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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В цих Правилах добровільного страхування від нещасних випадків (далі – Правила) терміни та
визначення вживаються у такому значенні:
Страховик – Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "РІК-АВТОГАРАНТ".
Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала зі Страховиком
договір страхування.
Застрахована особа – фізична особа, зазначена в договорі страхування, яка може набувати прав
і обов’язків Страхувальника згідно з договором страхування.
Вигодонабувач – юридична або фізична особа, яка призначена Страхувальником за згодою із
Застрахованою особою для отримання страхових виплат за договором страхування та може
бути замінена до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором
страхування.
Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову
виплату Застрахованій особі або Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов’язується сплачувати
страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, що відбулася і з настанням
якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхову виплату Страхувальнику або
Вигодонабувачу.
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов договору
страхування зобов’язаний провести страхову виплату при настанні страхового випадку.
Страховий тариф – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за визначений період
страхування.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з договором страхування.
Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов договору
страхування при настанні страхового випадку.
Компетентні органи - державні органи, до компетенції яких належать ліквідація наслідків
страхових випадків, встановлення причин та обставин настання страхових випадків, оцінка їх
наслідків, а також надання офіційних роз'яснень щодо питань, що стосуються обставин
настання страхового випадку та юридичні особи, що мають відповідні повноваження, до яких
може звертатися Страховик або Страхувальник для вирішення суперечок та інших питань, що
стосуються договору. Компетентними органами вважаються: медичні установи, органи
внутрішніх справ, пожежної охорони, аварійні служби та інші органи, які наділені відповідними
повноваженнями.
Нещасний випадок – раптова, випадкова, несподівана та незалежна від волі Застрахованої
особи обмежена в часі подія, що фактично відбулася і внаслідок якої настав розлад здоров’я
або смерть Застрахованої особи, а саме: травматичне ушкодження; утоплення; удушення;
обмороження, переохолодження, теплові удари; випадкове гостре отруєння грибами чи
хімічними речовинами (промисловими або побутовими), в т.ч. ліками; укуси тварин, комах,
змій; вплив пожежі, вибуху, вистрілу, блискавки, електричного струму; вплив транспортного
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засобу, військової техніки чи непілотованих об’єктів, їх частин, уламків; падіння предметів
(речовин).
Правонаступник (спадкоємець) – особа, визначена законом або розпорядженням заповідача (у
заповіті) набувачем майна або майнових прав спадкодавця в разі його смерті.
Спортсмен – особа, яка займається спортивною діяльністю з метою оздоровлення або
проведення дозвілля або є членом спортивного клубу, ліги, федерації, (асоціації, спілки,
об’єднання тощо).
Тимчасова непрацездатність – непрацездатність особи внаслідок нещасного випадку та не
залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має
тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до
відновлення працездатності або до встановлення групи інвалідності.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
1.2.

Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, вимог Закону
України "Про страхування" та інших законодавчих актів України.
Страховик на умовах цих Правил укладає договори добровільного страхування від
нещасних випадків (далі – договори страхування) зі Страхувальником.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству
України, пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю страхувальника чи
Застрахованої особи, визначеної страхувальником у договорі страхування за згодою
Застрахованої особи.
Застрахованими особами можуть бути дієздатні особи, які на момент укладення
договору страхування не є онкологічно хворими, хворими з тяжкими формами
захворювання серцево-судинної системи, а також не знаходяться на обліку в
наркологічних,
психоневрологічних,
туберкульозних,
шкірновенерологічних
диспансерах, під наглядом у фізіатра, ендокринолога.
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити
страхову виплату Застрахованій особі або Вигодонабувачу за шкоду, завдану життю,
здоров’ю та працездатності Застрахованої особи, а Страхувальник зобов’язується
сплачувати страховий платіж у визначені строки та виконувати умови договору
страхування.
3.

3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.

3.4.

4.1.2.
4.1.3.

СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

Страховим ризиком за цими Правилами є настання нещасного випадку із
Застрахованою особою.
Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування відповідно до п.3.1
цих Правил, що відбулася під час дії договору страхування, внаслідок якої настала:
смерть Застрахованої особи (далі – "Смерть");
стійка втрата працездатності Застрахованої особи із встановленням первинної
інвалідності I-III групи (далі – "Інвалідність");
тимчасова втрата працездатності Застрахованої особи (далі – "Тимчасова втрата
працездатності");
травматичні або тілесні пошкодження Застрахованої особи (далі – "Травматичне
пошкодження").
Випадки, передбачені п.3.2 цих Правил, визнаються страховими за умови, що вони
підтверджені документами компетентних органів (медичних установ, судів, органів
МВС України тощо).
"Смерть" чи "Інвалідність" внаслідок нещасного випадку визнаються страховими
випадками за умови, що вони настали протягом 6 (шести) місяців з дня настання такого
нещасного випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.
4.

4.1.
4.1.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

Нещасний випадок не є страховим випадком, якщо він настав внаслідок:
будь-яких військових дій, в т.ч. громадянської війни, оголошення надзвичайного чи
воєнного стану, інтервенції, збройних конфліктів як з оголошенням, так і без
оголошення війни;
страйку, локауту, внутрішнього громадського заворушення, революції, терористичного
акту, громадського повстання, заколоту, путчу, бунту, державного перевороту;
впливу ядерної енергії в будь-якій формі, хімічного чи бактеріологічного зараження,
якщо інше не передбачено договором страхування;
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4.1.4.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

знаходження Застрахованої особи в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного
сп’яніння або під впливом медикаментів, що приймалися не за призначенням лікаря,
що мало прямий безпосередній вплив на настання страхового випадку.
Особа не може бути Застрахованою, якщо вона:
визнана у встановленому порядку недієздатною;
хвора на нервові та психічні захворювання: інсульт мозковий, пухлини головного та
спинного мозку, алкоголізм, наркоманію, шизофренію, епілепсію;
хвора на СНІД;
непрацюючий інвалід I-II групи.
Якщо Застрахована особа під час дії договору страхування стала особою, що не може
бути Застрахованою відповідно до п.п.4.2.1-4.2.3 цих Правил, то договір страхування
відносно такої особи припиняє свою дію з моменту, коли особа стала такою, а
Страхувальник з цього моменту, протягом 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний
повідомити про це Страховика. В такому випадку дострокове припинення відбувається
на підставі частини першої п.15.2.1 цих Правил без вирахування нормативних витрат на
ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу.
Будь-яке захворювання не є страховим випадком, окрім правцю, сказу, кліщового
енцефаліту та інших хвороб, що передаються через укуси тварин чи комах.
"Смерть" не є страховим випадком, якщо вона настала внаслідок старості чи
захворювання, яке не було наслідком нещасного випадку.
Договором страхування можуть бути передбачені також інші виключення зі страхових
випадків, що не суперечить законодавству України.
5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.5.
5.6.
5.7.

Для укладення договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву
за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір
укласти договір страхування.
Страхувальники можуть укладати договори страхування відносно третіх осіб
(Застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених законодавством
України.
При укладенні договору страхування Страхувальник зобов’язаний надати Страховику
необхідні документи та інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне
значення для оцінки ступеня страхового ризику.
Обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику є:
факти настання подій із Застрахованою особою, причиною яких були події, аналогічні
ризикам, що приймаються на страхування за останні 3 (три) роки;
наявність інших діючих договорів страхування щодо Застрахованої особи;
професія Застрахованої особи;
заняття спортом Застрахованою особою;
участь Застрахованої особи у туристичних подорожах, в т.ч. з використанням гірських
лиж, заняття сноубордингом, дайвінгом, серфінгом, віндсерфінгом, рафтингом;
інші обставини, передбачені договором страхування та/або заявою на страхування.
Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
При необхідності внесення змін та доповнень до договору страхування укладається
додаткова угода.
У разі смерті Страхувальника, який уклав договір страхування на користь третіх осіб,
його права і обов’язки можуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно
до чинного законодавства покладено обов’язки щодо охорони прав і законних
інтересів Застрахованих осіб.
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5.8.
5.9.

У разі визнання судом Страхувальника-громадянина недієздатним його права та
обов’язки за договором страхування переходять до його опікуна.
Якщо Страхувальник – юридична особа припиняється і встановлюються його
правонаступники, права та обов'язки Страхувальника переходять до правонаступника.
6.

6.1.
6.2.
6.3.

При укладенні договору страхування розмір страхової суми визначається за згодою між
Страхувальником та Страховиком.
Страхова сума встановлюється окремо для кожної Застрахованої особи.
У договорі страхування в межах страхової суми можуть встановлюватися окремі
страхові суми (субліміти) за одним чи декількома страховими випадками або
страховими ризиками.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.

7.4.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ

СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ

Розмір страхового тарифу визначається Страховиком на підставі методики розрахунку
страхового тарифу (п.20 цих Правил).
Страховий платіж розраховується виходячи з розмірів страхової суми та страхового
тарифу.
Страховий платіж сплачується одноразово або частинами в строки та розмірах,
передбачених договором страхування.
Якщо до дати сплати чергової частини страхового платежу за договором страхування
відбувся страховий випадок, Страхувальник достроково сплачує несплачену частину
страхового платежу або Страховик утримує несплачену частину страхового платежу зі
страхової виплати, якщо інше не передбачено договором страхування.
Моментом внесення страхового платежу вважається момент внесення його в касу або
безготівкового зарахування на рахунок Страховика.
8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1.

Договір страхування може бути укладений на строк від 1 дня до 1 року, якщо інше не
передбачено договором страхування.
8.2.
Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового платежу (його
першої частини), якщо інше не передбачено договором страхування. Договір
страхування діє лише протягом того періоду страхування, за який сплачено страховий
платіж.
8.3.
Договором страхування може бути передбачено, що договір діє в окремо визначений
період, а саме:
8.3.1. тільки під час виконання службових обов’язків чи під час освітнього процесу;
8.3.2. тільки під час занять спортом у спортивних секціях, спортивних клубах тощо, а саме:
а. під час тренувального процесу в спортивних секціях, клубах тощо та під час спортивних
змагань;
б. під час тренувального процесу в спортивних секціях, клубах тощо;
в. під час спортивних змагань.
8.4.
Визначений період дії цього Договору відповідно до п.8.3.2 цих Правил починається з
моменту приходу Застрахованої особи на територію занять спортом (приміщення
спортивних закладів чи проведення спортивних змагань, спортивних майданчиків
тощо) та продовжується під час її перебування на цій території і припиняється з
моменту виходу Застрахованої особи із території занять спортом.
8.5.
Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність у разі несплати або
несплати у передбаченому розмірі Страхувальником страхових платежів у встановлені
договором страхування строки.
Правила добровільного страхування від нещасних випадків

сторінка 7 з 27

ТДВ "СК "РІК-АВТОГАРАНТ"

8.6.
8.6.1.
8.6.2.

а.
8.7.

8.8.

Договором страхування може бути передбачено, що при несплаті страхового платежу:
його першої частини в строк, зазначений у договорі страхування, договір страхування
вважається неукладеним.
його чергової (не першої) частини в строк, зазначений у договорі страхування, дія
договору страхування припиняється починаючи з 00 годин дня, наступного за датою
сплати цієї частини страхового платежу, зазначеної в договорі страхування:
при сплаті такого страхового платежу, дія договору страхування поновлюється з дати,
наступної за днем такої сплати.
Договір страхування припиняє свою дію о 24 годині дати, визначеної в договорі
страхування як дата закінчення дії договору страхування, якщо інше ним не
передбачено.
Місцем дії договору страхування є територія, що зазначена в договорі страхування.
9.

9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.
9.2.5.
9.3.
9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Страхувальник має право:
при настанні страхового випадку, на страхову виплату відповідно до умов договору
страхування;
за погодженням із Застрахованою особою визначити у договорі страхування
Вигодонабувача, а також замінити його іншою особою до настання страхового випадку;
ініціювати припинення дії договору страхування відповідно до умов цих Правил;
отримати дублікат договору страхування (свідоцтва, сертифіката, поліса), у разі його
втрати, при цьому оригінал вважається недійсним;
оскаржити у встановленому законодавством України порядку відмову Страховика у
страховій виплаті або її розмір.
Страхувальник зобов’язаний:
своєчасно вносити страхові платежі у розмірах та в строки, визначені договором
страхування;
довести до відома Застрахованої особи умови договору страхування та цих Правил, а
також покласти на неї обов’язок виконання нею всіх обов’язків Страхувальника
передбачених цими Правилами (за винятком п.9.2.1 цих Правил) і договором
страхування. Дії Застрахованих осіб прирівнюються до дій Страхувальника;
при укладенні договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі
йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і
надалі письмово повідомляти його за 3 (три) робочі дні до зміни таких обставин, що
перебувають під контролем Страхувальника чи протягом 3 (трьох) робочих днів – про
будь-яку зміну таких обставин, що перебувають поза контролем Страхувальника (якщо
останньому про них відомо);
повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
договором страхування;
виконувати інші обов’язки, передбачені цими Правилами і законодавством України.
Страховик має право:
у випадку зміни ступеня страхового ризику пропонувати змінити умови договору
страхування та у разі його збільшення – сплатити додатковий страховий платіж
відповідно до такої зміни. У разі відмови Страхувальника від пропозиції Страховика,
останній має право припинити дію договору страхування (повернення страхових
платежів проводиться відповідно до частини другої п.15.2.2 цих Правил), якщо інше не
передбачено договором страхування;
самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, а також робити
запити про відомості, пов’язані зі страховим випадком, до відповідних компетентних
органів, що володіють інформацією про обставини страхового випадку;
відстрочити прийняття рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхового
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відшкодування у випадках, передбачених цими Правилами;
відмовити у страховій виплаті у випадках, передбачених цими Правилами;
ініціювати припинення дії договору страхування відповідно до умов цих Правил.
Страховик зобов’язаний:
ознайомити Страхувальника з цими Правилами та умовами страхування;
протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення страхової виплати;
при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений
договором страхування строк;
відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового
випадку, якщо це передбачено договором страхування;
за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, переукласти з ним договір страхування;
тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан за винятком
випадків, передбачених законодавством України;
виконувати інші обов’язки, передбачені цими Правилами і законодавством України.
Договором страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки сторін.

9.3.4.
9.3.5.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.

9.4.3.
9.4.4.

9.4.5.
9.4.6.
9.4.7.
9.5.

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.

10.1.5.

10.2.

При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Застрахована
особа, Вигодонабувач) зобов’язаний:
вживати всі необхідні та доцільні заходи щодо запобігання та зменшення шкоди,
завданої внаслідок настання страхового випадку;
якнайшвидше повідомити про подію та звернутися у відповідні компетентні органи
(медичні установи, органи МВС України тощо);
не порушувати лікарський режим при лікуванні та виконувати приписи та призначення
лікаря;
повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом 10 (десяти) робочих
днів з моменту як Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) довідався або
повинен був довідатись про випадок та подати йому письмову заяву, якщо інше не
передбачено договором страхування.
Якщо з поважних причин Страхувальник не міг повідомити Страховика про настання
такої події у встановлений строк, він повинен підтвердити це документально та
повідомити про настання страхового випадку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати
усунення таких причин;
надати Страховику документи згідно з п.11 цих Правил протягом 24 (двадцяти
чотирьох) місяців з моменту настання страхового випадку.
Якщо компетентними органами проводиться розслідування щодо причин і обставин
настання страхового випадку строк подання документів продовжується на строк такого
розслідування.
Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника у разі
настання страхового випадку.

11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
11.1.

Для отримання страхової виплати Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач),
залежно від характеру та обставин страхового випадку, зобов’язаний надати
Страховику для копіювання оригінали або належним чином посвідчені копії
документів:
11.1.1. договір страхування;
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11.1.2. письмову заяву про настання страхового випадку;
11.1.3. акт про нещасний випадок, у випадках, передбачених законодавством України;
11.1.4. у разі "Смерті":
 свідоцтво про смерть Застрахованої особи;
 виписку з карти амбулаторного/стаціонарного хворого – Застрахованої особи,
завірену підписом відповідальної особи;
 для спадкоємців – свідоцтво про право на спадщину;
11.1.5. у разі "Інвалідності":
 довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення
Застрахованій особі групи інвалідності;
 довідку компетентних органів про причину встановлення Застрахованій особі
інвалідності;
 виписку з карти амбулаторного/стаціонарного хворого – Застрахованої особи,
завірену підписом відповідальної особи;
11.1.6. у разі "Тимчасової втрати працездатності":
 листок непрацездатності Застрахованої особи (у разі неможливості отримання
листка непрацездатності подається довідка медичного закладу або виписка з карти
амбулаторного/стаціонарного хворого, підписана уповноваженою особою
медичного закладу);
11.1.7. у разі "Травматичного пошкодження":
 довідка медичного закладу або виписка з карти амбулаторного/стаціонарного
хворого – Застрахованої особи, підписана уповноваженою особою медичного
закладу.
11.1.8. письмову заяву Вигодонабувача (Застрахованої особи) про страхову виплату за формою
Страховика;
11.1.9. документи, що посвідчують особу одержувача страхової виплати:
 для фізичних осіб – паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
 для юридичних осіб – свідоцтво про державну реєстрацію, лист із зазначенням
платіжних реквізитів.
11.2.
Страховик має право обґрунтовано вимагати надання інших документів, необхідних
для підтвердження причин та обставин страхового випадку, розміру завданої шкоди і
законності висунутих вимог про, що повідомляє Страхувальника протягом 15
(п’ятнадцяти) робочих днів з дати отримання всіх необхідних документів зазначених в
п.11.1 цих Правил.
11.3.
За взаємною згодою сторін може бути передбачено ненадання деяких документів,
передбачених п.11.1 цих Правил.
11.4.
Документи, зазначені в п.11.1 цих Правил можуть надаватись Страховику у формі
оригінальних примірників, нотаріально засвідчених копій, простих копій, завірених
органом, який видав відповідний документ або у формі простих копій, за умови
надання Страховику можливості звірення їх з оригінальними примірниками документів.
Якщо документи надані Страховику не в належній формі, або оформлені із порушенням
існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, печатка, є виправлення тексту тощо),
виплата страхового відшкодування не здійснюється до ліквідації цих недоліків.
12. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ
12.1.
Розмір страхової виплати визначається:
12.1.1. у разі "Смерті" – у розмірі 100% страхової суми;
12.1.2. у разі "Інвалідності":
 I групи – у розмірі 90% страхової суми;
 ІІ групи – у розмірі 75% страхової суми;
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 ІІІ групи – у розмірі 50% страхової суми;
12.1.3. у разі "Тимчасової втрати працездатності" – у розмірі 0,25% страхової суми за кожен
день непрацездатності, але не більше 50% страхової суми за кожним окремим
страховим випадком, якщо інше не передбачено договором страхування;
12.1.4. у разі "Травматичного пошкодження" – у розмірі, що дорівнює фіксованому проценту
страхової суми залежно від характеру травматичних ушкоджень (п.19 цих Правил).
12.2.
У разі встановлення інвалідності Застрахованій особі (внаслідок страхового випадку)
після "Тимчасової втрати працездатності" або "Травматичного пошкодження" та
отримання нею страхової виплати, цій особі виплачується різниця між розрахованою
страховою виплатою на випадок інвалідності та раніше здійсненою страховою
виплатою.
12.3.
У разі смерті Застрахованої особи (внаслідок страхового випадку) після "Травматичного
пошкодження" або "Тимчасової втрати працездатності" чи "Інвалідності", та отримання
нею страхової виплати, Вигодонабувачу цієї особи виплачується різниця між
розрахованою страховою виплатою та раніше здійсненою страховою виплатою.
12.4.
Страхова сума зменшується на розмір страхової виплати із дати здійснення страхової
виплати. При визначенні страхової виплати у разі настання наступних страхових
випадків, для розрахунку береться різниця розміру початкової страхової суми та
страхової виплати, якщо інше не передбачено договором страхування.
13. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ
13.1.

З дати отримання всіх необхідних документів Страховик протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів:
 складає страховий акт (аварійний сертифікат) із розрахунком страхової виплати та
приймає рішення щодо його виплати, або
 обґрунтовано відстрочує прийняття рішення щодо виплати або відмови у страховій
виплаті, про що письмово повідомляє Застраховану особу (Страхувальника,
Вигодонабувача) протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття такого
рішення, або
 приймає обґрунтоване рішення про відмову у страховій виплаті, про що письмово
повідомляє Страхувальника та Вигодонабувача протягом 10 (десяти) робочих днів з
дати прийняття такого рішення.
13.2.
Страхова виплата здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів із дати прийняття
рішення про страхову виплату:
 Вигодонабувачу за випадком п.3.2.1 цих Правил, а також за випадками п.п. 3.2.2 3.2.4 цих Правил, якщо Застрахована особа є неповнолітньою, або медичний стан
Застрахованої особи унеможливлює самостійне отримання страхової виплати, що
підтверджено медичним висновком;
 Застрахованій особі за випадками п.п. 3.2.2 -3.2.4 цих Правил;
 Правонаступнику (спадкоємцю), якщо Вигодонабувач помер та в інших випадках
передбачених чинним законодавством.
13.3.
Загальна сума страхових виплат щодо окремої Застрахованої особи за одним або
декількома страховими випадками не може перевищувати страхової суми для цієї
Застрахованої особи, встановленої договором страхування.
13.4.
Страховик має право відстрочити прийняття рішення щодо виплати або відмови у
страховій виплаті у випадках, коли:
13.4.1. подані документи не дають змоги повністю з’ясувати причини і обставини страхового
випадку, визначити розмір страхової виплати, право Застрахованої особи на одержання
відшкодування  до з’ясування таких обставин, але не більше ніж на 6 (шість) місяців з
дати надання всіх документів, передбачених п.11 цих Правил;
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13.4.2. Страхувальник або інша особа, на користь якої укладено договір страхування у зв’язку зі
страховим випадком знаходиться під арештом – до зняття арешту;
13.4.3. у Страховика виникли обґрунтовані сумніви відносно достовірності наданих йому
документів – до закінчення перевірки, але не більше ніж на 3 (три) місяці з дати
надання документів, що підтверджують настання страхового випадку.
13.5.
Договором страхування може бути передбачено, що страхова виплата, розмір якої
перевищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень, здійснюється тільки в безготівковій
формі.
13.6.
Після виплати страхового відшкодування виявляться обставини відповідно до яких
Застрахована особа (Вигодонабувач) не має законних підстав для отримання
страхового відшкодування чи якщо розмір належного до виплати страхового
відшкодування має бути меншим від вже фактично виплаченого страхового
відшкодування, Застрахована особа (Вигодонабувач) зобов'язаний повернути страхове
відшкодування або його частину Страховику протягом 10 (десяти) робочих днів з дня
отримання письмової вимоги Страховика чи набуття законної сили рішення суду.
14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
14.1.
Підставою для відмови Страховика у страховій виплаті є:
14.1.1. навмисні дії Страхувальника або іншої особи, на користь якої укладено договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку.
Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського
чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або
захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій таких
осіб встановлюється відповідно до законодавства України;
14.1.2. вчинення Страхувальником або іншою особою, на користь якої укладено договір
страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
14.1.3. подання Страхувальником, або особою на користь якої укладено договір страхування
свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування, обставини, що мають
істотне значення для оцінки страхового ризику або про факт чи обставини настання
страхового випадку;
14.1.4. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без
поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру шкоди;
14.1.5. навмисне спричинення Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень;
14.1.6. порушення Застрахованою особою правил техніки безпеки, правил протипожежної
безпеки;
14.1.7. вчинення самогубства або спроби самогубства за винятком тих випадків, коли
Застрахована особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб;
14.1.8. проведення діагностичних, лікувальних та інших медичних заходів (включаючи ін’єкції
ліків), якщо вони не були пов’язані з лікуванням, що здійснювалося з приводу
нещасного випадку, або виникли внаслідок самолікування чи лікування особами без
медичної освіти;
14.1.9. настання гострого інфаркту або інсульту чи іншого гострого нападу, що призвели до
виникнення нещасного випадку;
14.1.10. ненадання Страховику документів, передбачених п.п.11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 або 11.1.5
або 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9 цих Правил;
14.1.11. невиконання або неналежне виконання Страхувальником своїх обов’язків,
передбачених п.п.9.2.3-9.2.4, 10.1.1-10.1.5 цих Правил;
14.1.12. інші випадки, передбачені договором страхування, цими Правилами та
законодавством України.
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15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1.
15.1.1.
15.1.2.
15.1.3.

Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
закінчення строку його дії;
виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
несплати страхових платежів у передбачених договором страхування розмірах й
строках;
15.1.4. в інших випадках, передбачених цими Правилами та законодавством України.
15.2.
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона
зобов’язана повідомити іншу не пізніш, як за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
15.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим
договором страхування.
Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі
повністю.
15.2.2. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору
страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були
здійснені за цим договором страхування.
15.3.
Якщо договором страхування визначено Вигодонабувача (кредитна установа), то дія
договору страхування, не може бути достроково припинена на вимогу Страхувальника
без письмової згоди на це Вигодонабувача.
15.4.
Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі дострокового
припинення дії договору страхування здійснюється після врегулювання всіх заявлених
Страхувальником збитків: здійснення страхових виплат або прийняття Страховиком
обґрунтованих рішень про відмову у страховій виплаті.
15.5.
Повернення платежів здійснюється протягом 7 (семи) робочих днів після припинення
дії договору страхування, якщо інший строк не обумовлений згодою сторін.
16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ
ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
16.1.

16.2.

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати
страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені),
розмір якої визначається договором страхування.
Застрахована особа (Вигодонабувач) несе майнову відповідальність за несвоєчасне
повернення страхового відшкодування або його частини шляхом сплати Страховику
неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається договором страхування.
17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1.

Спори за договором страхування між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а
при недосягненні згоди – в порядку, передбаченому законодавством України.
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17.2.

У випадку невиконання або неналежного виконання умов договору страхування його
сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, якщо інше не
передбачено договором страхування.
18. ОСОБЛИВІ УМОВИ

18.1.
18.2.
18.3.

На підставі цих Правил можуть розроблятися програми та умови страхування, що не
суперечать законодавству України та цим Правилам.
Всі повідомлення за договором страхування, передбачені цими Правилами та самим
договором, здійснюються сторонами в письмовій формі.
У всьому, що не врегульовано цими Правилами, сторони керуються законодавством
України.
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19. ПЕРЕЛІК ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ ТА РОЗМІР ВИПЛАТ
Згідно з пп. цих Правил, розмір страхової виплати визначається при отриманні
конкретних видів травм згідно з нижченаведеним переліком:
Характер тілесного ушкодження (травми)

Розмір виплат,
% страхової суми

1

2

ЦЕНТРАЛЬНА та ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА
1. Перелом кісток черепа:
а) зовнішньої пластинки кісток склепіння черепа

15

б) склепіння черепа

20

в) склепіння і основи черепа

70

При відкритих переломах виплачується додатково 5% страхової суми
2. Внутрішньочерепний травматичний крововилив:
а) субарахноїдальний

20

б) епідуральна гематома

30

в) субдуральна гематома

40

3. Розчавлення речовини головного мозку

60

4. Струс головного мозку

5

5. Забій головного мозку

10

6. Гостре отруєння нейротропними отрутами

30

7. Ушкодження спинного мозку на будь-якому рівні, а також кінського хвоста:
а) струс

5

б) забій

10

в) частковий розрив

60

г) повний розрив

100

8. Периферичне ушкодження черепно-мозкових нервів

20

9. Ушкодження шийного, плечового, поперекового, крижового сплетінь та їх нервів:
Ушкодження сплетінь:
а) травматичний плексит

15

б) частковий розрив сплетінь

40

в) повний розрив

70

Ушкодження нервів на рівні:
г) променево-зап’ясткового, гомілковостопного суглоба

20

д) передпліччя, гомілки

30

е) плеча, ліктьового суглоба, стегна, колінного суглоба

40

Травматичний неврит

10

ОРГАНИ ЗОРУ
10. Параліч акомодації одного ока

15

11. Геміанопсія одного ока

15

12. Звуження поля зору одного ока:
а) неконцентричне

5

б) концентричне

10

13. Пульсуючий екзофтальм одного ока

10

14. Проникаюче поранення очного яблука, іридоцикліт, хоріоретиніт, рубцевий трихіаз,
дефект райдужної оболонки

10
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15. Порушення функцій сльозовидільних шляхів одного ока

5

16. Опіки ІІ-ІІІ ступеня, непроникаюче поранення очного яблука, гемофтальм, зсув
кришталика, немагнітні сторонні тіла очного яблука й орбіти, рубці оболонок очного яблука,
що не викликали зниження зору, ерозія рогівки

5

17. Ушкодження ока, що спричинило за собою повну втрату зору одного ока

50

18. Ушкодження ока (очей), що спричинило за собою повну втрату зору

100

19. Видалення в результаті травм очного яблука, що не володіло зором

10

20. Перелом орбіти

15

ОРГАНИ СЛУХУ
21. Ушкодження вушної раковини, що спричинило за собою:
а) рубцеву деформацію або відсутність вушної раковини на 1/3

3

б) відсутність вушної раковини на ½

5

в) повну відсутність вушної раковини

10

22. Ушкодження вуха (вух), що спричинило за собою:
а) утрату слуху на одне вухо

15

б) повну глухоту (розмовна мова)

60

23. Розрив барабанної перетинки, що наступив у результаті травми, без зниження слуху

10

Розрив барабанної перетинки при переломах основи черепа не оплачується.

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА
24. Перелом кісток носа, передньої стінки лобової, гайморової пазух:
а) без зсуву

5

б) із зсувом

10

25. Ушкодження легенів, що спричинило за собою підшкірну емфізему, гемоторакс,
пневмоторакс, ексудативний плеврит, стороннє тіло в грудній порожнині:
а) з одного боку

20

б) з обох боків

40

26. Ушкодження легенів, що спричинило за собою:
а) видалення частки, частини легенів

30

б) видалення однієї легені

50

27. Перелом грудини

10

28. Переломи ребер:
а) одного ребра

3

б) кожного наступного ребра

2

29. Проникаюче поранення грудної клітини, торакотомія з приводу травми:
а) при відсутності ушкодження органів грудної порожнини

20

б) при ушкодженні органів грудної порожнини

40

Якщо у зв’язку із ушкодженням грудної клітини було зроблене видалення легенів або його частини, то виплати
за ст.29 не провадяться.
30. Ушкодження гортані, трахеї, перелом під’язичної кістки

15

31. Ушкодження гортані, трахеї, під’язичної кістки, щитовидного хряща, що спричинило за
собою носіння трахеостомічної трубки.

20

Якщо виплата зроблена за ст.31, то виплати за ст.30 не провадяться.

СЕРДЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА
32. Ушкодження серця, його оболонок і важливих магістральних судин, що спричинило за
собою серцево-судинну недостатність

50

33. Ушкодження значних периферичних судин, що не спричинило за собою порушення
кровообігу

15

34 .Ушкодження значних периферичних судин, що спричинило за собою судинну
недостатність

30

Правила добровільного страхування від нещасних випадків
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При застосуванні ст.32 та ст.34 виплати за ст.33 не провадяться.

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ
35. Перелом щелеп:
а) верхньої щелепи, виличних кісток

10

б) нижньої щелепи

10

Якщо при переломі альвеолярного відростку є втрата зуба, то за його втрату страхова виплата не
проводиться.
36. Звичний вивих нижньої щелепи, якщо він наступив у результаті травм у період
страхування

5

37. Ушкодження щелепи, що спричинило за собою (враховуючи втрату зубів):
а) утрату частини щелепи

40

б) повну втрату щелепи

60

38. Ушкодження язика, що спричинило за собою:
а) утворення рубців (незалежно від розмірів)

5

б) відсутність язика на рівні дистальної третини

20

в) відсутність язика на рівні середньої третини

35

г) відсутність язика на рівні кореня (повна відсутність)

65

39. Втрата зубів:
а) 1 зуба

2

6) 2-3 зубів

5

в) 4-6 зубів

7

г) 7-9 зубів

10

д) 10 і більш зубів

15

40. Ушкодження стравоходу, що викликало:
а) звуження стравоходу

40

б) непрохідність стравоходу, але не раніше 6 місяців із дня травми. Раніше цього терміну
страхова виплата виплачується попередньо за пп.а ст.40

80

41. Ушкодження стравоходу, випадкове гостре отруєння, що спричинило за собою:
а) холецистит, дуоденіт, гастрит, панкреатит, ентерит, коліт, проктит, парапроктит

10

б) спаєчну хворобу (стан після операції з приводу спаєчної непрохідності), рубцеве звуження
(деформацію) шлунка, кишечника, задньопрохідного отвору

20

в) кишковий свищ, кишково-піхвовий свищ, свищ підшлункової залози

40

г) протиприродний задній прохід (колостома)

50

При ускладненнях травм, передбачених пп.а і пп.б ст.41, страхова виплата проводиться не раніше, ніж через
3 місяця після ушкодження.
За пп.в і пп.г ст.41 – не раніше, ніж через 6 місяців із дня травми. Раніше цього терміну страхове забезпечення
виплачується за пп.а ст.41.
42 Ушкодження печінки в результаті травми або випадкового гострого отруєння, що
спричинило за собою:
а) гепатит, що розвився в зв’язку з травмою або гострим отруєнням

20

б) розриви печінки, у зв’язку з якими зроблене хірургічне утручання

30

в) видалення жовчного міхура

25

43. Видалення більше ½ частини печінки у зв’язку із травмою

30

44. Ушкодження селезінки, що спричинило за собою:
а) підкапсульний розрив селезінки, що не потребує оперативного втручання

10

б) видалення селезінки

20

45. Ушкодження шлунка, підшлункової залози, кишечнику, очеревини, що спричинило за
собою:
а) утворення кісти підшлункової залози
Правила добровільного страхування від нещасних випадків
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1

б) видалення до /3 шлунка, /3 кишечнику

30

1

в) видалення ½ шлунка, ½ кишечнику, /3 підшлункової залози
2

2

2

г) видалення /3 шлунка, /3 кишечнику, ½ підшлункової залози
2

50
65

д) видалення шлунка, кишечнику, /3 підшлункової залози

80

е) видалення шлунка з кишечником і частиною підшлункової залози

90

СЕЧОСТАТЕВА СИСТЕМА
46. Ушкодження нирки, що спричинило за собою:
а) забій нирки

15

б) видалення частини нирки

30

в) видалення нирки

50

47. Ушкодження органів сечовидільної системи, що спричинило за собою:
а) гломерулонефріт, звуження сечоводу, сечівника

20

6) ниркову недостатність

45

в) непрохідність сечоводу, сечівника, сечостатеві свищі

50

Якщо в результаті травми наступить порушення функції декількох органів сечовидільної системи, відсоток
страхової суми визначається за одним з підпунктів ст.47, що враховує найбільш важкі наслідки ушкодження.
48. Ушкодження органів сечовидільної системи, у зв’язку з яким зроблене оперативне
втручання:
а) при ушкодженні органів

20

Якщо було зроблене видалення нирки або її частини, ст.48 не застосовується.
49. Ушкодження статевої системи, що спричинило за собою:
а) втрату одного яєчника, яєчника і труби, яєчника і двох труб

20

б) втрату двох яєчників

50

в) втрату матки з трубами

60

г) втрату або значну деформацію однієї молочної залози

20

д) втрату або значну деформацію обох молочних залоз

40

е) втрату частини статевого члена або яєчок

50

ж) втрату статевого члена

70

з) втрату статевого члена й одного або обох яєчок

80

50. Зґвалтування особи у віці:
а) до 15 років

50

б) від 15 до 18 років

30

в) від 18 років і більше

15

М’ЯКІ ТКАНИНИ
51. Ушкодження м’яких тканин обличчя, передньобокової поверхні шиї, підщелепної
області, що спричинило за собою:
а) значне порушення косметики

10

б) різке порушення косметики

30

в) спотворювання

50

52. Ушкодження м’яких тканин волосяної частини голови, тулубу, кінцівок, що спричинило за
собою утворення рубців; а також ушкодження тканинних поверхонь після поранень і опіків
ІІІ-ІV ступеня, площею:
а) від 2 см2 до 5 см2
2

2

б) від 5 см до 0,5% поверхні тіла

5

в) від 0,5% до 2% поверхні тіла

10

г) від 2% до 4% поверхні тіла

15

д) від 4% до 6% поверхні тіла

20

е) від 6% до 8% поверхні тіла

25
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ж) від 8% до 10% поверхні тіла

30

з) 10% поверхні тіла і більше

35

При відкритих переломах кісток і операціях виплата за рубці не здійснюється.
53. Опікова хвороба, опіковий шок

15

54. Закрите ушкодження м’яких тканин, що спричинило за собою виникнення м’язової
грижі, посттравматичний періостит, перихондриг, повний і частковий розрив зв’язок і
сухожиль

10

ХРЕБЕТ
55. Перелом тіл хребців:
а) одного-двох хребців

15

б) трьох і більш хребців

25

56. Частковий або повний розрив міжхребцевих зв’язок, підвивих хребців

10

57. Перелом поперечних або остистих відростків:
а) одного-двох

5

б) трьох і більш

10

Якщо одночасно є травма, передбачена ст.55, то ст.57 не застосовується.
58. Перелом крижів, куприка, вивих куприкових хребців

10

59. Видалення куприка у зв’язку із травмою

15

ВЕРХНЯ КІНЦІВКА. ЛОПАТКА І КЛЮЧИЦЯ
60. Перелом лопатки, ключиці, повний або частковий розрив акроміально-ключичного,
грудинно-ключичного зчленувань:
а) перелом однієї кістки або розрив одного зчленування

10

б) перелом двох кісток, розрив двох зчленувань або перелом однієї кістки і розрив одного
зчленування

15

в) перелом, що не зрісся, несправжній суглоб, розрив двох зчленувань і перелом однієї кістки,
перелом двох кісток і розрив одного зчленування

20

ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
61. Ушкодження плечового суглоба (перелом суглобової западини, лопатки, голівки плечової
кістки, анатомічної шийки, великого горбика, повний або частковий розрив сухожиль,
капсули суглоба, вивих плеча, підвивих плеча, розтягнення зв’язок):
а) перелом однієї кістки, вивих плеча, ушкодження зв’язок (повний або частковий розрив),
капсули суглоба

10

б) перелом двох кісток, переломовивих

15

в) перелом кісток і повний або частковий розрив зв’язок, перелом, що не зрісся

20

62. Ушкодження плечового суглоба, що спричинило за собою:
а) звичний вивих плеча

15

б) відсутність рухливості у суглобі (анкілоз) – не раніше 3-х місяців після травми

30

в) "розбовтаний" плечовий суглоб, у результаті резекції суглобних поверхонь складових його
кісток

40

У випадку, якщо у зв’язку із ушкодженнями, перерахованими в ст.ст.60, 61, 62 будуть проведені операції,
додатково виплачується 10% страхової суми. При цьому додаткова виплата за взяття трансплантату не
провадиться. Страхова виплата при звичному вивиху плеча виплачується лише тоді, коли цей вивих наступив
у результаті первинного вивиху, що відбувся в період дії договору страхування. Діагноз звичного вивиху плеча
повинний бути підтверджений лікувальним висновком, у якому провадилося його вправлення. При рецидивах
звичного вивиху плеча страхова виплата не здійснюється. Якщо у зв’язку із травмою плечового суглоба
здійснювалася страхова виплата за ст.61, а потім виникнули ускладнення, перераховані в ст.62, то страхова
виплата здійснюється відповідно до одного з підпунктів ст.62 з урахуванням раніше зробленої виплати
шляхом вирахування.

ПЛЕЧЕ
63. Перелом плечової кістки на будь-якому рівні (крім суглобів):
а) на будь-якому рівні (верхня, середня, нижня третина)
Правила добровільного страхування від нещасних випадків
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б) подвійний перелом

15

64. Травматична ампутація верхньої кінцівки або важке ушкодження її, що спричинило за
собою ампутацію:
а) верхньої кінцівки з лопаткою, ключицею або їхньою частиною

70

б) плеча вище ліктьового суглоба

65

в) плеча нижче ліктьового суглоба

60

65. Перелом плечової кістки, що ускладнився утворенням несправжнього суглоба

35

Страхова виплата за ст.65 здійснюється не раніше, ніж через 9 місяців після травми. Якщо раніше
здійснювалася виплата у зв’язку із переломом плеча, її розмір вираховується при прийнятті остаточного
рішення.

ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ
66. Ушкодження області ліктьового суглоба (перелом кісток, що складають суглоб, повний
або частковий розрив зв’язок, капсули суглобу, вивих передпліччя, розтягнення зв’язок:
а) перелом однієї кістки без зсуву уламків, ушкодження сухожиль (повний або частковий
розрив)

10

б) перелом двох кісток без зсуву уламків

15

в) перелом кістки (кісток) із зсувом уламків

20

67. Ушкодження області ліктьового суглоба, що спричинило за собою:
а) відсутність рухливості у суглобі

30

б) "розбовтаний" ліктьовий суглоб, (результат резекції суглобних поверхонь складових його
кісток)

40

ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
68. Перелом кісток передпліччя:
а) однієї кістки

10

б) двох кісток, перелом однієї кістки і вивих іншої

20

69. Травматична ампутація або важке ушкодження, що спричинило за собою ампутацію
передпліччя на будь-якому рівні

60

ПРОМЕНЕВОЗАП’ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ
70. Перелом кісток передпліччя в області дистального метафізу, внутрішньо-суглобні
переломи кісток, що складають промнемо-зап’ястковий суглоб, повний або частковий
розрив сухожиль:
а) переломи кісток

7

б) повний або частковий розрив сухожиль

5

71. Анкілоз промнемо-зап’ясткового суглобу внаслідок травми

15

КИСТЬ, ПАЛЬЦІ КИСТІ
72. Перелом або вивих кісток зап’ястя:
а) однієї кістки (за винятком човноподібної)

5

б) двох і більш кісток, човноподібної кістки

10

73. Травматична ампутація або важке ушкодження кисті, що спричинило за собою
ампутацію на рівні п’ясткових кісток або зап’ястя

50

ПЕРШИЙ ПАЛЕЦЬ
74. Перелом, вивих, поранення з дефектом м’яких тканин фаланги (фаланг), ушкодження
повний або частковий розрив сухожиль (сухожилля) пальця, розрив капсули суглобів

5

75. Ушкодження пальця, що спричинило за собою відсутність рухливості:
а) в одному суглобі

5

б) в двох суглобах

10

76. Втрата великого пальця руки

20

Правила добровільного страхування від нещасних випадків
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ДРУГИЙ, ТРЕТІЙ, ЧЕТВЕРТИЙ, П’ЯТИЙ ПАЛЬЦІ
77. Перелом, вивих, поранення з дефектом м’яких тканин фаланги (фаланг) пальця,
ушкодження сухожилля (сухожиль)

3

78. Втрата вказівного пальця руки

10

79. Втрата іншого пальця руки

5

80. Травматична ампутація або ушкодження, що спричинило за собою ампутацію всіх
пальців одної кисті

50

НИЖНЯ КІНЦІВКА ТАЗОСТЕГНОВИЙ СУГЛОБ
81. Перелом кісток тазу:
а) перелом крила клубової кістки

10

б) перелом лобкової сідничної кісток, тіла клубової кістки, вертлюжної западини

30

82. Розрив лобкового, крижово-клубового зчленування:
а) одного зчленування

10

б) двох зчленувань

15

в) трьох зчленувань

20

83. Перелом голівки, шийки стегна, вивих стегна, повний і частковий розрив зв’язок,
розтягнення зв’язок:
а) перелом голівки, шийки стегна, вивих стегна

20

б) ушкодження зв’язок (повний або частковий розрив)

10

84. Ушкодження тазостегнового суглобу, що спричинило за собою:
а) анкілозу суглобу

35

б) "рухливий" суглоб (внаслідок резекції головки стегна, вертлюжної западини)

40

СТЕГНО
85. Перелом стегна на будь-якому рівні (за винятком ділянки суглоба):
а) без зміщенням уламків

20

б) із зміщенням уламків

25

86. Травматична ампутація або тяжке ушкодження, що спричинило за собою ампутацію
кінцівки на рівні:
а) вище середини стегна

70

б) до середини стегна

60

в) втрата єдиної кінцівки

100

87. Перелом стегна, ускладнений утворенням несправжнього суглоба не раніше 9 місяців
після травми.

50

Якщо раніше здійснювалася страхова виплата за ст.85, то її розмір вираховується при прийнятті
остаточного рішення.

КОЛІННИЙ СУГЛОБ
88. Пошкодження колінного суглобу, що спричинило за собою:
а) гемартроз, ушкодження меніску (менісків), повний або частковий розрив зв’язок,
розтягнення зв’язок, відрив кісткових фрагментів

10

б) перелом наколінника

10

в) перелом кісток, які складають колінний суглоб (дистальний епіфіз стегна та проксимальний
епіфіз великої гомілкової кістки), вивих гомілки

25

При поєднанні різних пошкоджень колінного суглоба страхова виплата здійснюється одноразово у
відповідності з одним з підпунктів ст.88, який передбачає найбільш важке ушкодження.
89. Пошкодження колінного суглоба, що спричинило за собою:
а) відсутність руху в суглобі

30

б) "розбовтаний" колінний суглоб після резекції суглобної поверхні його кісток

40

ГОМІЛКА
90. Перелом кісток гомілки:
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2

а) малогомілкової кістки

10

б) великогомілкової кістки

15

в) обох кісток

20

91. Травматична ампутація ноги до середини гомілки

50

ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ
92. Пошкодження зв’язок гомілковостопного суглоба (повний або частковий розрив зв’язок)
а) перелом однієї з кісточок (щиколоток) або краю великогомілкової кістки

5

б) перелом обох щиколоток, перелом щиколоток з краєм великогомілкової кістки, розрив
дистального міжгомілкового синдесмозу

10

в) перелом однієї або обох щиколоток з краєм великогомілкової кістки, розривом дистального
міжгомілкового синдесмозу та підвивихом (вивихом) ступні

15

93. Пошкодження гомілковостопного суглоба, що спричинило за собою:
а) відсутність руху в суглобі (анкілоз)

20

б) "розбовтаний" гомілковостопний суглоб (в результаті резекції) суглобної поверхні його
кісток, що його складають

30

94. Пошкодження ахіллового сухожилля: частковий або повний розрив

10

СТОПА, ПАЛЬЦІ, СТУПНІ
95. Перелом або вивих кістки (кісток ступні), ушкодження зв’язок (повний чи частковий
розрив зв’язок):
а) перелом однієї-двох кісток, ушкодження зв’язок (за винятком п’яткової і таранної)

10

б) перелом трьох і більше кісток, п’яткової або таранної кісток

15

96. Перелом або вивих однієї або кількох фаланг, пошкодження (повний або частковий
розрив) сухожиль одного або двох пальців однієї стопи

2

97. Травматична ампутація або тяжке ушкодження стопи, що спричинило за собою
ампутацію пальців:
а) великого пальця ноги

5

б) іншого пальця ноги

3

98. Пошкодження, яке викликало розвиток пост травматичного тромбофлебіту, лімфостазу,
остеомієліту, розлад трофіки

10

Ст.98 застосовується при тромбофлебітах, лімфостазі і розладі трофіки, які сталися внаслідок травми
верхніх та нижніх кінцівок (за винятком ушкодження великих периферичних судин і нервів) не раніше, ніж через
6 місяців після травми.
Гнійне запалення пальців кисті та ступнів не дають підстав для застосування ст.98.
99. Травматичний шок або шок після гострої кровотечі, пов’язаний з травмою (геморагічний
шок)

20

100. Ураження електрострумом, електрошок

20

Інші (ніж ті, що наведені у п.п.1-100) види тілесних ушкоджень (травм), які призвели до
тимчасової втрати працездатності та потребують проведення амбулаторного та/або
стаціонарного лікування

3
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20. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТРАХОВОГО ТАРИФУ
Страховий тариф розраховується за формулою:
СТ = (БТ1+ БТ2 + БТ3 (або БТ4) ×К1×К2×К3×К4×К5×К6×К7×К8
де:

СТ – страховий тариф за договором страхування;
БТ1–БТ4 – базовий страховий тариф за відповідним страховим ризиком;
К1–К8 – коригуючі коефіцієнти за договором страхування.

БТ: Базовий страховий тариф зазначається у відсотках для строку страхування 1 (один) рік.
Страховий випадок
"Смерть"
"Інвалідність"
"Тимчасова втрата працездатності"

БТ1
БТ2
БТ3

Тариф
0,45
0,75
1,80

"Травматичне пошкодження"
Всі випадки разом

БТ4
БТ

1,50
4,50

К1:

Коефіцієнт діяльності
Використовується один з
займатиметься Застрахована особа.

коефіцієнтів,

залежно

Коефіцієнт професії
Обирається залежно від професії Застрахованої особи.
Група професії, згідно з Таблицею 1
1
Коригуючий коефіцієнт
1,00

від

виду

діяльності,

якою

К1.1:

2
1,20

3
1,50

Таблиця 1
Група
Перелік професій
Службовці, інженерно-технічні працівники та інші особи, які безпосередньо не зайняті у
процесі виробництва, умови праці яких не пов’язані з підвищеним ризиком отримання
травматичного ушкодження; працівники культури (крім артистів цирку, які виконують
1 трюки, дресирувальників диких звірів, наїзників коней), працівники побутового та
комунального господарства; працівники освіти та особи, що навчаються; медичні
працівники; працівники торговельної мережі та харчування (крім кухарів); персонал
готелів; двірники; кіоскери; робітники преси.
Всі інші категорії працюючих (робітники, службовці, працівники сільського господарства
та ін.), які безпосередньо зайняті в процесі виробництва; особистий склад обслуговування аеродрому; інкасатори та касири; робітники ветлікарень; листоноші; журналісти; газо-, електро- зварювальники; слюсарі; кустарі; працівники поліграфічних підпри2 ємств; пожежна охорона; військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ
(крім працівників ДАІ, карного розшуку, водіїв, спецпідрозділів тощо); працівники
харчової, будівельної, машинобудівної, скляної та обробної промисловості; працівники
транспорту (крім пілотів та водіїв); робітники електростанцій та експедицій; артисти
драматичних та музичних театрів, артисти естради, балету та танцювальних ансамблів.
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Група

Перелік професій

3

Особи, праця яких пов’язана з особливим ризиком настання нещасного випадку; працівники бригад швидкої медичної допомоги, працівники ДАІ, карного розшуку, спец підрозділів; водії, пілоти; випробувачі автомашин і літаків; авто-, мото- гонщики, каскадери; артисти цирку, які виконують трюки, дресирувальники диких звірів, наїзники
коней; працівники добувної промисловості; працівники рятувальних служб; працівники,
пов’язані з виробництвом, зберіганням, випробуванням вибухових, отруйних речовин;
водолази; мисливці, рибалки; будівельники, робота яких пов’язана з верхолазними,
покрівельними роботами, монтажем бетонних, залізобетонних конструкцій, кранівники.

К1.2:

Коефіцієнт спорту
Обирається залежно від виду спорту, яким займається Застрахована особа.
Група спорту, згідно з Таблицею 2
1
2
3
Учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1,00
1,50
1,80
Коригуючий
Студенти вузів фізичної культури
1,10
1,60
2,50
коефіцієнт
Спортсмени шкіл вищої спортивної
1,20
1,80
3,50
майстерності та збірної команди

4
3,50
4,20
5,00

Таблиця 2
Група
Вид спорту
1 Більярд, настільний теніс, шахи, шашки.
Бадмінтон, біатлон, буєрний спорт, волейбол, городки, лижні гонки, орієнтування
2 спортивне, парусний спорт, подорожі зі спокійним ландшафтом, плавання (крім
підводного), теніс.
Акробатика, батут, бейсбол, боротьба (всі види), важка атлетика, велоспорт (трек, шосе),
водне поло, водні лижі, гребля, гімнастика художня, гирьовий спорт, легка атлетика,
3
лижне двоборство, планерний спорт, пожежно-прикладний спорт, стрільба (всі види),
стрибки в воду, фехтування.
Альпінізм, баскетбол, бобслей, бокс, водний туризм, гандбол, гірськолижний спорт,
дельтапланеризм, кінний спорт, ковзанярський спорт, парашутний спорт, підводний
4
спорт, поло, радіоспорт, регбі, санний спорт, спідвей, стрибки на лижах з трампліна,
сучасне п’ятиборство, східні єдиноборства, фрістайл, футбол, хокей (всі види).
К1.3:

Коефіцієнт туризму
Обирається залежно від виду туристичної подорожі (мандрівки).
Вид туризму
Коригуючий коефіцієнт
Використання гірських лиж, заняття сноубордингом, дайвінгом,
2,00
серфінгом, віндсерфінгом, рафтингом
Інші види
1,20

К2:

Коефіцієнт кількості Застрахованих осіб
Застосовується в залежності від кількості Застрахованих осіб за договором страхування.
Кількість Застрахованих осіб
1–5
6 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 50 51 – 100 понад 100
Коригуючий коефіцієнт
1,00
0,95
0,91
0,88
0,85
0,82
0,80
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К3:

Коефіцієнт віку Застрахованої особи
Застосовується в залежності від віку Застрахованої особи.
Вік Застрахованої особи, повних років
до 3
4 – 16
17 – 70
Коригуючий коефіцієнт
1,10
0,80
1,00

К4:

71 – 80
1,50

понад 80
2,00

Коефіцієнт визначеного періоду страхування
Застосовується у разі дії договору страхування в обмежений період.
Період дії договору страхування
Коригуючий коефіцієнт

Тільки під час виконання службових обов’язків чи під час освітнього
0,55
процесу (п.8.3.1 цих Правил)
Тільки під час занять спортом у спортивних секціях, спортивних клубах тощо, а саме
(п.8.3.2 цих Правил):
- під час тренувального процесу в спортивних секціях, клубах тощо та
0,80
під час спортивних змагань
- під час тренувального процесу в спортивних секціях, клубах тощо
- під час спортивних змагань

0,60
0,60

К5:

Коефіцієнт короткостроковості
Залежить від строку дії договору страхування. При цьому, кожний неповний місяць
(період днів) дії договору страхування при розрахунках страхового тарифу рахується як повний.
Строк дії договору до одного місяця
Кількість днів
Коригуючий коефіцієнт

1
0,03

2
0,04

3
0,05

5
0,06

7
0,07

10
0,10

14
21 понад 21
0,14 0,20
0,23

Строк дії договору від одного місяця
Кількість місяців
Коригуючий коефіцієнт

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

К6:

Коефіцієнт "Бонус-Малус"
Використовується на розсуд Страховика та залежить від кількості страхових випадків за
попереднім договором страхування.
Коефіцієнт визначається відповідно до встановленого класу Страхувальнику за кожною
Застрахованою особою чи за договором страхування. При первинному страхуванні
встановлюється вихідний клас 7.
При укладенні нового договору страхування та:
– при відсутності страхових виплат за попереднім договором страхування тривалістю не
менше 6 (шести) місяців – клас понижується на одиницю;
– при наявності страхових виплат за попереднім договором страхування, загальний
розмір яких не перевищив розміру сплаченого страхового платежу за договором страхування –
клас залишається без змін;
– при наявності страхових виплат за попереднім договором страхування, загальний
розмір яких перевищив розмір сплаченого страхового платежу за договором страхування – клас
підвищується на відповідну кількість виплат, що перевищували розмір страхового платежу за
договором страхування, але не менше ніж на одиницю.
Клас
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
Коригуючий
0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00 1,03 1,07 1,15 1,25 1,35 1,50 1,80
коефіцієнт
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К7:

Коефіцієнт сплати страхового платежу
Застосовується при укладенні договорів тривалістю не більше 1 (одного) року та
визначається за одним із двох варіантів:
Варіант 1
Встановлюється залежно від кількості частин страхового платежу.
Кількість частин страхового платежу
1
2
3
4
Коригуючий коефіцієнт
1,00
1,02
1,03
1,04

6
1,06

12
1,12

Варіант 2
Встановлюється у розмірі 1,0. При чому, строк дії договору страхування розбивається на
періоди страхування кратні 1 (одному) місяцю. Страховий платіж ( СП i ) за i -й період
страхування визначається за формулою:
СП

де:

i

 i

 СП  КК   t j  


 j 1 

i 1


j 1

СП

j

,

– страховий платіж за договором страхування;
КК   – коефіцієнт короткостроковості (К5:), що відповідає кількості місяців  ;
t – кількість місяців j -го періоду страхування.
СП

j

К8:

Коефіцієнт врахування інших чинників ризику
У випадку, коли є підстави застосувати два і більше коригуючих коефіцієнти, то
значення цих коефіцієнтів перемножуються.
К8.1:

Коефіцієнт зміни відсотку виплати за кожен день непрацездатності
Застосовується до базового тарифу (БТ3) за відповідним випадком (п.12.1.3 цих
Правил).
Відсоток страхової суми, %
0,10
0,25
0,50
0,75
1,00
Коригуючий коефіцієнт
0,52
0,70
1,00
1,30
1,60
К8.2:

Коефіцієнт інших ступенів ризиків
У конкретному випадку в залежності від чинників, що впливають на настання
страхового випадку і не передбачені іншими коефіцієнтами коригуючий коефіцієнт
встановлюється у розмірі від 0,3 до 3,0 та застосовується за будь-яким ризиком.
Норматив витрат на ведення справи, врахований при розрахунку вищенаведених
тарифів складає 40%.
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