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пуБшtIнА оФЕртл щодо уклАшння договору доБровtльного комILпЕксного
МDКНАРОД{ОГО CTPAXYBAHHrI ПОДОРОЖУЮЧID( ЗЖОРДОН
PIJBLIC ОFFЕR ON VOLUNTARY COMPREHENSIVE INТЕRNАТIОNЛL TRAVEL INSURANCB CONTRACT
CONCLUSION

оФЕртА }l}001/оплL
м.

(01) липня 2021 р.

Киiв

зАг.{пьшумови

l2.1. I_1я rrублiчна ферга (дшti - оферга) е фiчiliною прпозицiсю Стра,ховшса невизначеному колу лiездапло< фiзичних осiб ушасти з
Сrрасовиком е,пекгроншtй комплексний мiжнар.шпrйдоговiр сграryвiшня подоржуючюс(далri-.Щоговiр).
l2.2. Оферга е стаtцаргною формою в розупriннi с,гаrтi 634 Щивiльного кодексу Уryаrни, яку може ащегryваги iнша особа цuID(ом
приеднання до

Hei'.

l2.З. Щана верiя офрти введена в дiю 0l лшIrrя 202l

рку та лiе до скасувruпrя або введешш в дiю новоТ Bepii.
l2.4.Стра:сувшtьником е дiездатна фiзична особа, яка приеднапаоя по uieT оферм вiдповiдно до положень сгагей 634, 642 Щивiльног0 кодексу
Yryat'ш та уклqца€ з Страховиком договiр IIlJяxoM акцегrryваш{я чiсТ Оферги.
l2.5..Щоrовiр уIшадаегься вiдгrовiдно до <<flрави.гl лбрвЬноm fiрахування медичшо( вLпраD) з.пвердкеню(.Щержавною комiсiею з ринкiв
фiнансовlоt пооrуг Уryани з.l номером 2ll7003 вiд 19.01.2017 року (Лiцензiя АВ NФ47l98 вiд 24.11.20l0p.), <<IIравш лобрвЬного
СтРа)ryвання вИ нещасню< випадкiв> з.rтвердкенш(.Щерlкавною комiсiею з plTlKiB фiнаrrсовrл< посJIуг Украi'rи и номФом 1093 вiд 26.06.20l8
ptcy (Лiцензiя дВ J,lЪ547l9l вiд 24.10.20l0 р.), <ДобрвЬног0 стрilхування вiдповiдальносгi перл трегiми особами (irпшоТ нiж пердбачена
пУнКIIlми 12-14 сгаггi б Закону Уr9аhи <Лро сграrування> (нова релакцiя) затвердженID(,Щеркавною комiсiею з ринкiв фiнансовло< пос.пуг
Уtqаt'tшл за номерм 1513425 вiд 31.10.2013 (Лiцензiя дВ NФ47204 вй 24.11.20l0р.),<<ГIравlшI добрвiльного сгрФryвшrня фiнансовlо< ризикiв>
ЧреРДкеtflц Щержавною комiсiею з ринкiв фiнансовlлt послуг Украiни зtl номерм l880l37 вtд21.12.2007 poIcy (Лiuеlвiя ДВ N5472l2 вiд
24.1 1.20lф.), (н4дапi - <Лравиш)
1216. Пiлгlисаrrл Страхувапьником ч. 1 ,Щоговору та сплaпа стрatховогo rшfivrry ввФкal€ться безрловним прlйrяггям (акчеrrгом)
умов
Офер*.

l2.7..Ha вшлоry олнiеТ iз сгорiн, Сюроrпл зобов'язанi вiдгвориm.Щоговiр на паперовому Hocii прсrгягом п'япл робочrл< днiв з дня пред'яв.пення
такоi письмовот вимоги.

роздlл

доБровUьнЕ стр,лхувАння мЕдичних ритрАт пш чАс подорожI
13. прЕдчIЕт договору стрАхувлння
1.

l3.1. Предлеrом,Щоговору gгрФryвання е MafuroBi irrгерси, що не суперечать закону, пов'язанi з )lýlттям, злоров'ям ЗасграховаrоТособи та
медичними в}прапtми ЗастрхованоТ особи, а також iT додаIковими в}прaпап,tи, якi безпосередъо пов'язанi з HtlcTzlHHrlM стрФ(овог0
випад(у пц час цiйснення Застрш<ованою особою подоржi (поiзлки).
14.

визнлчЕння тА пЕрЕлIк стрАхових ризикIв тА стрАхових випАдкIв

l4.1. Стра,ховий ризик - певна подiя, на випадок якот проводлrься сграхувarння i яка мас ознtlки ймовiрносгi та випадковосгi насга{ня. За

д.rним догOвором з:lстрЕжованi насгупнi ризики:
14.1.1. юсгре з.цворюв{lння;
l4.1.2. загосгрення хрнiчноТ хвороби;
14.1.3. ртlад здоров'я ЗастраховаrоТ особи,що

е нас.пiдком нещчlýною випажу, яюtйтрапився iз Засгра,хованою особою пiд час дiТ
договору сrраryвання та на териюрii дiТдоговору сrрахуваilrя;
14.1.4. сме,рь3асгрх,ованоiособи внаспiдок гOсrрог0 зашорювtлнЕя, загострення хрнiчноТхворби або нсщtюноro випадку
l4.2. Сгржовtп,t випадом € доlryментаьно пiдгвердlсенi вrrрапа Стршqвапьника (засгрzuхбвшот особи таlабо Спецiйiюваlот сrrркби
Сгрховrлса (Асисrшry)) на ошЕry BapгocTi наддrоi йому мед.rчяоi, медико-санiтарноi, мЪдлчно-транспорrтrоТ допомоги та iш.rrш< пЙrrу.,
обраlпrх вiшlовiщrою прrрамою сгр8хування' пiд час подорожi, а сап4е:
14.2-1..амбулаюрне лilryваIil{Я та дiагноfilil<а - екстрене та невiдкладне консервttтивне та оперативне лitсувшlня в амбулаторнополlкпlнlчних р(овах;
14.2.2. невiдкладlе йацiонарне лiцуваl+lя;
l4.2.З. лirсування в сrаrдiонарi сгроком до 15 дiб пiс.пя закiнчення перiолу стрtlхув.lння, якщо це необхiдно зtl медичними показ:rннями;

14.2.4. швидка (невiдсlraщrа) мед{чна допомога;
14.2.5. невiдсllадна стоматOлогiчна допомогц
14.2.6. оrrлrга вауrосгi призначенI,D( лiкарем медикамекгiв або компенсацiя вшраг Haix прилбання;
14.2.7. трнспорryван}rrl до лiкувального зак.па.ry у разi, якщо стан здоров'я не дозвоJIяе пересуватися самосгiйно;
14.2.8. транспорryванш Засгра,ховаrоТ особл, що пербрас на cTauioHapHoMy лiкуваннi, з-за корло"у до мед,rчноr0 за,qа.ry, найблюr<чого
до

прживанrя на териюрii Уlраihи (меллrчна ева<уацiя)j
l1.?.?l Репагрiаriя осгаrкiв до Micrrя посгiйпrого прживaння натерrюрiТ УrсраЪи у разi смергi;
|4.2.|0, поховання в r9aihi за мiсцем смергi;

мiсItя посгiйноrc

|4.2.1l, про'tзд в обидва кiнlц та пржив€lнкя в гсrгgri од{ою з повнолiтнiх близькlо< родлчiв ЗастраховшоТ особи з терлпорiТ УкраrЪи,
три_ваlriсгь iiлiцуваrrня в сгацiонарi в r<paihi шшrчасовоrо пербуваrrня перевиuдуе l0 лiб;
14.2.12. дострокове повернення неповно.гtiтнiх дiтей Засгроiованоi особи до мiсяця

супрвiдтрегюю осбою.
r5.

виключЕння

Iз

ii

постiйноrо прожив€lн}Ul т4 у разi необхiдносгi, iх

стрлхових випддкIв тл оБмЕжЕння стрлхувАння

l5.1.Виключеннями iз стрtlхових випадкiв

е:

якцо

tS.l.t.Лiкування та дiагностика хронiчних захворювань

в
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стадiТ peMiciT, вроджених аномалiй, деформаuiй

та хромосбмних

порушень, спадкових хвороб.
tS.f.Z. НовоУтворення, хворобИ ендокринноТ системИ та органiВ (чукровий дiабет, тиреоiдит тощо), oKpiM cTaHiB, що загрожують
життю застрахованоТ особи.
якщо вони на стадiТзагострення). психiчнi захворювання та
l5.1.3.HepBoBi захворювання (KpiM невритiв, раликулiтiв,
"(психЪпатii', невралгiй,
неврози, астено-депресивнi стани, соматоформнi вегетативнi розлади
пов'язанi з ними трiвматичнi' поr*одr*еп"я
,ourol' ncr*oTepani", логопедичНа та фонiатРична допомОга, з застосУвання нейрОлептикiв, транквiлiзатОрiв, антидепресантiв,
снодiйних та заспокiйливих препаратiв.
ij.i];. Ё;".р"ч"i .u*"op19rurr, та захворюваня, що передаються переважно статевим шляхом, iмунолефiuитний стан, СНlД,
порушення lмонологlчного стану.
усклалнення (хондрози,
tS.i.S.системнi захворювання споJryчноТ тканини, дегенеративно-листрофiчнi змiни, хвороби та
артрози, остеоартрози тощо);
iЗ.i.О. irорОбЙ KpoBi та кровотвОрних органiв, хронiчнi хвороби периферiйних судин (варикозна хвороба, облiтеруючий
енлартерiiТта атероскJIероз, хронiчна венозна/лiмфатична недостатнiсть, геморо_Й тощо).
l5.1.7. Ёпiдемiчнi'та панiемiчнi хвороби, особливо небезпечнi iнфекчiI, хронiчнi персисryючi iнфекrriТ (ЕСНО. TORCH ТОЩО);
l 5. 1.8. Гостра та хронiчна променева хвороба.
l5.1.9.Буль'-якi розлали ,лоро"'", ускладнення або смерть в результатi невиконання рекомендацiй лiкуючого лiкаря, побiчнi дii
лiкiв, що не були призначенi лiкарем.
l5.1.10. ЗахвЬрювання або наслiдки (ускладнення) захворювань на BipycHi гепатити таryберкульоз.
органiв слуху (наявнiсть сiрчанйх пробок, ускJlаднення внаслiдок переохолодження таlабо
l5.1.1l. Захворювання та

ii

розJIади
попадання води) KpiM гострого захворювання.

l5.1.12. Грибковi'ru л.р*-ологiчнi хвороби, алергiчниЙ дерматит, в тому _числi викликаний впливом ультрафiолетового
випромiнЁвання, соп"чнi опiки I-го та II-io сryпеню, KpiM випалкiв, що потребують негайноТ допомоги лiкаря для врятування

життя ЗастрахованоТ особи.

l5.1.13. Захворюваннятастани,щовиникJIидо початкуперiолустрахуваннята./абонатериторiтпостiйногомiсuяпроживання,шо

призвели. до медичних чи додаткових витрат пiд час полорожi; а також захворювання та стани, якl виникли пlсля повернення з
подорожl.

вiдмедичнотевакуацii домlсцяпостlйногопроживання.
l5.1.14. Подальшелiкування,якщозастрахованаособавiдмовлясться
l5.1.15. медичний огляд та надання послуг, що не € обrрунтовано необхiдними або невiдкладниМи З МеДИЧНОТ ТОЧКИ ЗОРУ, ЧИ Не
входять у призначене лiкарем лiкування.
l5.1.16. Послуги та лiкування, яке можна вiдкласти до повернення з подорожi, в тому числl проведення хlрургlчних операцlи, якl
до закiнчення подорожi можливо замiнити курсом консервативного лiкування
загрозижиттюзастрахованотособи),лiкарськихекспертиз,
l5.1.17. Провеленнявакцинацiй(окрiмвакчйнацiтпроти'правця,уразi
iнструментальних та лабораторних дослiджень, не пов'язаних iз страховим випадком.
l5.1.i8. Bci види пластичних, реконструктивних та косметичних операчiй i прочелур, Bci види протезування та трансплантацll
органiв, .Щ,iагностика та лiкування целюлiry, ожирiння, метаболiчного синдрому.
l5.1.19. Стоматологiчне лiкування, oKpiM невiдкладноТ допомоги.
l5.1.20. ФiзiотерапеВтичне лiкування, ЛФК талiкування нетраличiйними методами, використання лазерних технологlи;

l5.1.21. шryчнёзаплiднення,пiпуru""rбезплiддя,клiмактеричнийсиндром,заходи.пОЗапобiгаННЮВаГiТНОСТi.
15.1.22. ЗахЬди та витрати, спрrЙо"анi на збереження вагiтЪостi, пов'язанi з вагiтнiстю понад 26 тижнiв,.пологами,.дiагностикою
вагiтностi, перериванням вагiтностi, ведення вагiтностi, порушенням менструального циклу, ендометрlозом, okplМ cTaHtB, що

загрожують життю ЗастрахованоТ особи.
l5.1.23. Лiкування травм, отриманих через скоення Застрахованою особоюумиснихправопорушень.
15.1.24. Лiкування rрu"", одержаних в результатi керування Застрахованою особою транспортним засобом, якщо вона не мас
права керувати ним.
l3.1.25.'Самолiкуванням, лiкуванням особоЮ або закладом, що не мають вiдповiдних дозволlв на здIйснення медичноl
навмисними
дiяльностi у KpaTHi тимчасового перебування, а також лiкуванням захворювання чи травми, викликаних власними
тiлесних
собi
нанесення
навмисного
або.
ушкодже_нь.
самоryбства
!iями Застрахьваноi особи, у тому чйслi, спроб
l5.1.26. Лiкування захворювання чи 1paBM, що виникли внаслiдок дiТ iонiзуючоТ ралiаuiТ, радiоактивного забруднення буль,*оaо по*од*ення абО ,о*Ъ"ч""* чи вибухонебезпечниХ речовиН ядерногО виробництва або компонентiв цих речовин.
15.|.27. Надання транспортних послуг (TaKci, громадських транспорт тощо), oKpiM надання послуг Невiдкладного стацiонару або
транспортування зi стацiонару в стацiонар в рамках медичного транспортування.
t5.z. Сфаховик.не оплачуе BapTicTb лiкування й не вiдшкодовус витрати на медичну, медико-санlтарну та медично-транспортну
допомоry та lHml послуги:
l5.2.1. Якщо Застрахована особа перед мандрiвкою була визнана невилiковно хворою.

l5.2.2.y випадк;х, що сталися пiд uac подорожi, яку було здiйснено всупереч порадам лiкаря, абО З

МеТОЮ ЗаЗДil,'lеГiДЬ

спланованого чи перелбачуваного лiкування за кордоном.
15.2.з.Якi пов'язанi з наданняМ додаткового комфорry, а саме: телевiзору, телефону, кондицiонеру, послуг перукаря, масажиста,
косметолога, TaKci i т. iH.
l5.2.4. Що перевищують необхiднi, коли стан здоров'я ЗастрахованоТ особи покращився настiльки (за медичними показниками), що
вона сама, чи в супроводi iншот особи, може повернутися до кратни постiйного мiсця проживання.
з
l5.2.5. На бул"-r*.'проrезування, в томУ числi заЪезпечення зубними протезами або штучними зубами (KpiM екстреноТ допомоги
Тжi).
метою запобiгання ускJlаднень при приЙняттi
пDtlзначено?о
15.2.6. F[a лiкуванiя на mерumорii' краrнч mшмчасовоzо перебування пiсля dаmu, колu tta d!-MKY лiкаря.

Спеuiальоiiiiю Йуэrбою

Сmtrlаховuка (Дсuсmансо,vl, меdччне mоанспорmування с"мQltслцвttм За лlеOuЧНu.Мu ПОКа?аННЯМu,

x,.yсaнатopiях,бyДинкaxвiДпoчинкyтаiншиxкypopтних

закладах.

l5.2.8.намедичну репатрiацiю, якщо хвороба або тiлеснеушкодження несдоситьсерйозними за медичними покtваннями
лiкування може бути здiйснене за мiсцёзнаходженням Застрахованот особи, таlабо якщо захворювання не перешкоджае

1

продовженню подорожi чи самостiйному поверненню Застрахованот особи на територiю кратни постiйного мiсця проживання,
t 5.z.s, На лiкування на територiТ краТни постiйного проживання ЗастрахованОТ ОСОбИ.
l5.2.10. На оплаry npo*J,ru""' та iншi витратИ блйзькогО родичаЭасrрu*о"а"ОТ особИу випадкУ його_лприtЗлу ло краТни ri
тимчасового n"p,iOy,iu"rr, у puri з"а*од*Ё"", ЗастрахованоТ особи на'стацiонарному лiкуваннi менше l0 (лесяти) дiб внаслiдок
гострого захворювання, загострення хронtчвот хвороби, розладу здоров'я внаслiдок нещасного випадку.
15.2.1 l. Що ста.гtися внаслiдок пiрнання пiд вОДу з використанням дихальних апаратlв.
l5.2.12. Внаслiдок стрибкiв з висоти (iз парашутом, роупджампiнг тощо) в loмy числi у волу.
l5.2.13. Застрахована особа не повiдомилi.rрu*о"Й*u/uсисryючи службу СтрЬховика про страховий випадок на протязi 24 годин
без поважних на те причин.

Частина 2

rS.Z.i+. Застрахована особа не узгодила своТ подальшi дiТ зi Страховиком.
16. дli стрлхувлльникА (злстрлховлноi осоБи) в рАзl нлстлння подIi, якА мА€ ознАки стрАхового
випАдку

16.1.ПринастаннiвипадкУ,щоможебутивизнанийстрЕlховим,Засграхованаособа

протягом.24годинповинна:

16.1.1. ЗвернУтися до упо;;оваженоТ Спецiа,пiзованоТ Сlryжби СтрахоЪика (Асисгансу)'за тоrефоном, який зазначений у

!,оюворi, та сrфимати

рекомендацiТ щодо подальший дiй.

невiдlсltадна екстрена медична допомога а повiдомрпи пр це не можпиво до початку lt
24 годин з момеFrry отримання.необхiдноТдопомом Таке повiдомлення може бути
прOтяюм
передаеться
таке
повlдомJIення
0тримання,
ne]*u"e будь-якоЮ особою, що'дirгиме вiд iMeHi ЗасграхованоТ особй. Нёмоясливiсгь повiдоN{,лення Страховика таlабо уповновЕDкену
спечiаlliзовану сrryжбу Страховика (Асисганс) повинна бути пiдгвердкена Застрахованою особою доrсумент€шьно.
l 6. 1.3. Повiдомити уповноваясенiй Спецiапiюванiй с_гryжбi Страховика (Дсисгансу):

i6.t.z. я*що засграховаliй особi необхiдна

- назву cтpElxoBoT компанiТ
- номер доювору сгр€lхування
- ПIБ Засграхованоi особи
-

gгрк дiiдоювору

стрЕtхування

- мiсцезнаходження, телефон
- док.падний опис обgгавин випадt(у та харакгер необхiдноТ допомоги.
l Ь. t .+.

пi*,

звернення ло yno""o'"a*""oT Спёцi-i.ованоТ служби Страховика (Асисганry) виконувати Bci iT рекомендацiТ щодо подальших

дiй.

Вживати заходи щодо запобiгання та зменшення збrгкiв, завданих внаслiдок настання випадку, який ма€ ознаки стрalховою.
посJIуг чи
16.1.6. ЯкшrО СтрахувальнИк (Засграхована особа), за узгодженНям iз СтрахоВИКОМ, СtlП,t 9плтив. варгi_Фь нчанlх медичних
(Асисгансу)
Страховика
с.гryжби
Спецiа.лriзованоТ
прилбав медr*йейи за
довiреним лiкарём Страховика бо уповноваженоТ
""*.u""rи
рёuе*а"", СтраховиК вiдшкодову€ витрачену суплу на пlдставl документlв, якi пiлгверллqуюгь розмiр збmку.
irрЫу"аr,"""к (Засrрахована особа) може на свiйрозryл самосгiйно оплатити варгiсгь посJIуг,
ro.i.z. У разi настаннЯ
""пuд*.У
якщо ix очiкувана сума не перевиUдус 500 EURfuSD.
тiльки
перелбачёниХ умовами "rр*о"ой
цьою .Щоговору,
l 6. l .5.

пЕрЕлIкдокумЕнТlв, що пцтвЕрдЖуютЬ нАстАння стрлхового випАдку тА розмIр зБитку

17.
17.1. Страховик здiйсню€

виплаry страхового вiдшкоryвання на пiдсгавi докумекгiв:
(на фiрмовому бlанrсу або з вiдповiдним штампом) iз зазначеними_l|i]l1ч:у_l1чi.jр:j:ly
l7.1.1. довiдки_р&ý,нtry ,
"ед"чjо-'rаклrаry
медичнl поеIIуги, дlагностику,
дiагнозом, дагою звернення за медичною допомоюю, тривilлiстю лitсування, детапьними даними про наданl
призначенi медикаменти iз зазначенням'rх кiлькосгi та варюсгi;
l7.1.Z. peuemiB, якi випиЙi Заg:грахованiй особi лir<уючим лiкарем, на придбання медикаментiв iз зазначенням назви кожного необхiдного

препФrry:

l7.1.3. дега"пiзованих pMyHKiB за iншi медичнi пос.гryги з розбивкою ii за дагап,rи та Варпстю;
чеки,
l7.1.4. доrсумекгiв, Й пlдrr"рдr.уюrь факг оrrлIати За МеДИКаП,lенти, наданi медичнi посJIуги (рзрахунково-касовi доr<умеrrги, ToBapHi
тощо);
квltтанцii
кошIтiв,
банкiвськi
про
0тримання
розписка
i z. t.s. лоrryr.**ri. ynor"oru*egoT СпецiалiзованоТ с,цужби Страховика (Асисганry) щоДо BlпptlT, ПОВ'Я3аНИХ Зi СГРаХОВИМ ВИПаДКОМ.
17.1.6. свйцг"а Ъро смерть та доlсумеrпiв щодо пос,гтуг nepe*.r."", тiла або поховання з€t кордоном - у разi смергi Страхувапьника
(ЗасграхованоТ ос.оби);

iZ.t.7. ло*у"ентiв'компетентних._органiв, що пiдтверджують факт настання подiТ (причини iT виникнення), що мас

ознаки

страхового випадку, вlдповtдно до ll характеру;

вiтчизняного п€lспорry Страхува.пьника (ЗастрахованоТ особи);
закордонною пtlспорry Страхувальника (ЗасграхованоТ особи);
l 7. l , l0. копii iдеrпифiкацiйного номеру Страхувальника (ЗасграхованоТ особи);
l 7.1 .1 l . оригiналiв проiЗних докумеrпiв;
17.1,|2. договiр страхування (оригiнал чи копiя свого примiрника);
l 7. l . l 3. заяви на виплаry страхового вiдшкодування за формою Страховика;

l 7. l .8. копiТ
l 7. l .9. копiТ

17.|.l4. iнших докумепiiв зЬ вимогою СтрахЬвика для визначення характеру, обставин подiТ, яка ма€ ознаки страховогО випадку ll

наслiдкiв та розмiру збитку.

irрu*оr"* ма€ право iнiцiювати, а Застрахована особа зобов'язана проЙти ОгЛЯД, ОбСЛiДУr?'"',':Д::ry_:]
""ЪЪд*u*
клiнiчне обстеження у зазначених Страховиком медичних закJIадах та./або в експертних установах чи у вlдповlдних експертlв,
спецiалiстiв або фахiвui в.
мовами,
l7.2.B спiрних

l7.3. Перелiченi' у п.17 локументи повиннi бути наланi державною мовою. Якшо документи скпаденl lншими
страхувйьник (заътрахована особа) ма€ надати Страховику офiчiйний перекJIад.укра'tъською мовою.
чином копiях,
rZ]+. Ёсi зазначенi ло*у"."r" надаються, nor"o"y обсязiЪ оригiнальниi примiрниках, або в завiрених належним

з

наданням оригiналiв для звiрки Тх лостовiрностi.
18.

ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРЛХОВОГО ВIДШКОДУВАННЯ

вiдшкоryвання витрат подасться Страхува.пьникомдасграхованою особою на прсrгязi l 5 календарних днiв з дня повернення до
краrни посгiйного проживання.
l8.2. Страховик здiйснюс виIrлаry стр.lховою вiдшко.чування шляхом:
надання посJIуг
l 8.2.1 . Перерахування кошrгiв
рф"о* уповноваженоТ Спецiалiзова-lоТ сrryжби Страховика (Асисгансу), який органiзував
"u
настання стр€lхового випаДку та визначають вафсгь фаlсгично наданоi (необхiдноr) медичноТ
nu пiд"ruri
що пiл.rерл"iуоr"
l 8. l . Заява на

ло*,у".*r;",

бu*,

допомоги.

l8.2.2. Вiдшкоryвання Страхуваьнику (Засграхованiй особi) варгосгi отримачrх н_ер_]ýдичних послуг у разi.самосгiйноТ ix сплати за
бiльше 500 EURoruSD, за умови надання Bcix необхiдних докумеrпiв,
поюдкеннЯ зi iтра*о""пЙ uбо ,пцо Ъuрriсгь лiфвання .*-u
".
зазначених у п. l7 чьою,Ц,оговору.
посJIуги
l8.1.з, особi, яка оплатиJIа вrгрйи на репатрiачiю тiла Страхува.гrьника (ЗасграхованоТ особи), у випадIry, якщо оплата варгост цlеl
не здiйснювалась уповновЕDкеною Спецiалliзованою сrryжбою Страховика (Асисгансом).

мед,нну
lB.t.+. СтрахОвик вiдшкодОву€ в}пратИ згiдно З обраними програмами 9трчуванI1 (Додагки до цьою !оювору) на екстрену
суми та
межах
сrраховоТ
в
кордоном
за
ii
перебувtlння
час
допомоry та посJIуги, ,*i Оул'и наланi Страху"-r""ф (Засграховiнiй особi)- пiд
Страховика.
лiмЦ вiдповiдальносгi
згiдно з
l8.1.5, Страхова виплата Застрахованiй особi в YKparHi за послуги, наданi за кордоном, здiйснюсться в нацiональнiй валrсrгi УкраlЪи
в}прат.
нею
таких
налаry
здiйснення
курсом
НБУ
фiцiйним

роздIл 2. доБровIльнЕ стрАх}ълНня вlД нЕшлсноГо випАдкУ
19.

прЕдмЕт договору стрАхувАння

подорожУючих

Частина 2

майновi imереси Страхуваrьника тrабо Заgграхованот особи, що не суперечать чинноN{у

19.1. Прелмегом !,оювору страхування с
Укра'iни i йЪ'язанi й *n ..rM, здоров'ям та працездагнiсгю Страхуваrrьника (ЗастрtlхованоТ особи).

за*о"Йr".*у
20.

визнАчЕння тА пЕрЕлlкстрАхових випАдкIв

20.1.8 рамках цього Доювору пid нещаснtlц вuпаdком слiд вважати раrrгову, випадкову, корOткочасну подlю, незалежну вlд волl
якот насгав роапад здорв'я (травматичне пошкодження;
засграхованот особи (стрфвальника),
-огруиними що факгично вiлбулась i внаслiдок
(промисловими
або побутовими), недоброякiсними харчовими
хiмiчнйми
випадкове юсгре отрусrrя
речовинами
рослй"ами,
прф*", лiка""; уЪал,ення елекгриtiним струмом, вИмороження, опlки; розриви (поранення) органiв або'rх виrryчення внаслiдок невiрних
медичних манiгryлячiй) Засграхованоi особи (Страхувальника) або
20.2. Страховими випадками €:

ii смергь.

випадцу:
фвма/розчад здоров'я Страхувальника (Засграхованоi особи) .внаслiдок нещасного
20.2.2. вЬаношення СтрахувалIьнйr<у (Засграхованiй особi) первинноТ iнвапiдноgгi внаслiдок нещ€юного
20.2.3. смерть Страхувальника (ЗастрахованоТ особи) внаслiдок нещасногО ВиПаДкУ.

20.2.1.

2l.

виключЕння

Iз

стрдхових випддкIв тд оБмЕжЕння стрдхувдння

21.1. СтрахоВими випадками не ввФкаються та страхова виплата не здiйснюеться якщо подii', зазначенi
наслiдок:

випадку;

у п.20.2. цього Договору стilлися у

21.1.1. Огруення наркотиЧними абО юксичнимИ речовинами, ilлкоголеМ або iншими речовинами, якi вжива"lися з метою сп'янiння,
викJIючаючи випадки, коли вживЕlння даноi речовини стalлось в результатi прOтиправних дiТ трегiх осiб2l.1.2. Самоryбства Страхувальника (засграхованот особи) або спроби самоryбсгва або навмисного травмування;
il.r.i. сu"оЙкуваннЯ'або iншоЮ *.д"ч"о.о втручання, шо здiйснюсться iамим Страхувальником (Засграхованою особою) без меличного
призначення лIкаря.

2i.1.4. Захворювання Страхуваrrьника (засгра"хованот особи) за винятком правцю, сказу та iнших захворювань що перед€lються
тварин
21.1.5.
21.1.6.
21.1.7.
21.1.8.

через уlryси

та комах.

Учасгi Стра,хува.гrьника (ЗасграхованоТ особи) у сграйках, заколотЕlх, внутрlшнlх заворушеннях ющо.

Недсrгримання норм (правил) технiки безпеки прачi або виробничоТ caнiтapiT.
Подiй, що стЕlлися пiд час ув'язнення, арешту.
Подiй, що сftчrися з€t межами терлпорiТлiТ чього !оговору.
2l . l .9. Психiчного ротаф/.

21.I.10.Будь-яких'лiйСфахувальника(ЗасграхованоТособи)здiйсненихнеюусганi

аJIкогольногосп'янiння абопiдвпливомнаркотичних

чи токсичних речовин.
21.2. Страховими випадкЕlми не ввакаеться:
2l .2. l . iMepb Страхуваrrьника (ЗастрахованоТ особи) вiд захворювань, що не були наслiлком нещасною випадку.
21.2.2. Загосгрення хронiчноТ хвороби.

стрлхувдльникА (злстрАховдноi осоБи) в рАзl нАстАння подI[, якА мА€ ознАки стрАхового
випАдку
22. длi

22.\. При HacTaHHi врrпадку, що може бути визнаний страховим, Страхувальник (Засграхована особа) протягоМ 24 годиН повинна звернутисЯ
та отримати рекомендацiТ
дБ iпоЬпоrЙеноТ СпецiйiзованоТ .,пу*б" Страховика 1Асистансу) зi телефоном, який зазначений у !,оговорi,
щодо пода,rьший дiй.
iz.l. прЬr-м l5 днiВ пiсля закiнчеНня подорожi Страryва,rьник (Застрахована особа) повинен письмово зверкутися та надати Страховику
докумеtпи, необхiднi для прийняття рiшення про сгр€lхову виплату.
23.

пЕрЕлIк докумЕнТIв, що пIдтвЕрдЖують нАстлнtlя стрлхового випАдку тл розмIр зБитку

2З.l. При BcTaHoB,,IeHHi iнвапiдносгi або фавмi (тимчасовоlrлу ротlалi злоров'я) Страхувальник (Засграхована особа) надас:
23.1 .l .

письмову з€цву про настання стрzLхового випадtry та сграхову виIшtrry;

3]:i:1. T"Xi'#3I,if:;i,Ё*#nT!Ж,i*,", а ca,,le: лiкарняний лист, довiдку про непрацездагнiсть (у випадку непрацездатносгi), довiдку щодо
амбулаторною (сгачiонарного) лiкryвання; медичний висновок (травмгryнкг);
zз.f.+. лоrсументи, що поiвiдчуютьособу олерхсувача сграховот виплати (паспорг, iлекгифiкаuiйний код);
2З.l .5. довiдки компетентних органiв (вiлповiлно ло подi'r', що gгалася);
23.1.6. довiдки МСЕК про встановлення iнвалiдноgгi;
2з.1.7 . акr про нешасний випадок сrcпадений посадовими особами вiдповiдного зрzвкiц
2з.2.в разiёмергi Страхува.пьника (засграхованотособи) Вигодонафвач, визначений у встановленому законодавством порядку, нада€:
23.2.1 . письмову заяву на стрtlхову виIulату;
2З.2.2. копiю чього .Ц,оювору;

23.2,3. довiдку про причину cMepTi тасвi.шоцгво про смерть;

2З.2.4. аю про нещасний випадок вцповiдного зразка;

2З.2.5. довiдки компетентних органiв (вiдповiдно до подii, що сгалася);
23.2.6. свiдоrгво про пр€lво на спадщину завiрене в нотарiа.пьному порядку (лпя спалкосмuя);
23.2.7. лоr<умеrп, Йо посвiдчус особу, олержувача страховоТ виплати (паспорг, iдеmифiкацiйний код);

23.2.8. iншi докумеrrги, з€l вимогою Страховика.
2з.з. ЯкщО дlя отримання сграховоТ Ь"r,.r,r." необхiднi доlryменти, 0тримання яких в даний строк не € мо)tсrlивим (рirlгння господФського
bnu,lur"ry i т. iH.), Страхува,чьник (Засграхована особа) або Виголонафвач (спадкосмець Застрахованоi особи)
су.ry, свiдоцгво npb npu"o
"u
зЬбЬв'язаний ix налагЙ прсrгягом 2 (лвох) робочих днiв з дня отримання вiд вiдповiдних органiв.
24.

ПОРЯДОК ВИПЛЛТИ СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВЛННЯ

24.1.СтрахоЬик зобов'язаний в ирок не бiльше lb 1п'ятна,дttяги) робочих днiв здня одержання Bcix доlсуменгiв, необхiдних дпя сграховоi
виплати, скпасти сграховий дкг, або прийняти рiшення про вiдмову у сграховiй вигlпатi.
виплаry на ocHoBi
24.2. Страхова в"йrга здiйснюсгься в строк не бiльшЪ l5 1п'яijалйти) робочих.лнiв з дня прийнrггя р_iшення про
вказаний
на
банкiвський
перерахову€
т
ься
або
перекаюм
рахунок,
поштовим
nuay
Страховик4
u"p",
страхового акry та urnnu..y*oa,
страхувальником (засграхованою особою, Виюлонабувачем) у заявi на сграхову виплату.
24.3,Страховик здiйснюе сграхову виплату
24.З.l.i разi загибелi або cMepTi'CTp*yr-r""nu (ЗасграхованоТ особи) внаслiдок нещасного випадtry Вигодонабувачу або спалкосмцю у
розмiрi l 007о сграховоТ суми;
lнв€ullдностl
2аз.i.
олержання Страхува.пьником (застрахованою особою) травми внаслiдок нещасного випадку i вgгановлення групи
:

у разi
tй виплачусться:
група - l007o страховоТryмиl
lI група - 757о сграховоТ суми;
IlI група - 507о сграховоТ суми.

l

Частина 2
виплати
<CTpaxoBi
таблицi
вiдповiдно
до
(ЗаgграхованоТ
однорtlзово
особи)
Страхувальника
24.З.З.у разi травми/ротrа,ry здоров'я
у розмiрi
в разi травми iбо ушкоддень внутрiшнiх органiв та часгин тiлаr>, що с Додатком 4 до ПРаВил.

роздIл

з

доБровIльнЕ стрАхувАння вцповIдАJIьностI подорожУючих пЕрЕд трЕТIми осоБлми

25. п рЕдмЕт договору стрлхувАн ня
25.1. Прелметом !оговору стр€lхування с майновi iкгереси Стра,чуваrьника (ЗасграхованоТособ_и), якi не суперечать.кlкон.одавсгву Украtни,

осiб

шко,ry запоДiяну життю таlабо злоров'ю таlабо майну Трегiх
оОов'язком,
"iлr*оry"аr"
(Засграхованою
полорожi
закордон.
особою)
Страхува,rьником
поu'rзаЪi

2б.

з його

пiд час здiйснення

визндчЕння тл пЕрЕлIк стрдхових ризикIв тд стрдхових випддкIв

26. l

.

Страховими ризиками за умовами стр!Lхування цивiльноТ вiдповИальностi пiдчас подорОжi С:

_

26.t.t. Завdання taKodu.,r*urщ mаабi зdоров'ю Трепiх осiб внаслiдок лiй Страхува.пьника (ЗасграхОваНОТ

ОСОбИ) ПiД ЧаС ЗДiЙСНеННЯ

подорожi, а саме:

2б. l . l . l .Травма /тимчасова втрата прачезлагносгi Трегiх осiб;
26.1 .1.2. Вgганоьчення первинноi iнва,riдносгi TpeTi м особам ;
26.1 .1.З. Смергь Трсгiх осiб.

taKodu майну ТреmiХ осб внаслiдоК дiй СтрахуваПьника (ЗастраХованоi особи) пiд час здiйснення подорожi. .,
- пбдiir, передбачена доювором, яка вiдбулася i з наgганням якот виникас обов'язок Страховика здiйснlти виtIлаry
страхового вiлшкоryвання Трегiм особам (виголонафвачу) за стрtцовими ризиками, передбаченими цим договором та ма€в сукупностl
наступнi ознаки:
26.2.1. Подiя вiлбулась пiд час дiТ !,оговору та призвела до завдання шкоди життю таlабо злоров'ю, таlабо майну_ Трегiх осiб;
26.2.2.У зв'язку i подiсЮ Страхувальнику прел'явrенi вимоги, позови таlабо прегензiТ Трегiми особами, вiдповiдно до норм законодавства
Укра'rhИ або краihи, де здiйснюеться подорож Страхувальником (Засграхованою особою), про вiлшко.ryвання заподiяноТ Стра.хувальником
(Засграхованою особою) шкоди життю таlабо злоров'ю, таlабо майну Трегiх осiб.
26.2.3. Факг заподiяння шкоди таlабо з€lвдання збrгку е обrрунтованим та доведеним докумеrrгальнО.
26.3. Страхови к здi йсttюс виrшаry стржового вiдш коryвання
26.3.1. на пiдс:гавi рiшення .уry, що набрало законноТ сили i зобов'язус Страхувальника вiдшко.ryвати шко,ry завдану житпо та,/або
здоров'ю, таlабо маЙну TpeTix осiб, або
zв.з.z. в'добровiльному порядку (досулове вреryлювання)
разi пред'явпення Трегiми особами обгрунтованот прvгензii, вимоги
'tM
тrабо здоров'ю, таlабо маЙну, iз доt<умент.lльним пiдгвердrкенням
шкоди
жLrггю
СтрахувапьнИiч, *9лО'вiдшкоryЪанНЯ Ъавданоi'
компетентних органlв m/або оргiнiв охорони здоров'я, у випадкzlх встановлення причинно-наслiдкового зв'язку мiж подiсю, що мас ознаки
стрilховою випадку та завданою шкодою Трегiм особам.
26.З.З. Щобровiльне (досудове) вреryлювання можJlиве тiльки за умови письмовоТ згоди Страховика на досудове вреryлювання та за
вiдсутнЬй'мiж СтрфвЙЬником'1обобою, вiдповiда,,lьнiсгь якоТ засграхована) та Стра.ховиком будь-яких спорiв щодо всганов,пення факry
заподiяннЯ ,*од" ТрЙИ особi, прЙчиНно-наслiдковОю зв'язtсУ мiж подiсю, що ма€ оiнаки сграховою випадку та шкодою, завланою Трсгiй
особi i розмiру стр€lховою вiдшкоryвання.
26.4. СукупнiСть ycix прегензiй,виМог та позовiв, викпиканих однiсю подiсю ввФкаються одним стр€lховим випадком.

26. t.2. ЗавdаНня

26.2. Страховий випадок

:

у

27.

виключЕння

lз

стрлхових випАдкIв тА оБмЕжЕння стрАхувАння

27.1.Не ввaDкасться страховим випадком подiя, що стiшася прямо або опосередковtlно внаслiДок:
27. l .l . навмисних дiй Страryвальника (Засграхованоi особи);
27.|.2. навмисних дiй будь-яких трегiх осiб, спрямованих на настання сгрЕцового випzuI}ry;
27.1.З. змовиСтра.кувальника(особи,вiдповiдальнiсгьякоТзастрtlхована)татретьоТособи;
27.|.4. дiй абО бёздйльносгi Сфахува-пьнИка (особи, вiдповiдальнiсть якоТ засграхована), злiйснених в сганi алкоюльною, наркотичного або
токсичною сп'янiння;
27.1.5. поруШ.""rпрiriкгепекryшьноТь,rасноgгi:авторськихправ,патешгiв,правилвикористаннятовФнихзнакiв,марок,бренлiв;
27.I.6. poibore""' СтрахувЙьнИком (особою, вiдповiдапьнiсгь якоТ засграхована) або використання ним (нею) в особисгих цiлях
конфiленцiйноТ iнформачiil
27.1.7. необер.*"Ьйl Стра.хува.гrьника (особи, вiдповiда.ltьнiсть якот застр.lхована), у тому числi, якщо це вIrлинуло на збiльшення розмiру
шкоди. Пiл необережнiстю розумiсгься, що особа:
27.1.7.1. перелбачала моlк.лЙвigгь настання небезпечних наслiдкiв cBoii дiй (або бездiяльносгi), але легковФкнО розрЕLховув€IJIа на те, що вонИ
не наста}ryть;

?7.1.7.2..ire перелбачала мо}Фивостi настання небезпечних наслiдкiв cBo'rx дiЙ (або бездiяльноgгi), хоча повинна була та мала таку
можJIивlсть.
27.2. До страхових випадкiв не нtlлежать:
27.2,1. збуп,кИ, пов'язанi з договiрноЮ, господарською

та кримiнапьною вiдповiда,чьнiсгю Страхува,rьника (ЗасграхованоТ особи) перед
третiми особами, атакож збитки, завданi навколишньому середовиu\у;
i7.2.2. -подачи зблпки, завданi Страхувапьником (Застрахованою особою) будь-яким видом транспорту iз двиryном;
27.2.3. шкода чи збLfгки, завданi членам ciM'T Страхува,rьника(Засгра.хованоТ особи);
27.2.4. непрямi збрrгки Трегьот особи (в ТОГrry ЧИСЛi неустойка (штраф, пеня), моральна школа а також шкода завдана lм!дку аOо регryташl
трегiх осiб.), хоча вони i буп" u"*"*aHi фаховим випадком шкода чи збrгок, завданi пiд час учасгi в споргивних змаганнях таl або в
процесi пiдгоювки до них;
2|7.2.5. шкода чи збrгок, пов'язанi iз виробничою, професiйною дiяльнigгю, фiзичною працею або кримiнаrьними дiями Страхува,rьника
(ЗасграхованоТ особи

);

збЙк, що

виникають у зв'язlry iз факгом, сrryацiсю, обсгавинами, якi до початlry дiТДоговОРу СТРЕtХУ_ВаННЯ бУЛИ ВiДОМi
стракувапьниr<у (засграхованiй особi), аоо у вiлно.ъннi яких ёrр*уrап"п"к (засграхована особа) був златний передбачmи мохсгtивiсгь
пред'явлеrrня на його адресу позовноТ вимоги;
ZZ.i. Страховик не вiдЙкЙву€ в}rтрати Страхува,rьника пов'язанi з вiдшколуванням шкоди Трегiм особам, якщо TaKi витрати не були
письмово погодженi зi Страховиком.

27.2.Ь, пкодачи

ffiМoBаМистpilxyBанняцивiльнoiвiДпoвiда.ltьнocгiпiдчаспoлopoжiз€lЗначенaвiнливi.ryальнiЙчаcГинi.Щoювopy
страхування, ПРИ ЧЬОГrtУ"Лiмiти вiдпЪвiдальноgгi Страховикц вiдповiдно до завданого збmку Трсгiм особам, встановленi у п. З0.

цього

!,оювору.

29дIi стрдхувдльникл (здстрдховлноi осоБи) в рАзl нАстАння подIi, якл мл€
випАдку
29. l

.

ознлки стрАхового

При насганнi випадку, що може бути визнаний стр.жовим Страхувапьник (Засграхована особа) зобов'язаний:

Частина 2
29.1,1. прсrгягом 24 годин пiсля того, як йогпry стало вiдомо про нанесення збrгку трегiй особi, що може стати пiдgгавою дпя пред'явJIення
таlабо прсгензii', повiдомrги про ue Страховикi за вказаним у !оговорi номером телефону, та протягом 2 (двох) робочих днiв
""*or",noro"y
пiсля
закiнчення подорожi надати письмову зЕцву з детальним виючадом такОТ iНфОРМаUiТ:
29. l. l. l . яким чином, де i коли було завдано збrгкiв трсгiй особi,
29.1 .1.2. ПIБ та алреси Bcix осiб, яким завдано зблпкiв,
29.1 .l ,3. ПIБ та алреси свiдкiв,

29.1.1,4.описобgгавин,хФаКг€рУ,причинiнаслiдкiвВипаДкУ,ЩоМожебУтивизнанийсграховиМ.

29.1.2. Нацаги Страховиф докуменЪи, зазначенi у РозлiлiЗ l !оговору, а також iншi доr<умеrпи. на запит Страховика" що харакгеризують
пiдгверд*суютi вину Засграхованоt'особи iобгруrrювуютьрозмiр нанесеного збlпку
обсгавинИ випадсу,що може буiи визнаний
"rр*о""",
повнiстю'пр.л'rйa*"*,
бо
29.1.з. Не визнавати uu".*o"6
у з"lrr,.у з зЬподiяЪням шкоди/збrтгку TpeTiM особам, вимог, позовiв таlабо
претензiЙ без письмовою узюдження зi Сграховиком;
Трегiх осiб та
2Ь.1.4. Протягом 2 (двох)Ъобочих днiв, пЙсьмово повiдомити Страховика про пред'явлення вимог, позовiв, таlабо претензiй
надiслати ix копii u ,u*o* копiТ лоrсумЁкгiв, отриманих у ."'rз,ry з цими вимогами, позовами, прегензiями(викпик до суry, повiдомлення,
суловi повiсгки, листи, ухваJtи суry тощо).
30.

ПОРЯДОК ВИПЛЛТИ СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВАННЯ

та лiмiтiв вiдповiдальносгi, перелбачених цим !,оговором за
Розмiр стр€lхового вИшкоryвання не може п€ревищуваги 1траховоТ
1УМи
визначаегься:
та
час
подорожl,
пlд
вlдповIдaшьностl
стрiLхування
цивtльноi
умовами
io.1.t. В p*i yir*arr' рiшення су.ry в розмiрi сум, призначених до виIUIати таким рiшенням суду, що набра.гrо законноТсили;
30,1.2. В разi лобровiльною визнання Страхувальником ПрегензiТ за зюдоЮ Страховика:
зO.t.2.t. tцоdо нанесення utкооч.uайнутрimiх осlб в poiMipi прямого дiйсного збrгr<у внаслiлок часткового пошкодкення або знишення
майна Трсгiх осiб, який визначаеться:
30.1 .2.1 . l. при знищеннi майна Трегiх осiб у розмiрi його дiйсноТ варюсгi з вiдрахуванням ЗНОСУ:
в якому майно було ло
3оi.1.2.1 .2. np" ,,-nouory поrllпоЫ."нi майна Трсгii осiб - у розмiрi'необхiлниi влпраг на приведення його до стану,
настання cтpalxoBol подll, з вlдрЕlхуванням зносу.
30.1.2.2. tцоdо нанесення tпKodtt ,lruпtmю або зdоров'ю Треmiх осiб розмiр сmцlховоео вidшкоdування вuзначаопься:
виникли внаслiдок
ЗО.1.2.2.1. У випадIry травми/тимчасовоi втрати працездатноgгi Трегьою особою - у розмiрi BI4TpaT на лir<ування, що
завдання шкоди здоров'ю Трегiх осiб, апе не бiльше l0%вiд сграховоТ сумиl
З0.1,2.2.2. у випад}ry вст€lновIIення первинноТ iнвалiдностi Трчгiй особi у розмiрi 50% вiд страховоТ суми;
з0,1,2,2,з, У ВИпаДlry cMePTi ТрегьоТособи-У розмiрi l00о/осгра,ховоТсУми,
Bclx документlв, необхiдних дпя
RсткоRих днiв)
пнiв) зз даги
лати отримання
оm
30.2. ПрmягОм 15 (п'ятнапчяги) робочих днiв (не вр€Lховуючи вихiдних i святкових
зазначених
завданих.збрпкiв,
таlабо
випадlq
у п, 3l!оговору, Страховик
сгрЫо"огО
настаннЯ
розмiру
фаф, обстаВин, причиН
"*"orn."r'
приймас рiшення йро ,"*аrу /'вiлмову у ,"nn-i стр€lхового вiдЙколування (складае та пiдписус Страховий Акг з визначенням розмiру
вiдшкоryвання). Пiсля прийняття вiдповiдного рiшення:
ЗО.Z.t. tiроrr.о* 15 (п'ятналчяти) робочих днlв (не вр€цовуючи вихiдних i святкових днiв) пiсля пiдписання Стра,ховою Акry виплачус
стрtйове вiдшко.ryвання;
такою
зо.z.z. у p*i пр"И"".о рiшення про вiлмову у виплагi стрilхового вiдшкоryвання протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати прийняття
з
письмовiй
Страховика)
зверга.ltась
Трегя
особа
до
формi
(У
якщо
випадку,
у
ТрегЮ
особу
Ыабо
про
СrрахУЬал"""ка
повiдо"ляС
uе
рiшеннЯ
обrруrrry ванням причин такоТ вiдмови;
мас
зо,ЬЗ. У випацкУ об'скгивноТ необхiдностi проведення додаткових заходiв з розслi.ryвання обgгавин страхового випадку Страховик
6
перевиu,ryс
не
на
строь
tlле
що
таких
обqгавин,
з'ясу"апНя
право прийнЯг" piranr' вiдgгрочлпИ ."-*у'страховогО вiлшкоryванН, до
30.1 .

(шести) мiсяцiв

з

дати прийняття такого рiшення.

зl. пЕрЕлIкдокумЕнТIв, що

пцтвЕрджують нАстАння стрдхового випАдку тл розмIр зБитку

прийняггя рiшення щодо виIlлати стр€lховою вiдшкоryвання або вiдмови у виьT атi страхового вiдшкоryвання та для визначення
Страхувtulьник зобов'язаний надати Страховику наступнi доlryмеtпи:
збйrсу
розмiру
З l . l . l'. Заява 1повiдомлення) про насгання страховою випаlIку за формою, встановленою Страховиком;
3 l .l .2. примiрник (або дryблiкат) логовору стр.йування, що належить страхува,пьниt<у;
стржового,
31.1.3. ffоrсуйенти компетентних органiв, що пiдгвердr<ують факг настання та причини виникнення випадку, що ма€ ознаки
вiдповiдно до його хФакгеру]
З 1.1.4. ffокументи, що пiдгвердясують розмiр заподiяноТТрегiм особам шкоди;
з1.1.5. Вийоги, позови, тыаьо прегеriзiт tpeTix осiб, що були прел'яшrенi СтрахувальникуJ в яких повинен бути довелений причиннонаслiдковиЙ ,riraо* мiж сграховЙМ випадком i заподiяною шкодою, визначений вил i розмiр збрпкiв;
З 1.1.

Дя

з l .l .6.
3 l

письмове пояснення Стра.хувальника ПРО ОбСТаВИНИ ПОДii;
rfiакгч настання стрЕlховою
cTnaxolвипадку, розмlру зап tодiяних збшкiв
докумеmи за вимоiою Стра"ховика" необхiднi дrя пiлгвердкенняlя факry

.l .7. Iншi

i законносгi пред'явлених вимог,
t.1.8. В разi iаdоволення Сmратувапьнttком

Blbuoz Трепiх осiб tцоdо вidutкоdування завоанuх збumкiв зеidно з рiutенняll суdу:_
сулу або ,"ро* .уry, що набрало зiконноi сили i зобов'язуе Стрilхув€lльника Вiдrtlкбдz33r" збшки, зlвлан] Трегiм особам;
зt.t.g. В разi заdовЬлепп" ё*рirуЬ*о"u*оi обrрунmованш BttMoz Треtпiх осiб-ulоdо вidutкоdування завdанtв збumкiв в dобровiLtьному
поряdку, за слбов'язковоi улlовu пuсьмовоzо поzоdэrення зi Сmрсаовuком:
Трегiм особам, в лобровiльному порядку;
3 1 . l .9. i . !,окумеrrrа.пьн. пiд.".рлж."ня про вiдшколу*а""" irра*увальником зблпкiв, нанесених
вiдшкоryвання.
стр€
l
ховою
З|,|,g.2,До*у"еш", що встановпююгь особу та повновФкення одерrryвача
письмову з€UIву про виплату
З 1.2. Дя оф"мання стрtцового вiдшкоryвання Трsгя особа (пострая<,дапа особа спадко€мцi) пода€ СтрtLховику
насгупнi
HalaHi
бути
доt(ументи:
повиннi
якоТобов'язково
за встаноыIенЬю СтрахЪвИком формою, до
стрarховогО
3

з l . l .8.1 .

bir."",

31.2.1, В разi"iл.*одr"аrrя
завdання збumку,майну Треmьоi'

ocйtl:

..

_

варгостl
з1.2.1.1. !окумеrпи, що пi.цгвердlсують розмiр завданого збrгrсу майну Трпlоi особи, а саме звiт/висновок про визначення
магерiальною збшку сrоrадений експерюм/оцiнювачем, що ма€ вiдповiдrтУ квалiфiкаuiю_
пiдсгав на
З1.2.|.2.Докумеrпи, що посвiдчують право вололiння та корисryвання пошкодженим або знищеним маЙном, наявнiсгь правових
одержання вiдшкоryвання;
,зdоров'ю Треmьоi' особu:
з l ).2. В разi mtLччьсовоi вmраmч працезdаmносmi Треmьоi особu, що булtt наслidколt завdання utkodtt
закJIаry про дiагноз та
З1.2.2.1 . ttриГiна,ч абО нйiа,rь"о'ruuiр."u копiя Йедичною висновкУ (лiкарняний лисг таlабо довiдка медичною
сгрок лiкування ТрегьоТ особи);
Зl'.2.2.2.До*у"."i", щО пiлгверлrrсуюТь вrгратИ на лilryвання, медичне транСпорryвання ТрегьоТ особи та iншi витрати, якi вйшкодовуються
Страховиком;
31.2.3. В разi всmано&цення первuнноi' iHBalidHocmi Треmiй особi:
3l .2.3.1 . .Ц,окумеш", що свiдчагь про встановлення групи iнваrriлносгi;
31.2.1. В разi с,uерmi Треmьоi' особu:
особи;
31 .2.4.1 .Ьригiнйи абЬ нотФiально завiренi копiТ свiдоцгва про смергь та довiдки про причину смергi Третьоi
3 1 .2.4.2. !окумеrпи,що п iдгвердrсу ють право на спадщину ;
З1.2.4.З.!оr<ументи, що пiдгвердrr<ують врIтрати наорганiзацiю поховання;
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лiкування в лitсувальних заклад€lх;
З 1.2.5. Сплаченi Третьою особою рахунки
31.2.6. Щоrg,ме*гй, що свiдчать npo пЪру1ц.""я Ьбо вiлмову в порушеннi кримiна,rьного впровадкення за факгом заподiяння шкоди життю та
здоров'ю ТрсгьоТ особи:
3l .2.7. {оrсуме}пи, що встановJlюють особу та повновФкення одержувача стр€lховою вlдшко.ryвання;
збlпкiв
з 1.2.8. lншi докуме}пи за вимогою Страхоъика" необхiднi дr,, пйвёрлження факry найttння страхового випадку, розмiру заподiяних
i законносгi пред'явлених вимог.
за

роздUI

4 доБровlльнЕ стрлхувАння ФIнАнсових ризикIв. шо пов,язлнI зI зБитклми. понЕсЕними

ВНАСЛIДОК АНУЛЮВЛННЯ ПОДОРОЖI
32. прЕдмЕт

договору стрАхувАння
с майновi

irпересИ СтрмувальнИка таlабО ЗасграхованоТ особи, щО не суперечаТЬ ЧИННОГt{У
*по"олu""."У Укра'rни, пЬЬ'"занi , p"r"no* виникненнЯ зЪmкiВ внйiдоК анулювання_ або припинення подорожi, органiзованоТ суб'скгом
Стд) згiдно з умовами доювору наryрйсгичне обс.гryговування, або iншого докумеrrry, який засвiлчуе
,у|"Й"r"оТлiяльносгi iдалi по
туристичноТ подорожi. '"*сir,
32.1. ПрелмСгом !оговорУ стрtLхуваннЯ

умови

ВИЗНЛЧЕННЯ ТА ПЕРЕЛIК СТРЛХОВИХ ВИПАДКIВ
ЗЗ.l. Страховим випадкоМ с факг понесення Страхувапьником таlабо Застрахованою.особою збшкiв через немо)lФивigгь здiйснення

33.

початку ryрисгичноТ подорожi, а
ryрисгЙноТ подоржi, внаслiдок непередбаченоТ i ненiвмисноi подiТ таlабо обсmвин, що вiдбулися до дати
саме:

33.1.1. СмергЬ СтрахувапьнИка (ЗастрахованоТ особи) або члена

iT

рОдини (дiтей, батькiв, дружини/чолОвiка рiдних сестер чи братiв).

33.1.2. Рап]ювий'ротrш .лоро"'r' Ёксгренi операчir, перебування на стацiонарному лir<уваннi бiлъше 5 (п'гги) кzrлендарних днiв включно,
якщо € медичнi приписи
фавм тяжкоТ склЙносгi у С,iрахувальнЙка 1ЗасфахованоТ оёоби) або у члена iT родини, в перiод дiТ цього !,оговору,
за
шоло заборо"" полоро*i та необ*iдпосгi лiryвання (у випадку вiлсуiностi iнших прямю< дiездатних роличiв - при необхiдносгi догля-ry
лiкування
iзольованого
якi
вимагають
Iнфекчiйнi
з{lхворювzlння
(ЗаЙрахованоr
особи);
постра}rцаJ.Iими членами ciM'T Страхувалr""*а
(

призначення кара}пину),

33,1.3. Пошкодження, зншцення нерухомого майна Страхувальника (ЗасграхованоТ особи) в перiол лiТ цьОгО ДОЮВОРУ ВНаСЛiДОК ПОЖеЖi,
,*щ9 вреryлювання наслiдкiв такого заподiяння збrгку потребус
вибуху, сгихiйного лих4 протипрi"""* лiй трsгiх оёiб у ,"пад,gr,'на
мiсцi'подiТ таlабо об'скгивно перешкомас здiйсненню ранiше
особиi
пр".уrпоЬi'Сrрфu-r""*u
безЙоЙрелньоТ
1iастраховайт
запланованоi полорожi.
засIдання, якщо вона с
33. l .4. Необхiднigгь учасгi Страхуваrrьника (застрахованот особи) у судовому засiданнi та присутностi у Micui такого
перiол з€lпланованоТ
на
припадас
таки.й
того,
що
розгляд
вiдповiдачем, свiдком або на це с постанова суду, iule у тих випаJlк€lх якщо факт
подорожi та об'скгивно перешкоджа€ 1Т здiйсненню не був вiдомий Страхува.гrьнику (Засграхованiй особi).
зз.l.ý. офiцiй". о.поr.""я краiни (регiону, мiсга) постiйного проживання або краrЪи тимчасовою пербування (мiсuя заброньованот
полоро*i: p..ioHy, MicTa), зоною сrихiй"о.о n"*a u*no* в разi сграЙку перевiзникiв, народною заворушення, епiлемii, тер_ориgгичних акгiв,
вiд;iна авiакомпiнiею авiарейсу через закритт, поЪirрrпЬ.о пройору нал терлпорiсю краrни тимчасового перебування, внаслiдок

зз.l.а.

gгихiйних явищ та впливу навколишнього середовища.
подачi
зз. l .7. Неотримання Страхувальником (засфахованою особою) в'iзнот вiзи ло краци тимчасовою перебу_вання за умови свосчаснот
одержання вiзи та оформлених вiдповiдно до вимог Консульсгва (Посольсгва) краlни
повногО пакету доlqМеrпiв, необхiДп""
Bcix
тимчrюового перебуЙня, а також з€rумови вiлсуЙсгi ранiше оrр""u"оi вiдмови у вилачi вiзи до краrни, куди планусться подорож дrя
Заgграхованих осiб.
чи поломкою
33.1.8. Запiзнення на рейс лля здiйснення подорожi у зв'язку з нещасним випадком, дорожньо-транспоргноI пригодою
прямувzlла до йропорry чи вокзurпу, а також у разi запiзнення
особа)
(KpiM'TaKci),
на
якомУ
Страхувапьни*iЗur.р*оuu"а
ТЗ
фоruл.опо.О
прибутгя рейсу з iншого мiсга.
Зi. t.Ф. ВанкруЬ"о ryponepaTopa (за умови, що туроператор - резидент УкраiЪи) в перiол лiТ !Оювору сграхУванц. ,
(п. 7. Частини l !,оговору),
33.1 .l0. Страховий иiй", рЪзпоuсю.лясусгься тiльки на ЬипадкЙ перелбаченi обраною програмою страхування

й'

34. ВИКЛЮЧЕННЯ IЗ СТРЛХОВИХ ВИПЛДКIВ ТД ОБМЕЖЕННЯ СТРДХУВЛННЯ
(ЗаСГРаХОВаНОТ ОСОбИ),
з4.1. до стрalхових випадкiв не вiдносrгься i сграхове вiдшкодування не виrrлачуеться, якЩо ЗбlrГКИ СТРаХУВаЛЬНИКа
з
подiсю,
пов'язанi
що:
мiсце до початt(у його дii
з4. | . l . не обумовлена як сграховий ризик в обранiй Програмi страхування (п. 7. Часгини l {оговору ), таlабо Ma,ra
його
закiнчення;
чи пiсля
yclx вlд нього залежних
з4. l .2. виrс,rикана обсгавинами, про якi Страхувальник (засграхована особа) знав або повинен був знаги, zlле не вжив
заходiв дпя запобiгання стрЕйового випадку;
сп'янiння,
З4.1.З. сгалася внаслiдок бул"-rп"* дiй СфахувалIьника (ЗастрахованоТ особи) в сганi а.гtкоюльною, наркотичною або токсичною
порядtry;
законом
встановJIеним
пiдгвершкуеться
що докумеtпаJlьно
у

ЯКе МОГЛО
з4.1.4. сгалася внаслiдок'Ёпiiемii; фu*."пу, iнфекчiйного ,uirорЙrur", у Страхувальника (ЗасгРаХОВаНОТ ОСОбИ), ЧЛеНiВ ciM'i',
бути поперелrк."о й.д-".йь зроблъною uакй"ацiсю таlабо яке е резульltlюм порушення профiлакгичних карантинних заходiв пiсля
контакry з HocieM такоi iнфекчiil

34.|.5. сгаласЯ внаслiдЬК порушеннЯ Стра.хувальникоМ (ЗасграхованоЮ особою) законiв, медичних приписlв, санlтарних

l

прогиепiдемiологiчних рекоменлачiй;
34.1.6. сгаJrасЯ внаотiдок роШапiв психiки У СтрахувальнИка (ЗастрахованоТ особи), члена lT ciM'T в перiол лiТ uього !,оговору;
буль-якими
34.1.7.сгrричиНена вiйськовИми та пов'язаними з'нимИ р"з"**Й (вiйною, букюм, революцiею, громадськиМ заворJшенням),
вiйськовйми маневрами, навчаннями або iншими вiйськовими зzrходами ,а iiHiM, наслiдками, дiями MiH, юрпед, бомб та iнших знарядь
вiйни;
34. l .8. спричинена терористичними акгами;
вiд
З4.1.9. спричИнеrа рйзйка"и ядерноТ.""рiil; радiацiТ та радiоакгивного забрулнення; дiТ iонiзуючого випромiнювання або забрулнення
п,шива,
ядерного
згоряння
або
паJIива
вiдходiв
ядерного
буль-якого
радiоакгивносгi
34.2.Не вiцlllкбдggуютraя збигки, що виникпи внаслiдок:
34.2.1. обмеження чи змiни плану подорожi з буль-якоТ причини;
34.2.2. перенесення gгркiв полорож7авiарейсу з буль-якоТ причини.
34.2.3.На страху вання не прлймаоться особи, якi :
з4.2.4. Maloib нЫiр ви'iiатй до краrни тиМч€lсового перебування на посгiйне мiсце проживання, працювати таlабо навчагись;
34.2.5. MaroTb медичнi протипоказання зtl станом здоров'я.
вlд
З4.3. Страховик не здiйсню€ стржову виплrry особам, якi на момекг укJIадення цьою Договору повнlстю чи частково приховаJlи
при
мали
значення
вiломостi,
що
йому
нелостовiрнi
уклаленнi
таlабо
n.40.2.1, цьЬго Доювору,
Страховика обсгавини, заз"аченi
"ад-"
"
чього !,оговору
на укJIадення чьою !оювору преДСтаЫIеНа СТРаХОВИКУ ПiЗНlШе, НlЖ За
вiзи,
якщо
зtцва
з4.4. не. с.рЬоr"114 випадком неотримання в'iЪноТ
l 5 (п'ятнадцять) робочих днiв до початку запланованот полорожi.
34.5. В iдшкоryванню не пiдrягаrоть:
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34.5.i. штрафи, пенi й iншi стягнення;

34.5.2. виграти з вiдшко.ryвання морtlльноТ шкоди, упущеноТ вигоди;
З4.5.3. рiзничя KypciB вагrют.
з5.

стрлховд сумд. стрлховий пллтIж. строк тл мIсцЕ дIi договору

(ciM тисяч) EURO/USD на
35.1. Максимtцьна страхова ryма за цим видом сграхувtlння не може перевиuIувати суми еквiвале}пноТ 7000
кожну ЗасграХовану особу, з€rзначену у лоюворi на туристичне обслуговування.
зi збшками,
3S.2.'Мiжна{юдr"И Дою"iр *o"*en""o- с.ра*у"а"пя подоро)tryючих з умовою стр€Lкування фiнансових ризикiв, що_ пов'язанi
анулювання подоржi, або iТдосгроковою переривання укпадасться в TepMiH не менше, нiж за 14 ка"ltендарних днiв до
no"aaa""",
"наслiдок
дати початку подорожi та обов'язково мас вкпючати стрtlхування медичних витрат.
З5.3. Страховии йrгiж за цим Договорм Mitс бути сгшачений одноразово та до початку йою дii'.
почйку йою дii', a,re не ранiше 00 год. 00 хв. (за киiЪським часом) дати, нtlступноТ за датою сгшати
З5.а. Цеh ,ЩоювiР набираС чинносгi
стрчlхового платежу у повноп{у

зs.s. Дiя

'л-,

рзмiрi.

ч-rо До-rору й,ii""уйrся

пiсля перетину Страхувальником (засграхованою особою) кордону кратни постiйною мlсця

проживання.
зi.6. якrцо Страхувальник не сплатив gграховий плагiж у строки, визначенi цим.щоговором, або сплагив його в неповноlлу розмlрl, то цеи
flоговiр ввtDкасться таким, що не набрав чинноgгi.
35.7. Мiсцем дiТ rьою Доювору е териюрiя, зазначена в п. l0 чьою !,оювору.

дIi стрдхувдльникд (злстрдховАноi осоБи) в рАзl нАстлння подti, якА мА€ ознАки стрАхового
випАдку

зб.

i

з6.1,

випадку, Страхувальник (Засграхована особа)
разi насгання передбаченоТ цим Договором подir, що мсl€ ознаки стрtцовою

зобов'язаний:
З6.1.1. протяюм 24 годин зtUIвити Страховиlсу про настання подii, що ма€ ознаки стрrLхового випадку (за телефоном, який зазначено у

'Щоюворi);
З6.1.2. Ъвернутисьдо
ulоло

"r.rрi4i,их

16,г,* ruпиmиqнот пiяпьноr:тi (папi
про а}ryлюван
анулювання подорожl дIя отрима ,Ння iнформаuii
(лапi СТЛ)
повiдомленням пDо
СТД1 з повiломленням
Суб'е,.rl,ryрисгичноТдiяльносгi
яка мала здiйснrги перевезення Страхува,чьника
та
авiакомпанii,
проживання,
мав
забезпечлпи
який
йе"rю,
санкцiЙ наз"й

!1ТЗ.Ч"#iliЗii}"-,

робочих днiв (не вр€lховуючи

вихiднi та свягковi лнi) з момеrrry настання подii, що ма€ ознаки cTptlxoBoю ВипаДКУ,

в письмовiй формi сповiсг}rти пр це Страховикц
НаСТtlННЯ ПОДll, ЩО МаС
з6.1.4. вживЙЙ ycix молсlrивих заходiв та дiй з мегою запобiгання та зменшення розмiру збmкiВ, ЗаВДаНИХ ВНаСЛiДОК
полорожi);
строки
перенестИ
мояоrивостi
ознаки стрttховою випадку (якнайшвидше звернутись до СТfl, при
п.р.лЙ бrр*о"r,.у вСiх'необхiднlл< доt<умеrrгiв, передбачених п.30 цього flоговору, для прийняггя
з6.1.5. вживати заход' Йя збору
рй"й' про розмiр заподi"ноdiбпrгrсу, Ъ"ергаючйсь дп' цього (в разi необхiдносгi повторно) у компетентнi органи дпя нацання додаткових
документiв та iнформачiТ;
випадку.
з6. i.6. надавати письмовi рз'яснення на запити Страховикц пов'язанi з настанням подii, що ма€ ознаки страхового

*

випмку

тл розмIр_зБ_итку
37. пЕрЕ.лIк докумЕнТIв, що пlдтвЕрдЖуютЬ нАстАння стрлхового
вiдшкоryвання Страхувальник або ВигодонаФвач, або
стрtlхового
iu
випадком
подiТ
сграховим
визнання
розмiру
з7.1
роrр*у"r,у
Дпя
(е олерхсувачем стр€tхового
засгрйьана особ4 яка вiдповiдно до чинною законодавства, мас право на отриманrш стрiйовою вiдшкоryвання
та обgгавин подii, що ма€ ознаки страхового випад(у, зобов'язаний надати Страховиtсу:
вiдЙколуванНя), залежно
"iд "upu*py
37.1 . l . письМове повiдомлення про нaЕтання подii що може бути визнана страховим випадком;
37.1.2. письМову зiцвУ про виплаry стрtlховогО вiдшкодування за формою Страховик4
З7.1.3. офiчiйний докумеtп СТ! про факг насгання випадку, що мас ознаки стрiLхового;

.

37.1.4. копiю rrього .Щоговору;

з7.1.5. копiЮдовiдкипроfir"uо.r"яiлеrпифiкачiйногономеру,такопiТвiтчизняноготазакордонногопаспоргiвЗаgrрахованоТособи;
(в разi якщо сграховий ризик
З7.1.6. локументи, що пiдгвЪршкують ролинний зв'язок Стрфвальника (ЗасграхованоТ особи) та члена ciM'T

вiдбувся з членом ciM'T Страхувальника);
37. l .7. копiю доювору на ryристичне обслуговування;
оплаry ко"сульською збору, ryрисгичних пос.гryг (чеки, квшанцii);
З7.1 .8. локуме*rr, що
вiдповiдно до штрфних санкцiй
З7.1.9. докумеtпи, що свiдчать про повернен", Тур"Й"ч"оБ а.Ё"цiсо .poro""i коштiв Страхувtцьнику
(ка"лькуляuiя поверненtи й прибутковий касовий ордер тощо);
i7.Z. d-a*"o вiд харакгеру подjТ i обс.аu"н jT наgгання такими документами також моя<уть бути:
з7.2. l . засвiдчепе у вс.ановленому з€lконом порядку свiдоцгво про смергь або свiдоцгвО про спадll(ину;
печаткою лilсувапьноТ особи або
З7.2.2. довiдка медичноТ установи, виписка , ,"дЙ"поi'*uр.", bip."bT пiдписом вiдповiда.,rьноТ особи та
листка непрtщезлагносгi;
майном;
Зrrj.- о"Ё;й", що пiлrr.рлr*ують прtшо володiння, користування_та розпорядкення пошкод2кеним (знищеним) нер.ухомим
сейсмiчноТ с,ryжби, вiдомчоТ
ЗZ.i.+. до*у"екги'вiдповiдноТ компетеrпноТ усгаЙви (oo"io*u op.u"iB пЪжежноТ охорони, мегеорологiчноТ або
аварiйноТ с.гryжби газу, елекгромереж, слiдчих органiв МВС, МНС тощо);
37.2.5. оригiНал повiдомлеНня суry про призначення розгля.ry справи;
37.2.6. кЬпiя ухвЕlли cylry про призначення дати та часу с,qухання справи (9vлова повiстка);
свiдчагь про визнання Tici чи iншоТ краtни
З7 ,2.7 . вепяги, д.*iп"*,j* ilu.оЪ"х йере,п iнфорЙuцii'(".урп-", .**", ii i*...р""r-".орiнки) що
на дtrry вiл'iЪry (вильсrry) ло краfни
подiТ
та
акryальноgгi
цiеТ
настаннЯ
iз
iазначеннЯм
датИ
(регiонУ краrни) зоною сгихiЙпого л"ха
тимчасового перебування;
про закриття повiтряного просгору
з7.2.8. вшяги з д.*iп"*о*'"асових дкереJI iнформачiТ (журнали, гtlзети, ix iнтернег-сгорiнки), що свiдчагь
настання;
та
дати
над тiсю краtъою, lryди планувztлzlсь подорож. iз зазначенням сгихiйною лиха
Ji).Ч- роi-ап авiфеИсiв ав'iакомпанiТ, що пiдгвердкус факг скасування авiарейсу Страхувальника (Засграхованоr особи);
Та ПеЧtrГКОЮ ПОСОЛЬСТВа;
зi.z.,tо.' обiчiЙ"u,iл*оru *o"rynr.rKoT с.пужби пЬсолrсrrа що мЬе бути засвiдчена пiдписом уповноваженоТ ОСОбИ
(за
наявностi);
вiзи
вилачi_
про
вiлмову
з
печаткою
паспорry
оfигiна,r закордонного
у
з7 .2.11
на запит Страховикц що необхiднi для.з'ясування обсгавин та приtlин стр€цовою випадку,

.*rйЬ-о

.

з7.2.12. iншi локумекги або вiдомоы
визначення розмiру збрпкiв.

поданi
ffокумекги, що подаютьсЯ дчя отримання cтptlxoBoю вiдшкоryвання, мають бути лостовiрнi,

в обсязi,

якого вимаtа€

Стрмовик (його

прелсrавrик), оформленi та засвiдченi нЕlлежним чином.
може бути зменшений
з0.2.1з. Враховуючи особливостi конкретного страхового випадку за зюдою мiж Страховиком та Страхувulльником
перелiк лоrсуМеi+гiв, щО пiдгвердlсуюТi наgганнЯ стр€цовогО випадкУ та розмiр збшку,

38. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМIРУ СТРЛХОВОГО ВIДШКОДУВАННЯ
З8. l

. РозмiР з€lвданоЮ

зблпrqу визнаЧаеться

СтрахОr"*о"

"u

пiд"ru"i одноЮ або кiлькох лоrсумеrrгiв, наведених в п.З7. цього Доювору,

Частина 2
3B.z. Гозмiр стр€lхового вiдшкоryвання визначасться як рiзниця мiж факгично понесеними вrгратами Страхуваrrьника по пршIбанню пакету
вiдповiдносгi до rrrгрфних
ryристичних посlryг на момент настання подll, що ма€ ознаки стрtLхового випад(у, i поверненою СТ! сумою у
обс.гryговування.
на
туристичне
санкцiй, передбачених договором
38.З. Розмiр стр(цового вiдшкоryвання в будь-якоNry разi виплачуегься в межЕlх сграховоТ суми та за вир.lхуванням:
цьою !,оговору, у випадку, якщо шцфнi санкцii СТ! не перевишдують 85%о
3S.З.l.
франшизи, обуЙовченоТ в'п. 9 Часгйни
(ЗасграхованоТ
особи) по прилОан"ю пакету туристичних пос,qуг. У випалку, коли штрфнi
,о.rрirр*ув€
U
Iьника
пойсё"л
факгично
вiдшкоryвання в розмiрi 75% факгlнно понесених вlтграт СтрахувЕtльником
сгрЕlхове
сплаrус
Страхоuик
не
менЬе
85Йо,
iанкцiТ сгановп"го

l

рз;iрi

-

(Застрахованою особою).

]3:]:3. &}, Х'fiflХН:ХХХЖТfi'# S;xxXXi,*onn ,u цим стрtжовим випадком. якщо майновi збшки з€lстрчlховано_у кiлькох страховикiв i
загаJIьна c1pilxoBa сума перевицryс ix дiйсний розмiр, то страхове вцшкоryвання, що виrrлачуеться yciMa Страховиками, не може
перв"шry"й" дiйсноЮ розйiрУ зблпкiв. При rrboMy кожний Страховик здiйснюе виrrлату пропорчiйно розмiру страховоТ суми за уIilаденим
н

им .Щоговором стрalхування.

39. порядок випллти стрАхового вlдшкодувлння

З9.t. СтрахоВе вiдшко.ryваНня пiдпягае випла:гi пiсля того, як повнiстЮ буryть всганоаленi причини стрalхового випадrry та розмiри збrгку.
Вип.пата сграховою вiдшкодryвання здiйснюсгься згiдно з цим .Щоювором на пiдставi заяви Страхувальника i страхового акга, сl0,1аденою та

пiдписаного Страховиком (йою прелставником).
39.2. Протяюм- l 5 (п'ятналчяги) робочих днiв з дня отримання Bcix необхiдних документiв i вiдомосгеЙ про обставини настання стра\ового
,"пuдr.У Страховик приИмае рiЙення про виIшarrу сrра*оuою вiдшко.ryвання та складас вiдповiдний сграховий акг або приймас рiшення про
вiдмову у виплIrгi стрцового вiдшко.ryвання.
стрtйового вiдшко.ryвання виплата здiйснюеться Страхувальниtry впродовж 15 (п'ятнаццяти)
39.з. У разi прийняЬя рiшення про
""плrry
робочих лнiв з дня пiдписання страховою акry.
Зq.+.

У

разi прийнrГгя рiшення'про вiдмову

у

виrшагi стрilовою вiдшкоryвання Страховик впрдовж 15 (п'яти) робочlо< днiв з дня

прийняЙЯ такою рiшенНi повiдомляе про че Страхува,,lьника в письмовiй формi з обrруrrryванням причини вiдмови.
39.5. Страховик м:l€ право вiдсгрочити виплату стрчlхового вiдшко.ryвання у випаДкУ:
сумнiви вiдносно лосговiрносгi наданих Страхуваrrьником вiдомоgгей та локумекгiв. Строк прийняття
з9.5.1. я'кцО у Страховика
""пйкп"
необхiднlп< пiлгверлясуючих_доrсумеtпiв вiд
продовrryсться Hi перiол збирання'Стр€lховиком
випадку
страховим
npo'r".rar",
рiшення
не може перевиtцувtrги 90 (дев'яносго)
строк
aJle
iнформачiсю,
необхiдною
цей
якi
володiютi
ЬрганiзачiЙ, пiдприсмсгв ,а уЬнЪ",
кЕlлендФних днiв з дня 0тримання Bcix необхiдних доrсументiв i вiдомостей про обставини настання стрilхового випаДкУ;
_
З9.5.2. якщо на пiдgгавi
доlryмеrпiв немоясrй"о встановити обсгавини, причини та розмiр спричинеfiих збрпкiв. В цьоIvry випадку
"uдu""*
У uьому випадку сграховий акг
СтраховиК мае правО призначити
розслiryвання з метою встановлення обсгавин, причин та розмiру збшкiв.
остаточних
Страховиком
(фьох)
пiсля
отрим.lння
не
пiзнiье
З
результатiв такою розслi,ryвання, ,це
.,*uдuarоa, Стрйовикьм
робочих днiв
не пiзнiше, нiж через 90 (дев'яносто) календарних днiв з да:ги звернення Страхува,,tьника з з€ulвою про виплату страхового вlдшкоryвання;
39.53. якщО щолЬ Сrр*уr€Ulьника органами внутрiшнiх справ порушено-кримiна.пьне провадкення, що пов'язане з подiею. цо може бути
визнана стрtцовим випадком, - до закнчення такою кримlнчtльного пров€чDкення.

.

РОЗДIЛ 5. ЗАГЛЛЬНI УМОВИ СТРЛХУВЛННЯ

40. прАвлтАоБов,язки CToPlH
40.1. Сmражувulьнuк ма€

|.l.

право

:

ознайомитись з умовап.rи цьою !оювору та Правилами стр€lхування;
40.1.2. отримати cTpilxoBy виrrлату при насганнi стр€lхового випаДку на yмoBtlx цьою !оговору та ПравиЛ стрulхування;
та цим
40.1.3. Hj змiну уЙов
До.о"Ьру та на дострокове припинення дiТ цього !оговору на умовtlх, передбачених Правилами
40.

!оюворм;

Йю

40.1.4. у випадку втраrи цьоrc !оговору у перiол його дiт звернутися до Страховика з письмовою заlвою на вшlачу йою ryблiката. Пiсля
видачi ryблiкага втрiчений примiрник fioioBopy вважасгься недiйсним i сграхова виtцага за ним не здiйснюеться;
законодавством VкрiiЪи, вiлмову Страховикау сграховiй виплатi або розмiр сплаченоТ
40.1.5. Йкаржи* , порrдr.у, перёлбаченоr,ту
"Йнним
сграховоТ виплати.

40.2. С mрацл Ban ьн u к юбов' язанuй :
40.2.1. прИ ук.паленнi цього ДоювоРу налатИ СтраховикУ всю необхiлну лосговiрну iнформачiю для оцiнки страхового ризику таукJIадення
чього,Щоговору;

40.2.2. повiдОЙлrги СтрахОвика пР Bci дог9gбрц, що уlоlаленi ранiше або уК.гIадаютьсЯ щодо предмsгу чьою.Д,оговору;
40,2.З. вчасно сплатити сграховий платiж в розмiрi та порялrсу, що обумовленi цим ДОЮВОРОМ;
40.2,4. прм змiнi ступеню ризику або iнших iйтних Ьб"ru."" щоло пр.лrr.у цього Договору, при вияв,tеннi буль-яких обсгавин, що
призвели чи можуть призвести до настання страховою випадкУ, протяюм 2 (лвох) робочих днiв письмово сповiсгlли про них. Страховик4
+b.z.s. у ,"пuдtу внесення змiн та допо"нёнь у логовiр
ryр"сr".r"е обс,пуговування, попередньо письмово повiдомрпи про це
"а
Страховикщ
неrайнО
+ОЬ.,6. у випадtry повною чи чilсткового вiдшкоryвання збr.пкiв трегiми особами або зменшення збmкiв будь-якиМ iншим способом
(але не пiзнiше 5 (п'rги) робочих днiв (не враховуючи вихiднi та свягковi лнi) письмово повiдомrl.ги про це Стрzцовикa,

i31I: ifl#н"'ffiЁ:YJ"х".т#fl:3тfi'ff:"т;fiзт":1}нfi,trpI?ffiъ?iт,,#rъu$*о,"*u
визнана стрЕlховим випадком;

40.2.9.

дфимувrгись конфiденцiйносгi

у

взаемовiдносинЕlх

зi

про настання подir, що може бути

Страховиком, не допускати перелачi iнформаui'r, що

е

комерцiйною

та€м ницею, сгороннiм особам ;
4о.2.10. НадагЙ Страховиr<У моrкчивiсгЬ брати участь У вреryлюваннi вимоги, поюву таlабо прогензiТ.

сграховим, передасться до суду, Страхувальник (Засграхована особа) за
uto i"o*e бути
4о.2.11. Якщо справа за
""iпаний
"rпuд*о",передilти йому повноваження
(доручення) на ведення справи та предстаыIення cBo'tx iHTepeciB у Bcix
вимоюю Страховйка зобов'язаний

судових iнсганцiях.

40.3. Сmраховuк Jиа€ право :
40.3.1. пёревiряги дойвiрнiсгь наданих.йоrчry Страхувальником вiдомосгей, вимагати додатковi документи, що мають значення для
визначення ступеню ризиtry, атакож перевlряти лоrсумекгачiю Страхува,пьника в чаgгинi, що стосу€ться uього,щоговору у буль-який момент
сгроr<у йою лii;
+ri.з.i. У випадку пiдвищення ступеня ризику щодо предмеry чього !,оговору стрtцу.вання вимагати вiд Страхувапьника внести змlни в цей

Договiй

.*ю"Ьч"

сtlлату додаткового cTpiйo"oio *aren

передбачених цим .Щоговором;

y

або припинlтги дiю цього !,оювору пiсля йою вiдмови, на умовtц,

Частина 2
необхiдну
iнформацiю,
для
Страхува,чьяика
+о.з.з.
встаноыIеннЯ факry та обсга""" фа*о"ою випадку або розмiру gграховоТ вигrпаги, вкпючаю'rи iнформаuiю, що е комерцiйною таемницею;
40.З.4. робшИ'запЬ' у *о"п.""й"i органи дп, пuдu"r' ними вiдповiдних доt(ументiв та iнформацii, що пiдгвердкують факг i причину
настання стрtйовою випадtry та розмiр завданих збиткiв;
40.3,5. вiдмовити або вiдсгрочLпи cTpzlxoвy виIшату у випадках, передбачених Правилами та цим .Д,огОвОРОМ;
yМoBtlx,
40.3.6. iнiцiювати .несення змiн та доповнень до умов цього Договору та дострокове припинення дiТ цьою !,оговору в порядIry та на
таумовtlми
Правилами
передбачених
цього Доювору,,
л
40.з.7. вимагагй noBepHe"r' cтptlxoBoT виIlлати , що вже виrшачена Страхувапьнику, у випадtry отримання Страхувальником вlдшкодування
та цим
за збrюк вiлтрсгiх оЁiб uбо np" ,"""*"e"Hi вiдповiдних обсгавин, передбачених чинним законодавством Украfни, умовtlп,{и Правllл
!,оювором, що повнiстю або чаgгково позбаппяють Стр€lхуваJ,Iьника права на отримання сграховоТ виIшаrги.

самосгiйно з'ясовуваги приtlини та обgгавини страхового випад(у, вимагати вiл

40.4. С mрмовu к зо бов' язан uй :

i3.i.]:

iilll$'#Т[#ШЖ""*У;J#:'"ХЧ"iН"*ЁНiХ#Тi3'ffi?"я

необх iдних документiв для свосчасноТ сграховоТ виплати Страху ва,rьниtсу

стр'хового випадку, вжити заходiв щодо оформлення Bcix

;

40.4.3. при олержаннi повiдомлення вiл Страхува,rьника про збiльшення ступеню ризику або iнших сутт€вих обсгавин щодо предмеrу цього
його дiю, письмово сповiсгивши про
д1оюворУ с.ра*уван"' протягом 5 (п'яги) рЪОо.r"* днiв внёсги змiни до uього !оговору або припинити
передбаченог"ry
поряд(у,
чим !,оювором;
ue Страхува.льника у
40.4.4. при наgганнi стрЕlхового випадку здiйсншти cTpzlxoBy випла:ту у перелбачений uим,Щоговором строк;
40.4.5. фимати в таейницi вiдомоgгi про Страхувйьника та йою майновий сган, за винятком випадкiв, передбачених з:lконодавством
Укра'thи;

+O.h.b. У випадкУ вiдмовИ у сграховiй виплатi письмово сповigгl.t,ги Страхува,rьника з мотивованим обгруrrryванням причин вiдмови.

4t.

стрдховА сумА. стрАховиЙ плдтIж. строк тл мIсцЕ дIi договору

41.1. Страхова

сума грошова сума в меж&х якот Страховик вiдповiдно до умов сгрzlхування зобов'язаний здiйснrги сrрахову виплату.
ф*оrй* сум талiмiтiв вiдповiдальностi за кожним видом стр€lхування визначаються задомовJIенiстю мiж Страховиком

та
нього.
змiн
внесення
або
сграхування
до
Страхувалlьником пiд час ушIадання Договору
41.1.2. Зага-rrьна сума страхових виплаг по страхових випадкчlх зil окремими видами страхування не може перевишryвати вцповlдних лlмlтв
та зага.лrьноТ страховоТ суми, що встаноыIенi чим .Щоговором за кожним виllом стрехувЕlння.
41.1.3. Страхов"* не несе вiдповiда.пьносгi iHe вiдшкодову€ ту частину iбrтгкiв, що перевиц{у€ cTp.lxoBy СУМУ (ВiЛПОВiДНИЙ ЛiМiТ
вiдповiдальносгi) перелбачену цим flоювором.
41.2. Страхувальникзобов'язаний внесги Страховиr<у сграховий гшатiж в якосгi плаги за стрalхувtlння.
4 1 .2. l . Страховий платiж сrrлачусться у розмiрi та в строки перелбаченi цим fl,оговором.
41.1.1, РЬзмiр"

41.3.ЩоговiрстрахуваннянабирасчиннЬсгi iд*",rаз"ач.ноТ
"цьому!оюворi,якденьпочаткудiТЩоговору,аленеранiшемомеrrryсплати
Страхувальником/Застрахованою особою державного кордоtry Украtни.
пg-.r"йЙ рахуноК Страховиката перетинУ
стр€цовогО rшатея(У
"u
+t.З.l. Доювiр ф*уuuп"' ушIадастьсЯ на чirс подорОжi,'сгроком не'бiльше одною porcy. Страховий захист починаеться пiсля перегину
Сфа*уЬЬr"йм'lЗасграхованою особою) лержа""й корл6"у Укра'r'ни, KpiM сграхування фiнансових ризикiв, що пов'язанi зi збt,пками,
понесеtlимИ внаслlдок анулювання подорожi (Гозлiл З цього фговЬру), та припlняеться пiсля повернення Стра.хувальника (ЗастрахованоТ
;;"б;i ;;,"рйрЙ УкраiЪи, Еlле не пiзнiШе дати, зазначеноТ в чййУ.логоворi як день закiнчення дiТ договору. !оювiр лобровiльного
комплексного мlжнародного стр€lхування подорожуючих закордон не дl€ в kpa'rъi посгiйного мiсця проживання та kpaiъi, громадянином

flЗ:;"#ffiХ*ffiЬ'#Ё,i#"Ж['iР"ilННffi"ju''"uп.""-опа

кiлькiсгь днiв, протяюм яких страховлк несе вiдповiдальнiсгь з
моме1rry перетинУ Сффвальником (Засграхованою особою) корлону, а саме: в чiлому (сумарний лiмiт перебування за кордоном) та за
однiсю подоро)rжю за кордон (триваrriсгь олнiсТ полорожi)
закiн"."п,
4l.З.3. Якщо на
дiТ цього !Ьювору повернення Страхува.лlьника (ЗасграхованоТ особи) iз за корлону в наслiдок
"ас
"rро*у
при
наявноqгi вiдповiдною медичною висновку, не е можJIивим, вiдповiдальнiсть Страховика в цьому
нещ€lсною випаДIry або захворювання,
випадку поширюсться дод**оrо на перiол не бiльше l5 дiб з моме}rry закiнчення сгроку лiт цього flоговору. За iншими випадками, що
виникIIи в uей перiол Стрсlховик вiдповiда.гIьносгi не несе.

42.

причини вцмови у стрАховIЙ виплАтl

42.1. Пiдсгавами

дlя вiдмови у сграховiй вигrлатi

е:

42.1.1. навмиснi дiт Страхуйальника (засгра.хованот особи) спрямованi на настання стрaйовою випадку. Зазначена норма не поширюсться
на дЦ пов'язанi з виконанням ними громадянськоaо u" arrу*бового обов'язtсу, в сганi необх_iдноТ оборони (без перевиlllення iT меж) або
з.Lхисту майн4 жl4ггя та здоров'я. kвалiфiкачiя лiй Сфахува,rьника (ЗасrрахованоТ особи) вСгаНОШЮСТЬСЯ ВiДПОВiДНО ДО ЧИННОГО

тtконодавства УкраТни;
gграхового в.Iпадку;
42.1.2. вчинення Страхувальником (засграхованою особою) умисного зпочину, що призвlв до настання
ОПеРаЦl1;
та
антитеРОРИСТИЧНОl
42.1 .3. насгання подiТ пiд час вiйськових дiй будь-якого ро.ry, громадських заворушень
42.1.4. поданНя Страхувапьником (Засгра*оuа"ою о.оОоо) .Ьiдо"о пепра"д"в"* вiдомоgгей про предмет цьою Договору або про факг
нtlстання страхового випадку ;
+i_t ,s. шахilайство або iншiдiт страхувальника (Засграхованоi особи), напрашенi на отримання неЗаКОННОТ ВИГОДИ ВiД СТРаХУВаННЯ;
про настання подir, що Ма€ ОЗНаКИ СТРЕlХОВОГО ВИПаДКУ, беЗ
42.1.6, несвосчасне повiдомпе"", сrра*увальником'(Засгра.хованоТособою)
та
повtDкних на це причин або сгворення Страховиr<у перешйл у з'ясуваннi обсгаьин настання стр€lхового випадку, у визначеннi характеру
розмiру збшкiв;
42,1.7. невиконання Страхувальником зобов'язань, що вказанi у цьому Щоговорi;
42.1.8. неподання СтрiхуЙа",rьникоМ докумекгiв, обумовтенЙХ чим !,оювоРом та необхiдних дIЯ прийняття рiшення щодо страховоi
виплати;

42.1.9. насгання подiй, що пiдпадають пiд вик,rючення iз gграхових випадкiв та обмеження стрЕlхування, вкЕlзаних в гryнкгi 15,21,27,34

чього .Щоговору.
42.

1. l

0.

несво€часна

сплата стрtlховою платежу;

42.|.l1, самолiкування або випадки лiкування особою, яка не ма€

вiдповiдноТ медичноТ освiти, при порушеннi лlкув€UIьного

режиму та

недотриманнi рекомендацiй лiкаря;
.|2. вживання лiкарських препаратiв, без призначення лiкаря;
42.1.1З. вживання аJlкогольних, наркотичних або токсичних речовин;
42.2. За доювором страхування нЬ пiдлIягають вiдшко.ryванню влпрати, якi gгапися внаслiДОК:
42.2.|. навмисноiо лобройьного самоушкодження Зафахованот оъоби, самоryбсгв4 спроб самоryбuгвa психiчних ротlалiв у небезпечнiй
gгадiТ (виключенням € спроби спасiння людського жrггя);
+i5.Z, ,r-""у iонiзуючЬго або радiоакгивного випроМiнювання ядерним паJlивом, або будь-якими ралiоакгивними вiдходами його
виробництв4 або е-наслiдко* r,Ь""у будь-яких ралiоакгивних,,oKc""n"x чи вибухонебезпечних речовин ядерного виробниrггва або
компонеrпiв цих речовин;
42.1

-

Частина2
i
пiдгсrювки
вiдповiднот
без
засобом
транспоргним
повiтряним
водним
або
н€
l
земним,
особою
будь-яким
42.2.3. керування Засграхованою
наявносгi посвiдчення'на право керування, або передача керування транспоргним засобом особi, яка не мас вiдповiдноi пiдютовки та
посвiдчення, або перебува.па в cTaHi й*о.оп"пого, наркотичного, токсичною спkнiння або пiд дiсю снодiйних речовин, або транквiлiзаюрiв;
42.2.4. керування мотоцикла чи мопеда, якщо об'см його двиryна перевищуе 50 кубiчних сантиметрiв:
42.2.5. вйнОвлення Заgграхованiй особi в перiод лiТ !оговору стр€lхування пiдвищеноТ групи iнва,riдносгi у порiвняннi з lII-'rй групою
iнва,.liдноgгi, яка була встановлена Засrрахованiй особi до дати пiдписання Договору стр.lхування;
42.2.6. участi ЗасграхованоТ особи в парi або виконання будь-яких ризикованих лiй на умовах парi;
42.2.7. iншi випадки, перлбаченi Правилrами стрtLхування та чинним законодавством Украlни.

43. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ЗМIНИ УМОВДОГОВОРУ
43.1
!,iя !,оювору припиня€ться та втрачЕl€ чиннiсгь за зюдою CTopiH, а також:
43.1 . l . При закiнченнi сгроlсу лiТ !оювору.
а3.1.2. Пilи виконаннi Сфаховиком cBbiх зобов'яз€lнь з.l !,оювором у повному обсязi

.

!оговору.

4З.l,3. При несплатi Страхувальником

-

з дня остаточного розрахунку мiж Сюронами

cтpulxoBoT премi'r', у строки, передбаченi Договором.

4з.1.4. Увипадrсулiквiлаuii'стр€lхув€lльника-юридичнотособиабосмефстрахувальника-фiзичнотособичивтратинимдiсздагносгi.
43.1 .5. При лiквiдаuiТ Страховика у порядr.у, встаноыIеному чинним законодавством Украihи.

4З.1 .6. При прийняттi судового рiшення про визн.lння .Щоювору недiйсним.
43.1.7. При лЬсгроковому припЙненнi !,оговору зil вимогою хоча б однiсТ iз CTopiH - з дня, н€lgтупного зtl днем, що вказаний в письмовому
повiдомлЬннi пф бакг припинення лiТ. Про
лосгро*ово припинити лiю !оговору Сторони зобов'язанi письмово повiдомl,пи одна одну
"aMip
не пiзнiше, як за 30 каJIендарних днiв до дzrги припинення лiТ [оювору.
43.1.8. В iнших випадкЕLх, передбачених чинним mконодавством УкраТни.
43.1.9. Дiю Доювору може бути достроково припинено за вимоюю Страхувальника або Страховик4 згiдно з умовами_ цього !оговору.

4з.1.10. Уразi лофо*о.о.йр"п"нённядiТДоюворузавимогоюСтрахувапьникаСтрtlховикповерга€йомустраховi

пл€lтежi заперiол,щО

залишився до закlнчення дiт Доювору, з вирttхуванням нормативних влпрат на ведення справи в розмiрi 40 % вiд стр€цового плагеясу. Якщо
gграховi
вимога Страхувальника обумовлена порушЪння" Страховиком умов !,oioBopy, то осганнiй поверга€ Страхува.пьниr<у сгшаченi ним
плагежi повнiстю.
43.1.1
При доgгроковоNry припиненнi лiТ !,оювору за вимогою Страховика Страхуваrrьниltу повергаються повнiсгю сrrлаченi ним сграховi
гьпатежi. Якщо вимога Страховика зумоелена неЬиконанням Страхувальником умов !оювору, ю Страховик поверга€ Страхувчэнl4rry
сгра,ховi rrлагежi за перiод, що зшишй"с, до закiнчення дiТ ffоговору, з вирЕlхуванням нормативних врпрат на ведення справи в розмiрi 40 7о

l.

iflТlЪi##ЖН;ли

згоди, що не догryск€Еться повернення грошових коштiв гсrгiвкою, якщо сграховi гrпатежi бУЛО ЗЛiйСНеНО В
безготiвковiй формi за умови дострокового припинення !оговору.
4з.2. Змiна умЪВ ,ЩоговорУ проводитьсЯ зtt згодоЮ СтрахувапьнИка i СтраховИка на пiдстаВi заявИ однiсТ з Сюрiн протягом 3 (трьох)
невiд'смною частиною !,оговору
робочих днiв i момекry одержання зФlви друюю Стороною та формлюсгься додатковою угодою, що стас
з момеrпу пiдписання Сторонами. Якщо Сторони не досягли згоди про внесення змiн i доповнень до Договору протягом цього строку,
пра"О в одностороНньому порядlry достроковО припинити дiю !оговору. Такий flоювiр
таких змiн,
Сторон4-щО вимагае
"Ье
"песё""'
достроково припиня€ свою дiю на З0 1трилшrгий) день з дати письмового повiдомлення будь-якоТi1 СryRiн про реа,'IiзацiЮ iНШОЮ СТОРОНОЮ
!оюворУ своrо праванадострокове припинення дiТ!оювору здотриманням вимог пп.43.1.1l. -43-1 .|2.

44. порядок вирIшЕння спорIв

44. l. Спори, що виникаютЬ

44.2.

у зв'язкУ з виконанняМ умов !,оговоРу стрЕlхуваянЯ, вирiшуюгься Сторонами шляхом переговорiв.

У разi недосягнення згоди шляхом переюворiв, спори вирiшуються вiдповiдно до чинного законодавства Украihи.

45. IншI

умови.

45.1. Iншiвiдносини,пов'язанiзумовамИстр€|хуваннязацим!,оговоромтаневреryльованiним,регламентуютьсячиннимзаконодавством
УкраiЪи.

45.). Пiдписанням цьою !оювору, вiдповiдно До Закону Укра'lни <Про захисг персонtlпьних даних)) вiд 01.06.2010 р9ку Jф 2297-v|,
СтрахувапьнИк - фiзична особа нЙас безвiдrоrичну зюry щодо обробки його персональних даних та персон€шьних даних Виголонафвача

,йю

здiйснення сграховоТ дiяльносгi, пов'язаноТ з нею фiнансово-господФськоТ дiяльносгi та ведення внутрiшнiх баз даних
й*о* здiйснюватись будь якими трегiми особами, яким Страховик надав таке право згiдно з чинним
"orne
посвiдчус, шо оiнайомленийiа) зi своiми правами як ryб'скга персональних даних, вiдповiдно до
Страхувапьник
Украlни.
за*о"одu."rrом
ЗаконУ УкраТнИ <Про захисГ персонiшьниХ даних) вiд 0l .06.20 l 0 potry Jф 2297-Yl, а також повiдомлений про те, що з момеrrry укпадення
чього'flойвору nepco"ar,"Hi данi Страхувальникц Застрахованот-особи та Виголонафвач4 зазначенi у ньому, буryть вюrюченi до бази
персонtшьних даних Страховикапiлгверл:куе факг 0тримання вiд Страховика до момеrrry укJIаJ(ення цьою Доювору iнформаuif
45.з. CBoiM пiдписом Ьrра*у"аr,"""к
'ЗЙну
Украни <Про фiнансовi пос.rryги та лержавне реryлювання ринкiв фiнансових посJIуг) вiд 12 липня 2001
вiдповiдно до ч. 2 сг. l2
potry N 2664-1|I.(iз змiнами i доповненнямй1 y"no"HoMy обсязi. Стрфвальник пiдгвершlсу€, що надана йому iнформаuiя, забезпечила

СфахЬвиком з

сфаховика.

,щана обробка

правильне розумiння cyTi такоТ фiнансовоТ посrryги без нав'язування

iT

придбання.

+i.+. пiдпиЪа,iням rboio !,оговф Страхувальник пiлгверллсус право СтрЕlховика вимапIти вiл Страхувальникатаобов'язо_к Страхувt!,Iьника
надtrги СтахОвиrсу iнформацiю Йабо локумеrrги, необхiднi дпя виконання Страховиком вимог Закону tцраiЪи <Про запобiгання та
прmилiю лега,чiзацiт (вiйиванню) доходiв, одержаних зlIочинним шляхом, фiнансуванню тероризN{у та фiнансуванню розповсюдження

зброi масового знищення)).

стрлховик
стр
м, KI
IE
в

АНIя (БРокБIЗНЕс)
J

6502302 l 590
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Правлiння Красноручький П.В./

Частина 2

!,одаток Ль1 до Публiчноiоферти щодо уlспадення Щоговорiв добровiльного комплексного мiжнародного
страхування подорожуючих за кордон M0OI/OIIЛL вiд <Ф1> липня 2021 РОКУ
llрогрflма

А1

Bl

Cl

OCHOBHI ПРОГРАМИ СТРЛХУВЛННЯ ПОРОРОЖУЮЧИХ ЗА КОРДОН
лiмiтн т8 обмеженнfl

витратио що вiдшкодовуються Страховиком
Медична допомога

В межах страхово[ суми

Медичнi перевезення

В межах страховоТ суми

Невiдкладна стоматологiчна допомога

l50 EUR/USD

Витрати за програмою

Al

в межах наведених вище лiмiтiв

Медична репатрiачiя/посмертна репатрiачiя

В межах страховоi суми

Витрати за програмою Bl

в межах наведених вище лiмiтiв

Витрати на вiзит близького родича (у випадку
перебування Застрахованоi особи в умовах
cTauioHapy понал l0 лiб)
ffocTpoKoBe повернення у випадку cMepTi
найближчих родичiв Застрахованоi особи
.Щострокове повернення лiтей Застраховано[ особи
BiKoM до lб poKiB

ПроiЪл в економiчному класi 400 EtjR/USD
ПроiЗл в економiчному класi 400 EtIR/USD

ПРогРАмА СТРАхувАНня подорожуЮчих ЗА кордон
Страхова сума 30 000 EUR (по курсу НБУ

на даry укладання

<covlDl9)

ffоговору)

Проrрама

в межах лiмiтiв визначених основною
пDоГрамою сТрахYВання

Витрати за основними програмами <Al, В1, Cl>

,,CovIDl9l,

Лiкування COVIDI9 а саме:
ffiагностика за призначенням лiкаря, у разi
виявлення симптомiв iнфiкування COVID
l 000,00 EUR/USD за програмою Al
Виклик швидкоi допомоги або дипломованого
лiкаря для надання TepMiHoBoT допомоги в разi з 000,00 EUR/USD за програмою в1
настання страхового випадку

наявностi медичниХ

ПрИ

показань,'

транспортування Застраховано[ особи в медичний
заклад в разi настання страх9вого випадку
Лiкування в умовах невiдкладного стацiонару, в
разi настання страхового випадку, TepMiHoM не
бi.rьше

1.
2

4,

5.

I

-l

5 000,00

EUR/USD за програмою

Cl

дiб

CTpaxoBi ризики за Програмою страхування
понесених внаслiдок анчлювання п
CTpaxoBi ризики

Смерть Страхувальника (Застрахованоi особи) або члена ii родини. батькiв. MaTepi.

рiД""I99Ч9Рj"

jР-Ц

@oпеpаuiТ'пеpебуваннянастацioнаpнoмулiкувaннiбiльше5(п'яти)кzutенДаpнихДнiв
в lерiол дii цього
члена if

!оговору.
родини.
включно. травм важкогu .ryn."b у Стрiхувальr"*а 1Засrрахованоi особи) або у
якщо € медичнi приписИ rчоло забЬроНи пЬлорожi та необхiдносr,i лiкування (у виIIадку вiдсутностi_iнших прямих дiсзцатних
(Застрахованоi особи); Iнфекuiйнi
родичiв - np" ,еоб*iлностi логлялу за постраждаlими чJIенами ciM'T Страхувtl,тьника
захворювання якi вимагають iзольованого лiкування (призначення карантину);

tlеобхiднiс,гь участi страхуваJIьника (ЗастрахованоТ особи) у судовому засL]аннi та llрисутносТi у мtСut ТаКОГО ЗаСlДаННЯ. ЯКЩО BlH
(вона) е вiлповiдачем, свiлком або на tle (, пос1анова сулу. але у тих виIlалках якщо факт To1-o. що такиЙ розглял приtlfu,lас на_

пеpioлзапланoвaнoiпoДopoжiтaoб.сктивнoпеpешкo
)пoстiйнoгoПpoживанНяaбoкpaiнитиМчaсoBoГoпеpебyвaння(мiсuязaбpoньoванoТ
поiорожi: регiону,viста), зонБю сr"iiй"о.о'п"ха атакож в разi страйку перевiзникiв. народного заворушення. епiдемii,
теDоDистичних aKTlB;

иттяпoвiтpянoГoпpoсTopyнадтеpитopiсюкpaiнитиМчасoBoГoпepебування,

внаслiдок стихiйних явищ (впливу навколишнього
7,

подuri no""o.o пu*.ЪУ ло*у"е"т.iв.

середовища);

_

зидoкpaТниTиМчасoBoгoпеpебуванняЗауМoBисвoтчаснoi

для одержанНя вiзи та оформлених вiдповiдно до вимог KoHcyltbcTBa (Посольства)
у вилачi вiзи до краТни. кули

""Ъбriд""*
краТни тимчасового пЪребування. а також за умови вiлсутностi paHirlle отриманоТ вiдмови

планусться подорож л;tя Bcix Застрахованих осiб;

i

Частина 2
поломкою
чи
пригодою
випадком,
дорожньо-транспортноi
ъriзrе"*
рёйс лля здiйснення подорожi у зв'язку з неlllасним
ёrра*У"-""й* (Застрахована особа) прямувала до аеропорту чи вокзалу, а також у разi
.|о*uл."*о.О"а tЗ 1KpiM TaKci), на

"*о"у

9.

БанкрутСтво туропераТора (за умови. що туропераТор - резидеliТ Украrrrи) в перiод дiI Договору с1PахуваIiня.

стрлховик

вА
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