава
особа) був здатний передбачити можливiсть пред'явленвя на
його адресу позовноI вимOги;
2,,з, стра!ови/ не вццуодову€ в/,рагу С-оdt}валон/rа
повЭзанi з вiдчrкодуванням шкоди Tpenм особамl якщо тэкi
витати не бyли письi{ово поrодхеяi зiстраховиком.

2а. стрАховА су}rА
28,1, c-paYoвa сlpal} ва-ня ц/вiгьчо]
в дповiдальносг пrдчас подорожl зазвачева в частивl 1

Договорr, -ри цьом} гl ,ти вд-овlдагьнос,, c,oa,oB/r.,
вiдповiдно до завданого збитку TpeтiM особам, всrавовленl у
п,з0,1 цього доrозору.

29. дIi стр^хувАльникА (зАстрАховАноi осоБи) в
рАзI нАстлння подti, якА мА€ ознАки стрАхового
випАдку
29,1, При насганвl випадкуl цо мохе бути визнаний
страховиfi Страхувальник (Застрахована особа)

29.1,1. протягом 24 rодив пiсля того, як йомY стало вдоfiо
про нанесенвя збйтку тр€тiй особ, що мох€ стати пlдставою
lия пред'явлення вимо.и, позову таlабо .ретевзii
про це Страховика у Договор вомером
телеФону, тэ протягом 2 (двох) робосих дн]в пrсл
годороs -адату -иLьмову ]асвY J де,алон/Y в/rлdдом la-o
lнформацii:
29.1,1.1, якиl,i qиномl де i коли було завдано збlrllв третiй

29,1,1,2, пlБ та адреси вс]х осiб, яким завдано збитк Bl
29,1,1,з, пIБ та адреси св дк в/
29,1,r,4, о.иr обflавин, хараdеру, причи- -d(лдr'в
випадкуl цо мохе бути визнаний Фрахоsим,
29.1,2, вадати страховикч докумевти, эазначенi у п,З1
цього Договору, а та(о* iвшlдокументи на запит Страховиха,

що харакгеризують обсrавини випадку, що йохе бyти



чаФяяа 2 доrобору

з1,2.!,l, до(у"ен?, що п дтвердхують poJMip 1авданого
збиткY майну Tpeтboi особи, а саие эвiт/виснOаок про
Br'].aueнHq Bapтocтl маIер,ального Jбитrу складений
ёкспертом/оц нювачем, що ма€ в дповiдну квал]фiкацiю
З1.2,1,2, документи, що посвiдчують право володiвня та
корисryвання поrrrкодхеним або знищеним майlом/ наязнlсrь
правовйх пiдdав на одержазня вiдшкодуваяня;
З|-2-2, В разi тимчасово| втрати працездатнсrcтi Tpeтbol
особи, що були насл]дком завдання ll!коди здоров'ю Tpeтbai

ЗL2,2,1, Орr'гl"ал або HoIap алDно зав ре-d копlя медичного
зисновку (лlкарнявий лисг таlабо довiдка медичного закладу
про дiагноз та сгрок лiкуваsня Tpeтboi особи),
З1,2,2,2. Документи, що п дтверджYють витрати яа
лiкування, медичве транспорryвання TpeTboi особи та iяч]i
витраrй, якi вiдшкодовуються Страховиком;
з!,2,З, в раы reрвйнюi iнвалiдносfi Третiй

31,2,3,1, Докумёнп, що свiдчаъ про всга!омёввя rрупи

З7,2.4, В разiсмертi TpeTboi асаби:
З1,2.4,1, Оригiнали або нотарiально завIрезi Konii свlдоцЕё
про смерть та довiдки про причину cмepтiTpeтbol особиj
З1.2,4,2. ДокYменти, щ0 пiдтверд)lryють право на спадцинуj
З1,2,4.З. ДокYменти, що п]дтвердхYють витрати на
орrанlзаt]lю поховазня;
З1,2,5. Сплачёнi Третьою особою рахунки за лlкуванвя в

лiкувальних за(ладах;
Зt,2,6, Документи, що свiдчать про порушевзя або вiдмову в

поруш€ннi кримiвальноrо впровадхення за факгом
заподLянNя щкоди жи]ft та здоров'в TPeTboi особиj
З1,2.7, Докумевти, що встановлюють особу та
одерхувача сграхового бiдшкодуsавня;
31,2.8, Iвшl документи за бимогою Стаховика/ необхднI
для пiдтвердхення факту наФазня страхового випадку,
розмiрy заподiяних збиткlв i законяосг пред'явлених вимOг,

?оздtл !ч.довроаLпьн: стрАхувАння Ф!нАнсових ризик]3, 1lto пов,язАв! зI зЕиткАlчlи, ,tояЕсlними
внАслtбок АнулювАння подо?ожI

(вона) € вцповдачем, сэдком або на ц€ € постанова суду,
але у тих випадках якцо фап того/ що такий розгляд
припада€ на перlод за.лавованоl подорохl та о6'€ктивво
перечrкодха€ ]i здlйсненнlo не був вiдомип Засrрахованiй

ЗЗ,1,5, Запзнеsня ва рейс мя здйсненвя подорохl у
Jв'яlРУ З НеЩаС-ич Ви-dД/ОР, ДОРОvНьО-lРа'СПОРТН0l
пригодою чи поломкою rромадського ТЗ (Kpiй Taкcl), на
якому Застрахована особа прямувала до аеропорry чи
вокзалу, а iакож y разl запiзiення прибупя рейсу з lвшого

ЗЗ,1,6, Оф ц йне оголо!r€нвя краlни (реriову, яiФа)
поспйно.о проживання або краlни тимчасового перебуванвя
(мlсця эаброньованоi подорожil регiону| мlсъ), зоною
с7llйного ли\а, а -d<Ох в paJ, сrрайtY -еревl]иFв.
rародноl о заворушечня, епцем l, -еоорr'ст/,ниу aniB
ЗЗ,1,7, BиMiBa ав акомпвн €ю авiарейсу через закриття
побiтряноrо просmру над територi€ю краiни rимсасовоrо
пер€6уsання, внасJIlдок Фихlйних явищ та влливу
навколишньоrо середовища,
зз,l,а, неотримаsня ЗаФрахованою особою 6'iзноl вLзй до
кратни тимчасового перебуванвя за умови сво€часноi подачi
ловноrо пакеry документвl необхцних для одерхання вlзи та
офорилених бiдповlдво до вимог Консульства (Посольства)
краiни пмчасового перебуваввяl а також за умови
вlдсуъосг paвlLle отриманоl вдмови у видач slзи до краiниl
куди плануfrься подорож для Bcix Засграхованих oci6,
З3,1,9, Банкрrтсгво туропераrора (за Yмови, що
туро.ератор резидент Украiни) в перlод дi] дOговору

зЗ,2, Страховий захиФ розповсюджуеrься пльки ва ви.адки
передбачевl обраною програмою страхуgавня (п,5 частини 1

З4. ВИМЮЧЕННЯ IЗ СТРАХОВИХ ЕИПАДКIВ ТА
оБllaЕ)l(Ення стрАхувАння
з4,1. До frрахових випадкв не вlдвосяться l страхове
вiдUJкодYвавня iе виплачу€тьсяl якщо збитки

З1.1,З. докуиенти орган в, що пiдтверджуюъ
фап васгання та причиви виникненвя випадкуl цо иа€

ознаки сграхового/ вlдповlдно до Його xapakrepy;
З],],а, доFуменlи, +о .|дtвердруюIь розчiр Jапод cHoi
TpeTiM особам чjкоди;
З1,1.5, Виllоги, позовиl та/або лреrcнзii Tpeтix осiб, що були
пред'явпен Страхyвальнику, в яких повинен бутй доведений
причинно наслlдковий зв'язок ffiж сrраховии зипадком l

заподiяною l]Jкодоюl визначениЙ вид i розлiр збитк]в;
З1,1.6, Письl,toве лояснення СФахуsальника про обсгавини

31,1.7, IHUJi документи за вимоrою Страховика, необхiднi
для аiдтвёрдження факry насгання страховогс випадкуl
роэмiру заf,одirних збиткiв ] заковносгi пред'явлевих вимог.
з1.1,8. в ра' задоволення страхYвальником вицаг TpeTj\
осiб щодо вhuкодvвавня завданих з6rткiв згiдна з рlщенням

з1,1,8,1. Рiшення суду або вирок суду, що набрало законноl
сили l зобов'яэу€ Страхувальвика вlдшкодувати збитки,
эавданiтрепм особам;
зl,|.9, В разi задоволення Страхyвальником абlрунтовавих
sимог Tpeiix осtб цода вiдlJJкадування завданих збиткlв s
дофовiльному rюрядху| за обав'язковоl умови письlrоваrc
ло годже н н я з| Стр а хови ком :

З1,1,9,t, доr'уме-Iальне пд-вердченчс -р0 вiдlrуодувачня
СтрахYвальником збитkiв, нанесевих TpeтiM особав, в

добровiльному порядку;
З1,1.9,2. Докуненfl, що о.обу
повноваження одержувача сrраховоrо вiдшкодування,
З1,2. ДИя отримання сrрахового вiдшкодYвання Третя особа
(поФрамала особа, спадко.мцi) пода€ Страхобику письмову
заяву про виплату сграхового 6!дшкодузанвя эа

страховиком формою/ до якоi обов'яэково
повиннi бути задан насгупнi докумевти:
З|,2.7, В разiзавданвя збитку tlайну Tpe|boi особи:

З2. ПРЕДИЕТ ДОГОООРУ СТРАХУВАННЯ
З2,1, Предметои Договору сграхувавня € майновl lнтёреси
Страхуsальника таlабо 3acтpaxoвaнoi особи/ що зё
су.еречаъ чинному эаконодавству Украlни, пов'язанl з

риэиком виникнення збиткв внаслlдок анулювання або
припине-ня подоро\,, ор,а-lзовано ly6'crтov прr'ст/ччо]
д яльносri (далi по текст}, стд) згiдно з умовами договору на
т}риФичне обсJу,овува-нс, або l-шо,о доlумеiry, сr'lй
засвiдчу€ умови ryриФичноi подорожi,

зз. визнАчЕння тА пЕрЕлtк стрA)(ових вrпАдкtв
33,1, Страховим випадком € фап понесезня ЗаФрахованою
особою ]6/TKIB чере] неrохливl-о Jдjсне-ня присrи-но
подооожl, внаслiдок непередбаченоi ненавиисноi подii
тdlабо обсгавr'н, Uro в,дбуги.q до дати бо-.пу ryр/о/ччо,

ЗЗ.1,1, Смерть Засграхованоi особиабо члёна п родини
(дiтей, баъкlв, друхини/чоловiка| рiдних сесrер чи брапв),
ЗЗ,1,2, Рап-овий розлад Jдоро6'о, сtsfrрен, опеоаLil,
перебуванвя ва сrацlонарному лlкуваннl 6]льше 5 (пlяти)
календарвих двiв включно, Tpaвll важкого ступеNю у
Заерdlова*оl осо6/ або у члена l оодини, в -ёр од д -Dого
Договору, яrцо € медr'-н припис/ rодо ,Jаборон/ -одорож
та rеобчцностl лlкуванiq (у випадку вlдсtтрarl lнuJи,
прямих д]€здапйх родичiв - при яеобхiдностl догляду за
посгра}<далими члевами clм1 Застрахованоl особи; Iнфекцlйнl
rаiвОРЮВапНЯ яРl В/МаГdЮ-о lЗОЛьОВdпОlО . rYВа,НЯ
{призвачёння карантину),
зJ,l,з, по_кодrёнrя, нер} ?омо,о маr-а
Застра.ованоl особи в перlод дl -ьо,о До-овооч в_а'л,до<
пож€жl, вибухуl Фихiйноrо лихаl протиправних дй Tpeтlx
осiб у випадкYl якщо вреryлювання насл дкlь такого
заподiявня эбиткY потребу€ безпосерёдвьоi при.утноФi
засграхованоl особи ва мiсцi под[ таlабо об'€ктивно
перешкодх(а€ зд]йсненнЕ ран ше запланобаноi подорожi,
З3,1,4, Необхiднlсгь учаФ Засrрахованоi особи у судовому
засlданн -а пР/aуrносг, у м,Сц, Iаrого ]а(lдан-с, qKuro Bin



Страхувальника (Засlрахованоi особи), пов'яэанi з подr€юl

З4,1,1. яе обумовлева як сграховий ризик в обран]й
ПрOграм] сФахування (п,5 частини 1договору )l таlабо мала
мlсце до початку його дii чи пlсля йоrо закiяченняj
З4.1.2. викликана обстабина,,lи, лро якl Стахувальник
(Застрахована особа) знав або повинен був знати. але не
вжив ycix вд заходiв для запобlганвя
Фрахового випадку;
З4,1,З, сrалася внаслiдок будь-яких дй Страхувальника
(Засграховано особи) в Фавi варкотичного
аб0 токсичного сп'янiнняl що доlqментальво п дтзердху€ться
у встааомении заковом порядкyi
34.1,4, сrалася внаслiдок епiдеиii, карантиву, lьФекцiйного
захворювання у Страхувальника (засrрахованоl особи),
члевiв с fili, яке иогло бути попёреджено заздалегiдь
зробленою вакцинацi€ю таlабо яке € результатом порушення
профлапиqвих карантинвих заходlв пiсля контакту э Hocl€M

]4,L5, Фалася вkаФцоr порушеFнq Страlуваrьн./о"
(Застрахованоо особою) зd(о{в, медичних припис в.
савiтарних i протиепiдемiологiчних рекомендацiй;
З4.1,6, сталася внаслlдок розладlв психiкй у Страхувальника
(Засrраiова"оl о.оби) чле-э l, clM1 в перlод д| цього

З4.1,7. спричинеNа вlйськовими та повЪзаними з ниии
ризиками (вlйною, бунтом, революцl€ю, громадським
эаворушенвям), будь,якими вiйськовими манёврамиl
навчаннямr' або lншими в йськовими заходамл ,. rнlми
наФlдкам/, д ячи qiHl торгед, бомб та ,нши\ знарqдь в й-и;
З4.1,8, спричинена терористичними апами j

за,r,9, с-ричинена ризи(ац/ одерно енерпl, радlа_п ,а

рад,оапивного забрудtsен"я j д l,онlзуючоtо випрочl_юванЁа
або забруднен1lя вiд рад]оаrгивносгi будь-якого ядерного
палива, вдходrв або згорявня ядерного палива,
З4,2, Не вiдчJкодозуlоться збиткиl цо виниOи внаФiдок:
14,2,1, обFеяеrня чи lмни плану подорох, 

' 
будь qFo,

З4,2,2, п€рен€сення Фрокв подорожrавlарейсу з будь,якоi

За.2,З, !а стра,ування не прийяаютьсс особr', яFl:
З4.2,4. йають Haffip виiхати до краilи вчасозого
перебувавня на посгiйне мiсце прох(изання, працювати

34.2,5. мають медичнi протипоказанtя за станом здоров'я,
З4.З, Страховик не здiйсню€ сграхову виплаry особам, як!
на момент укладёнiя цього Договору повн стю чй часткоао
приховали бiд Страховика обсгавини, зазначен в п,40,2,1
цýого До.овору, таlабо нJдали йомY iедосов p-i в,до"о- ,

що мали значення лри укладеннi цього Договору,
З4.4, Не € сграховим випадком неотриманвя вlзноi вlзи,
якщо эаява на умаденвя цього Договору пр€,rФавлёна
Страховику л эн Lrre, Hix за 15 (п'ятнадцять) робочих дн в до
початху заппанованоi подорохi,
З4.5, ВiдUJкодуванню не пцлягаюъ|
З4.5,1. чJтрафи, пенr й lнч]iсrягнеаня;
З4,5,2, витрат ) в,д-родуваннq voparb-o| щ/оди, ч]чцсноl

34,5,З. рiзниця KypclB валют,

з5. стрАховА cynaA. стрАховий плАтtж. строк тА
1,1tсцЕ дIl договору
З5,1. мак.имальна сграхова сума за цим видом страхування
нё може перевицуваrи суми еквiвалеtтноi 7 000 (см сяч)
EURo/USD на кохну Засграховану особу, эазвачену у
договорi на ryрисrичне обслуrовування,
З5,2. Мiхнародний Доrовiр комплексilог0 сграхування
подороrуюч/х з умовою c-palYBaH-a ф на-совиY ри,и/iв, що
пов'язанi зi збитками. понесеними внаФiдок азулюванвя
подорожl, або i] досrрокового перериванвя умадаеться в
терм]н зе мевше, нiж за 14 календарвих днlб до дати початку
подорохi та обо6'яэково ма€ включати Фрахубанвя мёдичних

З5.3, Страховий платlх за цим Договором ма€ бути
сплачений одiоразозо та до початкy йоrо дii,
З5.4, цей Догов р набира€ чинностl э дати посатку його дil,
але не раяlчJе 00 rод, 00 хв. (за киiвськйм часом) датиl
насryпнol за датою сплати страхOвог0 плате]ку у повнOмY
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З5,5, Дiя цього Доrовору зак нчу.ъся пlсля перетину
Страt},вальн/rом (Засграховано'o особою) rордо-ч lраl"и
поýiйного мi.ця прохивання,
З5,6, Я/цо Страlуваль .граlовиi пгатlх{ у
сгроки, визначен цим Договором, або сллатив його в
нелOвнOму розмlрl, то цей дOrOвlр вважаеться такимl що не
набрав чинносп,
З5,7. Мiсцеи д| цього Договору е територlяУкраiни та
територ]я дi]l зазвачёна бчасФнi 1 цього договору,

з6. дti стрАхувАльникА (зАстрАховАноI осоБи) в
РАЗI НАСТАННЯ ПОДIt, ЯКА ИА€ ОЗНАКИ СТРАХОВОГО
випмку
З6,|, v paJ, ьоqdЁнq -ередбаченоl цим Доlовооом подп. що

страхового 9ипадкуi Страхувальник
(Заfrрахована особа) зобов'язанийi
З6,1,1, протягои 24 годин заявити Стаховику про наФання
под]i, що ма€ ознаки страхового випадку (эа телефовом, який
зазначево у договорl);
З6,1,2, звервутись до Су6'€кry турисгичноi дlяльвобi (далi
СГД) э повiдомл€нням про анулювання подорохl для
отримання iнформацli щодо ч]трафвих санкцiй/
q],и мdв,dбеlпеч/-/ -рохиванняl
здйснити перевезенвя Страхувальвика (ЗаФраховавоl
особи),
З6,1,З, протягом 2 (двох) робосих двlв (нё враховYючи
в/rlдн та свqтковl днl) J мо!енту HaclaHHq подi;, Jo ча.
озна./ сгра,озо.о ви-ад/у, в -исомов,и форчl (повl-ити -ро

З6,1,4, вхиваfr ycix моюивих заходiв та дlй з метою
запобlrання та зменuJення розяiру збиткlв, завдазих
вваслiдок насгання подii, що ма€ ознаки страхового випадку
(.кнаilшвидше эвернуlись до стд, лри мою/восгi перенес-/

Зб,1,5, sхивати заходи для збору та передачl Страховику
Bclx необхiдних документ]в, передбачених п.З7 цього
договору, длq ,рr'й-qпс рlше-нч -ро оозмр ]аподlяного
эбитку, зв€ртаючис5 для цього (в раэi веобхiдноФi повюрво)
у компетентв орrани для надавня додаткових документlв та

36,1,6, надавати роз'яспенвя
страховика, пов'язаNi под]l, що ма€ ознаки
сrрахового випадkу,

з7. пЕрЕлIк дoкytlEHTIB, lцо пIдтвЕрджують
НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗi,ltР ЗБИТКУ
З7.1, Для визнавня подlстраховим випадкOм та розрахунку
розмiру Фрэховоrо вiдшкодуванвя СтрахYвальник або
вигодонабувач, або Засграхована особа, яка вдповiдво до
сйнвого заководавстваl ма€ право на отрииання сlрахового
вiдч.lкодування (€ одержувач€м сrрахового вlдшкодування),
залежво вlд хараперу та обfrабин подll, що йа€ ознаки
страховоrо випадку, зобов'язавий надати Страховику:
]7.1,L -и,ьчове -овlдомrенпя про насгання годl, _о мо*е
бли виэзана сграховим випадком;
З7,1,2. письмову заяву про виплаry сграховоrо
вiдшкодувавня зэ фориою Страховика j

З7,1,З. оф цrйний докYмент СТД про фаý iастання вйпадку,
що ма€ озваки с.раховO.о;
З7,1,4. копiю цього Договору;
З7,1.5, копiю дов]дки про присво.зня iдентифlкацlйвого
номеру, та коп]i та закордонво.о паспортlв
Застраховано] особи;
З7,1,6. докуиенти, цо пiдтвердхують родинний зв'язок
Страхувальника (Застрахованоi особи) та члена clt!'i (в разi
якщо сграховий ризик вiдбувся з членои ciм'|

З7,1.7, копiю договору ва туриспчне обФуговуванвя;
З7,1,8, докчменfl. що засвlдчують оплаry консульського
збору, ryристичних послуг (чеки, квитазцi);
з7,1,9, докумёнти, цо свiдчать про повервення ТуриФичвою
агевц€ю rрошових KoUrnB Страхувальнику вlдповrдно до
штрафвих санкцlй (калькулсця поверневня й прйблковий
касовий ордер тоцо);
З7.2, Залёжво вд хараýеру подl i обсгавин ii настання
такими докчмеятами такох l1oxyтb буfl:
З7,2,1. эасвLдчене у всrановленому законом порядку
свiдоцтво про смерть або свiдоцтво про спадщинy;
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З7.2,2, довiдка медичноi уставови, виписка з медично]
карти, завiревоl пдf,исом вдповцальноl особи та печакою
лlкувальн0l осOби або листка непрацездатност j

З7,2,З, доFументи, _о rцтвердяують прdво волод ння,
корисгування та розпорядr(ення по!]кодх(еним Gнищевий)
нерухо,4иli майвом;
З7,2,4. докуменз вlдповlдноl коипеlен п
(довiдка органiв похехноi охорониl метеоролоr,;воi або
сейс iчноl оужби, в!домчоi аварiйноi Фухби газу,
елекгромер€х, слiдчих орrанiв MBcl Мнс тощо);
37,2,5, орипнал повiдомлення суду про призначення

З7,2.6, копiя ухвали суду npo призначенвя дати та часу
Фуханвя справи (судова повiсlка);
з7,2.7, биJя.ц з декlлькох иасоэrх джерел lвфоряацii
(Yурнали, .а]еfu, х ,нтернет-.rcрiчки), що -вiдчаlь поо
виэнання тi€i чи iBmoi краlви (регiону kраilи) зозою
сrу\lйно.о ли{а l] ]азlа-ечнqч да-и насrа-нс ta аrг}аль-остi
цlс подп на дату вlд']ду (в/льогу) до kра,ни ти{чdсового

З7,2,8, витяги з декiлькох масових джерел iнформацi
(хурнали, газету, lx iнтернет,сторlнки), цо сзlдчать про
за<риrrя пов,тя-ого rросгору над "Ёю <ра,п:Iо, tsчди
.ла-увала(ь годороч, з зазна_еннq! с-lrii-ого лиrа -а

37,2.9, розмад авiарейсlв aBaKoMnaHil що пlдтв€рджу€
фап скасуванвя авiарейсу Страхувальника (Засграховавоl

37,2.10,офiцiйна вlдмова консульськоi служби посольства,
цо ма€ бути засвiдчена пiдписом ynoвHoвaxeнoi особи та
печатков посольсrsаj
З7.2.11.оригiнал закордовного паспорry з печаткою про
вiдл,lову Y видачi в зи (за наявносri);
З7,2,12,|нц]i документи або вiдомостi на запйт Страховикаl
що необхlдNi для з'ясування обсгавин та причив страхового
випадкv. визначевня розмiру збит(lв,
З7,З, Докумёнп, що подають.я для отримання страховоrо
вiдшкодуваffня, Maloтb буfl досювiрнll поданi в о5.qз, якого
вимагас Страховик (йоrо предсгавник), офорилевi та
эасвiдченl налехзиfi чином.
37.4, враховуючи особливосп конкретвоrо страхового
випадку за згодою мх( Страховиком та Страхуэальником
voxe бутr' rменJений перелl/ до/умен-в, що пiдlвердrують
настання страхоsого випадку та розмlр збитку,

зЕ. визнАчЕння розйtру стрАхового
вtдlлкодувлннi
З8,1. Розмiр эавданого збитку визNачаФься Страховиком на
пiдсгэвi одного або кiлькоl докчмевтiвi наведених в

п,З7цього Договору,
З8,2, Розиlр страхового вlдшкодува
рlэниця яlх Фапично -онесенr'ми витратами Стрdхувальника
по придбанно пакеry ryрисгичних послуг на момэh; васrання
подii, цо ма€ ознаки сrрахового випадку, i поверненою СТД
сумою у вiдповiдноm до чJтраФних санкцiй, передбачевих
догозором на ryрисrичве обслyговування.
38,З, Розмiр страхового бiдшкодування в будь-якому разi

раховоlсуми та за вирахуванвям:
З8,З,1, розм ру франшиэи, обуffовленоl в п,8 Чаfrиви1
цього Доrоворy, у виладкуl якщо u]трафнl санкцп Стд не
перезищуюъ 85О/о фаýично битрат
Страхуsальника (Засrрахованоi особи) по придбазню пакеry
ryрисrичних послуг, У випадку, коли щтрафн] санкцii

становлять не мQиl]Jе 85vo, - Страховик сплачу€ сграхове
вlдшкодування в розмlрl 759о факrичн0 пOнес€них витрат
Страхувальником (Засграхованою особою),
З8,З,2, сум, в дц]кодованих тетlми особаfiи;
З8,З,З, сум, вlдшкодованих iнU]им Страхобиком за цим
страховим випадком. Якцо майнов збитки застрахOван0 у
/гьqо^ сIраrови(lв , ]a-arbia cтaloвa сума пеOевищу€ lx
дiйсний porMip, то сrрахове вiдU]кодування, що виплачу€ться
yclмa Страховиками, не може перёвищувати дiйсноrо розмlру
збиткlв. при цьомy кохiий страховик здйсню€ виплаry
пропорцiйно роэмру сграхOвоi сYии за уклад€Nим ним
Догозором страхування,

З9. ПОРЯДОК ВИЛЛЛТИ СТРАХОВОГО
вtдшкодувАння
з9,1. страхове вiдчrкодування пцляга€ випла1 пiсля того,
як поввiспо будуть вdановлен причини сrрахового випадку
та розм ри збитку. Вйплата Фраrовоrо вдlrrкодування
зд,исню-осч ]гlдно з -ич Договором на пlд-авl JJqви
Страхувальника l Фрахово.о апа, складеного та п дписаного
Страхобико! (його предсгавником).
З9.2, Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днlв з дяя
отримання всх необхвних документiв i вiдомосrей npo
обсrавини васгання -рахозого випадку Страховик прийма€
рiшення про виплаry страхового вLдцкодувавня та смада€
вшповшний сграховий ап або прийма€ рlшення про вlдмову
у виплатi сграхового вlдшкодування,
З9,З, У разi приЙняпя рiшевня про виплату сграхового
бiдшкодування виплата эдiйснюсrься Страхувальнику
впродовж 15 (п'ятнадцяти) робочих днiв з двя пlдписання

З9,4 у ра! приr'нспо рщрння про вlдмову у вr'плаIi
сФахового вiдl]Jкодування Страхоsик впродовх 15 (п'яти)

робочич дrlв з днq пруи-qпс TaKolo рlшення повiдомля. ,оо

цё Страхуsальника в письмовlй формi з обiрунтуванням

З9,5, Страховик ма€ право вдФрочити виплату Фрахового
вlдl]]кодуванвя у випадкY:
З9.5,1. якщо у Страховика вивикли сумнiви вlдносно
достовiрносп наданих Страхувальвиком вiдомостей та

докум€втiв, Строк приЙняпя рiшевня про sиJнання бипадку
сrраховим продоsхусrься на перiод збирання Страхозиком
необхцни\ лцrвердtчю-их доrуменпв slд optaH ]ашr,
пiдпри€мсrв та усганов, якi володiють необхiднOю
iнфорffацl€ю, але цей сгрок не мохе перевищувати 90
(дев'я-осrо) rаrендар-и< днlв з дня оIоиуан-е Bcir
веобхLдних докумевпв i вiдомооей про обсгавиви насгання
Фрахового випадку;
з9,5.2, якUlо на пlдставl наданих докунентiв немоюиво
всlановити обставиниl присини та розмiр спричивевих
збиткlв, В цьомY випадку Страховик l4a€ право призначитй

розФ]дування обб,авин, прйсия та

розмiру збиткiв, У цьому випадку ФраховиЙ акт склада€ться
cтpa{oвr'FO" не п знlше З '-pbor) робо-иl д"iз п,слс
отриманнq Стрd!овико резчль-атiв ,ar о-о

розслlдуванвяl але не пiзнiцеl нlж серез 90 (дев'явоФо)
калёндарних дн в з дати зберневня Страхувальника з заявою
про виплаry страхового вrдщкодуваNня;
з9,5 J, екщо _одо с,оа,увальни{а ор,а-ами внуФ*нiл
справ порущево кримiвальsе провадхёнвя/ цо по3'язане з
под€ю, що иоже 6}аи визнана страховим випадкоi, - до
закiнч€ння такого крим нальвого провадхення,

еоэдlл ч-зАrАльнI умоси стрАхYэдвщ

4о. прАвА тл оЕов'язки cToPtH

4О,|. Страхуваrьвrх ма€ праю|
40,1.r, озваЙомитись з умовами цьо.о
Празилами сlрахувавня;
40,1,2, отримати сграхOвY €иплаry при BacraнHl сграхового
випадку на ylloвax цього договору та Правил сграхування;
40,1,З, на змiну умов цього ДогOвOру та на Ai.TpOKOBe
припинення дli цього договору ва умовах, передбачених
правилани та цим Договороff,

4О.1,4. у випадку втрати цього Договору у лерlод йо.о д|
звернутися до Стаховика з пйсьмовою эаявою на видачу
йоrо дублlката, п сля видачi дублiката втрачений примlрник
до.овору вважаФься недiйсним l Фрахова

4О,1,5, о.каржити в порядку, передбаченому чйнним
заrонодавфоq ухраlни, в,д!ову 'тра{ов/ра у сrраiобl'
виплатi або розt4iр сплаченоi cTpaxOBOi виплати.



4а,2. Сараху.аrьнrх зобо.'язанrй:
40,2,1, при уклад€внl цього ДоговорY надати страховику
Bclo необхiднY досговiрну iнформац ю для оц нки страхового

ризику та укладення цього Договору;
40,2,2. поsiдомляти Страхозика про Bci доrовориi цо
укладенi paнiUJe або укладаються щOд0 предмеry цьOa0

40,2,З, вчасно сплатити сграховий платlх в розйiр та
порядку, що обумовленi цим договором;
40,2,4, при змlчl сппеrю ризlFу або l-ши. lооl-и.
обстабин щодо предуеry цьоlо Договору, при виявленri
будь,яких обставив, цо призв€ли чи мож)ть призвесги до
насгання страхового виладку, протя.ом 2 (двох) робочих днiв
письмово сповФити про них Страховика;
40 2,5 у випад/у та досовнень v до-овiр на

ryриФичне обслуrовувавня|, попередньо письмово
повlдомити npo це Страховика;
40,2,6, у випад.у вiдшиодчва.ня
збипrв третiии особами або зяевUJевня эбиткiв aудь-яким
iнL!им с.особом неrайно (алё не пiзнilJ]е 5 (п'яти) робочих
дн!в (не враховуючи вихiднi та .вятковi дн) .исьмово
повiдомити про це Страховика;
40.2,7, сприяп Страховику в розслlдувавнl о6-авив

. оJ-а/и Фра!овоl о;
40.2.8- протяrом сгроку, передбаченоrо цим Доrовором, в

пу(ьмовlи формl lпФорччвати Стоа,ови,а -ро Fdоdчня по4ll

цо може буп вrзнана сграховим випадком,
40,2.9, дотримуватись конфiденцlйносi Y вза€мовlдносйнах
эi Страховиком, не допускати передач iвформацii, що €

комерцlйною та€мницею! cropoнHiM особам;
4о ,:,I0,.адаа стаrовиFу чоsлив,сгь боаIи ччась у
бре,улюваннl вимоlи, ,озову та/або -pe-e-]i ,

4О,2,11, Якцо справа ]а випадком, що може бути визнаний
с.раховим, пёредаЕrься до суду, СтраYYвальник
(Засграхована особа) за вимогою Страхови(а зобов'яэаний
передати Йому повновахевня (дорученвя) на вёдення справи
та -редсrавлеtsнq.воl\ H-eoeclB ч Bcl{ судови, lнса-ц,я,

4о.З. Сарахо.rх яа. пра.о:

1О 1 14 Чабияа 2 Договору

40,4.2. протягом 2 (двох) робочих днlвl як тiльки стане
вiдомо поо настання страховоrо випадку, в)l(ити заходlв щод0
оФоругенчя вс|{ tеоб(|днlr до<чченtiв дrq свосчd-ноl
сграховоi виплати Страхувальнику;
40,4,З. при одержаннi повiдомлевня ви Страхубальника про

збiльч]енвя сryпеню ризику або iнч]их сутт€вих обсгавин

щодо предмеry цього договору страхуванNя протяго!,i 5
(п'ятй) робочих до цього Доrовору або
припинити його дiю, пись!!оао сповiсгивlJ]и пр0 це
страхYвальsика, у лорядку/ передбачеяому циff Догоsороfi;
4О.4,4, при sасганвi брахового випадку здйсвити Фрахову
виплаry у передбачений цим Договором сгрокj
40,4.5, тримати в та€мницl бiдомосп про Страхувальника та
його майновий випадкiЁl передбачених
законодавсrвом Украiви,
4О.4,6. у вйпадку вiдмови у сrраховiй виплатi письмово
сповiсгити Страхувальника э мотивованим обiрунтуванвяй

41. стрАховА cyt!!A. стрАховий плАтtя<. строк тА
i{rсцЕ дti договору
41,1, Страхова сума , гроl]Jова сYйаl в межах якоl
Страховик в]дповiдно до умов сtрахуванвя зобов'язазий
здiйснити Фрахову виплату.
41-1,1. Розмlри страхових сум та лiиiтlв вiдповiдальвоФi за
кожним видом страхувавня за домовленlсrю
мх Страховиком та Страхувальнйком пrд час укладення
ДоговорY сlрахуванвя або внесевня змrн до нýо.о.
41,1.2, 3агальна сума сграхових виплат по сrраховйх
випадках за окремими видами сrрахування не мохе
п€ревищувати srдловiдних л]мiтв та эагальноi сграховоi суllи|
що встановлевi цим ДоговорOм за кOжниl,л видOм

41,1.З, Страхоsик не несе в]дповiдальност не вiдUJкодову€
r} -а-r'нY lбиlklв, цо пеоеви*уL с-оа\ову суму (вцпов,дЁий
л MlT вцповlдальноФl) пёредбачену цим Договором,
41,2, Страхувальник зобов'язавий внеФи Страховику
страховий платж в якоФi плати за ФрахYвання.
41.2,1, Страховий платiж спласу€ъся у розмlрi та в сlроки
передбаченi цим договором.
41,З, Договiр страхування вабира€ чивностl з датиl
зазначено] в цьому Договорi/ як день початку дii ДогO3ору,
але не paHiure моменry сплати сграховог0 платеху ва

поточвий рахунок Страховика та iёретину Страхувальником/
засграхованою особою дер*аввоrо кордону Украiви,
41,З,1. Договiр страхувавня укпадаФься на час подорожl,
сгроком ве бiльше одного року. Страховий захисг
почина€ться пiсля перетиву Страхувальником
(Засграховавою особою) державного кордону Украiни/ KplM

сrрахyвавня фlнавсовйх ризикlв, що пов'яэавi зi збитками,
понесеними внасл]док анулюванвя подорожr (Роздiл Iv цього
Договору), та припивясlься побернеявя
Сrрахувальника (Засграхованоi особи) на територ ю Украiниl

дати, зазначевоl в цьому договорl як день
закlнч€ння дii договору, Цей Договlр нё дi€ в кра]н]

.оспЙно.о ffiсця проживавв, rа Kpalнi! громадянином та/або
пiмавим яко] € Страхувальник (застрахована особа),
41.З,2, В Договорi сграrувавня

кiлькiсть днlв (з межах броку дii Договору),
протяrом яких Страхобик весе вдповiдальвiсъ з моменry
перетину Страхувальвиком (застрахованою особою) кордонуl

а сайе: в цiлому (сумарвий лlмlт перебувавня за кордоном)
'а Jd од-l€ю пОдороsяю ra lордон ('ривал,сrь одtslс;

подорожi), В Taкoiiy випадку в часпн] 1 ДOговору вказу€ться
"Чультив за/М- t,vlsa -Аи' Ia ]азначасrьсq / лDуlсrь д,lв
TepMiHy покритгя {в мехах за.альноi тривалосгi сrроку дii

41.з.з, якщо на час закiячення строку дi] цьоrо договорY
повервення Страхувальника (засграхованоl особи) э за

кордону в васлiдок нещасного випадку або захзорювавня,
при наяввостi вiдповiдного ffедичного висновку, не €

мохливии, вдповiдальнlсть Страховика в цьому випадку
-оширюfiь!я додатиово ra перlод не 6,льше l5 дб ] роме,гу
JdPl__eHHq \lpo,y дг цьоrо До-овооY, За |н_ими випадиами,

що виниклй в ц€й перiод Страховик вiдповiдальвосп не не,е,

СтрахYвальником вlдомостей, вимаrати додатковl докYменти,
шо ,1ають значення дrlя визначення ступеню ризикуl а такох
пёревiряти докумевтацю Страхувальника в частинll цо
сrосусrься цього договору у будь-який момент сгроку йоrо
Дii;
40.З,2. у випадку пlдвищення сryпевя ризику щодо
пр€дм€ry цього Договору Фрахуваняя бимагати бlд
Страхувальника внесги эмiви в цей Доrов р, бключаючи
сплаry додажовоrо сrрахового платеху або припинити д]ю
цьоrо Договорy пiсля Його вiдмови, на умовах| передбачених

4О.З,З. самоfriйво з'ясовувап присини та обсавини
страхового випадку, вимагати в д Страхувальвика
lнфор,,lацiю, необхiдну для встановлевня фаrгу та обсгавин
страхового випадку або розмiру сrрахово] виплатиl
вмючаючи iнфорвацiю, цо € комерцiйною та€мвйцеюj
40,3,4, робити эапити у KofineTeBTHi органи длi наданяя
ниии вiдповцвих документiв та iнформацll, цо .lдтверджують
фап l причину насrання страхового випадку та роэмр

40,З,5, вiдиовити або вцсгрочити сrрахобу виплаry у
випадках, лерёдбачених правилами та циfi До.овороиi
40,З.6, iнiцiюватй внесеlня зм]н та доповневь до умоб цього
Договору та досгрокове прилинення дii цього ДоговOру в

порядку та на уflобах, перёдбачених Правила1,1и та умоваrчи

40,З.7, вимагати повернензя frраховоl
виплачена Страхувальнику/ у випадку отримання
страхyвальником вrдщкодування за эбиток вiд Tpeтix ос б або
при виникненнi вiдповiдних обставин, передбачених чинвим
законодавсrвом Украiни, уfiовами Правил та цим Доrоворомl
цо повнi-ю або часгково позбавляють Стралrэальника
права на отримання opaxoвoi зиплати;
4О,3,8, зменчJити страхову виплатY на розмiр франl]Jизи,
вказаниЙ в п,8 Часгини 1 цього Договору,

4а.4 Страхо,rк зобо,'dйнrй:
40,4,1, ознайоиити Страхубальника
доrоворy та правилавиi



э

42,2,1, навмисного

42. прrчини вIдмови у стрАховIй виплАтt
42,1. П]дсгавами для вiдмови у сграховiй биплатl €:
42,1,1, навмиснl дll Страхувальника (Засграхованоi особи)
спрямованi на насгання страхOвого випадку, заэвачена
Hopl4a не поширlо€ться на дll, по3'язанi з виконанзям ними
rро,.iадянськоrо чи слухбовоlо обо3'яэку, в сганi необхiдноi
оборони (6еэ перевищеяня ii м€х) або захисry майна, хиття
та здоров'я, квалiфlкацiя дй Страхувальника (забраховано]
особи) бсгановлю€ться вiдповiдно до чинно.о законодавfrва

42,1.2, вчиненвя Страхувальни(ом (ЗаФрахозавою особою)
умйсно.о злочину, цо лризбiв до наставня страховоrо

42,1,З, насгання подii fliд час вiйськових дiй 5удь-яrого роду,
-Dоуад(ьки\ Jdворчшёнь -а аi lи,ерорис/-но оперdцпi
42,1,4, подання Стахувальником (Заfrрахобаною особою)
свiдомо неправдивих вiдомосrей про предмет цього договору
або про факr насгання стахового випадку;
42,1,5, шахрайсъо або ]HuJi д]i Страхувальника
(ЗасФа,ова-о, особи), на-равген ra o-o/Ma-Hq незарон_о,
вигоди вiд страхування;
42.1,6.несво€часне повдомлення Страху.альником
(Засrрахованоl особоо) про наФаявя подii,
Фрахового випадку| беэ поважних на це причин або
сгворення Страховику перечJкод у з'ясYваннl обсгавин
наоання сlра(ового випdд<у, у виэначеннi rараюерч та

42.1,7. невиконання Страхувальником зобов'iзаньl що
вказанi у цьому доrоворi;
42,1,8, неподання Страrувальни(оч доиуме-тiв,
обумоблених цим Договором та необхдвих для прийняпя
рiUJення щод0 сграховоl виплати,
42,1.9, настан{я подl;, _ro -ипадають пд вир.юченн, i]

та обмеженяя Фрахуванвя, вказаних в
пчнfri 15, 21, 27, З4 цього До.овору,
42,1.10. нес€о€часна сплата сграхового платежу;
42.1.11. самол]кувавня або випадки лiкування особ!,с, яка не
ма€ вlдповlдноl мед/Jно освlти, -рl поруше-н л rуваль-ого
рехичу та недотриман-l ое/оме-да-lй л (aPqi
42.1,12, вl(иванвя лiкарських препаратв/ без призначевня

42.1,1З, вхивання наркотичних або токсичних

4z.2. 3а догсвором сграхування не пlдлягаlоть
вlдшкодуванню витрати, 

'ki 
сталися внао док:
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42,З,2, полlя, що сталася, ве обуповлена як сlраховий
риlиl ч/ випадо< в - й Офер, , lаlабо чала Mic-e -е пiд ча(
crpoky дiIдоговору чи за межами територil дii договору,

42.4, Тлуиачення видlв xeтri подороr(ii
42,4,1. Туризra - подоро)1( особи за мех] поспйного мiсця
пDохивання, що включа€ пере,тvв кордонY та ]дiЙсню€ться з
пiзнавальною, вiдпочинковою, оздоровчою чи iнщою метою,
без ]д|й.-ення оплаqувdно або апивно, фlзичноl дlqльнос в

п€ребуваннq, до цЕi rаrerорii Ее
вЬsосятьсq @xdpeфrbHi вl,.д, ryрхзяу ,а DirпочrнхY|
,ri поrlняi страхуrатrса п охре,.хн,
спе цiал Ьо rа Hr н. л ро.ра Nа r.r.
42.4,2- Робdа - поiздка за кордон з метою роботи (Kpiq
небезпечноi), а також провед€ння наукобих дос,l дхеньj
вiдряджевня, офiцiйнi вiзитиl учасгь у конференцях тощо.
42,4.3. На.чання поlздка за кордон з Mero
42,4,4, Небезпечна робота - поiздка эа кордон э цетою
виконання роботиl пов язаноl з ризиком чи зиконавня

42,4.4,1. Робота, пов!язана з ризиком- працiвнйки автоиобiльного транспорry,
працiввикиl зайнятl ва виробвйцтвi| збёрiганнl отруйвих i

вибухових речовинi_ поацiвяики,що бёруть учасгь у sипробувальних роботах;
- працlввики| зайнятi безпосередньо у процесi виробництва
(олаорови{ qеtалlв (видобувdнчо l липq), у ме-агур,йнй
промислобосп (працюючi у доменному, прокатноиу|
сталеплавильвому чавYннолитl€вому виро63ицтвi);
_ прац вниl/l Jай-.т, бе]-осеред-ьо на ш/,дливиY ,

небезпесних виробництвах;
працiвники вафто- .азоперегонних станцiЙl нафто- i

, елекrроrазозварники;
- працlвники сlльсько.о господарсrваl зайнят на роботах э
отрлох!мlкатаииl сlльськогосподарських l

будlвельних мехавlзмах пцвищеяоi небезпеки;, працiввики, зайнятi у будь-яких ряryвальних командах;
особиl якi працlоють на енергётичвих комплексах,

, слукбовц! во€нiзованоi i нёво€вlзованоi охорови;
- працiвники правоохоронних органiв i слухби безпеки;

- електрики , вйсоковольтники,
, членй команд морських судевi

працiвники, зайвятl у повiтряних польотах j

- лрацlвники, заЙвя1 у будiвництвi
кесовних i покрlвельних роботах;
- працlвники, зайнят у роэ3]дцi l осво€нн нафтO3их l

газових рOдовищi

особи, якl працюють y радiоапивно вебезпёчнiй зон ;

- особи, якl працюють з вибуховими речовинаии;

- дресирувальвики,

працiввики, що виконують роботи у пiдземних уйовах;
- iяша робота, пOз'язана з ризиkOм.
42.4,4,2, Фiзична робота:
- пDацввики, зайнятl ч г рвичо5идобувн Й промисловосгi
(працююч по видобуванвю на поверхвi),

прац вниуи, арацюю-| на будlвельних ме!ачiзмаr
(крановики, бульдозериfiи, екскаваторники, грёйдерви{и,

Засграхованоi особи, самогубсгва, спроб самоrубсtва,
психiчних розладlв у небезпечвlй сгадi (виключенням €
спроби спасiння людського житrя)i
4?,2,z.sплчьу iовiзуючого або радlоакгйвного
випромiнювання ядерний паливом, або будь-якими
радiса@вними вiдходами йо.о виробництва, або . tаслiдком
впливу будь-яких радiоаrгизвих,
вибухонебезпечних речовин ядерного виро6зицЕа або
(оff поневтiв цих рёчови3;
42,2,з, керчванвя засrрахованою особою будь яким
наземним, водним або повтряним транспортним засобом 6€з
вiдповiдноi пiдrоmвки i наявносri посвiдчення на право
керуванняl або передача керування транслортним заaобом
ocoбil яка не ма€ в]дповlдноi пiдготовки та посвiдчевня, або
перебуsала в сгавi алкогольного/ наркотиqвого, токсичного
сп'янlння або пiд дl€ю снодiйiих речовин. або

42,2,4, керування мотоцикла чи мопеда, якщо о6'€м його
двиryна перевищу€ 50 кубiчнgх сантиметрiв;
42,2,5, встановл€ння Застраховавlй особi в перiод дii доrо,
вору ФParyBaFHq п|двище-оl групи |нбалlдносli у пооiвqqннi
з !lt-iй групою iввалiдностl, яка була всrазовлена Застра
хованiй особi до дати п дписан}rя Договору сrрахування;
42,2,6, учаm Застрахованоi особи в парi або виконавзя
будь-яких риэиковавих дiй на умовах парi;
42,2,7, H@i випадки, передбачевi Правилами брахуванвя та
чинним законодавстaом Украiни,
42.З, Страховик не визва€ подiю сграховою та не
в]дшкодовY€ ходних витраr| якцоi
42,З.1, мета подоро){ l зазначена а Доrоворi, не вiдповiда€
фаfrчн,й vei подорочl санон на д.тч Ha(-a-Hq -одl,j

компресорвики та lн,);
працisниkи л coBoi! деревообробвоi,

- будiвельники та rвш рlзноробочi,
будlвельвих майданчиках;
- малярй, штукаryриi

працlвники сlльського rо.подарФа. якlпрацююъ ва полях;
поац]ввики фермерського господарсrва;

iH!]a робота, пов язава з фlзичними навантахензями,
42,4.5, Апrвп{й спорrвнrй вiдпочинок для тихl хто
плаву€ апивний вдпочино(l а також заняпя спортOм на
любительському р вн (за виключевням зимових видlв спорry),
42,4,6, Ехор€нал5нrй спорт, що воючаt - рсDtsолия-иi
вцпочияок поiздка на прськолихний курорт, або rвший

паперово целюлозlоi

якl працюють на



.a

краiнами чи зоною:
42,5,2, зона EUR+Eqvpt -
Шенгену та €гrпет,
42,5,3, зона wo]ld краiни c.iтy, за виOючення США,
казади, IэDаlлю, тайланда та двстралii.
42,5,4. зона WW - краiни aсьопо c.iтy, з урахуванням
США, Канади, IзраiПю, ТаЙланда та Двсгрdлii,

4з. порядок прt.пинЕння тл зиIни yPtoв договору
4З,1, Дiя Договору припr'няоься та втрача€ ч/нriс,ь за
згодою cтopiн, а такох:
4З,1,1. При закiнченнi сгроку дiiДоговору,
4З,1,2. При виконаннi Страховиком своiх зобов'язань за
договором у повному обсязi з дня осrаточного розрахунху
Mix стоDонами доrовоDу,
43.1,З, При несглат, Страхувальником cтpaYoвo грFмii, у
сгроки/ передбаченi договором,
4З,1,4, У випадку cмepтi Страхувальника фiзичноl особи чи
втрати ним дi€эдатносгi,
4З,1.5, При лiквiдацii Страховика у порядку, встановленому
чинни,,4 за конодавсгвом Украiни,
4З,1.6. При прийнятгi судового рLшення про визнання
Договору недlйсним,
4З.1,7, П9и досrрокоаому припиненнi Договору за вимогою
хоча б однi€i в cтopiн - з дняl насгупного за днен/ що
вказаний в письмовоllч повiдомленнl про факт припинення
дii, пOо Haмip досrроково припинити дi,о Аоговору сторони
зобов'язанl письмово rов|домиlи одrа однy Fe пi]нiше, як зd
З0 календаоних днlв до дати припинення дiДоговору.
4З,1,8, 8 випадках, передбачених чинним
законодавством Украiни,
4З,1.9, Дiю Договору мохе б}ти досrроково припинено за
вимогою Страхувальника або страховика, згiдно з умовами

4З.1,10,У разi досгрокового припинення дii ДоговорY за
sимогою Страхувальвика Страховик поsерта€ йому crpaxoвi
платехi за перiод, що залиl]]ився до закiнчення дii договоруl
з вирахуванням нориативних витрат на ведення справи в

розмiрi 50 О/о вiд сrрахового платеху, Якщо вимога
СтрахYвальника обумоsлева поруL!евням Страховиком умов
Договору, то ооаннlй rоверlа€ Страхувdльниву сппачеri нич
cтpaxoвi плат€хi повнiсгю,
4З.1,11, При досгроковоfiу припиненнi дii Договору за
виЕогою Страховика С'рахYвdльнику говер,аюrься повчiсю
сплачен ним сграховi платех , Якщо вимога Страховика
зумовлена невиконанням Страхувальником умов Доrовору, то
Страховик пов€рта€ Страхувальнику сграховi платехi за
пеDiод. що залиlJ]ився до эакiнчення дi договору, з
вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в

розмiрi 50 0/о вiд сграхового платеху,
4З,1,12,Сторони дiЙшли згоди, що не допуска€ться
говерненtsя гроlJJовиi чоцI|в |oTlBKoo, якщо сггаховl платех,
було здrйснено в безготiвковiй формi за умови досrрокового
припинення Договору.
4З,2, Змiна умов договору проводиться за зrодою
Страхувальника i Страховика на пiдставi заяви однl€i з cтopiH
протягом З (трьох) робочйх дн в з моменту одерхання заяви
другою Сторовою та оФормлюсгься додатковою угодою, що
Пdt tsеВЦ'€МFОlО ЧаСrинОЮ ДО'ОВОРУ ] MoMeiTy П,ДПИLаrнq

Сторонами, Якщо Сторони не досягли згоди про внесення
змiн ] доповнень до Догоаору протягом цього сгрокуl
Сторона. цо вимага€ внесення таких зltliн, ltla€ право в
односгороtsчьому порядrу досrооково припинит. дiю
Договору, Такий Договiр досrрокоао лрипиня€ свою дiю на З0
(тридrqтииJ день з дати письл,lовоIо повшомлеlня бYдь,яко
iз cтopiн про реалiзацiю HlJJoю Стороноо договору свог0
права на дострокове припине8ня дii Договору з дотриманням
виlqог п,п.43.1,11-4з.1.12.

44. порядок аирIlлЕння спорIв.
ВIДПОВIДМЬНIСТЬ CTOPlH
44,1, споDи. що виникають у зв'язку з виконанням умов
договору сграхування, вирiшуються Сторонами шляхом

44 2, У pal, недосяlненFя ,lгоди Jляхом пере,овооiв, сгори
вирilJJуються вlдповiднодо чинного законодавсгва Украiви.
44,З, за невиконання або виконання
прийнятих на себе зобов'язань Сторони нес}ть
вiдповдальнiсгь вiдповiдно до чинного законодавсгва

44,4, При поручrенн] сгрокiв сграховоi виплати Страховик на
письмову вимоry Страхуsальника (вигодонабyвача) сплачу€
пеню у розмiрi подвiйноi облlковоi сrавки нацiонального
баiру У<ра,ни вlд суми rросрочеiого пла-еху за .оrчий
день просrрочення. До розрахункy береться облiкова сгавка
нБУ на пеоший день такоrо просгрочення.

45, IHIлI уиов}t
45,1. IHU]i вiдносини, пов'язанi з умовами сrрахування за
цим Договором та не вр€ryльованl нимl регла,,iенryються
чинним законодавсгвом Украiни,
45-2, пlдписанням цього Договору, вlдпов]дно до Закону
украlни "Про захисr персональних даних" вiд 01,06,2010 р,
No2297 vI, сlрdхувальник фlзична о(оба надаL
безвiдкличну згоду щодо обробки його персональних даних
та лерсональних даних аиrодонабувача Страховиком з метою
здiйснення сграховоi дiяльносr, пов'язаноi з нею Фiнансово-
lосподарсь{о дlяльносrl rd ведення внylрlшrl, баз даниt
Страховика, Дана обробка мохе також здiйснюватися будь
якими третiми особамиl яким Страховик надав таке право
зriдно з чинним законодавсrвом Украiни, Страхувальник
посвiдчу€, що ознайомлений(а) зi своiми правами як суб'€кта
персональних даних, вцповiдно до Закону Украlни "про
эахисг персональних даних" вiд 01,06,2О10 р, Nq2297-vl, а
також повдомлений про т€, що з моменry укладення цього
договоDy персональнl данi страхувальника, засграхованоi
особи та Вигодонабувача, зазначенi у Hbo,ny, будrгь включен]

до бази персональних даних Страховика,
45,З, cвoiм пiдписоlt Страхувальник пiдтверджу€ Факт
отримання вiд Страховика до Mo,,ieHTy укладення цього

договору iнформацii вiдповlдно до ч.2 сг.l2 закону Украiни
про фнаtsсовl послуги Ia державне оегулюваiья ричкiв

фiнансових послуr" вiд 12,07.2О01 р, J,{s2664,IlI (iз змiнами i

доповяеннями) у поввому обсязi- Страхувальфих
пiдтверджу€, що надана йому нфорнацlя, забезпечила
правильне розуDtiння cyтl Takoi фiнансовоi посJlуги без
нав'язуsання ii придбання,
45,4,Пiдписання1,1 цього договору Страхувальник
пiдтвердху€ право Страховика вимагати вiд Страхувальника
та обов'язок Страхувальника вадати Страховику iнформацiю
та/або документи, необхiднi для виконаняя Страховиком
вимоl Закону Укра:ни "Про запобlгання la протидiо
легал]эацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
lJJляхом, фiнансуваNню тероризму та Фiвансуванню
розповсюдження зброi масового энищення",
45,5. 3аххсr пра. спожх.ачi. здiйсню€ться вiдповiдно до
законодавства про захисг прав спохивачiв та законодавсrва
ч сФерi ринкiв фiнансових послуr, Реквiзити регулюlочих

45.5,1, Орган, що зд йсню€ державне регулювання
начiональний банк УкDаiни, Мiсцезваходхевня: вyл,

Ir,с.rтлська, 9, м, Киjв, 01601.тел,: о 8о0 5о5 2lю,
E-mai : пьUб)Ьапk.ооч,Uа, щцц-Lа,п!.s9!.!а.
45-5,2, Орrан з питань захисry прав споживачiв - Деохавна
сгч86а УкDа,ни з ]и'ань бе]гечносl чаDqови\ поодчrтlв та
*"-i с"ь*""а",в, мlсцезчауодженчс: 0100L ц, киlв, вул,

йрiнченка, 1, тел,: (о44) 279 lz,7o,
E-mail: q!оdяsý.gа!.ца, www, d Dýs_.ga!.]!a.

BaplaHT пO]Фки, що передбача€ катання на лихах(сноубордl)
в гiрськiй мiсцевосгi
42,4.6,1, Страхуванняlч за цi€ю 0фертоlо не покриваФться
ексгремальнi види спорту та вiдпочинку, наприtrад: водний
ексгрiм (дайвiнг, рафтинr), Bcl види повiтряного eкcrplмy,
гьlрськийексгрiм (альпiнiэм, маунтiнбайк, скелелазання,
льодолазання. Bci види спелеологii), наземний ексгрiм
(паркур, скейтбординг, ВМХ, велотрiал, трюки/акробатика на
велоLипедаt, вчлканобоодiьг, бlлдерliг та iH|JJi види,
пов'язанi з пiдкоренням висотних будiвель та споруд), та

42,4,7, Профссiйвrй .порт - дяльнlсгь, спрямована на
органlзацlю та проведення спортивних заходiв (змагань,
тренувальних збор!в тощо), за п дготовку та учасгь в яких у
якосri cвo€i ocнoвHoi дiяльноfri спортсмени отрииують
винагороду або заробiтну плаry,

42.5, Тлумачення TePrTopai дai Доrовору:
425,L Терпорiя дir (Mlc-e 4,1) Договору териrорiя
подорох(i, що визначена у Договорl одвi€ю або кiлькома

краiви €вропивкл,краiни
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46. опис прогрлt4 стрАхувлння
46.1. ocHoBHI прогрдлlи стрдхувдння поророжуючих зл кордон

'porpaxa 
Br:paтx, цо .lдl|rкодоlуlотDся ctP.xorrxorr Лllihх аа о6 Gхбняr

Анбулаторнеr|iку.анн, та дiаrност.rка
Не.iдкладнёстацiонарнелiху.анн,
Лlкування в стацiоl.арiдо 15
дiбпiслязакiнчехнlперiодустраху.ахня в rёжах сrраховоi сунхД1 tЛвндка(невiдкпадна)riедrчнадопоriоfа

(EKoloH) оплата
.арrостlпрrзнач€ниuaкарехrrедrкамёнтi.абокойп.н.ац
iявllтрат на i.xпрllдбання
невiдкrадна сто атоло.iчна допойоrа 15о EuR/Uso
Транспортування до лiку.альноrо заиаду 1 ООО EuR/UsD
Вхтрат, за про.раною Д1 В r.reriax наведенrх вrщё лiмiтiв

В1 Транспортуваннi :}acтpaxoвaнoi осо6, з-за кордону до(Стандарт) йедхчноrо закладY в yKPaiHi 1о ооо EUR/usD
Репатрiацiя ocтaHKi!
Вхтрати эа проfраною в1 в йеi(ах на.едених вице лiмiтi.

Проi'зд одlli€i особt в ёкономiчноЕу
__ Вятрати на вiзхI блr!ькоrc родrча (у випадку класa. 3аrалоl{ до 4ОО EUR/USD;

__"a _ пер€6уванн, Засrраховаяо'i особи в Yкоаах стацiонару Прожr.ання в готёлi Tepmiнoм до(tл|т) понад 1о дi6) 5 (п'яти) дiб з о.латоlо н€ бiльlл€
5О EuR/UsD за одну добу проживання

Досrрокове повернення дiтей Застрахованоi особи BiKoH ПроiЭд 9 еконоиiчному класa
до 16 poкiв 4ОО CuR/UsD

46.2. прогрдид стрдхувдння подорожуючих зд кордон ,covlD19"

crpaxo.a сахаЗО Ц)О EuR {по KypcY НБУ на дату укладеяня Договору)
Проrр.t.а Вrтра , що .lдlrtходо.Yiотьс, GтPrxo.llкoli Лiнiтх т. обri.жGнхя

вrlтраiи за оснозними проfра айп л1l B1l с1 BireЖat ЛiМЁЬ 
'rЗНа' проrрайою сrрахування

лiкY.анняСОvID19 а саl.е:
Дiаrносrика за прязначеннян лiкаря, у разi aля.лaння
сиffптойiв iхфiкуванняСОvlD 1 ООО EUR/USD за проrрайою А1
Вххлик rлвllдхоi допоrrоrlr або дrплопованоrо лIкаряcovlDlg мя надання Tepмiнo.oi допомоrи в разi хасrання
страховоrо вrпадку З ООО ЕUR/usDза проrрано.о В1
Прх наязноGтl иёдпчнrх пока3ань, транспортування
Застрахованоi осо6, в медичнrй зашад в разi настання
сrраховоrо випадку 5 ООО ЕUR/usDза проrраrо,о с1
Лlкуваннi в умова, невiдхладхого сrацiонару, в разi
насrання страхозоrо lrпадку. тёриlнов нё бiльше 14 дlб

46,з. пРогРАl,tА стРАхУвАння подоРожУючrх зА коРАон D1 (дл, тих хто iae на робоry таlабо навчання)

Програt а Виrрати, цо вiдшкодовуютьсi Страхо.икоri Лiмiти та обн€ження
Амбулаторвё лIхування та дiаriосrr(а
невiд|спаднё сlацiонарве лiку.анн,
Лiкуванн, . стацiонарi до 15 дIб пIсля закlнчённi
перiоду страху.ання
lЛ.хдка (нё.iдкладна) ff едrчнадопомога

Dl Оплата .apтocTi призначенrх лiкарей мёдrкаitёнri. або В irёжах стDаховоi сvми
коrrпепсацiя вrтрат аа ix прrдбання
Транспорry.анхя до лiкY.альноrо закладу
Транспорrу.а!{ня Засrрахованоi осо6, з-за (ордону до
хёднчно.о закладч . yкpaiнi
Репатрiацiя oclaHtiB
Нёвiдиадна стойатологiчна допомоrа 15О EUR

Страхо.а .упа ЗО ООО EUR (по курсу НбУ ва дату уgадення Договору)
1. Tept.llн страхування - .aд 1 йiсяця до 1 року

ОСОбЛХ.i 2. терпторii дiI доrовору - €.ропа, Kpaixx lл€нr€нськоi уrоди

прЬБiiи: З. BiK Застрахованих осiб вiд 14 до 64 рокiэ (эклlочно)

4. ileтa подорох(l -робоtа. на.чанн,



46.4, ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУlС!!4Х ЗА кОРДОrt F1 (за межам, Уkраiфи)

J, ы,oк,]r,ft,

лiмiти та обнеженняBrtpaтt. що вiдшкодо!Y|отьсr Страrо.иl.оя
Авбулаторнелiкуэання та дiаrносrriа
Невiдкладнесrацiонарнел iкубаввr
Лikуваввr в dацiояарi до 15
дiблiслtзакiЕчеtti пёрiодусrрахYванi,
tлэйдка (незiдl(rl.дна) iедхснадопоiоrа

вартостiлризначефlхлiхарен недrканентiвабокомпёясац
irвитрат на iхпрrдбаннr
транспорryвання Заораlовафоi особя з-за кордофY до
иёдичноrо закладY в yKpaiнi
РепатрiацirоФанхi.

Страхова суна З0 ООО EUR /usD
1. Проrраl.lа п€редбачаG dрахуваян! подорожуючих .а *ордоff тИькх Еа Yиовах отрrнанн,

raульт.вiэи або вiз, на строх 1 piK
2. Доrовiр дi€ тiлькt до настанiя першоrо сраховоrо вlпадку
З. Tepxтopi. дii доrовору - €врола, Краiня uJei.effcbKoi уrод,
4, Bix 3асrрахованих о.iб вiд 17 до 5о
5, йета подороr.i: ryрrз;; робота, навчанн.

в межах ýаlомеiоrо сублiнiту
1lъ crPaxoBo'j cyir

з о00 EUR/UsD

46.5. прогрА1.1А стрАхувАння ФIнАнсових ризикIв, понЕсЕних внАслIдок АнулювАння подорожt

Страхо.i рtз rlr
1, Смерть Засграхованоi особи або члена ii роди!tr (дiтей, батькiвl друхиви/соловlка. рiдних сесfер чи братiз)

2, Раптовий роуад здоров'я i е Kcrpeн операцп, переОуваянч на Фац]онарвому лltsуванвl бlльше 5 (п'яти) календаРних двlв
включно, травм вахкого сryпеsю у Засграховаsоl особи або у члена ai родиви, в перlод дii цього договоруl якщо €
медиснi приписи щодо заборони подорожl та необх дноGi лiкуванвя (у випадку в дс}твосr iвщих прямих дiсздатвих
род!чiв - при веобхiдност догляду за посрамалими члевами с M'i Засграховавоi особи; tнфекц йвi захворювання якi

iкування (призначенвя карантиву),
З. ПоUJкодхепня, знищенвя нерухоtlого майна Застрахованоi особи в перiод дii цього До.овору внасл док пожехl, вибуху,

свхiйного лиха, протиправних дiй aeтix ос б у випадкуl якщо Ереryлювавня вамiдкlв тако.о эаподiяния збиRу flотребУ€
беэпос€редньоiлрисугносгi Застахоэаноi особи на мiсцi под]lта/або о6'€rгивно переr!кодха€ зд йснёвню ран UJe

lапланованоi подоро\,;
4, Необхцнiсrь учасгi Застраховавоi особи у судовому засдавн та присутностi у мlсцlтакого засlдавняl якщо вона €

вiдповiдачеи, сgiдком або ва це € постанова суду, але у тих випадках якцо фаптого, цо такий розгляд лрипада€ на
перiод эапланованоi подорохl та о6'€пивно перешкодяа€ ii зд йсвевню ве був вiдомий ЗаФрахован]й особi;

5, зап знення на рейс для зд йсвення подорохl у зв'яэку э нещасним випадкомl дорожньо,транспортно пригодОЮ чи
поломкою гроfiадського тз (kplм Takci), на якому Засграхована особа пря1,1увала до аерOпорry чи вокзалу/ а також у раз
запlэ-ення прибуm реr,су з lншого MlcTa;

6, Офiцiйве оголоU]ення краiни (рег]ону, !iclа) посrlйного прох(иванsя або краiни тимчасозоrо перебування (м]сця

заброньовано'i подорожl: рег!онуl Hicra)l зоною сгих йного лиха, а такох в раэl Фрайку перевlзNикiв, народвоrо
заворуUJе]tsс, еп,деqп, тёрооисич]и, ал в;

7, вiдмiна авiакомпанi€ю авiарейсу чере! закрипя повiтрявого просrору над територt€ю краiни тимчасово.о перебування,
внаслlдок сгФ( йних явищ та впливу вавколичrнього середовища;

8. Неотримання Засграхованою особою в'iзноi вiзи до краiни тимqасового перёбуванвя за умови сво€часно подачi повного
пакеry докуиентiв, необхiдвих для одержання вlзи та оформлевих вшпоý дно до вимог Консуль-ва (Посольсrва) краlви
тимчасового перебуваsня, а такох за умови вiдсутвосrt ранiше отриманоi в дffови у видач вlзи до rраiни/ куди
.лану€ться подорох для Bcix забрахованих ос 6;

9, Банкр}тсrво ryроператора (за уffови, цо туропераюр , рёзидевт Украlнй) в пер од дii До.овору Фрахуванвr,

Дорiвню€ вартоб' подорохi эriдно договору на ryристичне обФуговувавня, але не бiльшё екбiвал€вry
Страхо.а суха 7 000 (сеfiи тисяч) EURo/U5D на кохну Застраховану особуl зазвачену у договор] на ryрисrйчне

обслуговування,
TёPxrOPjr Дii -ериторlя укрdlни та териrcрlс .рd н/ (/раlя) подорочl,

доrо.ору

стрАховА коtlпАнIя -БрокБIзнЕс"
и Киi!,04050, вул, Блоруська,З
тФ/фаkс (044) 246rr' 22
E-ma,]] пJобььs.оm u-a
бlр IsАNUА5jзоо465!a!йооо265о2зо2159ов ryок Ат ощадбанк",

/голова правлiнняКрасноруцьхий П,а,/


