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1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ 

У цих Правилах добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) (далі – 
Правила) наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

1.1. Андерайтер – представник Страховика, спеціаліст у сфері страхування, який має 
повноваження, виходячи із норм страхового законодавства та економічної доцільності, 
приймати на страхування запропоновані ризики, визначати тарифні ставки та конкретні 
умови Договору.  

1.2. Ануїтет – послідовні регулярні виплати, обумовлені у Договорі, що здійснюються 
протягом певного періоду виплат або довічно. 

1.3. Безвідкличне право на отримання страхової виплати – це право 
Вигодонабувача не бути заміненим Страхувальником до настання страхового випадку без 
згоди цього Вигодонабувача. 

1.4. Вигодонабувач – юридична особа або фізична особа, призначена Страхувальником 
за згодою Застрахованої особи для одержання страхової виплати, зазначена у Договорі та 
погоджена Страховиком. Порядок призначення Вигодонабувачів та проведення їм страховим 
виплат встановлюється у розділі 9 цих Правил та/або Договорі. 

1.5. Викупна сума – сума, яка підлягає виплаті Страхувальнику у разі дострокового 
припинення дії Договору. Викупна сума є майновим правом Страхувальника за Договором та 
розраховується математично на день припинення Договору залежно від періоду, протягом 
якого діяв Договір, згідно з методикою, яка проходить експертизу в уповноваженому органі, 
здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною цих Правил.  

1.6. Вік Застрахованої особи (Страхувальника) – кількість повних років життя 
Застрахованої особи (Страхувальника).  

1.7. Гарантований період виплат - це проміжок часу від початку отримання страхових 
виплат (першого ануїтету) і до закінчення певного строку, який встановлюється відповідно 
до обраної програми страхування та Договору. 

1.8. Дата в Договорі – дата, що розпочинається з 00 годин 00 хвилин за київським часом 
та закінчується о 23 годині 59 хвилин за київським часом, зазначена у Договорі з метою 
встановлення конкретного терміну, початку та/або закінчення певного строку чи періоду.  

1.9. Договір страхування, Договір – письмова угода між Страхувальником і 
Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання протягом дії 
Договору передбаченого у ньому страхового випадку, що не підпадає під виключення чи 
обмеження страхування, здійснити у визначений Договором строк страхову виплату 
зазначеному у Договорі Вигодонабувачу (Вигодонабувачам), а Страхувальник зобов’язується 
сплачувати страхові внески у визначені строки та виконувати інші умови Договору. 

1.9.1. Договір довгострокового страхування життя (довгостроковий договір) – 
договір добровільного страхування життя, умови якого відповідають вимогам законодавства 
України, які висуваються до довгострокових договорів страхування життя.  

1.9.2. Накопичувальний договір добровільного страхування життя - Договір, який 
передбачає ризик дожиття Застрахованої особи до закінчення строку його дії чи до події, 
передбаченої Договором, або ризик досягнення Застрахованою особою віку, визначеного 
Договором. 

1.9.3. Договір страхування додаткової пенсії - договір страхування, який передбачає 
обов’язок Страховика щодо здійснення страхової виплати (виплат) та/або виплат у вигляді 
ануїтету в разі досягнення Застрахованою особою пенсійного віку, умови якого відповідають 
вимогам законодавства України, які висуваються до договорів страхування додаткової 
пенсії. 
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1.10. Заклад охорони здоров'я - юридична особа будь-якої форми власності та 
організаційно-правової форми, зареєстрована в установленому законом порядку в Україні або 
іншій державі, яка забезпечує медичне обслуговування на основі відповідної ліцензії та 
професійної діяльності медичних працівників. 

1.11. Заняття спортом на професійному рівні – залучення з метою отримання прибутку 
до комерційного напрямку діяльності у спорті, пов'язаного з підготовкою та проведенням 
видовищних спортивних заходів на високому організаційному рівні. Застрахована особа 
набуває статусу професійного спортсмена з моменту набрання чинності контракту з 
відповідними суб'єктами сфери фізичної культури і спорту про участь у змаганнях серед 
спортсменів-професіоналів, що є основним джерелом його доходів. 

1.12.  Застрахована особа – фізична особа, про страхування якої укладено Договір, і яка 
згідно з Договором страхування може набувати прав та обов’язків Страхувальника. 

1.13. Заява на страхування – заповнений та підписаний Страхувальником (та 
Застрахованою особою, якщо Страхувальник та Застрахована особа є різними особами) 
документ встановленої Страховиком форми про намір укласти Договір страхування, який 
містить інформацію, необхідну для визначення умов страхування. Заява на страхування може 
бути підставою для укладення Договору страхування та/або може складати частину Договору 
страхування. Заява на страхування може містити медичну анкету. 

1.14. Звільнення Страхувальника від сплати страхових внесків – додаткове 
страхування на випадок смерті Страхувальника з будь-якої причини або встановлення 
Страхувальнику інвалідності, внаслідок чого припиняється зобов’язання Страхувальника 
вносити страхові внески відповідно до умов відповідної програми страхування та/або 
Договору.  

1.15. Зменшена (редукована) страхова сума – зменшена страхова сума, з якою 
продовжує діяти Договір за основним страхуванням у випадку несплати Страхувальником 
чергового страхового внеску в розмірі та у строки, обумовлені Договором.  

1.16. Зменшення (редукування) розміру страхової суми та (або) страхових виплат 
– заходи, що має право у односторонньому порядку здійснити Страховик у разі несплати 
Страхувальником чергового страхового внеску в розмірі та у строки, передбачені Договором, 
а саме, зменшення розміру страхової суми та (або) виплат за основним страхуванням, дія 
програм додаткового страхування при цьому припиняється. Після проведення редукування 
обов’язок Страхувальника зі сплати страхових внесків припиняється, Договір вважається 
повністю сплаченим та продовжує діяти зі зменшеною (редукованою) страховою сумою 
(виплатами). Редукування здійснюється у порядку, встановленому методикою розрахунку 
редукованої страхової суми, яка проходить експертизу в уповноваженому органі, здійснена 
актуарієм і є невід’ємною частиною цих Правил. 

1.17. Інвестиційний дохід – дохід, отриманий від розміщення коштів математичних 
резервів, сформованого за договорами страхування життя. Інвестиційний дохід складається з 
гарантованого інвестиційного доходу та додаткового інвестиційного доходу.  

Величина гарантованого інвестиційного доходу використовується Страховиком у 
розрахунку розміру страхового тарифу та, відповідно, розміру страхової суми та (або) 
страхових виплат за відповідною програмою страхування та/або Договором. Застосування у 
розрахунку страхового тарифу більшої (вищої) величини гарантованого інвестиційного 
доходу збільшує розмір розрахованої страхової суми та (або) страхових виплат. Зазначена у 
Договорі величина гарантованого інвестиційного доходу не є додатковим грошовим 
зобов’язанням Страховика понад передбачений Договором розмір страхової суми та (або) 
страхових виплат. 

Розмір додаткового інвестиційного доходу визначається за підсумками інвестування 
коштів резервів за рік. Додатковий інвестиційний дохід визначається Страховиком відповідно 
до пункту 7.23 цих Правил, якщо інше не передбачено Договором, і законодавства України, 
та є додатковим страховим зобов’язанням Страховика, що збільшує розмір передбаченої 
Договором страхової суми та (або) страхових виплат.  
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1.18. Колективний договір – Договір, за яким Застрахованих осіб більше двох. 

1.19. Компетентні органи – органи державної та виконавчої влади, правоохоронні 
органи, заклади охорони здоров’я, рятувальні, аварійні, пожежні служби, інші підприємства, 
установи, організації, до компетенції яких належить визначення фактів, причин, обставин 
та/або наслідків настання певних подій, які відповідно до цих Правил вважаються 
страховими випадками, а також оформлення і видача відповідних підтверджуючих 
документів. 

1.20. Медична анкета – встановлений Страховиком список запитань загального та 
медичного характеру, в т.ч. щодо стану здоров’я Застрахованої особи та перенесених нею 
захворювань, хірургічних втручань чи нещасних випадків, професії чи роду занять, занять 
спортом чи небезпечних захоплень тощо, на підставі якого Страховиком приймається 
рішення про можливість та умови прийняття на страхування такої Застрахованої особи. 
Медична анкета може входити до складу Заяви на страхування. 

1.21. Період виплат – проміжок часу, протягом якого здійснюються страхові виплати. 

1.22. Період накопичення – проміжок часу дії накопичувального Договору з дати початку 
його дії до дати дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору чи події, 
передбаченої Договором, або до дати досягнення Застрахованою особою віку, визначеного 
Договором. 

1.23. Період очікування – проміжок часу від дня початку або поновлення дії певної 
програми страхування та/або Договору, визначений такою програмою страхування та/або 
Договором, протягом якого випадки, що сталися із Застрахованою особою в цей період, не 
визнаються страховими та, відповідно, страхові виплати за такими випадками не 
проводяться. 

Період очікування також застосовується у разі збільшення розміру страхової суми за 
ініціативою Страхувальника: у разі настання страхового випадку протягом передбаченого 
періоду очікування за програмою страхування, щодо якої Страхувальником було ініційовано 
збільшення розміру страхової суми (крім збільшення, запропонованого Страховиком), 
страхова виплата проводиться у розмірі страхової суми, встановленої у Договорі для такої 
програми страхування до проведення такого збільшення.  

Програмою страхування та/або Договором можуть бути встановлені інші умови 
застосування періоду очікування. 

1.24. Період очікування внеску – проміжок часу тривалістю, якщо інше не передбачено 
Договором, 30 (тридцять) календарних днів з дня, наступного за останнім днем оплаченого 
періоду, протягом якого Страховик очікує на сплату Страхувальником чергового страхового 
внеску у повному обсязі у випадку несвоєчасної та/або неповної сплати Страхувальником 
такого внеску. Протягом періоду очікування внеску Договір страхування зберігає свою 
чинність, при цьому зобов’язання Страховика з проведення страхових виплат за випадками, 
що сталися протягом періоду очікування внеску, виникають виключно після сплати 
Страхувальником очікуваного страхового внеску у повному обсязі, з урахуванням пункту 7.36 
цих Правил, та якщо інше не передбачено програмою страхування та/або Договором.  

1.25. Період сплати страхових внесків – проміжок часу дії Договору, протягом якого 
Страхувальник зобов’язаний сплачувати страхові внески. 

1.26. Програма страхування, програма – невід’ємна частина цих Правил, в якій 
встановлюються спеціальні умови страхування.  

1.26.1. Програма основного страхування – перелік спеціальних умов страхування на 
випадок настання одного або декількох страхових випадків, наведених у пункті 4.2.1 цих 
Правил, де передбачення ризику смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору є обов’язковим, якщо інше не передбачено законодавством України, та які є 
основою для укладення Договору. 

1.26.2. Програма додаткового страхування – перелік спеціальних умов страхування на 
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випадок настання одного або декількох страхових випадків, наведених у пункті 4.2.2 цих 
Правил. 

1.27. Сторони Договору страхування – Страховик та Страхувальник, між якими укладається 
Договір страхування. 

1.28. Страхова виплата – грошова сума, яку Страховик відповідно до умов Договору 
зобов’язаний виплатити при настанні страхового випадку. 

1.29. Страхова річниця (річниця Договору) – календарна дата, місяць та день якої 
збігаються з визначеною (передбаченою) Договором датою початку його дії. У разі, якщо 
страхова річниця припадає на 29 лютого, у невисокосні роки річницею вважається 28 
лютого. 

1.30. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов 
страхування зобов’язаний здійснити виплату при настанні страхового випадку. Розмір 
страхової суми визначається за домовленістю між Страхувальником та Страховиком під час 
укладення Договору або внесення змін до Договору. 

1.31. Страхове покриття – строкові, територіальні та вартісні показники захисту, що 
надається відповідно до програми страхування та/або Договору від наслідків страхових 
випадків (страхового захисту), які передбачені умовами програми страхування та/або 
Договору, зокрема, сукупність (перелік) прийнятих у страхування ризиків, розмірів та видів 
страхових виплат. 

1.32. Страхове свідоцтво – частина Договору страхування, що посвідчує факт його 
укладення.  

1.33. Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася під 
час дії Договору та не підпадає під виключення зі страхових випадків або обмеження 
страхування, і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити страхову виплату 
особі, визначеній в Договорі страхування. 

1.34. Страховий внесок (платіж, премія) – плата за страхування, яку Страхувальник 
зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором. 

1.35. Страховий рік – рік, що починається з дати, яка збігається з датою страхової річниці, 
та закінчується датою, що передує наступній страховій річниці. 

1.36. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої здійснюється страхування і яка має 
ознаки ймовірності та випадковості настання. 

1.37. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 
визначений період страхування. 

1.38. Страховик – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна 
страхування життя», створене відповідно до законодавства України та має ліцензію на право 
провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування життя. 

1.39. Страхувальник - дієздатна фізична особа або юридична особа, яка уклала із 
Страховиком Договір страхування. 

1.40. Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має 
юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. 
Строк страхування – визначений у Договорі період часу, протягом якого діє страхове 
покриття, передбачене Договором. 

1.41. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має 
юридичне значення. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка 
має неминуче настати. 
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1.42. Тимчасова втрата працездатності – нездатність (неспроможність) Застрахованої 
особи виконувати її трудові обов’язки внаслідок короткочасного розладу здоров'я, 
встановлена уповноваженим медичним працівником та підтверджена документально 
відповідно до законодавства України.  

1.43. Травматичне ушкодження, травма – порушення цілісності структури та 
фізіологічних функцій тканин і органів Застрахованої особи під впливом зовнішніх агентів 
(механічних, хімічних, електричних тощо), що супроводжується місцевою та загальною 
реакцією організму, яке сталося в період дії відповідної програми страхування. 

1.44. Уповноважений орган – спеціальний уповноважений центральний орган 
виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю. 

1.45. Хірургічне втручання (операція або оперативне втручання) – механічний вплив на 
органи та тканини Застрахованої особи, що супроводжується їх роз'єднанням (розтинанням) 
та сполученням, який проводиться лікарем-хірургом з метою виконання лікувальних 
маніпуляцій у разі загрози життю та/або здоров’ю Застрахованої особи.  

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Ці Правила розроблені згідно з Законом України «Про страхування», Цивільним 
кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом 
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та 
іншими чинними нормативно-правовими актами України, і регулюють відносини, що 
виникають при укладанні, обслуговуванні, виконанні та припиненні Договорів страхування. 

2.2. На підставі цих Правил Страховик укладає Договори страхування з юридичними 
особами і дієздатними фізичними особами (Страхувальниками).  

2.3. У випадку, якщо в програмі страхування або Договорі зазначені спеціальні умови, які в 
тій чи іншій мірі відрізняються від умов цих Правил, пріоритетне значення мають умови, 
зазначені в програмі страхування або Договорі. 

2.4. Страхувальник може укласти Договір про страхування життя, здоров’я, 
працездатності, пенсійного забезпечення третьої особи (Застрахованої особи) лише за її 
згодою, крім випадків, передбачених законодавством України. Застрахована особа може 
набувати прав та обов’язків Страхувальника за Договором відповідно до заяви 
Страхувальника або законодавства. Права та обов’язки Страхувальника можуть передаватись 
у цілому за Договором або щодо окремої Застрахованої особи за Договором. 

2.5. Якщо Страхувальник уклав Договір про страхування власного життя, здоров’я, 
працездатності, пенсійного забезпечення, то він одночасно являється Застрахованою особою 
за цим Договором. 

2.6. Страхувальник, за згодою Застрахованої особи, відповідно до розділу 9 цих Правил 
має право призначити одного або кількох Вигодонабувачів для отримання страхової виплати 
за певним страховим випадком, а також до настання страхового випадку замінювати 
Вигодонабувача та/або його частку у страховій виплаті, якщо інше не передбачено 
Договором.  

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Предметом Договору є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з 
життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням Застрахованої особи. 

3.2. Застрахованими особами можуть бути фізичні особи віком від народження до 75 років, 
якщо інше не передбачено програмою страхування та/або Договором.  

3.3. Страховик залишає за собою право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити 
Страхувальнику в укладенні Договору у випадку, коли особа, про страхування якої 
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укладається Договір, на дату його укладення є: 

3.3.1. інвалідом I групи;  

3.3.2. хворою на онкологічні захворювання;  

3.3.3. хворою на тяжкі форми захворювання серцево-судинної системи, а саме:  

3.3.3.1. діагностований за останній рік до укладання Договору інфаркт міокарда,  

3.3.3.2. кардіоміопатії,  

3.3.3.3. набуті вади серця,  

3.3.3.4. хронічну серцеву недостатність ІІІ ступеню; 

3.3.4. хворою на хронічну ниркову недостатність;  

3.3.5. знаходиться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, 
шкірно-венерологічних диспансерах, центрах із профілактики та боротьби зі СНІДом, 

3.3.6. перебуває у місцях попереднього ув’язнення чи позбавлення волі. 

3.4. Страховик має право встановити спеціальний перелік вимог для прийняття 
Застрахованої особи на страхування, в тому числі щодо віку, стану здоров’я Застрахованої 
особи, працевлаштування, професії і т.і., який може бути зазначений у вигляді декларації, 
медичної анкети тощо. 

3.5. Умовами програми страхування або Договору можуть бути встановлені інші 
обмеження щодо предмету Договору страхування. 

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

4.1. Страховими ризиками є: 

4.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії програми страхування; 

4.1.2. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії програми страхування. Під 
дожиттям розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 години 00 хвилин дня, 
визначеного в Договорі як останній день дії програми страхування; 

4.1.3. дожиття Застрахованої особи до певної події, передбаченої програмою страхування 
або Договором; 

4.1.4. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного програмою страхування; 

4.1.5. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії програми 
страхування. Якщо інше не передбачено Договором, під нещасним випадком розуміється 
раптовий, непередбачений, незалежний від волі Страхувальника (Застрахованої особи, 
Вигодонабувача) вплив ззовні на Застраховану особу небезпечного виробничого чи 
природного фактора (механічного, фізичного, хімічного тощо), в тому числі внаслідок 
протиправних дій третіх осіб, характер, час та місце якого однозначно встановлені, що 
супроводжувався пошкодженням тканин організму з порушенням їх цілісності та/або 
функцій, деформацією, порушенням опорно-рухового апарату, та призвів до розладу 
здоров’я, травматичного ушкодження, тимчасової або постійної втрати працездатності, 
інвалідності чи смерті Застрахованої особи. Нещасним випадком також вважаються гостре 
отруєння промисловими або побутовими хімічними речовинами чи газами, асфіксія, укуси 
тварин, змій, отруйних комах, опіки, ураження блискавкою або електричним струмом, 
обмороження. Не вважаються нещасним випадком наслідки дій усіх зазначених вище 
факторів, якщо їх вплив відбувався поступово, а також хвороби, в тому числі професійні, та 
їх наслідки; 

4.1.6. нещасний випадок, спричинений дорожньо-транспортною пригодою, що стався із 
Застрахованою особою в період дії програми страхування. Якщо інше не передбачено 
Договором, під нещасним випадком, спричиненим дорожньо-транспортною пригодою, 
розуміється раптовий, непередбачений, незалежний від волі Страхувальника (Застрахованої 
особи, Вигодонабувача) вплив ззовні на Застраховану особу небезпечного фактора, в тому 
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числі внаслідок протиправних дій третіх осіб, характер, час та місце якого однозначно 
встановлені, під час безпосередньої участі Застрахованої особи у процесі руху на дорозі як 
учасника дорожнього руху (водія чи пасажира наземного транспортного засобу, пішохода, 
велосипедиста тощо), що супроводжувався пошкодженням тканин організму з порушенням 
їх цілісності та функцій, деформацією та порушенням опорно-рухового апарату, та призвів 
до розладу здоров’я, травматичного ушкодження, тимчасової або постійної втрати 
працездатності, інвалідності чи смерті Застрахованої особи. Наземним транспортом 
вважається автомобільний транспорт та міський наземний електротранспорт; 

4.1.7. нещасний випадок на транспорті, що стався із Застрахованою особою в період дії 
програми страхування. Якщо інше не передбачено Договором, під нещасним випадком на 
транспорті розуміється раптовий, непередбачений, незалежний від волі Страхувальника 
(Застрахованої особи, Вигодонабувача) вплив ззовні на Застраховану особу небезпечного 
фактора, в тому числі внаслідок протиправних дій третіх осіб, характер, час та місце якого 
однозначно встановлені, під час безпосередньої участі Застрахованої особи у процесі руху 
як пасажира, який належним чином оплатив проїзд у ліцензованому пасажирському 
транспортному засобі загального користування або користується ним на законних підставах, 
що супроводжувався пошкодженням тканин організму з порушенням їх цілісності та 
функцій, деформацією та порушенням опорно-рухового апарату, та призвів до розладу 
здоров’я, травматичного ушкодження, тимчасової або постійної втрати працездатності, 
інвалідності чи смерті Застрахованої особи. Транспортом загального користування 
вважається автомобільний, залізничний, річковий, морський, повітряний транспорт, а також 
міський електротранспорт, у т.ч. метрополітен; 

4.1.8. нещасний випадок на повітряному транспорті, що стався із Застрахованою особою 
в період дії програми страхування. Якщо інше не передбачено Договором, під нещасним 
випадком на повітряному транспорті розуміється раптовий, непередбачений, незалежний 
від волі Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) вплив ззовні на 
Застраховану особу небезпечного фактора, в тому числі внаслідок протиправних дій третіх 
осіб, характер, час та місце якого однозначно встановлені, під час безпосередньої участі 
Застрахованої особи у процесі руху як пасажира, який має належним чином оформлений 
документ на проїзд у ліцензованому повітряному судні відповідно до договору повітряного 
перевезення, що супроводжується пошкодженням тканин організму з порушенням їх 
цілісності та функцій, деформацією та порушенням опорно-рухового апарату та призводить 
до смерті або порушення здоров’я Застрахованої особи. Пасажирами повітряного судна не 
вважаються члени екіпажу та додаткові спеціалісти на борту повітряного судна, працівники 
експлуатанта повітряного судна, уповноваженого представника відповідного національного 
органу регулювання та особи, які супроводжують вантаж; 

4.1.9. хвороба Застрахованої особи. Під хворобою розуміється порушення нормальної 
життєдіяльності організму під впливом подразників внутрішнього або зовнішнього 
середовища, розлад здоров'я, в тому числі, вперше виявлені захворювання; 

4.1.10. будь-яка причина. Під будь-якою причиною розуміється поєднання двох страхових 
ризиків, визначених пунктами 4.1.5 та 4.1.9 цих Правил. 

4.2. Страховими випадками є: 

4.2.1. За основним страхуванням страховими випадками, якщо інше не передбачено 
Договором, вважаються: 

4.2.1.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала в період дії 
програми страхування; 

4.2.1.2. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії програми страхування, в 
результаті нещасного випадку, що трапився в період дії програми страхування; 

4.2.1.3. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії програми страхування, в 
результаті нещасного випадку, спричиненого дорожньо-транспортною пригодою, що 
стався із Застрахованою особою в період дії програми страхування; 

4.2.1.4. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії програми страхування, в 
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результаті нещасного випадку на транспорті, що стався із Застрахованою особою в період 
дії програми страхування; 

4.2.1.5. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії програми страхування, в 
результаті нещасного випадку на повітряному транспорті, що стався із Застрахованою 
особою в період дії програми страхування; 

4.2.1.6. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії програми страхування;  

4.2.1.7. дожиття Застрахованої особи до події, передбаченої програмою страхування 
або Договором; 

4.2.1.8. досягнення Застрахованою особою віку, який визначено у програмі 
страхування, з подальшою виплатою ануїтету довічно (довічна пенсія). Для програм 
страхування, в яких передбачений цей страховий випадок, страховим випадком також є 
смерть Застрахованої особи з будь-якої причини у періоді накопичення; 

4.2.1.9. досягнення Застрахованою особою віку, який визначено у програмі 
страхування, з подальшою виплатою ануїтету довічно (довічна пенсія) з гарантованим 
періодом виплат. Для програм страхування, в яких передбачений цей страховий випадок, 
страховими випадками також є:  

4.2.1.9.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини у періоді накопичення та 

4.2.1.9.2. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини протягом гарантованого 
періоду виплат; 

4.2.1.10. досягнення Застрахованою особою віку, який визначено у програмі 
страхування, з подальшою виплатою ануїтету протягом певного періоду виплат. Для 
програм страхування, в яких передбачений цей страховий випадок, страховим випадком 
також є смерть Застрахованої особи з будь-якої причини у періоді накопичення; 

4.2.1.11. досягнення Застрахованою особою віку, який визначено у програмі 
страхування, з подальшою виплатою ануїтету протягом певного періоду виплат з 
гарантованим періодом виплат. Для програм страхування, в яких передбачений цей 
страховий випадок, страховими випадками також є:  

4.2.1.11.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини у періоді накопичення та 

4.2.1.11.2. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини протягом гарантованого 
періоду виплат;  

4.2.1.12. досягнення Застрахованою особою пенсійного віку, визначеного у програмі 
страхування або Договорі з урахуванням того, що такий пенсійний вік не може бути 
меншим більше ніж на 10 років від пенсійного віку, який надає право на пенсію за чинним 
на момент укладення Договору загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням 
(страхування додаткової пенсії).  

4.2.2. За додатковим страхуванням (в разі укладення Договору за основним 
страхуванням (пункт 4.2.1. цих Правил), який передбачає ризик смерті Застрахованої особи 
протягом всього строку дії Договору, якщо інше не передбачено законодавством України 
або Договором) страховими випадками, якщо інше не передбачено Договором, вважаються: 

4.2.2.1. наслідки нещасного випадку, які сталися в період дії програми страхування, в 
результаті нещасного випадку, що трапився в період дії програми страхування та/або 
Договору, а саме: 

4.2.2.1.1. смерть Застрахованої особи; 

4.2.2.1.2. встановлення Застрахованій особі інвалідності І групи; 

4.2.2.1.3. встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІ групи;  

4.2.2.1.4. встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІІ групи; 

4.2.2.1.5. встановлення інвалідності Застрахованій особі, яка не досягла 18-річного 
віку; 

4.2.2.1.6. стійкі функціональні порушення у Застрахованої особи; 

4.2.2.1.7. травматичні ушкодження та/або функціональні розлади у Застрахованої 
особи; 
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4.2.2.1.8. тимчасова втрата Застрахованою особою працездатності; 

4.2.2.1.9. розлад здоров’я Застрахованої особи; 

4.2.2.1.10. перебування Застрахованої особи на амбулаторному лікуванні;  

4.2.2.1.11. перебування Застрахованої особи на цілодобовому стаціонарному лікуванні; 

4.2.2.1.12. проведене Застрахованій особі хірургічне втручання; 

4.2.2.2. наслідки нещасного випадку, спричиненого дорожньо-транспортною пригодою, 
які сталися в період дії програми страхування, в результаті нещасного випадку, 
спричиненого дорожньо-транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в 
період дії програми страхування, а саме: 

4.2.2.2.1. смерть Застрахованої особи; 

4.2.2.2.2. встановлення Застрахованій особі інвалідності І групи; 

4.2.2.2.3. встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІ групи;  

4.2.2.2.4. встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІІ групи; 

4.2.2.2.5. встановлення інвалідності Застрахованій особі, яка не досягла 18-річного 
віку; 

4.2.2.2.6. стійкі функціональні порушення у Застрахованої особи; 

4.2.2.2.7. травматичні ушкодження та/або функціональні розлади у Застрахованої 
особи; 

4.2.2.2.8. розлад здоров’я Застрахованої особи; 

4.2.2.2.9. перебування Застрахованої особи на цілодобовому стаціонарному лікуванні; 

4.2.2.2.10. проведене Застрахованій особі хірургічне втручання; 

4.2.2.3. наслідки нещасного випадку на транспорті, які сталися в період дії програми 
страхування, в результаті нещасного випадку на транспорті, що стався із Застрахованою 
особою в період дії програми страхування, а саме: 

4.2.2.3.1. смерть Застрахованої особи; 

4.2.2.3.2. встановлення Застрахованій особі інвалідності І групи; 

4.2.2.3.3. встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІ групи;  

4.2.2.3.4. встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІІ групи; 

4.2.2.3.5. встановлення інвалідності Застрахованій особі, яка не досягла 18-річного 
віку; 

4.2.2.3.6. стійкі функціональні порушення у Застрахованої особи; 

4.2.2.3.7. травматичні ушкодження та/або функціональні розлади у Застрахованої 
особи; 

4.2.2.3.8. розлад здоров’я Застрахованої особи; 

4.2.2.3.9. перебування Застрахованої особи на цілодобовому стаціонарному лікуванні; 

4.2.2.3.10. проведене Застрахованій особі хірургічне втручання; 

4.2.2.4. наслідки нещасного випадку на повітряному транспорті, які сталися в період дії 
програми страхування, в результаті нещасного випадку на повітряному транспорті, що 
стався із Застрахованою особою в період дії програми страхування, а саме: 

4.2.2.4.1. смерть Застрахованої особи; 

4.2.2.4.2. встановлення Застрахованій особі інвалідності І групи; 

4.2.2.4.3. встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІ групи;  

4.2.2.4.4. встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІІ групи; 

4.2.2.4.5. встановлення інвалідності Застрахованій особі, яка не досягла 18-річного 
віку; 

4.2.2.4.6. стійкі функціональні порушення у Застрахованої особи; 

4.2.2.4.7. травматичні ушкодження та/або функціональні розлади у Застрахованої 
особи; 
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4.2.2.4.8. розлад здоров’я Застрахованої особи; 

4.2.2.5. наслідки нещасного випадку та/або хвороби, що сталися в період дії програми 
страхування, а саме: 

4.2.2.5.1. встановлення Застрахованій особі інвалідності І групи з будь-якої причини; 

4.2.2.5.2. встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІ групи з будь-якої причини; 

4.2.2.5.3. встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІІ групи з будь-якої причини;  

4.2.2.5.4. встановлення інвалідності з будь-якої причини Застрахованій особі, яка не 
досягла 18-річного віку; 

4.2.2.5.5. встановлення Страхувальнику інвалідності І групи з будь-якої причини, 
наслідком чого є звільнення Страхувальника від сплати страхових внесків за основним 
страхуванням; 

4.2.2.5.6. встановлення Страхувальнику інвалідності І або ІІ групи з будь-якої 
причини, наслідком чого є звільнення Страхувальника від сплати страхових внесків за 
основним страхуванням; 

4.2.2.5.7. смерть Страхувальника з будь-якої причини, наслідком чого є звільнення 
Страхувальника від сплати страхових внесків за основним страхуванням;  

4.2.2.5.8. тимчасова втрата Застрахованою особою працездатності з будь-якої 
причини; 

4.2.2.5.9. розлад здоров’я Застрахованої особи з будь-якої причини;  

4.2.2.5.10. перебування Застрахованої особи на амбулаторному лікуванні з будь-якої 
причини; 

4.2.2.5.11. перебування Застрахованої особи на цілодобовому стаціонарному лікуванні з 
будь-якої причини; 

4.2.2.5.12. проведене Застрахованій особі хірургічне втручання з будь-якої причини; 

4.2.2.6. критичне захворювання. Якщо інше не зазначено в Договорі, під критичним 
захворюванням розуміється вперше виявлене у Застрахованої особи в період дії програми 
страхування захворювання та/або стан, а також проведення Застрахованій особі 
оперативних втручань з приводу первинно діагностованого в період дії програми 
страхування захворювання, перелік та визначення яких наведені нижче: 

4.2.2.6.1. критичне захворювання Застрахованої особи, а саме: 

4.2.2.6.1.1. рак; 

4.2.2.6.1.2. інфаркт міокарда; 

4.2.2.6.1.3. інсульт; 

4.2.2.6.1.4. хірургічна операція на відкритому серці (аортокоронарне шунтування); 

4.2.2.6.1.5. трансплантація життєво важливих органів; 

4.2.2.6.1.6. ниркова недостатність в термінальній стадії; 

4.2.2.6.1.7. параліч; 

4.2.2.6.1.8. хірургічна операція на клапанах серця; 

4.2.2.6.1.9. розсіяний склероз; 

4.2.2.6.1.10. сліпота (втрата зору); 

4.2.2.6.1.11. тяжкі опіки; 

4.2.2.6.1.12. хірургічна операція на аорті; 

4.2.2.6.1.13. тяжкий бактеріальний менінгіт; 

4.2.2.6.1.14. кома; 

4.2.2.6.1.15. тяжкий енцефаліт; 

4.2.2.6.1.16. втрата слуху; 

4.2.2.6.1.17. втрата мови; 

4.2.2.6.1.18. захворювання рухових нейронів; 

4.2.2.6.1.19. хвороба Паркінсона; 

4.2.2.6.1.20. поліомієліт; 
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4.2.2.6.1.21. доброякісна пухлина головного мозку; 

4.2.2.6.1.22. виражена деменція (включаючи хворобу Альцгеймера); 

4.2.2.6.1.23. інфікування ВІЛ при переливанні крові; 

4.2.2.6.1.24. втрата кінцівок або їх функцій; 

4.2.2.6.1.25. тяжка травма голови; 

4.2.2.6.1.26. інфікування ВІЛ внаслідок виконання професійної діяльності;  

4.2.2.6.1.27. виражена апластична анемія; 

4.2.2.6.1.28. термінальна стадія захворювання легень; 

4.2.2.6.1.29. блискавичний вірусний гепатит; 

4.2.2.6.1.30. системний червоний вовчак з люпус-нефритом; 

4.2.2.6.1.31. печінкова недостатність в термінальній стадії; 

4.2.2.6.1.32. ревматоїдний артрит; 

4.2.2.6.1.33. прогресуюча системна склеродермія; 

4.2.2.6.1.34. тяжкий гранулематоз; 

4.2.2.6.1.35. м’язова дистрофія; 

4.2.2.6.1.36. апалічний синдром; 

4.2.2.6.1.37. коронарна атеректомія; 

4.2.2.6.1.38. ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт;  

4.2.2.6.1.39. первинна легенева артеріальна гіпертензія;  

4.2.2.6.2. критичне захворювання Застрахованої особи, яка не досягла 18-річного віку, 
а саме: 

4.2.2.6.2.1. рак; 

4.2.2.6.2.2. тяжкий бактеріальний менінгіт; 

4.2.2.6.2.3. тяжкий енцефаліт; 

4.2.2.6.2.4. ниркова недостатність в термінальній стадії; 

4.2.2.6.2.5. трансплантація життєво важливих органів; 

4.2.2.6.2.6. доброякісна пухлина головного мозку; 

4.2.2.6.2.7. діабет 1 типу; 

4.2.2.6.2.8. ювенільний ревматоїдний артрит; 

4.2.2.6.2.9. виражена апластична анемія; 

4.2.2.6.2.10. кома; 

4.2.2.6.2.11. втрата кінцівок або їх функцій; 

4.2.2.6.2.12. сліпота (втрата зору); 

4.2.2.6.2.13. втрата слуху;  

4.2.2.6.3. критичне захворювання Застрахованої особи-жінки. 

4.2.2.6.4. Випадок, зазначений у пунктами 4.2.2.6.1 – 4.2.2.6.3 цих Правил, визнається 
страховим, якщо відповідний діагноз був вперше встановлений в період дії програми 
страхування або Застрахованій особі було проведено оперативне втручання з приводу 
первинно діагностованого у період дії програми страхування захворювання, що 
підтверджується документами закладів охорони здоров’я та інших компетентних органів, 
за умови, що Застрахована особа залишається живою після спливу визначеного 
програмою страхування та/або Договором періоду виживання, що підтверджується 
документально, та у разі, якщо критичне захворювання сталося після закінчення 
визначеного програмою страхування та/або Договором періоду очікування, якщо такі 
періоди передбачені програмою страхування та/або Договором.  

4.3. Конкретний перелік страхових випадків (один або декілька), спеціальні умови 
страхування визначаються за домовленістю між Страховиком та Страхувальником та 
наводяться у Договорі.  

4.4. Програма страхування та/або Договір можуть передбачати окремі обмеження щодо дії 
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страхового покриття протягом певного часу (період очікування, період виживання та ін.), на 
визначеній території, під час проведення певних заходів, протягом перебування у 
визначеному місці, у разі настання певних обставин, з визначених причин тощо. 

4.5. Страховик має право встановлювати додаткові обмеження та/або доповнення щодо дії 
чи поширення страхового покриття, умов страхування, в тому числі, щодо віку, стану 
здоров’я, професійної діяльності Застрахованої особи, настання певних обставин тощо.  

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

5.1. Не вважається страховим випадком, якщо інше не передбачено Договором, смерть 
Застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала внаслідок чи у разі:  

5.1.1. самогубства або спроб Застрахованої особи здійснити самогубство в перші три роки 
дії Договору та/або в перші три роки дії Договору після проведення збільшення розміру 
страхової суми, крім збільшення, запропонованого Страховиком, за виключенням випадків 
доведення Застрахованої особи до самогубства протиправними діями третіх осіб. Після 
закінчення перших трьох років дії Договору та/або після закінчення перших трьох років дії 
Договору після проведення збільшення розміру страхової суми, крім збільшення, 
запропонованого Страховиком, страхова виплата за таким випадком проводиться у розмірі 
страхової суми, яка була визначена при укладенні Договору або після проведення такого 
збільшення. У разі настання страхового випадку протягом перших трьох років дії Договору 
після проведення збільшення розміру страхової суми, крім збільшення, запропонованого 
Страховиком, страхова виплата проводиться у розмірі страхової суми, встановленої в Договорі 
до проведення такого збільшення; 

5.1.2. участі Застрахованої особи у війнах, воєнних чи збройних конфліктах, воєнних чи 
бойових діях, в тому числі під час проходження військової служби, та інших діях, які можна 
кваліфікувати як воєнні (незалежно від того, оголошена війна чи ні); революціях, 
заколотах, повстаннях, громадських заворушеннях, масових безпорядках, опорах 
правоохоронним органам, страйках, військовому перевороті чи захопленні державної влади, 
терористичних актах; 

5.1.3. надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що призвели до 
катастрофічних наслідків та визнані надзвичайними ситуаціями державного рівня відповідно 
до законодавства України;  

5.1.4. умисних дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір 
(Застрахованої особи, Вигодонабувача), спрямованих 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 зазначених дій 
встановлюється відповідно до законодавства України;  

5.1.5. вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на користь якої 
укладено Договір (Застрахованою особою, Вигодонабувачем), умисного злочину чи 
протизаконних дій, що призвело до страхового випадку. 

5.2. Не вважаються страховими випадки, якщо інше не передбачено Договором, за 
основним страхуванням, передбаченим пунктами 4.2.1.2 – 4.2.1.5 цих Правил, та додатковим 
страхуванням, передбаченим пунктом 4.2.2 цих Правил, які стали наслідками дій, визначених 
у пунктах 5.1.2 – 5.1.5 цих Правил, а також: 

5.2.1. випадки, зазначені у пунктах 4.2.1.2 та 4.2.2.1 цих Правил, що сталися із 
Застрахованою особою в результаті настання нещасного випадку. Нещасним випадком не 
вважається (та страхова виплата не здійснюється) випадок, який відповідає визначенню, 
наведеному у пункті 4.1.5 цих Правил, у разі:  

5.2.1.1. перебування Застрахованої особи у стані алкогольного, наркотичного чи 
токсичного сп’яніння, алкогольного отруєння; 

5.2.1.2. різного роду психічних захворювань, розладів нервової системи, психічних 
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відхилень, розладів поведінки, неврозів і залежностей, епілепсії, епілептичних нападів, 
паралічів та інших судом незалежно від причин, які їх викликали; 

5.2.1.3. самогубства або спроби здійснити самогубство;  

5.2.1.4. керування Застрахованою особою транспортним засобом без передбаченого 
відповідним законодавством права на керування та/або в стані алкогольного, 
наркотичного або токсичного сп’яніння або передачі керування транспортним засобом 
іншій особі, яка знаходилась в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння 
та/або не мала прав на керування транспортним засобом, крім випадків документального 
підтвердженого використання послуг водія (драйвера) служб таксі; 

5.2.1.5. перебування Застрахованої особи у місцях позбавлення волі або попереднього 
ув’язнення, під час арешту;  

5.2.1.6. польотів Застрахованої особи на будь-яких літальних апаратах та/або 
виконання робіт з використанням літальних апаратів, а також якщо Застрахована особа є 
пілотом або членом екіпажу, за винятком випадків, коли Застрахована особа здійснює 
переліт відповідно до договору повітряного перевезення як пасажир в цивільному 
повітряному судні, власник (авіаперевізник) якого має ліцензію на пасажирські 
перевезення; 

5.2.1.7. прямого або опосередкованого впливу атомної енергії або радіації; 

5.2.1.8. порушення здоров’я Застрахованої особи внаслідок застосування 
терапевтичних та/або хірургічних методів лікування, які Застрахована особа використовує 
без призначення лікаря (самолікування);  

5.2.1.9. необгрунтованої відмови від звернення за медичною допомогою чи від її 
надання, невиконання Застрахованою особою рекомендацій кваліфікованого лікаря, який 
має відповідну медичну освіту та ліцензію на провадження медичної практики, що 
призвело до настання страхового випадку та/або погіршення стану здоров'я Застрахованої 
особи;  

5.2.1.10. умисного нанесення Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень та/або 
шкоди власному здоров’ю, у тому числі викликане психічними розладами; умисного 
спричинення погіршення наслідків нещасного випадку чи розвитку хвороб; 

5.2.1.11. занять спортом на професійному рівні, в тому числі під час тренувань, участі у 
офіційних змаганнях; небезпечного хобі Застрахованої особи (такого як мисливство, 
бейсджампінг, паркур, зачепінг, стрибки з висоти, досліди з хімічними речовинами і т.і.), 
що несе загрозу її життю та/або здоров’ю;  

5.2.1.12. занять небезпечними видами спорту (з використанням повітряних, водних чи 
сухопутних засобів пересування з мотором чи без (дельта- або парапланеризм, 
парашутизм, пірнання з аквалангом, рафтинг, авто- та мотоспорт тощо), скачки, 
скелелазіння, гірськолижний спорт, бойові єдиноборства і т.п.) на систематичній основі. 
Зазначене виключення не поширюється на випадки аматорських занять Застрахованою 
особою спортом, участі у спортивних розвагах на разовій (несистематичній) основі під час 
відпустки, канікул або у вихідні дні, які не можна віднести до професійного спорту або 
систематичних тренувань; 

5.2.1.13. порушення Застрахованою особою правил безпеки під час виконання робіт (в 
т.ч. з підвищеною небезпекою) та/або правил, що стосуються безпечного використання 
(експлуатації) промислової продукції (приладів, механізмів, обладнання тощо); 

5.2.2. випадки, зазначені у пунктах 4.2.1.3 та 4.2.2.2 цих Правил, що сталися із 
Застрахованою особою в результаті настання нещасного випадку, спричиненого дорожньо-
транспортною пригодою. Нещасним випадком, спричиненим дорожньо-транспортною 
пригодою, не вважається (та страхова виплата не здійснюється) випадок, який відповідає 
визначенню, наведеному у пункті 4.1.6 цих Правил, який став наслідком дій, визначених у 
пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1.1 – 5.2.1.4 цих Правил, а також випадок, що стався із 
Застрахованою особою у разі порушення Застрахованою особою правил дорожнього руху, а 
саме: 

5.2.2.1. перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год; 
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5.2.2.2. проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника; 

5.2.2.3. виїзд на смугу зустрічного руху з порушенням правил обгону; 

5.2.2.4. в’їзд на залізничний переїзд при закритому шлагбаумі та/або на заборонний 
сигнал світлофора та/або на заборонний жест регулювальника чи чергового по переїзду; 

5.2.2.5. керування транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або 
рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної 
пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил 
експлуатація його забороняється;  

5.2.2.6. перехід проїзної частини у невстановленому місці або на заборонний сигнал 
світлофора чи жест регулювальника; 

5.2.3. випадки, зазначені у пунктах 4.2.1.4 та 4.2.2.3 цих Правил, що сталися із 
Застрахованою особою в результаті настання нещасного випадку на транспорті. Нещасним 
випадком на транспорті не вважається (та страхова виплата не здійснюється) випадок, який 
відповідає визначенню, наведеному у пункті 4.1.7 цих Правил, який став наслідком дій, 
визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 цих Правил; 

5.2.4. випадки, зазначені у пунктах 4.2.1.5 та 4.2.2.4 цих Правил, що сталися із 
Застрахованою особою в результаті настання нещасного випадку на повітряному 
транспорті. Нещасним випадком на повітряному транспорті не вважається (та страхова 
виплата не здійснюється) випадок, який відповідає визначенню, наведеному у пункті 4.1.8 
цих Правил, який став наслідком дій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 цих Правил; 

5.2.5. випадки, зазначені у пункті 4.2.2.5 (наслідки нещасного випадку та/або хвороби) та 
пункті 4.2.2.6 (критичне захворювання) цих Правил, які сталися в результаті подій, 
визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 цих Правил, а також які трапились з наступних 
причин чи в результаті: 

5.2.5.1. погіршення стану здоров’я та/або отруєння Застрахованої особи, викликаних 
вживанням алкоголю, наркотиків, одурманюючих засобів, психотропних речовин, або їх 
замінників, фармакологічних засобів, незалежно від дози, а також наслідків чи хвороб, 
викликаних зловживанням вищезазначеними речовинами; 

5.2.5.2. діагностування або наявності у Застрахованої особи захворювання на СНІД або 
ВІЛ-інфекцію, інших подібних станів чи синдромів;  

5.2.5.3. вроджених вад або порушень розвитку, а також пов'язаних з ними 
захворювань; 

5.2.5.4. будь-яких захворювань, їх наслідків та/або станів, які були діагностовано у 
Застрахованої особи або з приводу яких вона отримувала медичні консультації протягом 
останніх 3 (трьох) років до дати початку або поновлення дії відповідної програми 
страхування. Зазначене виключення діє протягом перших 24 місяців з початку або 
поновлення дії такої програми страхування; 

5.2.6. випадки, зазначені у пунктах 4.2.2.1.10 – 4.2.2.1.12, 4.2.2.2.9 – 4.2.2.2.10, 
4.2.2.3.9 – 4.2.2.3.10, 4.2.2.5.10 – 4.2.2.5.12 (перебування на амбулаторному чи 
цілодобовому стаціонарному лікуванні та проведене хірургічне втручання) цих Правил, які 
сталися в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 цих Правил, а 
також які трапились з наступних причин та/або здійснювались внаслідок чи у разі: 

5.2.6.1. вагітності та пологів і пов’язаних з ними ускладнень, в тому числі протягом 
післяпологового періоду, переривання вагітності в будь-якому терміні, викидня (крім 
викидня у результаті нещасного випадку), за виключенням випадків, які представляють 
загрозу життю жінки; 

5.2.6.2. стерилізації, контрацепції, обстеження та/або лікування репродуктивної 
функції, лікування імпотенції; 

5.2.6.3. косметичних або пластичних операцій, зокрема, операцій по зміні статі, за 
виключенням операцій, необхідних для усунення наслідків нещасних випадків, що сталися 
в період дії програми страхування; 

5.2.6.4. планових медичних оглядів, додаткових медичних обстежень з метою 
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виявлення професійного захворювання, діагностичних оглядів (для постановки діагнозу), 
не пов'язаних із захворюванням, обстежень донорів органів та реципієнтів; 

5.2.6.5. стоматологічного лікування і процедур, якщо це не пов'язано з травмами, 
отриманими в результаті нещасного випадку, що стався в період дії програми страхування; 

5.2.6.6. корекції зору, ожиріння, зниження ваги, корекції ваги, булімії, анорексії;  

5.2.6.7. проходження Застрахованою особою будь-якого експериментального лікування 
чи дослідних процедур; 

5.2.6.8. лікування госпітальної інфекції; 

5.2.6.9. захворювань або обстежень, які безпосередньо або опосередковано пов’язані з 
раніше встановленою Застрахованій особі інвалідністю; 

5.2.7. випадок, зазначений у пунктах 4.2.2.1.11, 4.2.2.2.9, 4.2.2.3.9 та 4.2.2.5.11 
(перебування на цілодобовому стаціонарному лікуванні) цих Правил, який стався в 
результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 цих Правил, а також 
який трапився з наступних причин та/або здійснювався внаслідок чи у разі: 

5.2.7.1. надзвичайних ситуацій природного та техногенного характерів: стихійного 
лиха, катастроф, аварій, масових отруєнь, епідемій, епізоотій, радіаційного, 
бактеріологічного і хімічного забруднення тощо; 

5.2.7.2. направлення Застрахованої особи на примусовий медичний огляд,  
госпіталізацію (в т.ч. примусову), перебування на цілодобовому стаціонарному лікуванні у 
однопрофільних,  особливого типу, спеціалізованих закладах охорони здоров’я внаслідок 
соціально небезпечних захворювань (туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, 
СНІД, лепра, хронічний алкоголізм, наркоманія), а також карантинних захворювань; 

5.2.7.3. лікування у денному стаціонарі; 

5.2.7.4. перебування у санаторно-курортних закладах охорони здоров’я; 

5.2.8. випадок, зазначений у пунктах 4.2.2.1.12, 4.2.2.2.10, 4.2.2.3.10 та 4.2.2.5.12 
(проведене хірургічне втручання) цих Правил, який стався в результаті подій, визначених у 
пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 цих Правил, а також який трапився з наступних 
причин та/або здійснювався внаслідок чи у разі: 

5.2.8.1. будь-яких патологічних переломів, що спричинені захворюваннями кісткової 
тканини; 

5.2.8.2. лікування, в тому числі видалення, аденоїдів, поліпів або мигдаликів протягом 
перших 180 (ста вісімдесяти) днів після дати початку або поновлення дії програми 
страхування; 

5.2.8.3. втручання за бажанням Застрахованої особи, яке визнано не обов'язковим (без 
медичних показань); 

5.2.8.4. видалення сторонніх предметів, що залишилися від хірургічних втручань, 
проведених Застрахованій особі до початку дії програми страхування; 

5.2.8.5. лікування в закладі охорони здоров’я, який не має статусу юридичної особи 
та/або визначених законодавством документів на право провадження медичної практики, 
або особами, які не мають відповідної медичної кваліфікації та/або категорії; лікування у 
фахівців, які практикують нетрадиційні (альтернативні) методи лікування. 

5.3. Виключення із страхових випадків та/або обмеження страхування, зазначені у пунктах 
5.1 та 5.2 цих Правил, не застосовуються у разі, якщо про вказані в них ризики чи умови 
Страхувальник повідомив Страховика під час укладення та/або поновлення та/або зміни умов 
програми страхування та/або Договору, та/або якщо такі ризики чи умови були враховані 
Страховиком під час оцінки ризику та розрахунку розміру відповідного страхового внеску.  

5.4. Програмою страхування та/або Договором можуть бути встановлені інші виключення 
із страхових випадків та/або обмеження страхування. 

5.5. При застосуванні положень пунктах 5.1 та  5.2 цих Правил має бути встановлено 
причинно-наслідковий зв'язок між зазначеними у цих пунктах причинами чи обставинами та 



18 

випадком, що стався. 

6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Договір може бути укладений як шляхом складання одного документа (Договору), 
підписаного Сторонами, так і шляхом обміну листами, документами, підписаними Стороною, 
яка їх надсилає. Для укладання Договору Страхувальник може подати Страховику письмову 
Заяву на страхування за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявити про 
свій намір укласти Договір, в тому числі в усній формі. 

6.2. Порядок укладання Договору страхування з фізичними особами шляхом обміну листами, 
документами, підписаними Стороною, яка їх надсилає. 

6.2.1. У разі укладення Договору шляхом обміну листами, документами, підписаними 
стороною, яка їх надсилає, підставою для укладення Договору є отримання Страховиком від 
Страхувальника письмової Заяви на страхування встановленої Страховиком форми та 
додаткових документів, в тому числі, необхідних для проведення оцінки ризику, якщо такі 
вимагалися Страховиком. 

6.2.2. Перед складанням Заяви на страхування Страхувальник зобов’язаний ознайомитися 
з Правилами, відповідно до яких укладається Договір.  

6.2.3. Заява на страхування оформлюється та підписується Страхувальником не менш ніж 
у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної 
із Сторін.  

6.2.4. В Заяві на страхування Страхувальник та/або Застрахована особа та/або особа, на 
яку покладено обов’язки щодо охорони законних прав і інтересів Застрахованої особи, 
зобов’язаний надати Страховику повні та правдиві відомості щодо усієї запитуваної 
Страховиком інформації, зокрема тієї, що має істотне значення для оцінки ризику та 
укладення Договору, а саме, щодо стану здоров’я Застрахованої особи, перенесених нею 
захворювань, хірургічних втручань чи нещасних випадків, професії чи роду занять, занять 
спортом чи небезпечних захоплень і т.і.  

6.2.5. Заява на страхування може бути повернута Страхувальнику для уточнення 
інформації, дозаповнення, або в окремих випадках може не прийматися Страховиком до 
розгляду, якщо вона містить незаповнені (частково заповнені) реквізити, помилки або 
невідповідності.  

6.2.6. З метою проведення оцінки ризику та/або у разі наявності підвищеного ризику, 
підставами для чого можуть бути наявні або перенесені Застрахованою особою 
захворювання, небезпечні хобі або професія, наявність шкідливих звичок, фінансовий стан 
та ін., Страховик має право вимагати проведення медичного огляду (обстеження) 
Застрахованої особи (чи Страхувальника) у зазначеному Страховиком (асистуючою 
компанією) місці, у певному закладі охорони здоров’я чи у конкретного лікаря. Страховик 
також має право вимагати від Страхувальника надання додаткових документів чи 
інформації стосовно стану здоров’я Застрахованої особи, фінансового стану тощо. 
Страховик має право надсилати запити до закладів охорони здоров’я та інших компетентних 
органів з метою отримання додаткової інформації для проведення оцінки ризику. 

6.2.7. Страхувальник та/або Застрахована особа повинні якнайшвидше, але не пізніше 
ніж протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати підписання Страхувальником Заяви 
на страхування, надати Страховику уточнення інформації, що міститься в Заяві на 
страхування, чи належним чином дозаповнити усі її реквізити, та/або надати додаткові 
документи, що вимагає Страховик, та/або пройти медичний огляд у визначеному 
Страховиком (асистуючою компанією) місці, у повному обсязі та у відповідний строк, що 
проводиться за рахунок Страховика. Невиконання Страхувальником та/або Застрахованою 
особою зазначених умов протягом встановленого Страховиком строку вважається відмовою 
Страхувальника від укладення Договору. 

Якщо Застрахована особа (Страхувальник) відмовилась від надання додаткових 
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документів чи проходження медичного огляду, або впродовж зазначеного Страховиком 
строку не пройшла медичний огляд та/або Страховику не були надані додаткові документи, 
які він вимагав для оцінки ризику, Страховик має право відмовитись від укладання 
Договору.  

Якщо Страхувальник відмовився від укладення Договору страхування після 
проходження Застрахованою особою медичного огляду за рахунок Страховика, 
Страхувальник зобов’язаний  оплатити усі витрати, понесені в зв’язку з організацією та 
проведенням такого огляду, за власний рахунок. 

6.2.8. Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається в Заяві на 
страхування та/або інших необхідних для укладання Договору документах, а також за 
своєчасність надання додаткових документів чи додаткової інформації та/або проходження 
Застрахованою особою медичного огляду, що вимагає Страховик для оцінки ризику, 
покладається на Страхувальника. 

6.2.9. У разі надання Страхувальником та/або Застрахованою особою та/або особою, на 
яку покладено обов’язки щодо охорони законних прав і інтересів Застрахованої особи, 
неповної чи неправдивої інформації та/або приховування відомостей, що мають істотне 
значення для оцінки страхового ризику, в Заяві на страхування та/або додаткових 
документах, які вимагає Страховик для оцінки ризику, Страховик має право відмовити у 
здійсненні страхової виплати чи провести страхову виплату у розмірі, визначеному 
Страховиком з урахуванням відомостей, що не були йому відомі під час встановлення 
(зміни) умов страхування, та/або достроково припинити дію програми страхування та/або 
Договору чи внести зміни до умов страхування. 

6.2.10. Оцінка ризику здійснюється Страховиком протягом 30 (тридцяти) робочих днів з 
дня отримання усіх необхідних для укладення Договору документів, в тому числі з дня 
отримання Страховиком результатів медичного огляду Застрахованої особи та/або усіх 
додаткових документів або інформації, яка вимагалася Страховиком для оцінки ризику, 
якщо інше не передбачено Договором. 

6.2.11. У разі прийняття рішення про укладення Договору на умовах, зазначених у Заяві на 
страхування, Страхувальнику надсилається копія Заяви на страхування з відміткою 
Страховика або його уповноваженого представника про прийняття запропонованих умов 
страхування, копія цих Правил та Страхове свідоцтво, яке не містить розбіжностей з 
поданою Заявою на страхування. Копія Правил вважається надісланою Страхувальнику 
також у разі, якщо у Договорі міститься посилання на офіційний сайт Страховика, де 
розміщені ці Правила. 

6.2.12. Дата набрання чинності Договором визначається у Договорі.   

6.2.13. Страховик має право відмовитись від укладення Договору, в тому числі на підставі 
результатів андерайтингу (проведення оцінки ризику).  

6.2.14. Страхувальник має право відмовитися від Договору шляхом повідомлення 
Страховика у письмовій формі протягом визначеного Договором строку. Страховик 
зобов’язаний протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання від 
Страхувальника письмового повідомлення про відмову від Договору повернути 
Страхувальнику сплачений ним страховий внесок у повному обсязі, якщо інше не 
передбачено Договором. У разі відмови Страхувальника від Договору Договір буде 
вважатися не укладеним, будь-які випадки, що мають ознаки страхових, не будуть 
вважатися страховими, та жодних зобов’язань щодо виконання умов цього Договору 
Сторони не матимуть. 

6.2.15. За згодою Сторін Договір може бути продовжений на умовах та на строк, 
визначений Договором. 

6.3. Договір з фізичною особою також може бути укладений шляхом складання одного 
документа (Договору страхування), підписаного Сторонами. В цьому разі Страхувальник або 
Страховик мають право надати підписаний документ (заяву, лист тощо), який виражає намір 
укласти Договір, або іншим чином заявити про намір укласти Договір, в тому числі в усній 
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формі, якщо інше не передбачено Договором. 
 

6.4. Порядок укладання Договору страхування з юридичними особами. 

6.4.1. Договір зі Страхувальником-юридичною особою укладається за домовленістю 
Сторін, в тому числі на підставі заяви Страхувальника, що виражає намір укласти Договір.  

6.4.2. Для укладення Договору Страхувальник повинен надати Страховику: 

6.4.2.1. документи та/або інформацію для ідентифікації Страхувальника-юридичної 
особи чи фізичної особи-підприємця, в яких в тому числі вказані:  

6.4.2.1.1. найменування,  

6.4.2.1.2. адреса місцезнаходження,  

6.4.2.1.3. дата та номер реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

6.4.2.1.4. ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і 
організацій України  

6.4.2.1.5. повноваження особи, яка має право підпису Договору; 

6.4.2.1.6. документи, що вимагаються законодавством України для окремих категорій 
юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців; 

6.4.2.1.7. документи, які вимагає Страховик для оцінки ризику (про фінансовий стан, 
кількісний та якісний склад працівників, вид економічної діяльності тощо);  

6.4.2.2. наступну обов’язкову інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний 
(реєстраційний) номер фізичної особи-платника податків, стать, адресу, дату народження 
кожної Застрахованої особи, про страхування якої укладається Договір;  

6.4.2.3. та додаткову інформацію щодо кожної Застрахованої особи (професію, посаду, 
функціональні обов’язки та ін.), якщо таку додаткову інформацію вимагає Страховик.  

На підставі одержаної інформації Страховик робить розрахунки розміру страхової 
суми та страхового внеску для кожної Застрахованої особи. Про свій намір укласти Договір 
Страхувальник-юридична особа може заявити іншим чином, в тому числі в усній формі. 

6.4.3. Кожна Застрахована особа дає згоду на страхування та письмову згоду на 
призначення Вигодонабувачів, якщо такі призначені Страхувальником.  

6.4.4. Дата набрання чинності Договором визначається у Договорі.   

6.4.5. Договір укладається щонайменше в двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу і знаходяться у кожної зі Сторін. 

6.4.6. В окремих випадках Страховик може вимагати проходження Застрахованими 
особами медичного огляду та/або надання Страхувальником та/або Застрахованими 
особами додаткових документів, що характеризують ступінь ризику щодо цих осіб та/або 
має право вимагати інформацію від закладів охорони здоров’я про стан здоров’я 
Застрахованих осіб та інші документи, необхідні для оцінки ступеню страхового ризику за 
Договором.  

6.4.7. У разі укладення Договору, щодо якого законодавством України висуваються 
додаткові вимоги або умови, у такому Договорі передбачаються відповідні умови, 
передбачені таким законодавством.  

6.4.8. Договір з юридичною особою також може бути укладений шляхом обміну листами, 
документами, підписаними Стороною, яка їх надсилає. У разі надання Страхувальником 
письмової заяви за формою, встановленою Страховиком, що виражає намір укласти 
Договір, такий Договір може бути укладений шляхом надіслання Страхувальнику копії 
Правил страхування та видачі Страхового свідоцтва, яке не містить розбіжностей з поданою 
Заявою. Копія Правил вважається надісланою Страхувальнику також у разі, якщо у Договорі 
міститься посилання на офіційний сайт Страховика, де розміщені ці Правила. 

6.5. Укладення Договору особою та/або про страхування особи у віці до 18 років 
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відбувається відповідно до положень Цивільного кодексу України. 

6.6. Страхувальники можуть укладати Договори про страхування третіх осіб 
(Застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним 
законодавством.  

6.7. Страховик має право укладати Договори в іншому порядку, у іншій формі та у інший 
спосіб, що не суперечить законодавству України, в тому числі у порядку, визначеному 
законодавством України, що регулює відносини в сфері електронної комерції та електронного 
документообігу. 

7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА (АБО) РОЗМІРІВ 
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

7.1. Страхові тарифи є невід’ємною частиною цих Правил. Розмір страхового тарифу 
залежить від віку, статі Застрахованої особи, типу та строку дії Договору,  а також інших 
факторів, які впливають на оцінку ймовірності настання страхового випадку.  

7.2. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно на підставі відповідної 
статистики настання страхових випадків з урахуванням величини гарантованого 
інвестиційного доходу, яка зазначається у Договорі, та даних, викладених у Заяві на 
страхування чи іншому документі, що виражає намір щодо укладення Договору. В Договорі 
вказується розмір страхового тарифу та розмір гарантованого інвестиційного доходу, який 
застосовувався  для розрахунку такого страхового тарифу.  

7.3. Зазначена у Договорі величина гарантованого інвестиційного доходу не повинна 
перевищувати чотирьох відсотків річних, якщо інше не передбачено законодавством України. 

7.4. Страховий тариф може встановлюватися по окремому страховому випадку, групі 
страхових випадків, Договору у цілому.  

7.5. Страховик має право застосовувати підвищуючі або понижуючі коефіцієнти до 
страхового тарифу в залежності від результатів оцінки страхового ризику та/або конкретних 
умов страхування.  

7.6. Вік Застрахованої особи при визначенні розміру страхового тарифу повинен бути 
вказаний в цілих роках на момент заповнення Заяви на страхування чи укладення Договору, 
підписаного Сторонами.  

7.7. Методика розрахунку нетто-тарифів, викупних та редукованих сум є невід’ємною 
частиною цих Правил страхування. 

7.8. Розмір страхового внеску визначається, виходячи з розмірів страхової суми і 
страхового тарифу, розрахованого згідно з результатами оцінки ризику і умовами кожної 
програми страхування та/або Договору.  

7.9. Страховий внесок може встановлюватися по окремому страховому випадку, групі 
страхових випадків, Договору у цілому.  

7.10. Договором може бути встановлений як фіксований розмір страхового внеску на увесь 
строк дії Договору, так і внесок, що поступово зменшується або збільшується протягом дії 
Договору. 

7.11. Страхові внески можуть сплачуватися одноразово за весь строк дії Договору, один раз 
на рік (щорічно), два рази на рік (щопівріччя), щоквартально або щомісячно. Договором 
може бути передбачена інша періодичність сплати страхових внесків.  

7.12. Якщо інше не передбачено Договором, у разі сплати страхових внесків частіше, ніж 
один раз на рік, розмір страхового тарифу, у порівнянні з тарифом при щорічній оплаті, 
збільшується: 
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7.12.1. на 6% - при сплаті страхових внесків щомісяця та частіше;  

7.12.2. на 3% - при сплаті страхових внесків щокварталу;  

7.12.3. на 2% - при сплаті страхових внесків два рази на рік. 

7.13. Будь-які витрати, пов’язані зі сплатою та перерахуванням Страховику страхових 
внесків, здійснюються за рахунок Страхувальника, якщо інше не передбачено Договором. 

7.14. Кошти математичних резервів у випадку зменшення (редукування) страхової суми 
відповідно до Договору зараховуються як одноразовий страховий внесок за весь подальший 
строк дії Договору. 

7.15. Розмір і періодичність сплати страхових внесків зазначаються в Договорі.  

7.16. Якщо Договором не передбачено інше, кожний черговий страховий внесок повинен 
бути сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана. Страхові внески можуть 
сплачуватись наперед за один або декілька страхових періодів. 

7.17. За 15 (п’ятнадцять) робочих днів до дати сплати чергового страхового внеску, якщо 
інше не передбачено Договором, Страховик повідомляє Страхувальника про необхідність 
сплати чергового страхового внеску. Якщо Страхувальник не отримає повідомлення, це не 
звільняє його від виконання обов’язків за Договором. 

7.18. У випадку, якщо Страхувальник своєчасно не сплатив черговий внесок в розмірі та у 
строки, зазначені у Договорі, Страховик протягом 10 (десяти) робочих днів з дня, наступного 
за останнім днем оплаченого страхового періоду, надсилає Страхувальнику письмове 
повідомлення про сплату чергового страхового внеску, якщо інше не зазначено у Договорі.  

7.19. У випадку несплати Страхувальником чергового страхового внеску протягом періоду 
очікування внеску, якщо інше не передбачено Договором, Страховик має право на наступний 
день після закінчення періоду очікування внеску, якщо це передбачено Договором, в 
односторонньому порядку вжити таких заходів: 

7.19.1. припинити дію Договору з дня, наступного за останнім днем оплаченого періоду. 
Про таке припинення Страховик повідомляє Страхувальника протягом 15 (п’ятнадцяти) 
календарних днів після припинення дії Договору, якщо інше не передбачено Договором; 

7.19.2. за договорами довічного страхування, страхування додаткової пенсії та договорами, 
які містять ризик дожиття (у випадку, якщо Договір діяв більше двох років, якщо інше не 
передбачено Договором) – здійснити зменшення (редукування) розміру страхової суми за 
основним страхуванням, відповідно до суми сформованих математичних резервів, та 
припинити дію додаткового страхування з дня, наступного за останнім днем оплаченого 
періоду.  

Договір зі зменшеною (редукованою) страховою сумою починає діяти з дня, 
наступного за останнім днем оплаченого періоду, якщо це передбачено Договором.  

Про розмір зменшеної (редукованої) або викупної суми Страховик повідомляє 
Страхувальника протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після проведення 
перерахунку (зменшення) страхової суми, якщо інше не передбачено Договором. 

7.19.3. за договорами страхування додаткової пенсії та договорами, які містять ризик 
досягнення віку, визначеного Договором, з умовою виплати ануїтету (у випадку, коли 
Договір діяв більше двох років, якщо інше не передбачено Договором), якщо це 
передбачено Договором – здійснити зменшення (редукування) розміру річного ануїтету, 
відповідно до суми сформованих математичних резервів з дня, наступного за останнім днем 
оплаченого періоду. 

Договір зі зменшеним (редукованим) розміром річного ануїтету починає діяти з дня, 
наступного за останнім днем оплаченого періоду, якщо це передбачено Договором.  

Про розмір зменшеного (редукованого) ануїтету або викупної суми Страховик 
повідомляє Страхувальника протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після проведення 
перерахунку (зменшення) річного ануїтету, якщо інше не передбачено Договором. 
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7.20. За згодою Сторін розмір страхової суми може змінюватись з одночасною зміною 
розміру страхових внесків. В разі зменшення (редукування) розміру страхової суми та (або) 
страхових виплат, за згодою сторін Договору, розмір страхової суми та (або) страхових 
виплат може бути повністю або частково відновлений до такого, що діяв на момент 
зменшення (редукування), якщо це передбачене Договором. При цьому Страхувальник 
поновлює сплату страхових внесків за Договором та/або здійснює сплату одноразового 
страхового внеску. Розміри страхових внесків розраховуються актуарно. Для здійснення 
такого відновлення Страхувальник обов’язково має надати заяву за формою, встановленою 
Страховиком, при цьому Страховик також залишає за собою право вимагати проведення 
медичного огляду Застрахованої особи та/або надання додаткових документів медичного та 
загального характеру. На підставі оцінки ризику, відповідно до отриманих документів, 
Страховик має право внести зміни до умов Договору.  

7.21. Розмір страхової суми визначається за згодою Сторін під час укладення Договору або 
внесення змін до Договору, або у випадках, передбачених чинним законодавством, та може 
встановлюватися по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, Договору у 
цілому. Розмір страхової суми зазначається у Договорі.  

7.22. Договором може встановлюватись як фіксований розмір страхової суми на весь строк 
дії Договору, так і страхова сума, яка поступово зменшується або збільшується протягом дії 
Договору. 

7.23. Договором обов'язково передбачається збільшення розміру страхової суми та (або) 
розміру страхових виплат на суми, які визначаються Страховиком щонайменше один раз на 
рік за результатами отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із 
страхування життя за вирахуванням витрат Страховика на ведення справи у розмірі до 15 
відсотків отриманого інвестиційного доходу та обов'язкового відрахування в математичні 
резерви частки інвестиційного доходу, що відповідає розміру гарантованого інвестиційного 
доходу, який застосовується для розрахунку страхового тарифу за Договором, та у разі 
індексації розміру страхової суми та (або) розміру страхових виплат за офіційним індексом 
інфляції, відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу, що відповідає 
такій індексації. 

7.24.  Договором також може бути передбачено збільшення розміру страхової суми та (або) 
розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються Страховиком щонайменше один 
раз на рік за іншими фінансовими результатами його діяльності (участь у прибутках 
Страховика). 

7.25. Прийняті Страховиком додаткові страхові зобов’язання повідомляються 
Страхувальнику письмово та не можуть бути у подальшому зменшені в односторонньому 
порядку.  

7.26. Виплата Страховиком будь-якого додаткового страхового зобов’язання здійснюється 
одночасно з проведенням страхової виплати за програмою основного страхування або 
виплатою викупної суми за Договором, якщо інше не передбачено Договором. 

7.27. Договором може бути передбачено індексацію (зміну) за офіційним індексом інфляції 
розміру страхової суми та (або) страхових виплат протягом дії Договору за умови відповідної 
індексації (зміни) розміру страхового внеску. Порядок та умови індексації визначаються цими 
Правилами та Договором. 

7.28. Страхові виплати відповідно до Договору здійснюються у розмірі страхової суми (її 
частини), якщо інше не передбачено Договором, та (або) у вигляді регулярних, послідовних 
виплат ануїтетів, обумовлених у Договорі, за вирахуванням податків та зборів, передбачених 
законодавством України, а саме: одноразово, обумовленими частинами протягом певного 
строку, довічним ануїтетом, довічним ануїтетом з гарантованим періодом виплат, якщо інше 
не передбачено програмою страхування та/або Договором: 

7.28.1. за страховим випадком - смерть Застрахованої особи з будь-якої причини, яка 



24 

настала в період дії програми страхування (пункт 4.2.1.1 цих Правил) – в залежності від 
конкретних умов Договору та програми страхування - у розмірі 100% страхової суми, 
встановленої у Договорі для відповідної програми страхування, або у розмірі частини 
страхової суми, або у розмірі фактично сплачених страхових внесків на момент настання 
страхового випадку, або у розмірі математичних резервів, сформованих за відповідною 
програмою страхування на дату настання страхового випадку;  

7.28.2. за страховим випадком - смерть Застрахованої особи, яка настала у період дії 
програми страхування, в результаті нещасного випадку, що трапився в період дії програми 
страхування (пункт 4.2.1.2 цих Правил) – у розмірі 100% страхової суми, встановленої у 
Договорі для відповідної програми страхування, або її частини; 

7.28.3. за страховим випадком - смерть Застрахованої особи, яка настала у період дії 
програми страхування, в результаті нещасного випадку, спричиненого дорожньо-
транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в період дії програми 
страхування (пункт 4.2.1.3 цих Правил) – у розмірі 100% страхової суми, встановленої у 
Договорі для відповідної програми страхування, або її частини; 

7.28.4. за страховим випадком - смерть Застрахованої особи, яка настала у період дії 
програми страхування, в результаті нещасного випадку на транспорті, що стався із 
Застрахованою особою в період дії програми страхування (пункт 4.2.1.4 цих Правил) – у 
розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
страхування, або її частини;  

7.28.5. за страховим випадком - смерть Застрахованої особи, яка настала у період дії 
програми страхування, в результаті нещасного випадку на повітряному транспорті, що 
стався із Застрахованою особою в період дії програми страхування (пункт 4.2.1.5 цих 
Правил) – у розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
страхування, або її частини; 

7.28.6. за страховим випадком – дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії 
програми страхування (пункт 4.2.1.6 цих Правил) - у розмірі 100% страхової суми, 
встановленої у Договорі для відповідної програми страхування, або її частини;  

7.28.7. за страховим випадком – дожиття Застрахованої особи до події, передбаченої 
програмою страхування або Договором (пункт 4.2.1.7 цих Правил) - у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування, або її 
частини; 

7.28.8. за страховим випадком – досягнення Застрахованою особою віку, який визначено у 
програмі страхування, з подальшою виплатою ануїтету довічно (довічна пенсія) 
(пункт 4.2.1.8 цих Правил) - у розмірі 100% річного ануїтету, з періодичністю, у строки та 
на умовах, визначених у Договорі для відповідної програми страхування. У разі смерті 
Застрахованої особи з будь-якої причини у періоді накопичення виплата здійснюється у 
розмірі фактично сплачених страхових внесків за цією програмою страхування на дату 
настання страхового випадку або у розмірі математичних резервів, сформованих за цією 
програмою страхування на дату настання страхового випадку; 

7.28.9. за страховим випадком – досягнення Застрахованою особою віку, який визначено у 
програмі страхування, з подальшою виплатою ануїтету довічно (довічна пенсія) з 
гарантованим періодом виплат (пункт 4.2.1.9 цих Правил) - у розмірі 100% річного ануїтету, 
з періодичністю, у строки та на умовах, визначених у Договорі для відповідної програми 
страхування. У разі смерті Застрахованої особи з будь-якої причини у періоді накопичення 
здійснюється виплата у розмірі фактично сплачених страхових внесків за цією програмою 
страхування на дату настання страхового випадку або у розмірі математичних резервів, 
сформованих за цією програмою страхування на дату настання страхового випадку. У разі 
смерті Застрахованої особи з будь-якої причини протягом гарантованого періоду виплат 
виплата здійснюється або одноразово в розмірі недоотриманих ануїтетів за вирахуванням 
гарантованого інвестиційного доходу за період з дня смерті Застрахованої особи і до 
закінчення гарантованого періоду виплат, або з періодичністю та у розмірі ануїтетів, 
зазначених у програмі страхування, з дня смерті Застрахованої особи і до закінчення 
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гарантованого періоду виплат; 

7.28.10. за страховим випадком – досягнення Застрахованою особою віку, який 
визначено у програмі страхування, з подальшою виплатою ануїтету протягом певного 
періоду виплат (пункт 4.2.1.10 цих Правил) - у розмірі 100% річного ануїтету, протягом 
вказаного періоду виплат з періодичністю, у строки та на умовах, визначених у Договорі 
для відповідної програми страхування. У разі смерті Застрахованої особи з будь-якої 
причини у періоді накопичення здійснюється виплата у розмірі фактично сплачених 
страхових внесків за цією програмою страхування на дату настання страхового випадку або 
у розмірі математичних резервів, сформованих за цією програмою страхування на дату 
настання страхового випадку;  

7.28.11. за страховим випадком – досягнення Застрахованою особою віку, який 
визначено у програмі страхування, з подальшою виплатою ануїтету протягом певного 
періоду виплат з гарантованим періодом виплат (пункт 4.2.1.11 цих Правил) – у розмірі 
100% річного ануїтету,  протягом вказаного періоду виплат з періодичністю, у строки та на 
умовах, визначених у Договорі для відповідної програми страхування. У разі смерті 
Застрахованої особи з будь-якої причини у періоді накопичення здійснюється виплата у 
розмірі фактично сплачених страхових внесків за цією програмою страхування на дату 
настання страхового випадку або у розмірі математичних резервів, сформованих за цією 
програмою страхування на дату настання страхового випадку. У разі смерті Застрахованої 
особи з будь-якої причини протягом гарантованого періоду виплат виплата здійснюється 
або одноразово в розмірі недоотриманих ануїтетів за вирахуванням гарантованого 
інвестиційного доходу за період з дня смерті Застрахованої особи і до закінчення 
гарантованого періоду виплат, або з періодичністю та у розмірі ануїтетів, зазначених у 
програмі страхування, з дня смерті Застрахованої особи і до закінчення гарантованого 
періоду виплат; 

7.28.12. за страховим випадком – досягнення Застрахованою особою пенсійного віку, 
визначеного у програмі страхування або Договорі з урахуванням того, що такий пенсійний 
вік не може бути меншим більше ніж на 10 років від пенсійного віку, який надає право на 
пенсію за чинним на момент укладення Договору загальнообов’язковим державним 
пенсійним страхуванням (страхування додаткової пенсії) (пункт 4.2.1.12 цих Правил) – у 
розмірі 100% страхової суми одноразово або обумовленими частинами протягом вказаного 
періоду або у розмірі 100%  річного ануїтету протягом певного періоду виплат, в тому числі 
з гарантованим періодом виплат, з періодичністю, у строки та на умовах, визначених у 
Договорі для відповідної програми страхування. У разі смерті Застрахованої особи з будь-
якої причини у періоді накопичення здійснюється виплата у розмірі викупної суми за цією 
програмою страхування, розрахованої на дату настання страхового випадку. У разі смерті 
Застрахованої особи з будь-якої причини протягом певного періоду виплат, в тому числі з 
гарантованим періодом виплат, якщо такий період передбачений програмою страхування 
додаткової пенсії та/або Договором, виплата здійснюється або одноразово в розмірі 
викупної суми за цією програмою страхування, розрахованої на дату настання страхового 
випадку, або з періодичністю та у розмірі обумовлених частин страхової суми чи ануїтетів, 
зазначених у програмі страхування, з дня смерті Застрахованої особи і до закінчення 
гарантованого періоду виплат; 

7.28.13. за страховим випадком – смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії 
програми страхування в результаті нещасного випадку, що трапився в період дії програми 
страхування (пункт 4.2.2.1.1 цих Правил) - у розмірі 100% страхової суми, встановленої у 
Договорі для відповідної програми страхування, або її частини; 

7.28.14. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності І групи в 
період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, що трапився в період дії 
програми страхування (пункт 4.2.2.1.2 цих Правил) - у розмірі від 50% до 100% страхової 
суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.15. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІ групи 
в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, що трапився в період дії 
програми страхування (пункт 4.2.2.1.3 цих Правил) - у розмірі від 40% до 100% страхової 
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суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.16. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІІ групи 
в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, що трапився в період дії 
програми страхування (пункт 4.2.2.1.4 цих Правил) - у розмірі від 20% до 100% страхової 
суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.17. за страховим випадком - встановлення в період дії програми страхування 
Застрахованій особі, яка не досягла 18-річного віку, інвалідності в результаті нещасного 
випадку, що трапився в період дії програми страхування (пункт 4.2.2.1.5 цих Правил) - у 
розмірі від 50% до 100% страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
страхування; 

7.28.18. за страховим випадком - стійкі функціональні порушення у Застрахованої особи, 
які сталися в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, що трапився 
в період дії програми страхування (пункт 4.2.2.1.6 цих Правил) - на умовах «Таблиці 
розмірів страхових виплат у разі стійких функціональних порушень», яка є невід’ємною 
частиною цих Правил, та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – у відсотках від страхової 
суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.19. за страховим випадком – травматичні ушкодження та/або функціональні розлади 
у Застрахованої особи, які сталися в період дії програми страхування в результаті 
нещасного випадку, що трапився в період дії програми страхування (пункт 4.2.2.1.7 цих 
Правил) – на умовах «Таблиці № 1 розмірів страхових виплат у разі травматичних 
ушкоджень та/або функціональних розладів», яка є невід’ємною частиною цих Правил, та у 
зазначеному у цій Таблиці розмірі – у відсотках від страхової суми, встановленої у Договорі 
для відповідної програми страхування; 

7.28.20. за страховим випадком – тимчасова втрата Застрахованою особою 
працездатності в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, що 
трапився в період дії програми страхування (пункт 4.2.2.1.8 цих Правил) – у розмірі частини 
страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування, за 1 (один) 
день непрацездатності, починаючи з дня, визначеного програмою страхування, та згідно з 
іншими умовами відповідної програми страхування; 

7.28.21. за страховим випадком – розлад здоров’я Застрахованої особи, який стався в 
період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, що трапився в період дії 
програми страхування (пункт 4.2.2.1.9 цих Правил) – у розмірі 100% страхової суми, 
встановленої у Договорі для відповідної програми страхування, або її частини;  

7.28.22. за страховим випадком – перебування Застрахованої особи на амбулаторному 
лікуванні в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, що трапився в 
період дії програми страхування (пункт 4.2.2.1.10 цих Правил) – у розмірі частини страхової 
суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування, за 1 (один) день 
перебування на амбулаторному лікуванні, починаючи з дня, визначеного програмою 
страхування, та згідно з іншими умовами відповідної програми страхування;  

7.28.23. за страховим випадком – перебування Застрахованої особи на цілодобовому 
стаціонарному лікуванні в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, 
що трапився в період дії програми страхування (пункт 4.2.2.1.11 цих Правил) – у розмірі 
частини страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування, за 1 
(один) день перебування на цілодобовому стаціонарному лікуванні, починаючи з дня, 
визначеного програмою страхування, та згідно з іншими умовами відповідної програми 
страхування;  

7.28.24. за страховим випадком - проведене в період дії програми страхування 
Застрахованій особі хірургічне втручання в результаті нещасного випадку, що трапився в 
період дії програми страхування (пункт 4.2.2.1.12 цих Правил) - на умовах «Таблиці 
розмірів страхових виплат у разі хірургічного втручання», яка є невід’ємною частиною цих 
Правил, та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – у відсотках від страхової суми, 
встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 
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7.28.25. за страховим випадком – смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії 
програми страхування в результаті нещасного випадку, спричиненого дорожньо-
транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в період дії відповідної 
програми страхування (пункт 4.2.2.2.1 цих Правил) - у розмірі 100% страхової суми, 
встановленої у Договорі для відповідної програми страхування, або її частини; 

7.28.26. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності І групи в 
період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, спричиненого дорожньо-
транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в період дії відповідної 
програми страхування (пункт 4.2.2.2.2 цих Правил) - у розмірі від 50% до 100% страхової 
суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.27. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІ групи 
в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, спричиненого 
дорожньо-транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в період дії 
відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.2.3 цих Правил) - у розмірі від 40% до 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.28. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІІ групи 
в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, спричиненого 
дорожньо-транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в період дії 
відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.2.4 цих Правил) - у розмірі від 20% до 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.29. за страховим випадком - встановлення в період дії програми страхування 
Застрахованій особі, яка не досягла 18-річного віку, інвалідності в результаті нещасного 
випадку, спричиненого дорожньо-транспортною пригодою, що стався із Застрахованою 
особою в період дії відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.2.5 цих Правил) - у 
розмірі від 50% до 100% страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
страхування; 

7.28.30. за страховим випадком - стійкі функціональні порушення у Застрахованої особи, 
які сталися в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, 
спричиненого дорожньо-транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в 
період дії відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.2.6 цих Правил) - на умовах 
«Таблиці розмірів страхових виплат у разі стійких функціональних порушень», яка є 
невід’ємною частиною цих Правил, та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – у відсотках від 
страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.31. за страховим випадком – травматичні ушкодження та/або функціональні розлади 
у Застрахованої особи, які сталися в період дії програми страхування в результаті 
нещасного випадку, спричиненого дорожньо-транспортною пригодою, що стався із 
Застрахованою особою в період дії відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.2.7 цих 
Правил) – на умовах «Таблиці № 2 розмірів страхових виплат у разі травматичних 
ушкоджень та/або функціональних розладів», яка є невід’ємною частиною цих Правил, та у 
зазначеному у цій Таблиці розмірі – у відсотках від страхової суми, встановленої у Договорі 
для відповідної програми страхування; 

7.28.32. за страховим випадком – розлад здоров’я Застрахованої особи, який стався в 
період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, спричиненого дорожньо-
транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в період дії відповідної 
програми страхування (пункт 4.2.2.2.8 цих Правил) – у розмірі 100% страхової суми, 
встановленої у Договорі для відповідної програми страхування, або її частини;  

7.28.33. за страховим випадком – перебування Застрахованої особи на цілодобовому 
стаціонарному лікуванні в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку, 
спричиненого дорожньо-транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в 
період дії відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.2.9 цих Правил) – у розмірі частини 
страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування, за 1 (один) 
день перебування на цілодобовому стаціонарному лікуванні, починаючи з дня, визначеного 
програмою страхування, та згідно з іншими умовами відповідної програми страхування;  
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7.28.34. за страховим випадком - проведене в період дії програми страхування 
Застрахованій особі хірургічне втручання в результаті нещасного випадку, спричиненого 
дорожньо-транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в період дії 
відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.2.10 цих Правил) - на умовах «Таблиці 
розмірів страхових виплат у разі хірургічного втручання», яка є невід’ємною частиною цих 
Правил, та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – у відсотках від страхової суми, 
встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.35. за страховим випадком – смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії 
програми страхування в результаті нещасного випадку на транспорті, що стався із 
Застрахованою особою в період дії відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.3.1 цих 
Правил) - у розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
страхування, або її частини; 

7.28.36. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності І групи в 
період дії програми страхування в результаті нещасного випадку на транспорті, що стався із 
Застрахованою особою в період дії відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.3.2 цих 
Правил) - у розмірі від 50% до 100% страхової суми, встановленої у Договорі для 
відповідної програми страхування; 

7.28.37. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІ групи 
в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку на транспорті, що стався 
із Застрахованою особою в період дії відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.3.3 цих 
Правил) - у розмірі від 40% до 100% страхової суми, встановленої у Договорі для 
відповідної програми страхування; 

7.28.38. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІІ групи 
в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку на транспорті, що стався 
із Застрахованою особою в період дії відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.3.4 цих 
Правил) - у розмірі від 20% до 100% страхової суми, встановленої у Договорі для 
відповідної програми страхування; 

7.28.39. за страховим випадком - встановлення в період дії програми страхування 
Застрахованій особі, яка не досягла 18-річного віку, інвалідності в результаті нещасного 
випадку на транспорті, що стався із Застрахованою особою в період дії відповідної програми 
страхування (пункт 4.2.2.3.5 цих Правил) - у розмірі від 50% до 100% страхової суми, 
встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.40. за страховим випадком - стійкі функціональні порушення у Застрахованої особи, 
які сталися в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку на 
транспорті, що стався із Застрахованою особою в період дії відповідної програми 
страхування (пункт 4.2.2.3.6 цих Правил) - на умовах «Таблиці розмірів страхових виплат у 
разі стійких функціональних порушень», яка є невід’ємною частиною цих Правил, та у 
зазначеному у цій Таблиці розмірі – у відсотках від страхової суми, встановленої у Договорі 
для відповідної програми страхування; 

7.28.41. за страховим випадком – травматичні ушкодження та/або функціональні розлади 
у Застрахованої особи, які сталися в період дії програми страхування в результаті 
нещасного випадку на транспорті, що стався із Застрахованою особою в період дії 
відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.3.7 цих Правил) – на умовах «Таблиці № 2 
розмірів страхових виплат у разі травматичних ушкоджень та/або функціональних 
розладів», яка є невід’ємною частиною цих Правил, та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – 
у відсотках від страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
страхування; 

7.28.42. за страховим випадком – розлад здоров’я Застрахованої особи, який стався в 
період дії програми страхування в результаті нещасного випадку на транспорті, що стався із 
Застрахованою особою в період дії відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.3.8 цих 
Правил) – у розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
страхування, або її частини;  
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7.28.43. за страховим випадком – перебування Застрахованої особи на цілодобовому 
стаціонарному лікуванні в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку 
на транспорті, що стався із Застрахованою особою в період дії відповідної програми 
страхування (пункт 4.2.2.3.9 цих Правил) – у розмірі частини страхової суми, встановленої у 
Договорі для відповідної програми страхування, за 1 (один) день перебування на 
цілодобовому стаціонарному лікуванні, починаючи з дня, визначеного програмою 
страхування, та згідно з іншими умовами відповідної програми страхування;  

7.28.44. за страховим випадком - проведене в період дії програми страхування 
Застрахованій особі хірургічне втручання в результаті нещасного випадку на транспорті, що 
стався із Застрахованою особою в період дії відповідної програми страхування (пункт 
4.2.2.3.10 цих Правил) - на умовах «Таблиці розмірів страхових виплат у разі хірургічного 
втручання», яка є невід’ємною частиною цих Правил, та у зазначеному у цій Таблиці розмірі 
– у відсотках від страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
страхування; 

7.28.45. за страховим випадком – смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії 
програми страхування в результаті нещасного випадку на повітряному транспорті, що 
стався із Застрахованою особою в період дії відповідної програми страхування 
(пункт 4.2.2.4.1 цих Правил) - у розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для 
відповідної програми страхування, або її частини; 

7.28.46. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності І групи в 
період дії програми страхування в результаті нещасного випадку на повітряному транспорті, 
що стався із Застрахованою особою в період дії відповідної програми страхування (пункт 
4.2.2.4.2 цих Правил) - у розмірі від 50% до 100% страхової суми, встановленої у Договорі 
для відповідної програми страхування; 

7.28.47. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІ групи 
в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку на повітряному 
транспорті, що стався із Застрахованою особою в період дії відповідної програми 
страхування (пункт 4.2.2.4.3 цих Правил) - у розмірі від 40% до 100% страхової суми, 
встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.48. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІІ групи 
в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку на повітряному 
транспорті, що стався із Застрахованою особою в період дії відповідної програми 
страхування (пункт 4.2.2.4.4 цих Правил) - у розмірі від 20% до 100% страхової суми, 
встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.49. за страховим випадком - встановлення в період дії програми страхування 
Застрахованій особі, яка не досягла 18-річного віку, інвалідності в результаті нещасного 
випадку на повітряному транспорті, що стався із Застрахованою особою в період дії 
відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.4.5 цих Правил) - у розмірі від 50% до 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.50. за страховим випадком - стійкі функціональні порушення у Застрахованої особи, 
які сталися в період дії програми страхування в результаті нещасного випадку на 
повітряному транспорті, що стався із Застрахованою особою в період дії відповідної 
програми страхування (пункт 4.2.2.4.6 цих Правил) - на умовах «Таблиці розмірів страхових 
виплат у разі стійких функціональних порушень», яка є невід’ємною частиною цих Правил, 
та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – у відсотках від страхової суми, встановленої у 
Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.51. за страховим випадком – травматичні ушкодження та/або функціональні розлади 
у Застрахованої особи, які сталися в період дії програми страхування в результаті 
нещасного випадку на повітряному транспорті, що стався із Застрахованою особою в період 
дії відповідної програми страхування (пункт 4.2.2.4.7 цих Правил) – на умовах «Таблиці № 
2 розмірів страхових виплат у разі травматичних ушкоджень та/або функціональних 
розладів», яка є невід’ємною частиною цих Правил, та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – 
у відсотках від страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
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страхування; 

7.28.52. за страховим випадком – розлад здоров’я Застрахованої особи, який стався в 
період дії програми страхування в результаті нещасного випадку на повітряному транспорті, 
що стався із Застрахованою особою в період дії відповідної програми страхування (пункт 
4.2.2.4.8 цих Правил) – у розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для 
відповідної програми страхування, або її частини;  

7.28.53. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності І групи з 
будь-якої причини в період дії програми страхування (пункт 4.2.2.5.1 цих Правил) - у розмірі 
від 50% до 100% страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
страхування; 

7.28.54. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІ групи 
з будь-якої причини в період дії програми страхування (пункт 4.2.2.5.2 цих Правил) - у 
розмірі від 40% до 100% страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
страхування; 

7.28.55. за страховим випадком - встановлення Застрахованій особі інвалідності ІІІ групи 
з будь-якої причини в період дії програми страхування (пункт 4.2.2.5.3 цих Правил) - у 
розмірі від 20% до 100% страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
страхування; 

7.28.56. за страховим випадком - встановлення в період дії програми страхування 
Застрахованій особі, яка не досягла 18-річного віку, інвалідності з будь-якої причини (пункт 
4.2.2.5.4 цих Правил) - у розмірі від 50% до 100% страхової суми, встановленої у Договорі 
для відповідної програми страхування; 

7.28.57. за страховим випадком - встановлення Страхувальнику інвалідності І  групи з 
будь-якої причини, наслідком чого є звільнення Страхувальника від сплати страхових 
внесків за основним страхуванням (пункт 4.2.2.5.5 цих Правил) - Страхувальник 
звільняється від подальшої сплати страхових внесків за основним страхуванням до 
закінчення дії відповідної програми страхування або до закінчення строку встановлення 
інвалідності, або до перегляду групи інвалідності в разі, якщо після такого перегляду вона 
не буде відповідати І групі; 

7.28.58. за страховим випадком - встановлення Страхувальнику інвалідності І або ІІ 
групи з будь-якої причини, наслідком чого є звільнення Страхувальника від сплати 
страхових внесків за основним страхуванням (пункт 4.2.2.5.6 цих Правил) - Страхувальник 
звільняється від подальшої сплати страхових внесків за основним страхуванням до 
закінчення дії відповідної програми страхування або до закінчення строку встановлення 
інвалідності, або до перегляду групи інвалідності в разі, якщо після такого перегляду вона 
не буде відповідати І або ІІ групі; 

7.28.59. за страховим випадком - смерть Страхувальника з будь-якої причини (якщо 
Страхувальник та Застрахована особа є різними особами), наслідком чого є звільнення 
Страхувальника від сплати страхових внесків за основним страхуванням (пункт 4.2.2.5.7 цих 
Правил) - Страхувальник звільняється від подальшої сплати страхових внесків за основним 
страхуванням до закінчення дії відповідної програми страхування; 

7.28.60. за страховим випадком – тимчасова втрата Застрахованою особою 
працездатності в період дії програми страхування з будь-якої причини (пункт 4.2.2.5.8 цих 
Правил) – у розмірі частини страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної 
програми страхування, за 1 (один) день непрацездатності, починаючи з дня, визначеного 
програмою страхування, та згідно з іншими умовами відповідної програми страхування; 

7.28.61. за страховим випадком – розлад здоров’я Застрахованої особи з будь-якої 
причини, який стався в період дії програми страхування (пункт 4.2.2.5.9 цих Правил) – у 
розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми 
страхування, або її частини;  

7.28.62. за страховим випадком – перебування Застрахованої особи на амбулаторному 



31 

лікуванні з будь-якої причини в період дії програми страхування (пункт 4.2.2.5.10 цих 
Правил) – у розмірі частини страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної 
програми страхування, за 1 (один) день перебування на амбулаторному лікуванні, 
починаючи з дня, визначеного програмою страхування, та згідно з іншими умовами 
відповідної програми страхування;  

7.28.63. за страховим випадком – перебування Застрахованої особи на цілодобовому 
стаціонарному лікуванні з будь-якої причини в період дії програми страхування (пункт 
4.2.2.5.11 цих Правил) – у розмірі частини страхової суми, встановленої у Договорі для 
відповідної програми страхування, за 1 (один) день перебування на цілодобовому 
стаціонарному лікуванні, починаючи з дня, визначеного програмою страхування, та згідно з 
іншими умовами відповідної програми страхування;  

7.28.64. за страховим випадком - проведене в період дії програми страхування 
Застрахованій особі хірургічне втручання з будь-якої причини (пункт 4.2.2.5.12 цих Правил) 
- на умовах «Таблиці розмірів страхових виплат у разі хірургічного втручання», яка є 
невід’ємною частиною цих Правил, та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – у відсотках від 
страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування; 

7.28.65. за страховим випадком - критичне захворювання (пункт 4.2.2.6 цих Правил) - у 
розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для відповідної програми страхування 
(тільки за одним випадком з переліку, надалі дія програми страхування припиняється), 
якщо інше не передбачено програмою страхування та/або Договором. 

7.29. Договором може встановлюватися інший розмір, спосіб, строк та/або періодичність чи 
умови проведення страхових виплат, в тому числі, розміри та умови виплат, визначених 
таблицями розмірів страхових виплат (у разі травматичних ушкоджень та/або 
функціональних розладів, у разі стійких функціональних порушень, у разі хірургічного 
втручання тощо). 

7.30. Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дня настання 
нещасного випадку, що стався в період дії програми страхування та призвів до встановлення 
Застрахованій особі інвалідності, Страховик також визнає як страховий випадок. 

7.31. При настанні страхового випадку одночасно по кількох програмах страхування, 
визначених у Договорі, страхова виплата здійснюється по кожному страховому випадку 
окремо, згідно з кожною програмою страхування та Договором, якщо інше не передбачене 
програмою страхування та/або Договором. 

7.32. Грошові зобов’язання Сторін за Договором можуть бути визначені як в гривні, так і у 
вільноконвертованій валюті або розрахункових величинах, що визначають фактичний розмір 
зобов’язань Страховика на дату виникнення або виконання цих зобов’язань. 

7.33. Сплата страхових внесків проводиться Страхувальником у національній валюті України 
(гривнях). Якщо грошові зобов’язання Сторін за Договором визначені у вільноконвертованій 
валюті, то сплата страхових внесків, якщо інше не передбачено Договором, проводиться: 

7.33.1. для Страхувальників-нерезидентів України – у національній валюті України в 
випадках, передбачених чинним законодавством України, або у іноземній 
вільноконвертованій валюті, якщо це передбачено Договором; 

7.33.2. для Страхувальників-резидентів України - виключно у гривнях за офіційним курсом 
Національного банку України на день сплати. 

7.34. Якщо це передбачено Договором, грошові зобов’язання Страховика за Договором, за 
яким валютою страхування є вільноконвертована валюта, здійснюються у визначеному 
Договором розмірі на території України в гривнях за офіційним курсом Національного банку 
України, встановленим: на дату настання страхового випадку – у разі проведення страхової 
виплати; або на дату дострокового припинення Договору – у разі виплати викупної суми. 
Договором може бути передбачений інший порядок здійснення Страховиком зобов’язань за 
Договором, укладеним у вільноконвертованій валюті.  
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7.35. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові внески здійснено в 
безготівковій формі. 

7.36. У разі настання страхового випадку «смерть Застрахованої особи» протягом періоду 
очікування внеску, Страховик, якщо це передбачено умовами Договору, проводить страхову 
виплату у розмірі, передбаченому Договором, за вирахуванням очікуваного чергового внеску, 
якщо інше не передбачено Договором. 

7.37. У разі настання страхового випадку з причин, які не були повідомлені Страховику 
Страхувальником та/або Застрахованою особою та/або особою, на яку покладено обов’язки 
щодо охорони законних прав і інтересів Застрахованої особи, при укладенні Договору, 
підключенні чи поновленні дії програм страхування, зміні умов страхування тощо, у тому 
числі у зв’язку з наданням ними неповної чи неправдивої інформації, фіктивних та/або 
фальсифікованих документів про предмет Договору та/або у зв’язку з приховуванням 
відомостей, що мали істотне значення для оцінки страхового ризику, в Заяві на страхування 
та/або додаткових документах, які вимагав Страховик для оцінки ризику: 

7.37.1. щодо стану здоров’я Застрахованої особи, перенесених нею захворювань, 
хірургічних втручань чи нещасних випадків у разі настання страхового випадку протягом 
перших 5 (п’яти) років: 

7.37.1.1. з дня початку чи поновлення дії Договору страхування або окремої програми 
страхування у разі її підключення до діючого Договору, крім підключення чи поновлення, 
запропонованого Страховиком, Страховик має право, якщо інше не передбачено 
Договором: 

7.37.1.1.1. відмовити у здійсненні страхової виплати чи провести страхову виплату у 
розмірі, визначеному Страховиком з урахуванням відомостей, що не були йому відомі під 
час встановлення (зміни) умов страхування, та/або  

7.37.1.1.2. внести зміни до умов страхування з дня початку наступного страхового 
періоду, якщо інше не передбачено Договором, з подальшим припиненням дії Договору 
чи програми страхування у разі незгоди Страхувальника на внесення запропонованих 
Страховиком змін та/або  

7.37.1.1.3. припинити дію такого Договору в цілому чи щодо окремої програми 
страхування; 

7.37.1.2. після проведення збільшення розміру страхової суми, крім збільшення, 
запропонованого Страховиком, страхова виплата за таким випадком проводиться 
виходячи з розміру страхової суми, яка була визначена для відповідної програми 
страхування до проведення такого збільшення; у цьому разі Страховик має право внести 
зміни до умов страхування з дня початку наступного страхового періоду, якщо інше не 
передбачено Договором, з подальшим припиненням дії Договору чи програми страхування 
у разі незгоди Страхувальника на внесення запропонованих Страховиком змін;  

7.37.2. щодо віку, наявності шкідливих звичок, професії чи роду занять, занять спортом чи 
небезпечних захоплень Застрахованої особи Страховик має право здійснити заходи, 
передбачені підпунктами 7.37.1.1.1 – 7.37.1.1.3 цих Правил, якщо інше не передбачено 
Договором. 

8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ, ВИГОДОНАБУВАЧА) У РАЗІ 
НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

8.1. У разі настання випадку, що має ознаки страхового, Страхувальник зобов’язаний, 
якщо це передбачено Договором: 

8.1.1. повідомити Страховика про настання такого випадку протягом 5 (п’яти) робочих 
днів з дня його настання або з дня, коли про це стало відомо, письмово на поштову адресу 
Страховика, або засобами телефонного чи факсимільного зв’язку, або на адресу 
електронної пошти за реквізитами, що зазначені у Договорі та/або на офіційному сайті 
Страховика. 
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Умовами програми страхування та/або Договору може бути передбачений інший строк 
для повідомлення Страховика про настання страхового випадку.  

У разі неможливості дотримання Страхувальником встановленого Договором строку 
для повідомлення про настання страхового випадку з поважних причин, повідомити 
Страховика про настання страхового випадку може Застрахована особа, Вигодонабувач 
(спадкоємці) як тільки це стане можливо. Страховик має право вимагати надання 
документів, виданих компетентними органами, що підтверджують причини, через які 
повідомлення про настання страхового випадку було подано Страховику несвоєчасно; 

8.1.2. при повідомленні про настання випадку, що має ознаки страхового, Страхувальник 
(Застрахована особа, Вигодонабувач) повинен надати Страховику наступні відомості: 

8.1.2.1. інформацію про особу, яка повідомляє про настання випадку: прізвище, ім’я, по 
батькові, відношення до Застрахованої особи, контактний телефон; 

8.1.2.2. прізвище, ім’я, по батькові Застрахованої особи, номер Договору страхування; 

8.1.2.3. дату настання випадку;  

8.1.2.4. причини та обставини, за яких стався випадок (дорожньо-транспортна пригода, 
падіння тощо);  

8.1.2.5. характер та наслідки випадку (травматичне ушкодження, встановлення групи 
інвалідності тощо); 

8.1.2.6. назву, адресу та контактний телефон лікувального закладу, де Застрахованій 
особі надавалась медична допомога, в тому числі перша медична допомога;  

8.1.3. надати Страховику всі документи, зазначені у розділі 11 цих Правил та/або 
програмі страхування та/або Договорі, у строк, що не перевищує 15 (п’ятнадцяти) робочих 
днів з дати настання випадку. У разі, якщо з об’єктивних причин надати документи в 
зазначений строк неможливо, такі документи необхідно надати протягом 3 (трьох) робочих 
днів з дня їх отримання від відповідних компетентних органів; 

8.1.4. надати Страховику повні, правдиві та достовірні відомості про причини та 
обставини настання страхового випадку, а також іншу необхідну інформацію, яку вимагає 
Страховик у рамках Договору (на вимогу Страховика). 

9. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ  

9.1. Страхові виплати у разі визнання випадку страховим, здійснюються Вигодонабувачам, 
призначеним за таким страховим випадком на дату його настання, у розмірах та на умовах, 
визначених у Договорі.  

9.2. Вигодонабувач вважається призначеним та/або частка Вигодонабувача вважається 
зміненою, якщо інше не передбачено Договором, з дня, зазначеного Страхувальником у 
документі, складеному у письмовій формі, але не раніше дня погодження його Страховиком, 
тобто, дня фактичного отримання Страховиком такого документу, що підтверджується 
проставленням на ньому відповідної дати отримання.  

9.3. Для призначення Вигодонабувача-фізичної особи Страхувальник повинен надати 
наступну обов’язкову інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, адресу, дату народження такої 
особи, та вказати, за яким страховим випадком призначається цей Вигодонабувач та частку 
такого Вигодонабувача у виплаті за цим страховим випадком.  

9.4. У разі призначення кількох Вигодонабувачів за одним страховим випадком сума часток 
виплат, що належать кожному з них, не повинна перевищувати 100%. 

9.5. У разі, якщо Страхувальником були призначені кілька Вигодонабувачів за одним 
страховим випадом, але не були визначені частки кожного Вигодонабувача у виплаті, розмір 
виплати, належної кожному такому Вигодонабувачу, встановлюється у однаковому для усіх 
призначених Вигодонабувачів розмірі, тобто, пропорційно до кількості таких 
Вигодонабувачів. 
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9.6. У разі, якщо Страхувальник не визначив частку виплати певного Вигодонабувача(-ів) 
у виплаті, частка виплати кожному такому Вигодонабувачу розраховується шляхом поділу 
нерозподіленої частки виплати на кількість Вигодонабувачів, щодо яких не визначена частка 
виплати, тобто, встановлюється у однаковому для усіх таких Вигодонабувачів розмірі. При 
цьому нерозподілена частка виплат – це частка виплати, що залишається після вирахування 
зі 100% виплати часток виплат інших Вигодонабувачів, щодо яких в Договорі вказані частки 
виплати. 

9.7. У разі, якщо сума усіх часток виплати, визначених Страхувальником для усіх 
Вигодонабувачів, у загальному підсумку перевищує 100%, то частка виплати кожного 
Вигодонабувача розраховується пропорційно призначеній йому частці.  

9.8. Договором страхування може бути передбачено чергу Вигодонабувачів по смерті. 
Кожна наступна черга Вигодонабувачів по смерті одержує право на отримання страхової 
виплати у разі смерті Вигодонабувачів попередньої черги або їх письмової відмови від 
страхової виплати або їм було відмовлено у страховій виплаті на підставі пунктів 5.1.4, 5.1.5 
цих Правил. Призначення черги Вигодонабувачів, а також умов, за яких особа, зазначена як 
Вигодонабувач, має право вступити в права Вигодонабувача, здійснюються Страхувальником 
у Договорі. 

9.9. У разі, якщо у Договорі призначаються Вигодонабувачі за страховим випадком 
«смерть» (тобто, без визначення конкретного страхового випадку, особливих умов чи 
періоду, на який вони призначаються), такі Вигодонабувачі вважаються Вигодонабувачами за 
усіма страховими випадками, що передбачають смерть Застрахованої особи в період дії 
відповідних програм страхування та/або Договору. 

9.10. Якщо Вигодонабувач не вказаний або письмово відмовився від належної йому 
страхової виплати (частки виплати), або якщо він помер до настання страхового випадку, 
або йому було відмовлено у страховій виплаті на підставі пунктів 5.1.4, 5.1.5 цих Правил, у 
випадку смерті Застрахованої особи виплату отримують спадкоємці Застрахованої особи.   

9.11. Якщо Вигодонабувач не вказаний або письмово відмовився від належної йому 
страхової виплати (частки виплати), або якщо він помер до настання страхового випадку, 
або йому було відмовлено у страховій виплаті на підставі пункт 5.1.4, 5.1.5 цих Правил, за 
страховими випадками, іншими ніж смерть Застрахованої особи, Вигодонабувачем 
вважається та виплату отримує сама Застрахована особа. 

9.12. У разі смерті Вигодонабувача після настання страхового випадку із Застрахованою 
особою виплату отримують спадкоємці Вигодонабувача.  

9.13. У разі одночасної смерті Застрахованої особи та Вигодонабувача (протягом однієї 
календарної доби) страхова виплата здійснюється спадкоємцям Вигодонабувача. 

9.14. У разі проведення виплат спадкоємцям частка кожного Вигодонабувача-спадкоємця 
дорівнює частці виплати, зазначеній для нього у свідоцтві про право на спадщину або іншому 
документі, передбаченому законодавством України. 

9.15. Якщо Застрахована особа оголошена померлою, страхова виплата здійснюється за 
умови, якщо день її смерті, вказаний у рішенні суду та виданому на його підставі свідоцтві 
про смерть, приходиться на період дії відповідної програми страхування. У разі визнання 
Застрахованої особи безвісно відсутньою страхова виплата не здійснюється. 

9.16. Для прийняття рішення щодо визнання випадку страховим за всіма випадками, крім 
смерті Застрахованої особи, Страховик має право вимагати проведення медичного 
обстеження (огляду) Застрахованої особи.  

9.17. Якщо Застрахована особа відмовляється пройти медичне обстеження (огляд), яке 
вимагає Страховик з метою підтвердження факту та/або причин настання страхового 
випадку для прийняття рішення про визнання випадку страховим, Страховик має право 
відмовити у здійсненні страхової виплати за таким випадком.  
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9.18. Страхові виплати можуть бути отримані безпосередньо особою, яка відповідно до 
Договору або законодавства України має право на отримання страхової виплати, чи за її 
дорученням, засвідченим в установленому законодавством України порядку, іншою особою. 

10. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ 
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

10.1. Протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня отримання Страховиком всіх необхідних 
для здійснення страхової виплати документів, якщо інше не передбачено Договором, 
Страховик зобов’язаний прийняти рішення про визнання випадку страховим та проведення 
страхової виплати або про відмову у здійсненні страхової виплати шляхом складання та 
підписання Страховиком Страхового акту, або про відстрочення прийняття таких рішень. 

10.2. Днем отримання всіх необхідних для здійснення страхової виплати документів 
вважається день, коли Страховик отримав від Вигодонабувача останній з усіх документів, які 
мають бути ним надані відповідно до умов Договору або за додатковим запитом Страховика.  

10.3. Страхова виплата відповідно до Договору здійснюється протягом 10 (десяти) робочих 
днів з дати підписання Страхового акту, якщо інше не передбачено Договором.  

10.4. Страхові виплати у формі ануїтетів проводяться протягом строку та з періодичністю, 
що визначені у програмі страхування та/або Договорі. Якщо інше не передбачено Договором, 
кожна виплата з числа ануїтетних нараховується Страховиком в перший день кожного 
періоду ануїтетних виплат та здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дати її 
нарахування або з дати отримання Страховиком усіх документів, необхідних для проведення 
такої ануїтетної виплати. Для отримання чергової ануїтетної виплати Вигодонабувач повинен 
один раз на рік протягом 10 (десяти) робочих днів з дати кожної страхової річниці надавати 
Страховику (оновлювати) документи про те, що Застрахована особа є живою на дату такої 
страхової річниці. 

10.5. Страховик згідно з Договором несе майнову відповідальність за несвоєчасне 
здійснення страхової виплати шляхом сплати пені у розмірі 0,01% за кожен день 
прострочення від суми простроченого платежу, але не більше розміру подвійної облікової 
ставки НБУ, що діяла у періоді прострочення платежу, якщо інше не передбачено Договором. 

10.6. Якщо це передбачено Договором, Страховик може відстрочити прийняття рішення про 
визнання випадку страховим та проведення страхової виплати або про визнання випадку не 
страховим та відмову у страховій виплаті: 

10.6.1. якщо по факту настання страхового випадку розпочате досудове розслідування – 
до дати отримання Страховиком документів, що підтверджують закінчення досудового 
розслідування,  

10.6.2. якщо у Страховика є підстави для проведення особистого розслідування по факту 
настання страхового випадку - до повного з’ясування обставин настання випадку, але цей 
строк не може перевищувати 6 (шести) місяців з моменту надання всіх необхідних для 
здійснення страхової виплати документів. 

10.7. Якщо це передбачено Договором, в разі наявності сумнівів щодо достовірності, або з 
метою уточнення відомостей, зазначених у  документах, наданих для здійснення страхової 
виплати, Страховик може відстрочити прийняття рішення про визнання випадку страховим та 
проведення страхової виплати, або про визнання випадку не страховим та відмову у 
страховій виплаті, до підтвердження достовірності отриманої інформації, але цей строк не 
може перевищувати 3 (трьох) місяців з моменту надання всіх необхідних для здійснення 
страхової виплати документів. 

10.8. У разі передбаченого Договором  відстрочення прийняття рішення про визнання 
випадку страховим або про визнання випадку не страховим, Страховик протягом 10 (десяти) 
робочих днів з дня прийняття рішення про таке відстрочення, повинен письмово повідомити 
про це Вигодонабувача з обґрунтуванням причин відстрочення. 
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10.9. У разі прийняття рішення про визнання випадку не страховим та відмову в страховій 
виплаті, Страховик протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття такого рішення, 
повинен письмово повідомити про це Вигодонабувача з обґрунтуванням причин відмови. 

10.10. Відмову Страховика у здійсненні страхової виплати та/або розмір викупної суми за 
Договором може бути оскаржено у судовому порядку.  

11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО 
ВИПАДКУ  

11.1. Настання страхового випадку – його факт, причини та обставини, має бути 
підтверджене документами, виданими відповідними компетентними органами. 

11.2. У разі настання страхового випадку Вигодонабувач зобов’язаний надати Страховику 
належним чином оформлені та засвідчені документи загального характеру та документи, що 
підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку згідно з, але не 
обмежуючись, переліком, зазначеним у цих Правилах та/або програмі страхування та/або 
Договорі. При цьому Вигодонабувач зобов’язаний надати Страховику усі необхідні докази для 
прийняття Страховиком аргументованого та документально підтвердженого рішення про 
визнання випадку страховим і здійснення страхової виплати.  

11.3. Якщо Страховик не отримав від Вигодонабувача усіх необхідних документів та/або 
наданих документів чи інформації, що міститься у цих документах, недостатньо для визнання 
випадку страховим, та/або надана інформація потребує додаткового уточнення або 
підтвердження, але Вигодонабувач протягом визначеного Договором строку не надав 
додаткових переконливих доказів, що дозволяють встановити факт, причини та обставини 
настання випадку чи розмір страхової виплати, Страховик має право відмовити такому 
Вигодонабувачу у страховій виплаті.  

11.4. Вигодонабувач відповідно до умов Договору повинен надати наступні документи, що 
підтверджують настання страхового випадку: 

11.4.1. Заяву про виплату за встановленою Страховиком формою. 

11.4.2. Договір страхування (Страхове свідоцтво, Сертифікат). 

11.4.3. Документ, що посвідчує особу Вигодонабувача. 

11.4.4.  Копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-
платників податків, чи довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи-
одержувача виплати; або копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засвідчені печаткою та підписом 
уповноваженого представника Вигодонабувача-юридичної особи як такі, що відповідають 
оригіналу.  

11.4.5. Документи, які засвідчують ступінь споріднення Вигодонабувача із Застрахованою 
особою у разі її за наявності. 

11.4.6. Рішення (вирок) суду, що набуло законної сили, документи, що підтверджують 
закінчення досудового розслідування у випадку, якщо за фактом настання із Застрахованою 
особою випадку було розпочате досудове розслідування.  

11.5. Якщо це передбачено Договором, у разі настання страхового випадку, зазначеного у 
пунктах 4.2.1.6 , 4.2.1.8– 4.2.1.12 цих Правил (дожиття Застрахованої особи до закінчення 
строку дії програми страхування; досягнення Застрахованою особою віку, який визначено у 
програмі страхування), додатково до документів, перелічених у пункті 11.4 цих Правил, 
Вигодонабувач повинен надати:  

11.5.1. документ, виданий нотаріусом України або іншою уповноваженою на це особою 
відповідно до чинного на момент проведення страхової виплати законодавства України, 
який посвідчує факт, що Застрахована особа є живою, або  

11.5.2. копії всіх сторінок паспорта громадянина України Застрахованої особи, на яких 
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міститься будь-яка інформація, засвідчені Застрахованою особою після дати дожиття або 
досягнення віку, передбаченими у Договорі, як такі, що відповідають оригіналу, або 

11.5.3. Вигодонабувач разом із Застрахованою особою повинен з’явитися до центрального 
офісу або структурного підрозділу Страховика та додатково до документів, перелічених у 
пункті 11.4 цих Правил, пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
Застрахованої особи. 

11.6. Якщо це передбачено Договором, у разі настання страхового випадку, зазначеного у 
пункті 4.2.1.7 цих Правил (дожиття Застрахованої особи до події, передбаченої програмою 
страхування), додатково до документів, перелічених у пунктах 11.4 та 11.5 цих Правил, 
Вигодонабувач повинен надати:  

11.6.1. документ, виданий компетентним органом, що засвідчує факт настання події, 
передбаченої програмою страхування (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження 
дитини тощо) – оригінал або копія, засвідчена нотаріально або органом, що видав 
документ. 

11.7. Якщо це передбачено Договором, у разі смерті Застрахованої особи Страховику 
додатково до документів, перелічених у пункті 11.4 цих Правил, надаються такі документи: 

11.7.1. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть Застрахованої особи 
встановленого зразка. 

11.7.2. Копія лікарського свідоцтва про смерть або довідка компетентних органів про 
причину смерті, а також довідка про результати розтину тіла Застрахованої особи (у разі, 
якщо він проводився). 

11.7.3. Свідоцтво про право на спадщину або його нотаріально засвідчена копія (у разі, 
якщо Вигодонабувачами є спадкоємці).  

11.8. Якщо це передбачено Договором, у разі настання страхового випадку, пов’язаного з 
настанням нещасного випадку, Страховику додатково надаються документи, що 
підтверджують факт настання нещасного випадку, а саме:  

11.8.1. Акт про нещасний випадок на виробництві встановленої форми (форма Н-1), якщо 
такий стався на виробництві; 

11.8.2.  довідки та інші документи компетентних органів, які підтверджують факт, 
дозволяють встановити причини і обставини настання нещасного випадку із зазначенням 
осіб, винних у його настанні, якщо такі були, тощо.  

11.9. Якщо це передбачено Договором, у разі настання страхових випадків за програмами 
додаткового страхування, що зазначені у пункті 4.2.2 цих Правил, додатково до документів, 
перелічених у пунктах 11.4, 11.7, 11.8 цих Правил, надаються: 

11.9.1. документи компетентних органів, які дозволяють встановити факт, причини і 
обставини настання страхового випадку; 

11.9.2. документи закладів охорони здоров’я встановленого зразка, належним чином 
заповнені, засвідчені підписом відповідальної особи та скріплені печаткою закладу охорони 
здоров'я: 

11.9.2.1. виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого з вказаними 
прізвищем, іменем, по батькові хворого-Застрахованої особи, датою звернення за 
медичною допомогою, повним діагнозом, анамнезом, результатами досліджень, що 
проводились для встановлення діагнозу, проведеним лікуванням, датою виписки з закладу 
охорони здоров’я – оригінал або копія, засвідчена закладом охорони здоров’я, що її видав; 

11.9.2.2. документи або їх нотаріально засвідчені копії про встановлення Застрахованій 
особі інвалідності I або II або ІІІ групи або категорії «дитина-інвалід» чи «дитина-інвалід 
підгрупи А», видані медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) або лікарсько-
консультативними комісіями, визначеними відповідно до законодавства України – у разі 
встановлення Застрахованій особі інвалідності; 
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11.9.2.3. результати рентгенологічних, функціональних, лабораторних та інших методів 
інструментальних досліджень, що проводились Застрахованій особі з метою встановлення 
діагнозу (в т.ч. оригінали рентгенівських знімків, плівки магнітно-резонансної томографії 
тощо), з відповідним висновком профільного лікаря (оригінал або копія, засвідчена 
закладом охорони здоров’я, що її видав); 

11.9.2.4. документи про медичний огляд (обстеження) Застрахованої особи профільним 
лікарем, проведене хірургічне втручання чи спеціальний вид терапії, інші медичні 
документи, що дозволяють достовірно визначити факт, причини та обставини настання 
страхового випадку, розмір страхової виплати тощо.  

11.10. Програмою страхування та/або Договором перелік документів, необхідних для 
здійснення страхової виплати, може бути доповнений, розширений або уточнений. 

11.11. Страховик має право обґрунтовано вимагати інші документи, відповідно до 
законодавства України та Договору, які дозволяють встановити факт, причини і обставини 
настання страхового випадку, розмір страхової виплати тощо.  

11.12. Страховик має право вимагати від Вигодонабувача надання документів, які 
підтверджують, що жодна з обставин, зазначених у розділі 5 цих Правил для відповідного 
страхового випадку, не стала причиною настання із Застрахованою особою такого випадку, 
та жодним чином з ним не пов’язана.  

11.13. Якщо це передбачено Договором, в разі настання страхового випадку за межами 
України, Вигодонабувач повинен додатково до документів, необхідних для здійснення 
страхової виплати, та документів, що підтверджують настання страхового випадку, надати 
Страховику переклад на українську мову документів, підтверджуючих факт та обставини 
настання страхового випадку, засвідчений нотаріально або засвідчений печаткою та 
підписом уповноваженого представника юридичної особи, в якій працюють перекладачі, що 
мають відповідну кваліфікацію, підтверджену відповідними документами. 

12. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ  

12.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є: 

12.1.1. надання Страхувальником та/або Застрахованою особою та/або Вигодонабувачем 
свідомо неправдивих та/або неповних відомостей, фіктивних та/або фальсифікованих 
документів про предмет Договору при укладенні Договору, підключенні чи поновленні дії 
програм страхування, зміні умов страхування, або про факт чи обставини настання 
страхового випадку;  

12.1.2. несвоєчасне повідомлення про настання страхового випадку без поважних на це 
причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та причин 
настання страхового випадку та/або його наслідків, у тому числі у разі заборони, накладеної 
Застрахованою особою, Страхувальником чи Вигодонабувачем на надання (розголошення) 
компетентними органами інформації чи документів, що вимагає Страховик для прийняття 
рішення про визнання випадку, що стався із Застрахованою особою, страховим; 

12.1.3. невиконання Страхувальником та/або Застрахованою особою обов’язків за 
Договором; 

12.1.4. виключення із страхових випадків і обмеження страхування, передбачені розділом 
5 цих Правил та/або Договором; 

12.1.5. інші випадки, передбачені Договором та/або законом. 

12.2. Умовами Договору можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні 
страхової виплати, якщо це не суперечить закону. 

13. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

13.1. Строк дії Договору визначається  за згодою Сторін, виходячи з умов обраної програми 
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страхування.  

13.2. Договори, укладені на підставі цих Правил, діють на території всього світу, якщо інше 
не передбачено Договором. 

13.3. Строк та місце дії Договору зазначаються у Договорі.   

13.4. Будь-які календарні дати та/або час, пов’язані з фактом настання страхового випадку 
або перебігом передбаченого Договором строку, визначаються за київським часом, якщо 
інше не передбачено Договором.  

14. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

14.1. Страхувальник має право, якщо інше не передбачено Договором: 

14.1.1. Ознайомитися з умовами та Правилами страхування. 

14.1.2. Укласти Договір про страхування третіх осіб (Застрахованих осіб) за їх згодою.  

14.1.3. Отримувати роз’яснення щодо укладеного Договору. 

14.1.4. При укладанні Договору, за згодою Застрахованої особи, призначити фізичних або 
юридичних осіб (Вигодонабувачів) для отримання страхових виплат на умовах і в 
пропорціях, що визначаються в Договорі. Також протягом дії Договору, до настання 
страхових випадків, Страхувальник, за згодою Застрахованої особи, має право замінювати 
Вигодонабувачів та/або їх частки в страховій виплаті. 

14.1.5. Призначати Вигодонабувача, якому може надаватися безвідкличне право на 
отримання страхової виплати. В такому разі заміна Вигодонабувача та/або внесення змін до 
умов Договору та/або дострокове припинення дії Договору можливе лише за його згодою, 
якщо інше не передбачено Договором. 

14.1.6. Отримати дублікат або копію Договору (Страхового свідоцтва) у разі його втрати. 

14.1.7. Достроково припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення Страховика 
не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору, якщо це 
передбачено Договором. 

14.1.8. Подати заяву про внесення змін до умов Договору. 

14.1.9. Відмовитися від Договору в порядку та на умовах, передбачених Договором. 

14.1.10. Умовами Договору можуть бути передбачені інші права Страхувальника.  

14.2. Страхувальник зобов’язаний, якщо інше не передбачено Договором: 

14.2.1. Своєчасно вносити страхові внески (платежі, премії) у розмірах і в строки, що 
вказані в Договорі. 

14.2.2. При укладенні Договору, внесенні до нього змін, підключенні чи поновленні дії 
програм страхування і т.і. надати Страховикові повну, достовірну та правдиву інформацію 
про Застраховану особу, зокрема, щодо стану її здоров’я, перенесених захворювань, 
хірургічних втручань чи нещасних випадків, професії чи роду занять, занять спортом чи 
небезпечних захоплень тощо, які вимагає Страховик для оцінки ризику та прийняття 
рішення про укладення Договору, а також інші відомі йому факти та обставини, що мають 
істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі протягом 5 (п’яти) робочих днів у 
письмовій формі інформувати Страховика про будь-які зміни у відомостях, які надавалися 
Страховику при укладенні Договору, які мають істотний вплив на оцінку страхового ризику.  

14.2.3. У разі укладення Договору на користь третьої особи – Застрахованої особи, 
ознайомити таку Застраховану особу з умовами Договору в частині, що її стосується, і 
Правилами страхування, відповідно до яких укладається Договір, та в обов’язковому 
порядку отримати згоду Застрахованої особи на страхування та на обробку Страховиком її 
персональних даних. 

14.2.4. При укладенні Договору повідомити Страховика про інші чинні договори 
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страхування життя щодо предмета Договору, якщо такі існують, та про які відомо 
Страхувальнику.  

14.2.5. Відповідно до Договору, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня настання страхового 
випадку або з дня, коли стало відомо про настання страхового випадку, повідомити про це 
Страховика, а також надати повну та достовірну інформацію відносно Застрахованої особи 
та обставин настання події.  

14.2.6. Відповідно до Договору, повідомляти Страховику протягом 5 (п’яти) робочих днів 
про зміну прізвища, постійного місця проживання, адреси для листування, телефону та 
інших даних, які зазначені у Договорі. 

14.2.7. Умовами Договору можуть бути передбачені інші обов’язки Страхувальника. 

14.3. Страховик має право, якщо інше не передбачено Договором: 

14.3.1. Перевіряти повідомлену Страхувальником інформацію, а також контролювати 
виконання ним умов Договору, проводити незалежну перевірку обставин настання випадків 
у будь-який спосіб, що не суперечать законодавству України, в тому числі отримувати від 
компетентних органів, інших фізичних та/або юридичних осіб персональні дані та інші 
відомості щодо стану здоров’я Застрахованої особи при укладенні Договору, внесенні до 
нього змін, підключенні чи поновленні дії програм страхування і т.і., факту, причин та/або 
обставин настання страхового випадку, тощо з метою провадження Страховиком страхової 
діяльності. 

14.3.2. Відмовитись від укладення Договору, в тому числі, за результатами оцінки ризику 
(андерайтингу) або, за згодою Страхувальника, встановити інші умови страхування. 

14.3.3. Змінити розмір страхового тарифу (страхової суми чи страхових виплат) в зв’язку зі 
змінами розмірів страхових сум (страхових тарифів), періодичності сплати страхових 
внесків, віку, статі, професії Застрахованої особи, кількості Застрахованих осіб та інших 
умов, в тому числі, встановлених пунктом 7.37 цих Правил. У разі незгоди Страхувальника 
на внесення запропонованих Страховиком змін щодо розміру страхового тарифу (страхової 
суми чи страхових виплат), Страховик має право достроково припинити дію Договору з дня, 
наступного за останнім днем оплаченого страхового періоду, після закінчення якого 
Страховик запропонував змінити розмір страхового тарифу, якщо інше не передбачено 
Договором. 

14.3.4. Достроково припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення 
Страхувальника не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дати такого 
припинення дії Договору, в тому числі у разі невиконання Страхувальником своїх обов’язків 
за Договором та/або у разі надання Страхувальником, Застрахованою особою та/або 
Вигодонабувачем неправдивих та/або неповних відомостей при укладенні Договору, 
внесенні змін до нього, про факт або обставини настання страхового випадку тощо.   

14.3.5. У разі несплати Страхувальником чергового страхового внеску (з урахуванням 
періоду очікування внеску) достроково припинити дію Договору або, відповідно до 
Договору, в односторонньому порядку провести зменшення (редукування) розміру 
страхової суми та (або) страхових виплат. 

14.3.6. Відмовити у страховій виплаті відповідно до Договору та/або закону, у тому числі, у 
разі надання Страхувальником, Застрахованою особою та/або Вигодонабувачем 
неправдивих та/або неповних відомостей чи приховування відомостей, що мають істотне 
значення для оцінки страхового ризику, при укладенні Договору, внесенні змін до нього, 
про факт або обставини настання страхового випадку тощо, в результаті чого внести зміни 
до умов страхування або достроково припинити дію програми страхування та/або Договору. 

14.3.7. Якщо це передбачено Договором, відстрочити прийняття рішення про визнання 
випадку страховим та проведення страхової виплати у строки та за умов, зазначених у цих 
Правилах чи Договорі. 

14.3.8. Вимагати від Вигодонабувача, Застрахованої особи чи Страхувальника надання усіх 
необхідних документів, в т.ч. додаткових, та/або доказів, що підтверджують факт, причини 
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та/або обставини настання із Застрахованою особою випадку для прийняття рішення про 
визнання випадку страховим і здійснення страхової виплати. 

14.3.9. За згодою Страхувальника внести зміни до Договору у порядку, передбаченому 
законодавством України та цими Правилами, в зв’язку зі змінами обставин, виходячи з яких 
Сторони укладали Договір та/або змінювали умови страхування. У разі, якщо Сторони не 
знайшли згоди з приводу внесення змін до Договору, кожна Сторона Договору має право 
достроково  припинити дію Договору. 

14.3.10. Здійснювати відповідно до вимог законодавства України обробку персональних 
даних, наданих Страхувальником, Застрахованою особою, Вигодонабувачем тощо в зв’язку 
з укладенням, обслуговуванням та виконанням Договору. 

14.3.11. Отримувати від Страхувальника або Застрахованої особи компенсацію, якщо з їх 
вини у Страховика виникли додаткові витрати, зокрема у випадках надання дублікату або 
копії Договору страхування, поновлення дії програм страхування тощо. 

14.3.12. Умовами Договору можуть бути передбачені інші права Страховика. 

14.4. Страховик зобов’язаний, якщо інше не передбачено Договором: 

14.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування. 

14.4.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного 
здійснення страхової виплати. 

14.4.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений 
Договором строк.  

14.4.4. Не розголошувати відомостей про Страхувальника, Застраховану особу, 
Вигодонабувача та їх майнове становище, крім випадків, встановлених законом. 

14.4.5. Умовами Договору можуть бути передбачені також інші обов’язки Страховика. 

14.5. Обов’язки Застрахованої особи, якщо інше не передбачено Договором: 

14.5.1. При укладенні Договору надати Страховикові достовірні відомості про вік, 
професію, посаду та/або функціональні обов’язки, стан здоров’я та перенесені 
захворювання чи нещасні випадки, а також інші відомі їй обставини, що мають істотне 
значення для оцінки страхового ризику, і надалі протягом 5 (п’яти) робочих днів у 
письмовій формі інформувати Страховика про будь-які зміни у відомостях, які надавалися 
Страховику при укладенні Договору, які мають істотний вплив на оцінку страхового ризику. 

14.5.2. На вимогу Страховика пройти медичний огляд (обстеження) та/або надати 
документи щодо стану здоров’я, причини та/або обставин настання страхового випадку 
тощо. 

14.5.3. Повідомити Страховика про інші чинні Договори страхування, укладені на її 
користь.  

14.5.4. У разі настання страхового випадку якнайшвидше звернутися до компетентних 
органів для отримання своєчасної медичної чи іншої допомоги, оформлення факту та 
обставин настання страхового випадку. 

14.5.5. Вживати всіх необхідних заходів для запобігання чи зменшення шкоди власному 
життю та здоров’ю, виконувати рекомендації кваліфікованих лікарів. 

14.5.6. Умовами Договору можуть бути передбачені також інші обов’язки Застрахованої 
особи. 

14.6. У разі зміни адреси, прізвища, імені, по батькові або назви Страховика, Страхувальника, 
Застрахованої особи або Вигодонабувачів, упродовж 5 (п’яти) робочих днів Страховик або 
Страхувальник зобов’язані  сповістити один одного про такі зміни. 

14.7. У разі смерті Страхувальника, який уклав Договір на користь третіх осіб, його права та 
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обов’язки можуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно до закону 
покладено обов’язки щодо охорони прав і законних інтересів Застрахованих осіб, або до 
іншої фізичної особи або юридичної особи за згодою Застрахованої особи та Страховика.  

14.8. Договором може передбачатися зміна Страхувальника (Страховика) на нового 
Страхувальника (Страховика). Про намір змінити Сторону Договору Сторона-ініціатор 
повинна письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів 
до планованої дати змін. Проведення зміни Страхувальника (Страховика) проводиться 
виключно у разі згоди на це іншої Сторони Договору. Зміна Сторони Договору проводиться 
також за згодою Застрахованої особи. 

14.9. Проведення зміни Страхувальника (Страховика) за Договором здійснюється шляхом 
укладання тристоронньої Додаткової угоди до Договору між Страхувальником, Страховиком 
та новим Страхувальником (Страховиком) щодо передачі прав та обов’язків Страхувальника 
(Страховика) за Договором новому Страхувальнику (Страховику), якщо інше не передбачено 
законодавством України.  

14.10.  Якщо Договором передбачене додаткове страхування на випадок смерті 
Страхувальника з будь-якої причини або встановлення Страхувальнику інвалідності І групи 
чи І або ІІ групи з будь-якої причини, наслідком чого є звільнення Страхувальника від сплати 
страхових внесків, у разі зміни Страхувальника за Договором, не пов’язаної зі смертю 
Страхувальника, право на звільнення від сплати страхових внесків втрачається з моменту 
зміни Страхувальника до закінчення строку дії Договору. 

14.11. Якщо Страхувальник-юридична особа припиняється і встановлюються його 
правонаступники, права та обов’язки Страхувальника переходять до правонаступника.  

14.12. У разі визнання судом Страхувальника-фізичної особи недієздатним, його права і 
обов’язки за Договором переходять до його опікуна. 

14.13. У разі визнання судом Страхувальника-фізичної особи обмежено дієздатним, він 
здійснює свої права і обов’язки Страхувальника за Договором лише за згодою піклувальника. 

15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

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

15.1.1. Закінчення строку дії Договору – з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем, що 
визначений як день закінчення дії Договору. 

15.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі.  

15.1.3. Якщо страховий внесок (в разі несплати у встановлені Договором строки) не був 
сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом строків, що вказані у такій вимозі, 
якщо інше не передбачено Договором, та Страховик не скористався своїм правом на вжиття 
заходів, передбачених пунктом 7.19 цих Правил, якщо це передбачено Договором, 
Страховик має право в односторонньому порядку достроково припинити дію Договору з 
дня, наступного за останнім днем оплаченого страхового періоду, якщо інше не 
передбачено Договором. 

15.1.4. У разі незгоди Страхувальника на внесення запропонованих Страховиком змін щодо 
розміру страхового тарифу (страхової суми чи страхових виплат) відповідно до 
пункту 14.3.3 цих Правил. 

15.1.5. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної 
особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених пунктами 14.7 –
 14.13 цих Правил. 

15.1.6. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України. 

15.1.7. Прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним. 

15.1.8. В інших випадках, передбачених законодавством України, цими Правилами чи 
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Договором страхування. 

15.2. Дія Договору страхування може бути припинена за вимогою Страхувальника або 
Страховика, якщо інше не передбачено Договором. Про намір достроково припинити дію 
Договору Сторона, що має намір припинити Договір, повинна письмово повідомити про це 
іншу Сторону не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до планованої дати 
припинення, якщо інше не передбачено Договором. 

15.3. Дія Договору достроково припиняється та втрачає чинність також у разі, якщо смерть 
Застрахованої особи визнана не страховим випадком або Страховик прийняв рішення про 
відмову у здійсненні страхової виплати у разі смерті Застрахованої особи відповідно до умов цих 
Правил та/або Договору.  

15.4. У разі дострокового припинення дії Договору Страховик виплачує Страхувальнику 
викупну суму у передбаченому Договором розмірі з урахуванням додаткового інвестиційного 
доходу у розмірі, не меншому ніж сума, оголошена Страховиком. Якщо інше не передбачено 
Договором, викупна сума виплачується Страхувальнику протягом 15 (п’ятнадцяти) 
календарних днів з дня дострокового припинення дії Договору. Для отримання викупної суми 
Страхувальник повинен надати Страховику наступні документи:  

15.4.1. заяву за формою, затвердженою Страховиком;  

15.4.2. документи, що дозволяють ідентифікувати особу Страхувальника або особу, що 
подає або отримує викупну суму (а також документи, що підтверджують повноваження 
такої особи): паспорт, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних 
осіб-платників податків, чи довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довіреність 
на вчинення відповідних дій тощо;  

15.4.3. документи, що на дату проведення виплати вимагаються відповідно до 
законодавства України (анкету фінансового моніторингу тощо).  

15.5. За несвоєчасне здійснення виплати викупної суми Страховик несе відповідальність 
відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України.  

15.6. Якщо дія Договору достроково припиняється з ініціативи Страхувальника, днем 
дострокового припинення вважається день, що настає через 30 (тридцять) календарних днів 
з дати отримання Страховиком заяви Страхувальника про намір достроково припинити дію 
Договору, крім випадків, коли Страховик згоден достроково припинити дію Договору з дня, 
зазначеного Страхувальником у такій заяві. Якщо дія Договору достроково припиняється з 
ініціативи Страховика відповідно до умов Договору – дія Договору припиняється з дня, 
визначеного відповідними положеннями Договору.   

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

16.1. Будь-які зміни до умов Договору вносяться за взаємною згодою Страхувальника, 
Застрахованої особи і Страховика, якщо інше не передбачено Договором. 

16.2. Про намір внести зміни до умов Договору Сторона, яка виступає ініціатором таких 
змін, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за 30 (тридцять) 
календарних днів до запропонованої дати внесення змін. 

16.3. Зміни до умов Договору оформлюються шляхом підписання Додаткової угоди або 
шляхом обміну листами, документами, підписаними Стороною, яка їх надсилає, якщо інше не 
передбачено Договором.  

Також, у разі згоди Страхувальника на зміну розмірів страхових сум та/або страхових 
внесків, підключення чи поновлення дії програм додаткового страхування тощо, що 
пропонуються Страховиком, такі зміни можуть бути оформлені шляхом надіслання 
Страхувальнику нового Страхового свідоцтва із зазначенням нових розмірів страхових сум 
та/або страхових внесків за Договором та/або нових програм страхування, за умови надання 
Страхувальником згоди на таку зміну. Згодою на таку зміну вважається сплата 
Страхувальником та зарахування на поточний рахунок Страховика зміненого страхового 
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внеску, запропонованого Страховиком. 

16.4. Не допускається внесення змін до діючого Договору у разі відсутності згоди на це 
однієї зі Сторін, крім випадків, які передбачені цими Правилами та/або Договором.  

16.5. При зміні кількості Застрахованих осіб за колективним Договором  Страхувальник 
повинен надати Страховику необхідну для внесення змін до умов Договору інформацію про 
цих осіб. Договір із зміненими умовами набирає чинності у порядку, передбаченому 
Договором. 

16.6. За Договором, де визначена тільки одна Застрахована особа, зміна Застрахованої 
особи не проводиться, якщо інше не передбачено Договором. 

16.7. Сторони Договору мають право вносити зміни до Договору в іншому порядку, у іншій 
формі та у інший спосіб, що не суперечить законодавству України, в тому числі у порядку, 
визначеному законодавством України, що регулює відносини в сфері електронної комерції та 
електронного документообігу. 

17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

17.1. Спори, зумовлені невиконанням умов Договору, розв’язуються шляхом переговорів 
або у порядку, передбаченому законодавством України, якщо інше не передбачено 
Договором. 

17.2. Спори між Страховиком і Страхувальником з приводу обставин та характеру настання 
страхового випадку, розміру та порядку здійснення страхових виплат та ін. можуть 
вирішуватись Сторонами із залученням незалежних експертів. При цьому оплата послуг 
незалежних експертів здійснюється Стороною, яка є ініціатором їх залучення. 

18. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

18.1. Вся кореспонденція за Договором надсилається Страхувальнику за адресою, вказаною у 
Договорі.  

18.2. Якщо одна Сторона Договору не була своєчасно повідомлена про зміну адреси іншої 
Сторони, то вся кореспонденція, направлена на попередню адресу, буде вважатися 
отриманою іншою Стороною. 

18.3. Заяви, повідомлення та будь-які інші волевиявлення Сторін, що стосуються Договору, 
надаються у письмовій або електронній формі шляхом безпосередньої передачі особисто або 
відправки рекомендованим листом чи іншим видом зв'язку. Будь-яке повідомлення або 
документи, надіслані іншим видом зв’язку, повинні супроводжуватися надісланням оригіналів 
особисто, поштою або кур’єрською доставкою, якщо інше не передбачене Договором.  

18.4. Дати відправки та отримання письмових повідомлень фіксуються відповідно до 
законодавства України та внутрішніх документів Страховика. 

18.5. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії Договору: 

18.5.1. В період дії Договору Страхувальник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів 
письмово повідомити Страховика про  обставини, що були невідомі Страховику при 
укладенні Договору, якщо ці обставини можуть суттєво вплинути на збільшення ступеня 
страхового ризику (зміна обставин визнається суттєвою, коли вони змінилися настільки, що 
Договір взагалі не було б укладено, або було б укладено на зовсім інших умовах, якби 
Сторони мали змогу це передбачати). 

18.5.2. У разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення ступеня 
страхового ризику, Страховик має право вимагати зміни умов Договору та/або збільшення 
розміру страхового внеску відповідно до ступеню збільшення ризику. 

18.6. Якщо це передбачено Договором, обидві Сторони залишають за собою право 
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призупиняти виконання взаємних обов’язків за Договором, у випадку виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також у випадку 
виникнення інших обставин непереборної сили (війни, воєнних чи військових дій, революції, 
заколоту, повстання, громадянських заворушень, страйку, терористичних актів та ін.), 
засвідчених в установленому порядку, на час дії таких ситуацій та/ або обставин.  

18.7. У випадку укладання Договору шляхом надіслання Страхувальнику копії цих Правил та 
видачі Страхувальнику Страхового Свідоцтва, яке не містить розбіжностей з поданою Заявою 
на страхування, умови цих Правил «згідно з Договором», «за Договором», «відповідно до 
Договору», «якщо це передбачено Договором» тощо вважаються дотриманими. 



46 

Додатки до цих Правил 
 

Додаток № 1 Програми основного страхування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 

Додаток № 1.1 Ризикові програми основного страхування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 

Додаток № 1.1.1 Програма добровільного страхування життя на випадок смерті з 
будь-якої причини «Класична» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
54 

Додаток № 1.1.2 Програма добровільного страхування життя на випадок смерті з 
будь-якої причини «Партнер» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
56 

Додаток № 1.1.3 Програма добровільного страхування життя на випадок смерті з 
будь-якої причини «Партнер+» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
58 

Додаток № 1.1.4 Програма добровільного страхування життя на випадок смерті з 
будь-якої причини «Банк-Партнер» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
60 

Додаток № 1.1.5 Програма добровільного страхування життя на випадок смерті з 
будь-якої причини «Банк-Партнер+» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
62 

Додаток № 1.1.6 Програма добровільного страхування життя на випадок смерті з 
будь-якої причини з поверненням внесків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
64 

Додаток № 1.1.7 Програма добровільного страхування життя на випадок смерті з 
будь-якої причини з поверненням внесків (для програми «Дитина»). 

 
66 

Додаток № 1.1.8 Програма добровільного страхування життя на випадок смерті в 
результаті нещасного випадку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
68 

Додаток № 1.1.9 Програма добровільного страхування життя на випадок смерті в 
результаті дорожньо-транспортної пригоди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
70 

Додаток № 1.1.10 Програма добровільного страхування життя на випадок смерті в 
результаті нещасного випадку на транспорті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
72 

Додаток № 1.1.11 Програма добровільного страхування життя на випадок смерті в 
результаті нещасного випадку на повітряному транспорті . . . . . . . . .  

 
74 

Додаток № 1.1.12 Програма добровільного страхування життя на випадок смерті з 
будь-якої причини «Довічний захист» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
76 

Додаток № 1.2 Накопичувальні програми основного страхування . . . . . . . . . . . . . . . .  78 

Додаток № 1.2.1 Програма добровільного страхування життя на випадок дожиття 
або смерті «Актив» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
79 

Додаток № 1.2.2 Програма добровільного страхування життя на випадок дожиття 
або смерті «Актив прогресуючий» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
81 

Додаток № 1.2.3 Програма добровільного страхування життя на випадок дожиття 
або смерті «Активний інвестор» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
83 

Додаток № 1.2.4 Програма добровільного страхування життя на випадок дожиття 
або смерті «Універсал» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
85 

Додаток № 1.2.5 Програма добровільного страхування життя на випадок дожиття 
або смерті «Заощадження» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
87 

Додаток № 1.2.6 Програма добровільного страхування життя на випадок дожиття 
або смерті «Магістр» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
89 

Додаток № 1.2.7 Програма добровільного страхування життя на випадок дожиття 
«Дитина» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
91 

Додаток № 1.2.8 Програма добровільного страхування життя на випадок дожиття 
або смерті «Дитина+» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
93 

Додаток № 1.2.9 Програма добровільного страхування життя на випадок дожиття 
«Скарбничка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
95 

Додаток № 1.2.10 Програма добровільного страхування життя на випадок дожиття 
або смерті «Скарбничка+» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
97 



47 

Додаток № 1.2.11 Програма добровільного страхування життя на випадок дожиття . .  99 

Додаток № 1.2.12 Програма добровільного страхування життя на випадок дожиття до 
події . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
101 

Додаток № 1.3 Пенсійні програми основного страхування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 

Додаток № 1.3.1 Програма добровільного страхування життя на випадок досягнення 
визначеного договором віку або смерті (довічна пенсія) з 
гарантованим періодом виплат «Рантьє 5» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
104 

Додаток № 1.3.2 Програма добровільного страхування життя на випадок досягнення 
визначеного договором віку або смерті (довічна пенсія) з 
гарантованим періодом виплат «Рантьє 10» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
106 

Додаток № 1.3.3 Програма добровільного страхування життя на випадок досягнення 
визначеного договором віку або смерті (довічна пенсія) з 
гарантованим періодом виплат «Рантьє 15» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
108 

Додаток № 1.3.4 Програма добровільного страхування життя на випадок досягнення 
визначеного договором віку або смерті (довічна пенсія) . . . . . . . . . .  

 
110 

Додаток № 1.3.5 Програма добровільного страхування життя на випадок досягнення 
визначеного договором віку або смерті «Пенсія 10» . . . . . . . . . . . . . .  

 
112 

Додаток № 1.3.6 Програма добровільного страхування життя на випадок досягнення 
визначеного договором віку або смерті «Пенсія 20» . . . . . . . . . . . . . .  

 
114 

Додаток № 1.3.7 Програма страхування додаткової пенсії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 

Додаток № 2 Програми додаткового страхування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 

Додаток № 2.1 Програми додаткового страхування на випадок смерті . . . . . . . . . . . .  120 

Додаток № 2.1.1 Програма додаткового страхування життя на випадок смерті в 
результаті нещасного випадку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
121 

Додаток № 2.1.2 Програма додаткового страхування життя на випадок смерті в 
результаті дорожньо-транспортної пригоди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
123 

Додаток № 2.1.3 Програма додаткового страхування життя на випадок смерті в 
результаті нещасного випадку на транспорті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
125 

Додаток № 2.1.4 Програма додаткового страхування життя на випадок смерті в 
результаті нещасного випадку на повітряному транспорті . . . . . . . . .  

 
127 

Додаток № 2.2 Програми додаткового страхування на випадок встановлення 
інвалідності в результаті нещасного випадку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
129 

Додаток № 2.2.1 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності І групи в результаті нещасного випадку . . . . . . . . . . . . .  

 
130 

Додаток № 2.2.2 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності І або ІІ групи в результаті нещасного випадку . . . . . . . .  

 
132 

Додаток № 2.2.3 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності І або ІІ або ІІІ групи в результаті нещасного випадку . .  

 
134 

Додаток № 2.2.4 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності в результаті нещасного випадку особі, яка не досягла 
18-річного віку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
136 

Додаток № 2.2.5 Програма додаткового страхування життя на випадок стійких 
функціональних порушень в результаті нещасного випадку . . . . . . .  

 
138 

Додаток № 2.2.6 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності І або ІІ групи в результаті дорожньо-транспортної 
пригоди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
140 

Додаток № 2.2.А Таблиця розмірів страхових виплат у разі стійких функціональних 
порушень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
142 



48 

Додаток № 2.3 Програми додаткового страхування на випадок встановлення 
інвалідності з будь-якої причини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
144 

Додаток № 2.3.1 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності І групи з будь-якої причини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
145 

Додаток № 2.3.2 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності І або ІІ групи з будь-якої причини . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
147 

Додаток № 2.3.3 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності І або ІІ або ІІІ групи з будь-якої причини . . . . . . . . . . . .  

 
149 

Додаток № 2.3.4 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності І групи з будь-якої причини або ІІ чи ІІІ групи в 
результаті нещасного випадку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
151 

Додаток № 2.3.5 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності І або ІІ групи з будь-якої причини або ІІІ групи в 
результаті нещасного випадку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
153 

Додаток № 2.3.6 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності І групи з будь-якої причини (для програми «Банк-
Партнер») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
155 

Додаток № 2.3.7 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності І або ІІ групи з будь-якої причини (для програми 
«Банк-Партнер») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
157 

Додаток № 2.3.8 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
інвалідності з будь-якої причини особі, яка не досягла 18-річного 
віку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
159 

Додаток № 2.4 Програми додаткового страхування на випадок травматичних 
ушкоджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
161 

Додаток № 2.4.1 Програма додаткового страхування життя на випадок травматичних 
ушкоджень та/або функціональних розладів в результаті нещасного 
випадку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
162 

Додаток № 2.4.2 Програма додаткового страхування життя на випадок травматичних 
ушкоджень та/або функціональних розладів в результаті дорожньо-
транспортної пригоди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
164 

Додаток № 2.4.А Таблиця № 1 розмірів страхових виплат у разі травматичних 
ушкоджень та/або функціональних розладів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
166 

Додаток № 2.4.Б Додаток № 1 до «Таблиці № 1 розмірів страхових виплат у разі 
травматичних ушкоджень та/або функціональних розладів», що 
зазначена у Додатку № 2.4.А до Правил добровільного страхування 
життя № 01-2 (нова редакція) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
180 

Додаток № 2.4.В Таблиця № 2 розмірів страхових виплат у разі травматичних 
ушкоджень та/або функціональних розладів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
181 

Додаток № 2.5 Програми додаткового страхування життя на випадок критичного 
захворювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
182 

Додаток № 2.5.1 Програма додаткового страхування життя на випадок критичного 
захворювання (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
183 

Додаток № 2.5.2 Програма додаткового страхування життя на випадок критичного 
захворювання (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
186 

Додаток № 2.5.3 Програма додаткового страхування життя на випадок критичного 
захворювання (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
191 

Додаток № 2.5.4 Програма додаткового страхування життя на випадок критичного 
захворювання (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
197 

Додаток № 2.5.5 Програма додаткового страхування життя на випадок критичного 
захворювання (21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
204 



49 

Додаток № 2.5.6 Програма додаткового страхування життя на випадок критичного 
захворювання (39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
215 

Додаток № 2.5.7 Програма додаткового страхування життя на випадок критичного 
захворювання Застрахованої особи-жінки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
235 

Додаток № 2.5.8 Програма додаткового страхування життя на випадок критичного 
захворювання особи, яка не досягла 18-річного віку . . . . . . . . . . . . .  

 
238 

Додаток № 2.6 Програми додаткового страхування на випадок стаціонарного 
лікування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
246 

Додаток № 2.6.1 Програма додаткового страхування життя на випадок перебування 
на цілодобовому стаціонарному лікуванні в результаті нещасного 
випадку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
247 

Додаток № 2.6.2 Програма додаткового страхування життя на випадок перебування 
на цілодобовому стаціонарному лікуванні з будь-якої причини . . . . .  

 
249 

Додаток № 2.7 Програми додаткового страхування на випадок хірургічного 
втручання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
252 

Додаток № 2.7.1 Програма додаткового страхування життя на випадок хірургічного 
втручання в результаті нещасного випадку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
253 

Додаток № 2.7.2 Програма додаткового страхування життя на випадок хірургічного 
втручання з будь-якої причини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
256 

Додаток № 2.7.А Таблиця розмірів страхових виплат у разі хірургічного втручання . .  259 

Додаток № 2.8 Програми додаткового страхування життя на випадок тимчасової 
втрати працездатності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
280 

Додаток № 2.8.1 Програма додаткового страхування життя на випадок тимчасової 
втрати працездатності в результаті нещасного випадку . . . . . . . . . . .  

 
281 

Додаток № 2.8.2 Програма додаткового страхування життя на випадок тимчасової 
втрати працездатності з будь-якої причини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
284 

Додаток № 2.9 Програми додаткового страхування, що передбачають звільнення 
від сплати страхових внесків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
287 

Додаток № 2.9.1 Програма додаткового страхування життя на випадок смерті 
Страхувальника з будь-якої причини, наслідком чого є звільнення 
Страхувальника від сплати страхових внесків за основним 
страхуванням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
288 

Додаток № 2.9.2 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
Страхувальнику інвалідності І групи з будь-якої причини, наслідком 
чого є звільнення Страхувальника від сплати страхових внесків за 
основним страхуванням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
290 

Додаток № 2.9.3 Програма додаткового страхування життя на випадок встановлення 
Страхувальнику інвалідності І або ІІ групи з будь-якої причини, 
наслідком чого є звільнення Страхувальника від сплати страхових 
внесків за основним страхуванням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
292 

Додаток № 3 Актуарне забезпечення добровільного страхування життя . . . . . . . .  294 

Додаток № 4 Тарифи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  322 

Додаток № 4.1 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Страхування життя на випадок смерті з будь-якої причини. 
Страхова сума фіксована . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
323 

Додаток № 4.2 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Страхування життя на випадок смерті з будь-якої причини на 
умовах, визначених у Додатках №№ 1.1.2, № 1.1.3 до цих Правил . 

 
 
383 

Додаток № 4.3 Базові страхові тарифи: індивідуальні річні. Страхування життя на 
випадок смерті з будь-якої причини (страхова сума щорічно 

 
 



50 

зменшується) на умовах, визначених у Додатках №№ 1.1.4, 1.1.5 
до цих Правил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
443 

Додаток № 4.4 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Страхування життя на випадок смерті з поверненням внесків на 
умовах, визначених у Додатку № 1.1.6 до цих Правил . . . . . . . . . . .  

 
 
447 

Додаток № 4.5 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Страхування життя на випадок смерті з поверненням внесків на 
умовах, визначених у Додатку № 1.1.7 до цих Правил . . . . . . . . . . . .  

 
 
507 

Додаток № 4.6 Базові страхові тарифи: індивідуальні та колективні річні. 
Страхування від нещасних випадків (смерть, інвалідність, 
травматичні ушкодження та/або функціональні розлади, хірургічні 
втручання, тимчасова втрата працездатності) на умовах, 
визначених у Додатках №№ 1.1.8, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.1, 
2.7.1, 2.8.1 до цих Правил. Групи ризику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
 
 
511 

Додаток № 4.7 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. Довічне 
страхування життя на випадок смерті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
515 

Додаток № 4.8 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Страхування життя на випадок дожиття або смерті. Cтрахова сума 
фіксована . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
520 

Додаток № 4.9 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Страхування життя на випадок дожиття або смерті, страхова 
виплата у разі смерті здійснюється наприкінці дії Договору. 
Страхова сума фіксована . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
580 

Додаток № 4.10 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Страхування життя на випадок дожиття на умовах, визначених у 
Додатку № 1.2.7 до цих Правил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
640 

Додаток № 4.11 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Страхування життя на випадок дожиття або смерті. Страхова сума 
за ризиком дожиття фіксована; страхова сума за ризиком «смерть з 
будь-якої причини» встановлена у розмірі математичного резерву. .  

 
 
 
644 

Додаток № 4.12 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Страхування життя на випадок дожиття на умовах, викладених в 
Додатках №№ 1.2.9, 1.2.11 до цих Правил. Страхова сума 
фіксована . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
646 

Додаток № 4.13 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Страхування життя з виплатою довічного ануїтету з визначеним 
гарантованим періодом виплат на умовах, визначених у Додатках 
№№ 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 до цих Правил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
706 

Додаток № 4.14 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Страхування життя з виплатою ануїтету протягом гарантованого 
періоду виплат на умовах, визначених у Додатках №№ 1.3.5, 1.3.6 
до цих Правил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
802 

Додаток № 4.15 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Додаткове страхування на випадок встановлення інвалідності І 
групи з будь-якої причини. Страхова сума фіксована . . . . . . . . . . . . .  

 
 
842 

Додаток № 4.16 Базові страхові тарифи: індивідуальні одноразові та річні. 
Додаткове страхування на випадок встановлення інвалідності І або 
ІІ групи з будь-якої причини. Страхова сума фіксована . . . . . . . . . . .  

 
 
862 

Додаток № 4.17 Базові страхові тарифи: індивідуальні річні. Додаткове страхування 
на випадок встановлення інвалідності І групи з будь-якої причини. 
Страхова сума щорічно зменшується . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
882 

Додаток № 4.18 Базові страхові тарифи: індивідуальні річні. Додаткове страхування 
на випадок встановлення інвалідності І або ІІ групи з будь-якої 

 
 



51 

причини. Страхова сума щорічно зменшується . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  884 

Додаток № 4.19 Базові страхові тарифи: колективні річні. Додаткове страхування на 
випадок критичного захворювання на умовах, викладених у 
Додатку № 2.5.6 до цих Правил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
886 

Додаток № 4.20 Базові страхові тарифи: індивідуальні річні. Додаткове страхування 
на випадок критичного захворювання на умовах, викладених у 
Додатках №№ 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 до цих Правил . . . . . .  

 
 
899 

Додаток № 4.21 Базові страхові тарифи: колективні та індивідуальні річні. 
Додаткове страхування на випадок перебування на цілодобовому 
стаціонарному лікуванні на умовах, викладених у Додатку № 2.6.2 
до цих Правил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
1009 

Додаток № 4.22 Базові страхові тарифи: індивідуальні та колективні річні. 
Додаткове страхування на випадок хірургічного втручання на 
умовах, викладених у Додатку № 2.7.2 до цих Правил . . . . . . . . . . . .  

 
 
1010 

Додаток № 4.23 Базові страхові тарифи: колективні та індивідуальні річні. 
Додаткове страхування на випадок тимчасової втрати 
працездатності на умовах, викладених у Додатку № 2.8.2 до цих 
Правил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
1031 

Додаток № 4.24 Базові страхові тарифи: індивідуальні річні. Додаткове страхування: 
звільнення від сплати страхових внесків у випадку смерті 
Страхувальника на умовах, викладених у Додатку № 2.9.1 до цих 
Правил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
1032 

Додаток № 4.25 Базові страхові тарифи: індивідуальні річні. Додаткове страхування: 
звільнення від сплати страхових внесків у випадку встановлення 
Страхувальнику інвалідності І групи з будь-якої причини на умовах, 
викладених у Додатку № 2.9.2 до цих Правил . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
1042 

Додаток № 4.26 Базові страхові тарифи: індивідуальні річні. Додаткове страхування: 
звільнення від сплати страхових внесків у випадку встановлення 
Страхувальнику інвалідності І або ІІ групи з будь-якої причини на 
умовах, викладених у Додатку № 2.9.3 до цих Правил . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
1052 

Додаток № 4.27 Базові страхові тарифи: колективні річні. Страхування життя на 
випадок смерті з будь-якої причини. Страхова сума фіксована . . . . .  

 
1062 

Додаток № 4.28 Базові страхові тарифи: колективні річні. Додаткове страхування на 
випадок встановлення інвалідності І групи з будь-якої причини. 
Страхова сума фіксована . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
1063 

Додаток № 4.29 Базові страхові тарифи: колективні річні. Додаткове страхування на 
випадок встановлення інвалідності І або ІІ групи з будь-якої 
причини. Страхова сума фіксована . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
1064 

 



Додаток № 1  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 

 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМИ 
ОСНОВНОГО СТРАХУВАННЯ 



Додаток № 1.1  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 

 

53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ризикові програми 
основного страхування 



Додаток № 1.1.1 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція)  

 

54 

Програма добровільного страхування життя  
на випадок смерті з будь-якої причини 

«Класична»  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 16 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є смерть Застрахованої 
особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного випадку та/або хвороби, які сталися 
в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пункті 5.1 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором.  

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
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документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором. 

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  

 



Додаток № 1.1.2  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок смерті з будь-якої причини 

«Партнер»  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи-
позичальники за кредитним договором, віком, якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми з 18 років до 60 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми 65 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є смерть Застрахованої 
особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного випадку та/або хвороби, які сталися 
в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пункті 5.1 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески сплачуються щоквартально, або два рази на рік, або щорічно, або 
щомісячно протягом усього строку дії Договору, або протягом певного періоду сплати 
страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово , якщо інше не передбачено 
Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути сплачений до закінчення 
періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено Договором. Страхові 
внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована. Один раз на рік у річницю Договору за письмовою заявою 
Страхувальника страхова сума може бути зменшена та встановлена у розмірі заборгованості 
за кредитним договором з відповідним зменшенням розміру страхового внеску. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
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Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.4. довідку про розмір заборгованості Застрахованої особи по погашенню кредиту за 
кредитним договором на дату настання страхового випадку, засвідчену належним чином 
кредитором. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

7.1. У Договорі може бути передбачено безвідкличне право Вигодонабувача на отримання 
страхової виплати. В цьому разі внесення змін до Договору, припинення дії Договору та/або 
заміна такого Вигодонабувача можлива лише за його згодою. 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 
 
  



Додаток № 1.1.3  
до Правил добровільного страхування життя № 01-1 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок смерті з будь-якої причини 

«Партнер+»  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи-
позичальники за кредитним договором, віком, якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми з 18 років до 60 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми 65 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є смерть Застрахованої 
особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного випадку та/або хвороби, які сталися 
в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пункті 5.1 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески сплачуються щоквартально, або два рази на рік, або щорічно, або 
щомісячно протягом усього строку дії Договору, або протягом певного періоду сплати 
страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово , якщо інше не передбачено 
Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути сплачений до закінчення 
періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено Договором. Страхові 
внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована. Один раз на рік у річницю Договору за письмовою заявою 
Страхувальника страхова сума може бути зменшена та встановлена у розмірі заборгованості 
за кредитним договором з відповідним зменшенням розміру страхового внеску. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, але не більше розміру фактичної 
заборгованості Застрахованої особи за кредитним договором, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 
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5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку;  

5.1.4. довідку про розмір заборгованості Застрахованої особи по погашенню кредиту за 
кредитним договором на дату настання страхового випадку, засвідчену належним чином 
кредитором. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

7.1. У Договорі може бути передбачено безвідкличне право Вигодонабувача на отримання 
страхової виплати. В цьому разі внесення змін до Договору, припинення дії Договору та/або 
заміна такого Вигодонабувача можлива лише за його згодою. 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 
 
  



Додаток № 1.1.4  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок смерті з будь-якої причини 

«Банк-Партнер»  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи-
позичальники за кредитним договором, віком, якщо інше не передбачено Договором: 

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 60 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  65 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є смерть Застрахованої 
особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного випадку та/або хвороби, які сталися 
в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пункті 5.1 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА (АБО) РОЗМІРІВ 
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески сплачуються щорічно рівними сумами протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок 
повинен бути сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не 
передбачено Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька 
страхових періодів. 

4.3. Страхова сума щорічно зменшується.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми на дату настання страхового 
випадку, якщо інше не передбачено Договором. Виплата проводиться незалежно від 
страхових виплат, здійснених за іншими програмами страхування, що входять до складу 
Договору, якщо інше не передбачено Договором.  

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 
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5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.4. довідку про розмір заборгованості Застрахованої особи по погашенню кредиту за 
кредитним договором на дату настання страхового випадку, засвідчену належним чином 
кредитором. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

7.1. У Договорі може бути передбачено безвідкличне право Вигодонабувача на отримання 
страхової виплати. В цьому разі внесення змін до Договору, припинення дії Договору та/або 
заміна такого Вигодонабувача можлива лише за його згодою. 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 1.1.5  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок смерті з будь-якої причини 

«Банк-Партнер+»  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи-
позичальники за кредитним договором, віком, якщо інше не передбачено Договором: 

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 60 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  65 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є смерть Застрахованої 
особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного випадку та/або хвороби, які сталися 
в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пункті 5.1 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА (АБО) РОЗМІРІВ 
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески сплачуються щорічно рівними сумами протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок 
повинен бути сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не 
передбачено Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька 
страхових періодів. 

4.3. Страхова сума щорічно зменшується.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми на дату настання страхового 
випадку, але не більше розміру фактичної заборгованості Застрахованої особи за кредитним 
договором, якщо інше не передбачено Договором. Виплата проводиться незалежно від 
страхових виплат, здійснених за іншими програмами страхування, що входять до складу 
Договору, якщо інше не передбачено Договором.  

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
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обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.4. довідку про розмір заборгованості Застрахованої особи по погашенню кредиту за 
кредитним договором на дату настання страхового випадку, засвідчену належним чином 
кредитором. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

7.1. У Договорі може бути передбачено безвідкличне право Вигодонабувача на отримання 
страхової виплати. В цьому разі внесення змін до Договору, припинення дії Договору та/або 
заміна такого Вигодонабувача можлива лише за його згодою. 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 1.1.6  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція)  
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок смерті з будь-якої причини  

з поверненням внесків 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 16 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є смерть Застрахованої 
особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного випадку та/або хвороби, які сталися 
в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Положення пунктів 5.1.1 – 5.1.3, 7.36 Правил на цю програму не поширюються.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно), протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Розмір страхової суми дорівнює розміру страхових внесків за основним страхуванням, 
фактично сплачених на момент настання страхового випадку відповідно до періодичності 
сплати страхових внесків, зазначеної у Договорі, якщо інше не передбачено Договором. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором.  

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
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документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 50 
(п’ятдесят) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 1.1.7  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція)  
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок смерті з будь-якої причини  

з поверненням внесків 
(для програми «Дитина») 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 17 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  37 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є смерть Застрахованої 
особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного випадку та/або хвороби, які сталися 
в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Положення пунктів 5.1.1 – 5.1.3, 7.36 Правил на цю програму не поширюються.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно), протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Розмір страхової суми дорівнює розміру страхових внесків за основним страхуванням, 
фактично сплачених на момент настання страхового випадку відповідно до періодичності 
сплати страхових внесків, зазначеної у Договорі, якщо інше не передбачено Договором. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором.  

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
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Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 37 
(тридцять сім) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 1.1.8  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя на випадок  
смерті в результаті нещасного випадку  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є смерть Застрахованої 
особи, яка настала в період дії цієї програми, в результаті нещасного випадку, що трапився в 
період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, якщо 
інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно), протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 
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5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 

 



Додаток № 1.1.9  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя на випадок 
смерті в результаті дорожньо-транспортної пригоди 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, спричинений дорожньо-транспортною пригодою, що стався із 
Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є смерть Застрахованої 
особи, яка настала в період дії цієї програми, в результаті нещасного випадку, спричиненого 
дорожньо-транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї 
програми.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1.1 – 5.2.1.4, 
5.2.2 Правил, якщо інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно), протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
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обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.4. документи, що підтверджують факт настання нещасного випадку, спричиненого 
дорожньо-транспортною пригодою, а саме, належним чином засвідчену довідку з 
відповідного компетентного органу МВС України із зазначенням:  

5.1.4.1. що Застрахована особа є особою, постраждалою (потерпілою) внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди; 

5.1.4.2. повного імені (назви) та адреси власника (користувача) транспортного засобу; 

5.1.4.3. реєстраційного та ідентифікаційного номеру транспортного засобу;  

5.1.4.4. місця, часу та обставин настання події; 

5.1.4.5. відомостей про учасників ДТП. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 1.1.10  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя на випадок 
смерті в результаті нещасного випадку на транспорті 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок на транспорті, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї 
програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є смерть Застрахованої 
особи, яка настала в період дії цієї програми, в результаті нещасного випадку на транспорті, 
що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, якщо 
інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно), протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 
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5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  

 



Додаток № 1.1.11  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя на випадок 
смерті в результаті нещасного випадку на повітряному транспорті 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок на повітряному транспорті, що стався із Застрахованою особою в 
період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є смерть Застрахованої 
особи, яка настала в період дії цієї програми, в результаті нещасного випадку на повітряному 
транспорті, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, якщо 
інше не передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно), протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 
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5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 1.1.12 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя 
на випадок смерті з будь-якої причини 

«Довічний захист» 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 16 років до 70 років включно. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є смерть Застрахованої 
особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного випадку та/або хвороби, які сталися 
в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.1 – 5.1.3Правил, якщо інше не 
передбачено Договором.   

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором.  

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 
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5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми – довічно.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  

 
 



Додаток № 1.2  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Накопичувальні програми 
основного страхування 



Додаток № 1.2.1  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок дожиття або смерті  

«Актив»  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 16 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми. Під дожиттям 
розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 години 00 хвилин дня, визначеного в 
Договорі як останній день дії цієї програми. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є: 

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї 
програми; 

2.2.2. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2.1 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пункті 5.1 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована. Розміри страхових сум за обома страховими випадками, 
зазначеними у пункті 2.2 цієї програми, є рівними. 

4.4. Страхова виплата у разі настання будь-якого зі страхових випадків, зазначених у пункті 
2.2 цієї програми, здійснюється у розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для 
цієї програми, якщо інше не передбачено Договором. Виплата проводиться незалежно від 
страхових виплат, здійснених за іншими програмами страхування, що входять до складу 
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Договору, якщо інше не передбачено Договором.  

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми;  

5.1.4. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми, пов’язане з настанням нещасного 
випадку. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 50 
(п’ятдесят) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 1.2.2  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок дожиття або смерті  

«Актив прогресуючий»  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. - на дату початку дії програми  з 16 років до 70 років включно; 

1.1.2. - на дату закінчення дії програми  75 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми. Під дожиттям 
розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 години 00 хвилин дня, визначеного в 
Договорі як останній день дії цієї програми. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є: 

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї 
програми; 

2.2.2. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2.1 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пункті 5.1 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страховий внесок щорічно збільшується. 

4.4. Страхові суми щорічно збільшуються. Розміри страхових сум за обома страховими 
випадками, зазначеними у пункті 2.2 цієї програми, є рівними. 

4.5. Страхова виплата у разі настання будь-якого зі страхових випадків, зазначених у пункті 
2.2 цієї програми, здійснюється у розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для 
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цієї програми, якщо інше не передбачено Договором. Виплата проводиться незалежно від 
страхових виплат, здійснених за іншими програмами страхування, що входять до складу 
Договору, якщо інше не передбачено Договором.  

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми;  

5.1.4. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми, пов’язане з настанням нещасного 
випадку. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  

 



Додаток № 1.2.3 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя 
на випадок дожиття або смерті 

«Активний інвестор» 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 16 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми. Під дожиттям 
розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 години 00 хвилин дня, визначеного в 
Договорі як останній день дії цієї програми. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є:  

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї 
програми; 

2.2.2. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2.1 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пункті 5.1 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована. Розмір страхової суми за страховим випадком, зазначеним у 
пункті 2.2.1 цієї програми, менший за розмір страхової суми за страховим випадком, 
зазначеним у пункті 2.2.2 цієї програми. Страхова сума за програмою додаткового 
страхування у разі її підключення до Договору не повинна перевищувати розмір страхової 
суми за страховим випадком, зазначеним у пункті 2.2.1 цієї програми. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2 цієї 
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програми, здійснюється у розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для такого 
страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором. Виплата проводиться незалежно 
від страхових виплат, здійснених за іншими програмами страхування, що входять до складу 
Договору, якщо інше не передбачено Договором.  

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми;  

5.1.4. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми, пов’язане з настанням нещасного 
випадку. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  

 



Додаток № 1.2.4  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок дожиття або смерті  

«Універсал» 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 16 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми. Під дожиттям 
розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 години 00 хвилин дня, визначеного в 
Договорі як останній день дії цієї програми. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є:  

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї 
програми. 

2.2.2. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2.1 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пункті 5.1 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована. Розмір страхової суми за страховим випадком, зазначеним у 
пункті 2.2.1 цієї програми, більший за розмір страхової суми за страховим випадком, 
зазначеним у пункті 2.2.2 цієї програми. Страхова сума за програмою додаткового 
страхування у разі її підключення до Договору не повинна перевищувати розмір страхової 
суми за страховим випадком, зазначеним у пункті 2.2.1 цієї програми. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2 цієї 
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програми, здійснюється у розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для такого 
страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором. Виплата проводиться незалежно 
від страхових виплат, здійснених за іншими програмами страхування, що входять до складу 
Договору, якщо інше не передбачено Договором.  

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми;  

5.1.4. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми, пов’язане з настанням нещасного 
випадку. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  

 



Додаток № 1.2.5 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 

 

87 

Програма добровільного страхування життя 
на випадок дожиття або смерті 

«Заощадження» 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 16 років до 50 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  60 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми. Під дожиттям 
розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 години 00 хвилин дня, визначеного в 
Договорі як останній день дії цієї програми. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є: 

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї 
програми; 

2.2.2. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2.1 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пункті 5.1 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована. Розміри страхових сум за обома страховими випадками, 
зазначеними у пункті 2.2 цієї програми, є рівними. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах від страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не 
передбачено Договором: 
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4.4.1. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.1 цієї програми: 

4.4.1.1. протягом першого року дії програми – у розмірі 25% страхової суми; 

4.4.1.2. протягом другого року дії програми – у розмірі 50% страхової суми; 

4.4.1.3. протягом третього року дії програми – у розмірі 75% страхової суми; 

4.4.1.4. починаючи з четвертого року дії програми – у розмірі 100% страхової суми; 

4.4.2. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.2 цієї програми – у 
розмірі 100% страхової суми. 

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

4.5. Якщо це передбачено Договором, у разі смерті Застрахованої особи в перші 6 (шість) 
місяців дії цієї програми, крім смерті Застрахованої особи в результаті нещасного випадку, 
страхова виплата не проводиться, якщо інше не передбачено Договором.  

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми;  

5.1.4. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми, пов’язане з настанням нещасного 
випадку. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  

 



Додаток № 1.2.6 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя 
на випадок дожиття або смерті 

«Магістр» 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 16 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми. Під дожиттям 
розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 години 00 хвилин дня, визначеного в 
Договорі як останній день дії цієї програми. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є:  

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї 
програми; 

2.2.2. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2.1 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пункті 5.1 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована. Розміри страхових сум за обома страховими випадками, 
зазначеними у пункті 2.2 цієї програми, є рівними. 

4.4. Страхова виплата у разі настання будь-якого зі страхових випадків, зазначених у пункті 
2.2 цієї програми, здійснюється у розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для 
цієї програми, якщо інше не передбачено Договором. Виплата проводиться незалежно від 
страхових виплат, здійснених за іншими програмами страхування, що входять до складу 
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Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

4.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї 
програми, здійснюється після закінчення строку дії програми.  

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми;  

5.1.4. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми, пов’язане з настанням нещасного 
випадку. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим ніж 30 
(тридцять) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  

 



Додаток № 1.2.7  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя 
на випадок дожиття 

«Дитина» 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 17 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  37 років.  

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи з поверненням внесків 
протягом всього строку дії Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою є дожиття Застрахованої особи до закінчення 
строку дії цієї програми. Під дожиттям розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 
години 00 хвилин дня, визначеного в програмі як останній день дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є дожиття 
Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми.  

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

3.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

3.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

3.3. Періодичність сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється відповідно 
до періодичності сплати страхових внесків за програмою основного страхування, яка 
передбачає ризик смерті Застрахованої особи з поверненням внесків. 

3.4. Страхова сума фіксована.  

3.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

4.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт настання страхового 
випадку, а саме: 
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4.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

4.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил. 

4.2. Документи, зазначені у пункті 4.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

5. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

5.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування, яка передбачає ризик смерті Застрахованої особи 
з поверненням внесків, та бути більшим за 37 (тридцять сім) років, якщо інше не 
передбачено Договором.  

5.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  

 



Додаток № 1.2.8 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя 
на випадок дожиття або смерті 

«Дитина+» 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 17 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  37 років.  

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми. Під дожиттям 
розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 години 00 хвилин дня, визначеного в 
Договорі як останній день дії цієї програми. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є: 

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї 
програми; 

2.2.2. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Положення пунктів 5.1.1 – 5.1.3 Правил на цю програму не поширюється.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах, якщо інше не передбачено Договором: 

4.4.1. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.1 цієї програми – у 
розмірі математичних резервів, сформованих за цією програмою на дату настання 
страхового випадку; 

4.4.2. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.2 цієї програми – у 
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розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми. 

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим за 37 
(тридцять сім) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  

 



Додаток № 1.2.9 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція)  
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Програма добровільного страхування життя 
на випадок дожиття 

«Скарбничка» 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 16 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи з поверненням внесків 
протягом всього строку дії Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою є дожиття Застрахованої особи до закінчення 
строку дії цієї програми. Під дожиттям розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 
години 00 хвилин дня, визначеного в програмі як останній день дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є дожиття 
Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми.  

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

3.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

3.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

3.3. Періодичність сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється відповідно 
до періодичності сплати страхових внесків за програмою основного страхування, яка 
передбачає ризик смерті Застрахованої особи з поверненням внесків. 

3.4. Страхова сума фіксована.  

3.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

4.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт настання страхового 
випадку, а саме: 
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4.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

4.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил. 

4.2. Документи, зазначені у пункті 4.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

5. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

5.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування, яка передбачає ризик смерті Застрахованої особи 
з поверненням внесків, та бути більшим за 50 (п’ятдесят) років, якщо інше не передбачено 
Договором.  

5.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  

 



Додаток № 1.2.10 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя 
на випадок дожиття або смерті 

«Скарбничка+» 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 16 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми. Під дожиттям 
розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 години 00 хвилин дня, визначеного в 
Договорі як останній день дії цієї програми. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є: 

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми), яка настала в період дії цієї 
програми; 

2.2.2. дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Положення пунктів 5.1.1 – 5.1.3 Правил на цю програму не поширюється.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах, якщо інше не передбачено Договором: 

4.4.1. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.1 цієї програми – у 
розмірі математичних резервів, сформованих за цією програмою на дату настання 
страхового випадку; 

4.4.2. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.2 цієї програми – у 
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розмірі 100% страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми. 

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може бути більшим за 50 
(п’ятдесят) років, якщо інше не передбачено Договором.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 1.2.11 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція)  
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Програма добровільного страхування життя 
на випадок дожиття 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 16 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою є дожиття Застрахованої особи до закінчення 
строку дії цієї програми. Під дожиттям розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 
години 00 хвилин дня, визначеного в програмі як останній день дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є дожиття 
Застрахованої особи до закінчення строку дії цієї програми. 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

3.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

3.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

3.3. Періодичність сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється відповідно 
до періодичності сплати страхових внесків за програмою основного страхування, яка 
передбачає ризик смерті Застрахованої особи. 

3.4. Страхова сума фіксована.  

3.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

4.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт настання страхового 
випадку, а саме: 

4.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 
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4.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил. 

4.2. Документи, зазначені у пункті 4.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

5. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

5.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування, яка передбачає ризик смерті Застрахованої 
особи, та бути більшим за 50 (п’ятдесят) років, якщо інше не передбачено Договором.  

5.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 1.2.12 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція)  
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Програма добровільного страхування життя 
на випадок дожиття до події 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою є дожиття Застрахованої особи до події, 
передбаченої Договором. Під дожиттям розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 
певної події, передбаченої Договором (вступ Застрахованої особи до шлюбу, народження 
Застрахованою особою дитини тощо). 

2.2. Страховим випадком за цією програмою основного страхування є дожиття 
Застрахованої особи до події, передбаченої Договором. 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

3.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

3.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього строку дії Договору, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

3.3. Періодичність сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється відповідно 
до періодичності сплати страхових внесків за програмою основного страхування, яка 
передбачає ризик смерті Застрахованої особи. 

3.4. Страхова сума фіксована.  

3.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

4.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт настання страхового 
випадку, а саме: 
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4.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

4.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил; 

4.1.3. документи, зазначені у пункті 11.6 Правил. 

4.2. Документи, зазначені у пункті 4.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

5. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

5.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування, яка передбачає ризик смерті Застрахованої 
особи, та бути більшим за 50 (п’ятдесят) років, якщо інше не передбачено Договором.  

5.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 1.3  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Пенсійні програми 
основного страхування 



Додаток № 1.3.1 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок досягнення визначеного договором віку або смерті  

(довічна пенсія) з гарантованим періодом виплат 
«Рантьє 5»  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми   з 18 років до 64 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення періоду накопичення 65 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала протягом: 

2.1.1.1. періоду накопичення, тобто, періоду між датою початку дії цієї програми та 
датою досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою; 

2.1.1.2. гарантованого періоду виплат, тобто, протягом перших 5 (п’яти) років з дня 
досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою;  

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є:  

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми) у періоді накопичення; 

2.2.2. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми) протягом гарантованого 
періоду виплат; 

2.2.3. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою, з подальшою 
виплатою ануїтету довічно (довічна пенсія) з гарантованим періодом виплат.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Положення пунктів 5.1.1 – 5.1.3 Правил на цю програму не поширюється.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього періоду накопичення, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Розмір ануїтету – фіксований. 



105 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах, якщо інше не передбачено Договором: 

4.4.1. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.1 цієї програми – у 
розмірі математичних резервів, сформованих за цією програмою на дату настання 
страхового випадку; 

4.4.2. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.2 цієї програми – 
або одноразово в розмірі недоотриманих ануїтетів за вирахуванням гарантованого 
інвестиційного доходу за період з дня смерті Застрахованої особи і до закінчення 
гарантованого періоду виплат, або з періодичністю та у розмірі ануїтетів, зазначених у 
Договорі для цієї програми, з дня смерті Застрахованої особи і до закінчення гарантованого 
періоду виплат; 

4.4.3. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.3 цієї програми – 
страхові виплати здійснюються у розмірі 100% річного ануїтету, вказаного в Договорі, 
довічно з періодичністю один раз на рік на початку кожного періоду ануїтетних виплат 
відповідно до умов пункту 10.4 Правил.  

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.3 цієї програми. Кожна наступна виплата з числа ануїтетних 
здійснюється відповідно до умов пункту 10.4 Правил, якщо інше не передбачено 
Договором; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пунктах 2.2.1 та 2.2.2 цієї програми. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми – довічно.   

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 1.3.2 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок досягнення визначеного договором віку або смерті  

(довічна пенсія) з гарантованим періодом виплат 
«Рантьє 10»  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми   з 18 років до 64 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення періоду накопичення 65 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала протягом: 

2.1.1.1. періоду накопичення, тобто, періоду між датою початку дії цієї програми та 
датою досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою; 

2.1.1.2. гарантованого періоду виплат, тобто, протягом перших 10 (десяти) років з дня 
досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою;  

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є:  

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми) у періоді накопичення; 

2.2.2. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми) протягом гарантованого 
періоду виплат; 

2.2.3. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою, з подальшою 
виплатою ануїтету довічно (довічна пенсія) з гарантованим періодом виплат.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Положення пунктів 5.1.1 – 5.1.3 Правил на цю програму не поширюється.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього періоду накопичення, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Розмір ануїтету – фіксований. 
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4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах, якщо інше не передбачено Договором: 

4.4.1. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.1 цієї програми – у 
розмірі математичних резервів, сформованих за цією програмою на дату настання 
страхового випадку; 

4.4.2. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.2 цієї програми – 
або одноразово в розмірі недоотриманих ануїтетів за вирахуванням гарантованого 
інвестиційного доходу за період з дня смерті Застрахованої особи і до закінчення 
гарантованого періоду виплат, або з періодичністю та у розмірі ануїтетів, зазначених у 
Договорі для цієї програми, з дня смерті Застрахованої особи і до закінчення гарантованого 
періоду виплат. 

4.4.3. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.3 цієї програми – 
страхові виплати здійснюються у розмірі 100% річного ануїтету, вказаного в Договорі, 
довічно з періодичністю один раз на рік на початку кожного періоду ануїтетних виплат 
відповідно до умов пункту 10.4 Правил.  

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.3 цієї програми. Кожна наступна виплата з числа ануїтетних 
здійснюється відповідно до умов пункту 10.4 Правил, якщо інше не передбачено 
Договором; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пунктах 2.2.1 та 2.2.2 цієї програми. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми – довічно.   

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 1.3.3 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок досягнення визначеного договором віку або смерті  

(довічна пенсія) з гарантованим періодом виплат 
«Рантьє 15»  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми   з 18 років до 64 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення періоду накопичення 65 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала протягом: 

2.1.1.1. періоду накопичення, тобто, періоду між датою початку дії цієї програми та 
датою досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою; 

2.1.1.2. гарантованого періоду виплат, тобто, протягом перших 15 (п’ятнадцяти) років з 
дня досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою;  

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є:  

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми) у періоді накопичення; 

2.2.2. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми) протягом гарантованого 
періоду виплат;  

2.2.3. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою, з подальшою 
виплатою ануїтету довічно (довічна пенсія) з гарантованим періодом виплат.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Положення пунктів 5.1.1 – 5.1.3 Правил на цю програму не поширюється.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього періоду накопичення, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Розмір ануїтету – фіксований. 
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4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах, якщо інше не передбачено Договором: 

4.4.1. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.1 цієї програми – у 
розмірі математичних резервів, сформованих за цією програмою на дату настання 
страхового випадку; 

4.4.2. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.2 цієї програми – 
або одноразово в розмірі недоотриманих ануїтетів за вирахуванням гарантованого 
інвестиційного доходу за період з дня смерті Застрахованої особи і до закінчення 
гарантованого періоду виплат, або з періодичністю та у розмірі ануїтетів, зазначених у 
Договорі для цієї програми, з дня смерті Застрахованої особи і до закінчення гарантованого 
періоду виплат. 

4.4.3. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.3 цієї програми – 
страхові виплати здійснюються у розмірі 100% річного ануїтету, вказаного в Договорі, 
довічно з періодичністю один раз на рік на початку кожного періоду ануїтетних виплат 
відповідно до умов пункту 10.4 Правил.  

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.3 цієї програми. Кожна наступна виплата з числа ануїтетних 
здійснюється відповідно до умов пункту 10.4 Правил, якщо інше не передбачено 
Договором; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пунктах 2.2.1 та 2.2.2 цієї програми. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми – довічно.   

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 1.3.4 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок досягнення визначеного договором віку або смерті  

(довічна пенсія)  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми   з 18 років до 64 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення періоду накопичення 65 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала протягом:періоду накопичення, тобто, 
періоду між датою початку дії цієї програми та датою досягнення Застрахованою особою 
віку, визначеного цією програмою; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є:  

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми) у періоді накопичення; 

2.2.2. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою, з подальшою 
виплатою ануїтету довічно (довічна пенсія).  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Положення пунктів 5.1.1 – 5.1.3 Правил на цю програму не поширюється.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього періоду накопичення, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Розмір ануїтету – фіксований. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах, якщо інше не передбачено Договором: 

4.4.1. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.1 цієї програми – у 
розмірі математичних резервів, сформованих за цією програмою на дату настання 
страхового випадку; 

4.4.2. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.2 цієї програми – 
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страхові виплати здійснюються у розмірі 100% річного ануїтету, вказаного в Договорі, 
довічно з періодичністю один раз на рік на початку кожного періоду ануїтетних виплат 
відповідно до умов пункту 10.4 Правил.  

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми. Кожна наступна виплата з числа ануїтетних 
здійснюється відповідно до умов пункту 10.4 Правил, якщо інше не передбачено 
Договором; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми – довічно.   

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 1.3.5 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок досягнення визначеного договором віку або смерті  

«Пенсія-10»  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми   з 18 років до 64 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення періоду накопичення 65 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала протягом:періоду накопичення, тобто, 
періоду між датою початку дії цієї програми та датою досягнення Застрахованою особою 
віку, визначеного цією програмою; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є:  

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми) у періоді накопичення; 

2.2.2. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою, з подальшою 
виплатою ануїтету протягом певного періоду виплат, тобто, протягом перших 10 (десяти) 
років з дня досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Положення пунктів 5.1.1 – 5.1.3 Правил на цю програму не поширюється.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього періоду накопичення, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Розмір ануїтету – фіксований. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах, якщо інше не передбачено Договором: 

4.4.1. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.1 цієї програми – у 
розмірі математичних резервів, сформованих за цією програмою на дату настання 
страхового випадку; 



113 

4.4.2. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.2 цієї програми – 
страхові виплати здійснюються у розмірі 100% річного ануїтету, вказаного в Договорі, 
протягом певного періоду виплат, визначеного цією програмою, з періодичністю один раз 
на рік на початку кожного періоду ануїтетних виплат відповідно до умов пункту 10.4 
Правил.  

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми. Кожна наступна виплата з числа ануїтетних 
здійснюється відповідно до умов пункту 10.4 Правил, якщо інше не передбачено 
Договором; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, при цьому період виплат 
становить перші 10 (десять) років з дня досягнення Застрахованою особою віку, визначеного 
цією програмою, якщо інше не передбачено Договором.   

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 1.3.6 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма добровільного страхування життя  
на випадок досягнення визначеного договором віку або смерті  

«Пенсія-20»  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми   з 18 років до 64 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення періоду накопичення 65 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала протягом періоду накопичення, тобто, 
періоду між датою початку дії цієї програми та датою досягнення Застрахованою особою 
віку, визначеного цією програмою; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є:  

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми) у періоді накопичення; 

2.2.2. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою, з подальшою 
виплатою ануїтету протягом певного періоду виплат, тобто, протягом перших 20 (двадцяти) 
років з дня досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою.  

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Положення пунктів 5.1.1 – 5.1.3 Правил на цю програму не поширюється.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього періоду накопичення, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 

4.3. Розмір ануїтету – фіксований. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах, якщо інше не передбачено Договором: 

4.4.1. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.1 цієї програми – у 
розмірі математичних резервів, сформованих за цією програмою на дату настання 
страхового випадку; 
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4.4.2. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.2 цієї програми – 
страхові виплати здійснюються у розмірі 100% річного ануїтету, вказаного в Договорі, 
протягом певного періоду виплат, визначеного цією програмою, з періодичністю один раз 
на рік на початку кожного періоду ануїтетних виплат відповідно до умов пункту 10.4 
Правил.  

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми. Кожна наступна виплата з числа ануїтетних 
здійснюється відповідно до умов пункту 10.4 Правил, якщо інше не передбачено 
Договором; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, при цьому період виплат 
становить перші 20 (двадцять) років з дня досягнення Застрахованою особою віку, 
визначеного цією програмою, якщо інше не передбачено Договором.   

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 1.3.7 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма страхування додаткової пенсії  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми   з 18 років до 69 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення періоду накопичення 70 років. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала протягом: 

2.1.1.1. періоду накопичення, тобто, періоду між датою початку дії цієї програми та 
датою досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою; 

2.1.1.2. гарантованого періоду виплат, тобто, протягом перших 10 (десяти) років з дня 
досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми; 

2.1.4. досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою. 

2.2. Страховими випадками за цією програмою основного страхування є:  

2.2.1. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми) у періоді накопичення; 

2.2.2. смерть Застрахованої особи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми) протягом гарантованого 
періоду виплат; 

2.2.3. досягнення Застрахованою особою пенсійного віку, визначеного у цій програмі з 
урахуванням того, що такий пенсійний вік не може бути меншим більше ніж на 10 років від 
пенсійного віку, який надає право на пенсію за чинним на момент укладення Договору 
загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, з подальшою виплатою ануїтету 
протягом певного періоду виплат з гарантованим періодом виплат. Пенсійний вік 
визначається у відповідній заяві за згодою Застрахованої особи та зазначається в Договорі. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Положення пунктів 5.1.1 – 5.1.3 Правил на цю програму не поширюється.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Страхові внески можуть сплачуватись щоквартально, або два рази на рік, або щорічно 
(для колективних Договорів – також щомісячно) протягом усього періоду накопичення, або 
протягом певного періоду сплати страхових внесків, зазначеного у Договорі, або одноразово, 
якщо інше не передбачено Договором. Кожний черговий страховий внесок повинен бути 
сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачено 
Договором. Страхові внески можуть сплачуватись наперед за один або декілька страхових 
періодів. 
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4.3. Розмір ануїтету – фіксований. 

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах, якщо інше не передбачено Договором: 

4.4.1. у разі настання страхових випадків, передбачених пунктами 2.2.1 та 2.2.2 цієї 
програми – у розмірі викупної суми, розрахованої за цією програмою на дату настання 
страхового випадку; 

4.4.2. у разі настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.3 цієї програми – 
страхові виплати здійснюються у розмірі 100% річного ануїтету, вказаного в Договорі, 
протягом певного періоду виплат, визначеного цією програмою, з періодичністю один раз 
на рік на початку кожного періоду ануїтетних виплат відповідно до умов пункту 10.4 
Правил.  

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.5 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пункті 2.2.3 цієї програми. Кожна наступна виплата з числа ануїтетних 
здійснюється відповідно до умов пункту 10.4 Правил, якщо інше не передбачено 
Договором; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил – у разі настання страхового випадку, 
зазначеного у пунктах 2.2.1 та 2.2.2 цієї програми. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, при цьому: 

6.1.1. період виплат становить перші 10 (десять) років, 

6.1.2. гарантований період виплат становить перші 10 (десять) років 

з дня досягнення Застрахованою особою віку, визначеного цією програмою, якщо інше не 
передбачено Договором.   

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Дострокове припинення дії Договору за цією програмою до досягнення Застрахованою 
пенсійного віку, визначеного цією програмою, неможливе, крім випадків: наявності медично 
підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або 
встановлення Застрахованій особі інвалідності I або II групи; виїзду Страхувальника та/або 
Застрахованої особи на постійне проживання за межі України; смерті Застрахованої особи.  

7.2. У разі дострокового припинення дії цієї програми виплата викупної суми з урахуванням 
додаткового інвестиційного доходу у розмірі, не меншому ніж сума, оголошена Страховиком, 
здійснюється Застрахованій особі. За цією програмою майнове право Страхувальника на 
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отримання викупної суми переходить до Застрахованої особи.  

7.3. Для цієї програми розмір викупної суми дорівнює розміру математичних резервів, 
сформованих за цією програмою на відповідну дату. 

7.4. Вигодонабувачем за цієї програмою може бути лише Застрахована особа або її 
спадкоємці відповідно до законодавства.  

7.5. Особливості зміни Страховика за Договором страхування додаткової пенсії 
встановлюються відповідно до закону. 

7.6. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 2  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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ПРОГРАМИ 
ДОДАТКОВОГО СТРАХУВАННЯ 



Додаток № 2.1  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програми 
додаткового страхування 

на випадок смерті 



Додаток № 2.1.1  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 

 

121 

Програма додаткового страхування життя на випадок  
смерті в результаті нещасного випадку  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором: 

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є смерть Застрахованої особи, яка настала в 
період дії цієї програми, в результаті нещасного випадку, що трапився в період дії цієї 
програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, якщо 
інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 
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5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.1.2  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
смерті в результаті дорожньо-транспортної пригоди 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, спричинений дорожньо-транспортною пригодою, що стався із 
Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є смерть Застрахованої особи, яка настала в 
період дії цієї програми, в результаті нещасного випадку, спричиненого дорожньо-
транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1.1 – 5.2.1.4, 
5.2.2 Правил, якщо інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
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обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.4. документи, що підтверджують факт настання нещасного випадку, спричиненого 
дорожньо-транспортною пригодою, а саме, належним чином засвідчену довідку з 
відповідного компетентного органу МВС України із зазначенням:  

5.1.4.1. що Застрахована особа є особою, постраждалою (потерпілою) внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди; 

5.1.4.2. повного імені (назви) та адреси власника (користувача) транспортного засобу; 

5.1.4.3. реєстраційного та ідентифікаційного номеру транспортного засобу;  

5.1.4.4. місця, часу та обставин настання події; 

5.1.4.5. відомостей про учасників ДТП. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії Договору за основним страхуванням.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.1.3  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
смерті в результаті нещасного випадку на транспорті 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок на транспорті, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї 
програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є смерть Застрахованої особи, яка настала в 
період дії цієї програми, в результаті нещасного випадку на транспорті, що стався із 
Застрахованою особою в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, якщо 
інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
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обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії Договору за основним страхуванням.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.1.4  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
смерті в результаті нещасного випадку на повітряному транспорті 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок на повітряному транспорті, що стався із Застрахованою особою в 
період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є смерть Застрахованої особи, яка настала в 
період дії цієї програми, в результаті нещасного випадку на повітряному транспорті, що 
стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, якщо 
інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
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обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії Договору за основним страхуванням.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.2  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програми 
додаткового страхування 

на випадок встановлення інвалідності 
в результаті нещасного випадку 



Додаток № 2.2.1  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок 
встановлення інвалідності І групи 
в результаті нещасного випадку 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Застрахованій особі інвалідності І групи в результаті нещасного випадку, що трапився в 
період дії цієї програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми та призвів до встановлення 
інвалідності І групи, Страховик також визнає як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, якщо 
інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 
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5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.2.2  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок 
встановлення інвалідності І або ІІ групи 

в результаті нещасного випадку 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Застрахованій особі інвалідності І або ІІ групи в результаті нещасного випадку, що трапився 
в період дії цієї програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми та призвів до встановлення 
інвалідності І або ІІ групи, Страховик також визнає як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, якщо 
інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах від страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не 
передбачено Договором: 

4.4.1. в разі встановлення інвалідності І групи - 100% страхової суми; 

4.4.2. в разі встановлення інвалідності ІІ групи - 80% страхової суми.  
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Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.2.3  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок 
встановлення інвалідності І або ІІ або ІІІ групи 

в результаті нещасного випадку 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Застрахованій особі інвалідності І або ІІ або ІІІ групи в результаті нещасного випадку, що 
трапився в період дії цієї програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми та призвів до встановлення 
інвалідності І або ІІ або ІІІ групи, Страховик також визнає як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, якщо 
інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах від страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не 
передбачено Договором: 

4.4.1. в разі встановлення інвалідності І групи - 100% страхової суми; 

4.4.2. в разі встановлення інвалідності ІІ групи - 80% страхової суми;  
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4.4.3. в разі встановлення інвалідності ІІІ групи - 60% страхової суми. 

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.2.4  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок 
встановлення інвалідності в результаті нещасного випадку  

особі, яка не досягла 18-річного віку 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 17 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  18 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Застрахованій особі, яка не досягла 18-річного віку, інвалідності в результаті нещасного 
випадку, що трапився в період дії цієї програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми та призвів до встановлення 
інвалідності, Страховик також визнає як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, якщо 
інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є дитиною-інвалідом. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 
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5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.2.5  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
стійких функціональних порушень 

в результаті нещасного випадку 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії цієї програми  від народження до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії цієї програми 75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є стійкі функціональні порушення у 
Застрахованої особи, які сталися в період дії цієї програми в результаті нещасного випадку, 
що трапився в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, якщо 
інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється на умовах «Таблиці 
розмірів страхових виплат у разі стійких функціональних порушень», яка є невід’ємною 
частиною Правил, та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – у відсотках від страхової суми, 
встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено Договором. Виплата 
проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими програмами 
страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

4.5. Страхові виплати за цією програмою здійснюються за кожним страховим випадком, але 
в сукупності протягом кожного страхового року не можуть перевищувати 100% страхової 
суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено Договором. 
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5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1, 11.9.2.3, 11.9.2.4 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.2.6  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок 
встановлення інвалідності І або ІІ групи 

в результаті дорожньо-транспортної пригоди 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
нещасний випадок, спричинений дорожньо-транспортною пригодою, що стався із 
Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Застрахованій особі інвалідності І або ІІ групи в результаті нещасного випадку, спричиненого 
дорожньо-транспортною пригодою, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї 
програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, спричиненого дорожньо-транспортною пригодою, що стався в період дії 
цієї програми та призвів до встановлення інвалідності І або ІІ групи, Страховик також визнає 
як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1.1 – 5.2.1.4, 
5.2.2 Правил, якщо інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах від страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не 
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передбачено Договором: 

4.4.1. в разі встановлення інвалідності І групи - 100% страхової суми; 

4.4.2. в разі встановлення інвалідності ІІ групи - 80% страхової суми.  

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил; 

5.1.4. документи, що підтверджують факт настання нещасного випадку, спричиненого 
дорожньо-транспортною пригодою, а саме, належним чином засвідчену довідку з 
відповідного компетентного органу МВС України із зазначенням:  

5.1.4.1. що Застрахована особа є особою, постраждалою (потерпілою) внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди; 

5.1.4.2. повного імені (назви) та адреси власника (користувача) транспортного засобу; 

5.1.4.3. реєстраційного та ідентифікаційного номеру транспортного засобу;  

5.1.4.4. місця, часу та обставин настання події; 

5.1.4.5. відомостей про учасників ДТП. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.2.А  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ У РАЗІ 
СТІЙКИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ 

 

Ста
ття 

Характер функціонального порушення 

Розмір 
виплати, % 

від страхової 
суми 

1 Повна втрата зору на обидва ока 100 

2 Повна втрата обох рук вище зап'ястя  100 

3 Повна незворотна втрата слуху на обидва вуха  100 

4 Повна незворотна втрата мови 100 

5 Повна втрата однієї руки вище зап'ястя та однієї ноги вище щиколотки 100 

6 Повна втрата обох ніг вище щиколотки 100 

7 Видалення нижньої щелепи 100 

8 Часткове видалення нижньої щелепи та/або верхньої щелепи 40 

9 Повна незворотна втрата слуху на одне вухо 40 

10 Повна незворотна втрата одного ока 30 

 ВЕРХНІ КІНЦІВКИ Права Ліва 

11 Повна втрата однієї руки вище зап'ястя  60 50 

12 Повний параліч пахвового нерву (circumflex nerve) 20 15 

13 Анкілоз плечового суглобу 40 30 

14 
Анкілоз ліктьового суглобу з фіксацією у фізіологічно вигідній позиції (під 
прямим кутом +/- 15 градусів) 

25 20 

15 Анкілоз ліктьового суглобу з фіксацією у позиції іншій, ніж зазначена у статті 14 40 35 

16 Повний параліч серединного нерву 45 35 

17 Повний параліч променевого нерву 40 35 

18 Повний параліч променевого нерву кисті 20 15 

19 Повний параліч ліктьового нерву 30 25 

20 Анкілоз кисті з фіксацією у фізіологічно вигідній позиції (долонею вниз) 20 15 

21 Анкілоз кисті з фіксацією у позиції іншій, ніж зазначена у статті 20 30 25 

22 Повна втрата великого пальця 20 15 

23 Повний анкілоз суглобу великого пальця 20 15 

24 Повна втрата вказівного пальця 15 10 

25 Повна втрата двох фаланг вказівного пальця 10 8 

26 Одночасна втрата великого та вказівного пальців 35 25 

27 Повна втрата великого та будь-якого іншого пальця, крім вказівного 25 20 

28 Повна втрата двох і більше пальців, крім великого та вказівного пальців 12 8 

 НИЖНІ КІНЦІВКИ   

29 Повна втрата нижньої кінцівки вище рівня нижньої третини стегна 60 

30 Повна втрата нижньої кінцівки нижче рівня нижньої третини стегна 50 

31 Повна втрата стопи (дезартикуляція на рівні гомілковостопного суглоба) 45 

32 Часткова втрата стопи (дезартикуляція на рівні підтаранного суглоба) 40 

33 Часткова втрата стопи (дезартикуляція на рівні поперечного суглоба стопи) 35 

34 Часткова втрата стопи (передплюсно-плюснева дезартикуляція) 30 

35 Повний параліч зовнішнього підколінного сідничного нерву 30 

36 Повний параліч внутрішнього підколінного сідничного нерву 20 

37 
Повний параліч двох нервів (зовнішнього і внутрішнього підколінного сідничного 
нервів) 

40 

38 Анкілоз тазостегнового суглобу 40 

39 Анкілоз колінного суглобу 20 

40 Вкорочення нижньої кінцівки щонайменше на 5 см 10 

41 Вкорочення нижньої кінцівки від 3 до 5 см 5 
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42 Повна втрата всіх пальців стопи 25 

43 Втрата чотирьох пальців стопи, включаючи великий палець 20 

 
 

Примітки: 

1. Втрата кисті, стопи, ноги або руки , пальця означає: 

1.1. повну незворотну втрату функцій зазначеної частини тіла, яка триває не менше ніж 3 (три) 

місяці безперервно з дня встановлення заключного діагнозу та підтверджується медичною 
документацією, або  

1.2. фізичну втрату (ампутацію) цієї частини тіла. 

2. Втрата мови означає повну незворотну втрату здатності говорити, функції голосоутворення, що 

триває протягом 12 (дванадцяти) місяців безперервно. Страхова виплата не здійснюється, якщо 
згідно з медичним висновком будь-який апарат, прилад, процедура або імплантат може призвести 

до часткового або повного відновлення мови. 

3. Втрата зору означає повне незворотне зниження зору: 

3.1. якщо гострота зору після корекції залишається нижчою ніж 6/60 або 20/200 згідно з таблицею 

Снеллена, чи нижчою ніж 0,1 згідно з таблицею Сівцева і Головіна, або  

3.2. у разі обмеження поля зору обох очей до 20о і менше.  

Страхова виплата не здійснюється, якщо відповідно до медичного висновку будь-який пристрій або 

імплантат можуть призвести до часткового або повного відновлення зору. 

4. Втрата слуху означає повну незворотну втрату слуху на обидва вуха зі слуховим порогом більше 

90 децибел у всьому діапазоні частот. Страхова виплата не здійснюється, якщо згідно з медичним 
висновком слуховий апарат, прилад або імплантат можуть призвести до часткового або повного 

відновлення слуху. 

5. У разі фізичної втрати Застрахованою особою органів або їх частин, зазначених у «Таблиці 
розмірів страхових виплат у разі стійких функціональних порушень», документи про огляд 

профільного лікаря можуть бути надані Страховику одразу після встановлення заключного 
діагнозу, який підтверджує повну і невідновну їх втрату (втрата очних яблук обох очей, втрата 

язика, ампутація кінцівок тощо), що унеможливлює відновлення відповідних функцій. 

6. Якщо у Застрахованої особи встановлені декілька функціональних порушень однієї кінцівки, які 

стали наслідками однієї події, визначеної у Договорі страхування, страхова виплата проводиться 

одноразово за одним із встановлених порушень, що передбачає найбільший розмір виплати. 

 



Додаток № 2.3  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 

 

144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програми 
додаткового страхування 

на випадок встановлення інвалідності  
з будь-якої причини 



Додаток № 2.3.1 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
встановлення інвалідності І групи з будь-якої причини 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Застрахованій особі інвалідності І групи з будь-якої причини, тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми та призвів до встановлення 
інвалідності І групи, Страховик також визнає як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу, зазначається у Договорі. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за основним та додатковим страхуванням 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 
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5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.3.2 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
встановлення інвалідності І або ІІ групи з будь-якої причини 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Застрахованій особі інвалідності І або ІІ групи з будь-якої причини, тобто, внаслідок 
нещасного випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми та призвів до встановлення 
інвалідності І або ІІ групи, Страховик також визнає як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 
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5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.3.3 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
встановлення інвалідності І або ІІ або ІІІ групи з будь-якої причини 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Застрахованій особі інвалідності І або ІІ або ІІІ групи з будь-якої причини, тобто, внаслідок 
нещасного випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми та призвів до встановлення 
інвалідності І або ІІ або ІІІ групи, Страховик також визнає як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах від страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не 
передбачено Договором: 

4.4.1. в разі встановлення інвалідності І групи - 100% страхової суми; 
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4.4.2. в разі встановлення інвалідності ІІ групи - 75% страхової суми;  

4.4.3. в разі встановлення інвалідності ІІІ групи - 50% страхової суми. 

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.3.4 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
встановлення інвалідності І групи з будь-якої причини або 

ІІ чи ІІІ групи в результаті нещасного випадку 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є:  

2.2.1. встановлення в період дії цієї програми Застрахованій особі інвалідності І групи з 
будь-якої причини, тобто, внаслідок нещасного випадку та/або хвороби, які сталися в 
період дії цієї програми; 

2.2.2. встановлення в період дії цієї програми Застрахованій особі інвалідності ІІ або ІІІ 
групи в результаті нещасного випадку, що трапився в період дії цієї програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми та призвів до встановлення 
інвалідності І або ІІ або ІІІ групи, Страховик також визнає як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, а у разі 
настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.1 цієї програми – також пунктом 
5.2.5 Правил, якщо інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу для цієї програми, зазначається у Договорі. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  
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4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах від страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не 
передбачено Договором: 

4.4.1. в разі встановлення інвалідності І групи з будь-якої причини - 100% страхової суми; 

4.4.2. в разі встановлення інвалідності ІІ групи в результаті нещасного випадку - 75% 
страхової суми;  

4.4.3. в разі встановлення інвалідності ІІІ групи в результаті нещасного випадку - 50% 
страхової суми. 

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.3.5 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
встановлення інвалідності І або ІІ групи з будь-якої причини  

або ІІІ групи в результаті нещасного випадку 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є:  

2.2.1. встановлення в період дії цієї програми Застрахованій особі інвалідності І або ІІ 
групи з будь-якої причини, тобто, внаслідок нещасного випадку та/або хвороби, які сталися 
в період дії цієї програми; 

2.2.2. встановлення в період дії цієї програми Застрахованій особі інвалідності ІІІ групи в 
результаті нещасного випадку, що трапився в період дії цієї програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми та призвів до встановлення 
інвалідності І або ІІ або ІІІ групи, Страховик також визнає як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, а у разі 
настання страхового випадку, передбаченого пунктом 2.2.1 цієї програми – також пунктом 
5.2.5 Правил, якщо інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу для цієї програми, зазначається у Договорі. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  
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4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах від страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не 
передбачено Договором: 

4.4.1. в разі встановлення інвалідності І групи з будь-якої причини - 100% страхової суми; 

4.4.2. в разі встановлення інвалідності ІІ групи з будь-якої причини - 75% страхової суми;  

4.4.3. в разі встановлення інвалідності ІІІ групи в результаті нещасного випадку - 50% 
страхової суми. 

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.3.6 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
встановлення інвалідності І групи з будь-якої причини 

(для програми «Банк-Партнер») 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи-
позичальники за кредитним договором віком, якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 60 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування «Банк-Партнер». 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Застрахованій особі інвалідності І групи з будь-якої причини, тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми та призвів до встановлення 
інвалідності І групи, Страховик також визнає як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума щорічно зменшується.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми на дату настання страхового 
випадку, якщо інше не передбачено Договором. Виплата проводиться незалежно від 
страхових виплат, здійснених за іншими програмами страхування, що входять до складу 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 
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5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил;  

5.1.4. довідку про розмір заборгованості Застрахованої особи по погашенню кредиту за 
кредитним договором на дату настання страхового випадку, засвідчену належним чином 
кредитором. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

7.1. У Договорі може бути передбачено безвідкличне право Вигодонабувача на отримання 
страхової виплати. В цьому разі внесення змін до Договору, припинення дії Договору та/або 
заміна такого Вигодонабувача можлива лише за його згодою. 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.3.7 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
встановлення інвалідності І або ІІ групи з будь-якої причини 

(для програми «Банк-Партнер») 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи-
позичальники за кредитним договором віком, якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 60 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  65 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування «Банк-Партнер». 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Застрахованій особі інвалідності І або ІІ групи з будь-якої причини, тобто, внаслідок 
нещасного випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми та призвів до встановлення 
інвалідності І або ІІ групи, Страховик також визнає як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу, зазначається у Договорі. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за основним та додатковим страхуванням 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума щорічно зменшується.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми на дату настання страхового 
випадку, якщо інше не передбачено Договором. Виплата проводиться незалежно від 
страхових виплат, здійснених за іншими програмами страхування, що входять до складу 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 
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5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил;  

5.1.4. довідку про розмір заборгованості Застрахованої особи по погашенню кредиту за 
кредитним договором на дату настання страхового випадку, засвідчену належним чином 
кредитором. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

7.1. У Договорі може бути передбачено безвідкличне право Вигодонабувача на отримання 
страхової виплати. В цьому разі внесення змін до Договору, припинення дії Договору та/або 
заміна такого Вигодонабувача можлива лише за його згодою. 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.3.8 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 

 

159 

Програма додаткового страхування життя на випадок  
встановлення інвалідності з будь-якої причини 

особі, яка не досягла 18-річного віку 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 17 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  18 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Застрахованій особі, яка не досягла 18-річного віку, інвалідності з будь-якої причини, тобто, 
внаслідок нещасного випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми. 

Інвалідність Застрахованої особи, встановлена протягом року з дати настання 
нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми та призвів до встановлення 
інвалідності, Страховик також визнає як страховий випадок. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли особа, про страхування якої укладається 
Договір, на дату його укладення є дитиною-інвалідом. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
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Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.4  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програми 
додаткового страхування 

на випадок травматичних ушкоджень 



Додаток № 2.4.1  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
травматичних ушкоджень та/або функціональних розладів 

в результаті нещасного випадку 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є травматичні ушкодження та/або 
функціональні розлади у Застрахованої особи, які сталися в період дії цієї програми, в 
результаті нещасного випадку, що трапився в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1 Правил, якщо 
інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється на умовах «Таблиці 
№ 1 розмірів страхових виплат у разі травматичних ушкоджень та/або функціональних 
розладів», яка є невід’ємною частиною Правил, та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – у 
відсотках від страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не 
передбачено Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених 
за іншими програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не 
передбачено Договором. 

4.5. Страхові виплати за цією програмою здійснюються за кожним страховим випадком, але 
в сукупності протягом кожного страхового року не можуть перевищувати 100% страхової 
суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено Договором. 
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5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1, 11.9.2.3, 11.9.2.4 Правил; 

5.1.4. копію листка непрацездатності встановленого зразка, засвідчену підприємством-
працедавцем як така, що відповідає оригіналу (із зазначенням дати, прізвища, посади, 
підпису відповідальної особи, печатки підприємства); для непрацюючих – довідку (про 
тимчасову непрацездатність), засвідчену підписом відповідальної особи та скріплену 
печаткою закладу охорони здоров'я. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.4.2  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
травматичних ушкоджень та/або функціональних розладів 

в результаті дорожньо-транспортної пригоди 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 70 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  75 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
нещасний випадок, спричинений дорожньо-транспортною пригодою, що стався із 
Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є травматичні ушкодження та/або 
функціональні розлади у Застрахованої особи, які сталися в період дії цієї програми, в 
результаті нещасного випадку, спричиненого дорожньо-транспортною пригодою, що стався 
із Застрахованою особою в період дії цієї програми. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1.1 – 5.2.1.4, 
5.2.2 Правил, якщо інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється на умовах «Таблиці 
№ 2 розмірів страхових виплат у разі травматичних ушкоджень та/або функціональних 
розладів», яка є невід’ємною частиною Правил, та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – у 
відсотках від страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не 
передбачено Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених 
за іншими програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не 
передбачено Договором. 

4.5. Страхові виплати за цією програмою здійснюються за кожним страховим випадком, але 
в сукупності протягом кожного страхового року не можуть перевищувати 100% страхової 
суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено Договором. 
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5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1, 11.9.2.3, 11.9.2.4 Правил; 

5.1.4. документи, що підтверджують факт настання нещасного випадку, спричиненого 
дорожньо-транспортною пригодою, а саме, належним чином засвідчену довідку з 
відповідного компетентного органу МВС України із зазначенням:  

5.1.4.1. що Застрахована особа є особою, постраждалою (потерпілою) внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди; 

5.1.4.2. повного імені (назви) та адреси власника (користувача) транспортного засобу; 

5.1.4.3. реєстраційного та ідентифікаційного номеру транспортного засобу;  

5.1.4.4. місця, часу та обставин настання події; 

5.1.4.5. відомостей про учасників ДТП. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
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ТАБЛИЦЯ № 1 
РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ  ВИПЛАТ У РАЗІ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ  

ТА/АБО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ 

Стат
тя 

Характер ушкодження 

Розмір 
виплати, 

% від 
страхової 

суми 
КІСТКИ ЧЕРЕПА, НЕРВОВА СИСТЕМА 

1 ПЕРЕЛОМ КІСТОК ЧЕРЕПА: 
  а) зовнішньої пластинки кісток склепіння 5 
  б) склепіння 15 
  в) основи 20 
  г) склепіння і основи 25 
2 ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНІ ТРАВМАТИЧНІ ГЕМАТОМИ:  
  а) епідуральна 10 
  б) субдуральна, внутрішньомозкова 15 
  в) епідуральна і субдуральна (внутрішньомозкова) 20 
3 УШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ:  
  а) струс головного мозку при терміні лікування від 5 до 13 днів включно 2 
  б) струс головного мозку при терміні лікування 14 і більше днів 5 
  в) забій  головного мозку, субарахноїдальний крововилив 10 
  г) не вилучені сторонні тіла порожнини черепа (за винятком шовного і пластичного 

матеріалу) 
15 

  д) розтрощення  речовини головного мозку (без вказівки симптоматики) 30 
Примітки: 
1. Страхова виплата по статті 3 здійснюється тільки в разі перебування хворого на безперервному цілодобовому 
стаціонарному лікуванні та при наявності висновку лікаря-невролога та даних енцефалограми або результатів 
іншого інструментального обстеження, проведеного для уточнення діагнозу. 
2. Якщо в зв'язку з черепно-мозковою травмою проводилися оперативні втручання на кістках черепа, головному 
мозку і його оболонках, додатково виплачується 3% страхової суми одноразово. 
3. Якщо в результаті однієї травми встановлені різні ушкодження, перераховані в будь-якому пункті статті 1, 2 чи 3, 
страхова виплата здійснюється одноразово по одному пункту відповідної статті, що передбачає найбільш важке 
ушкодження. При ушкодженнях, зазначених у різних статтях, страхова виплата здійснюється з урахуванням 
кожного з них шляхом підсумовування. 

4 УШКОДЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (ТРАВМАТИЧНЕ, ТОКСИЧНЕ, ГІПОКСИЧНЕ), ЩО 
ПРИЗВЕЛО ДО ВИНИКНЕННЯ: 

  а) верхнього або нижнього монопарезу (парезу однієї верхньої або нижньої кінцівки) 30 
  б) гемі- або парапарезу (парезу обох верхніх або обох нижніх кінцівок, парезу правих 

або лівих кінцівок), амнезії (втрати пам'яті) 
40 

  в) моноплегії (паралічу однієї кінцівки) 60 
  г) тетрапарезу (парезу верхніх і нижніх кінцівок), порушення координації рухів, 

деменції 
70 

  д) гемі-, пара-  або тетраплегії, афазії (втрати мови), декортикації, порушення функції 
тазових органів, а саме нетримання чи затримка сечі, порушення акта дефекації  

100 

Примітки: 
1. Страхова виплата в зв'язку з наслідками травми нервової системи, зазначеними в статті 4,  здійснюється 
одноразово по одному з пунктів цієї статті, що передбачає найбільш важкі наслідки травми, у тому випадку, якщо 
вони встановлені закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 3 (три) місяці із дня травми і підтверджені 
документально. При цьому страхова виплата проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої відповідно до 
статей 1, 2, 3, 5, 6, що призвели до ураження нервової системи. Загальна сума виплат не може перевищувати 
100% страхової суми. 
2. При зниженні гостроти зору або зниженні слуху в результаті черепно-мозкової травми страхова виплата 
здійснюється по відповідних статтях шляхом підсумовування. 

5 ПЕРИФЕРИЧНЕ УШКОДЖЕННЯ ОДНОГО АБО ДЕКІЛЬКОХ ЧЕРЕПНО-
МОЗКОВИХ НЕРВІВ 

10 

Примітка: якщо ушкодження черепно-мозкових нервів сталося при переломі основи черепа, страхова виплата 
здійснюється по статті 1; стаття 5 при цьому не застосовується. 

6 УШКОДЖЕННЯ СПИННОГО МОЗКУ НА БУДЬ-ЯКОМУ РІВНІ, КІНСЬКОГО ХВОСТА, 
ПОЛІОМІЄЛІТ, БЕЗ ВКАЗІВКИ СИМПТОМІВ: 

  а) забій 10 
  б) здавлювання, гематомієлія, поліомієліт 30 
  в) частковий розрив 50 
  г) повний розрив спинного мозку 100 

Примітки: 
1. Якщо страхова виплата була здійснена по пунктах «а», «б», «в» статті 6, але надалі виникли ускладнення, 
перераховані в статті 4 і підтверджені довідкою закладу охорони здоров’я, страхова виплата по статті 4 
здійснюється додатково до виплаченої раніше. 
2. Якщо в зв'язку з травмою хребта і спинного мозку проводилися оперативні втручання, додатково виплачується 
2% страхової суми одноразово. 

7 ТРАВМАТИЧНІ НЕВРИТИ НА ОДНІЙ КІНЦІВЦІ (ЗА ВИНЯТКОМ НЕВРИТІВ 5 
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ПАЛЬЦЕВИХ НЕРВІВ) 
8 УШКОДЖЕННЯ (РОЗРИВ, ПОРАНЕННЯ) ШИЙНОГО, ПЛЕЧОВОГО, ПОПЕРЕКОВОГО, 

КРИЖОВОГО СПЛЕТЕНЬ 
  а) травматичний плексит 10 
  б) частковий розрив сплетення 40 
  в) розрив сплетення 70 

Примітки: 
1. Статті 7 і 8 одночасно не застосовуються. 
2. Невралгії, невропатії, що виникли в зв'язку з травмою, не є підставою для здійснення страхової виплати. 

9 ПОВНИЙ РОЗРИВ НЕРВІВ: 
  а) гілка променевого, ліктьового, серединного (пальцевих нервів) на кисті 5 
  б) одного: променевого, ліктьового або серединного на рівні променево-зап‛ясткового 

суглоба і передпліччя; малогомілкового або великогомілкового 
10 

  в) двох і більше: променевого, ліктьового, серединного на рівні променево-
зап‛ясткового суглоба і передпліччя; малогомілкового і великогомілкового нервів 

20 

  г) одного: пахвового, променевого, ліктьового, серединного – на рівні ліктьового 
суглоба і плеча, сідничного або стегнового 

25 

  д) двох і більше: пахвового, променевого, ліктьового, серединного – на рівні ліктьового 
суглоба і плеча, сідничного і стегнового 

40 

ОРГАНИ ЗОРУ  
10 ПАРАЛІЧ АКОМОДАЦІЇ ОДНОГО ОКА 15 
11 ГЕМІАНОПСІЯ (ВИПАДІННЯ ПОЛОВИНИ ПОЛЯ ЗОРУ ОДНОГО ОКА), 

УШКОДЖЕННЯ М'ЯЗІВ ОЧНОГО ЯБЛУКА (ТРАВМАТИЧНА КОСООКІСТЬ, ПТОЗ, 
ДИПЛОПІЯ) 

15 

12 ЗВУЖЕННЯ ПОЛЯ ЗОРУ ОДНОГО ОКА: 
  a) неконцентричне 10 
  б) концентричне 15 

13 ПУЛЬСУЮЧИЙ ЕКЗОФТАЛЬМ ОДНОГО ОКА 10 
14 УШКОДЖЕННЯ ОКА, ЩО НЕ ПРИЗВЕЛО ДО ЗНИЖЕННЯ ГОСТРОТИ ЗОРУ:  
  а) непроникаюче поранення очного яблука, гіфема 2 
  б) проникаюче поранення очного яблука, опіки II, III ступеня, гемофтальм 5 

Примітки: 
1. Опіки ока без зазначення ступеня опіку, а також опіки ока I ступеня, що не призвели до патологічних змін, не є 
підставою для здійснення страхової виплати. 
2. Якщо ушкодження, перераховані в статті 14, спричинять зниження гостроти зору, страхова виплата здійснюється 
у відповідності до статті 20; стаття 14 при цьому не застосовується. Якщо ж у зв'язку з пошкодженням очного 
яблука проводились виплати згідно із статтею 14, але травма в подальшому ускладнилась зниженням гостроти 
зору, і це є підставою для здійснення страхової виплати у більшому розмірі, проведена раніше страхова виплата 
вираховується. 
3. Поверхневі сторонні тіла на оболонках ока не є підставою для здійснення страхової виплати. 

15 УШКОДЖЕННЯ СЛЬОЗОВИДІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ОДНОГО ОКА:  
  а) що не спричинило  порушення функцій сльозовидільних шляхів 5 
  б) що  спричинило порушення функцій сльозовидільних шляхів 10 

16 НАСЛІДКИ ТРАВМИ ОКА:  
  дефект райдужної оболонки, зміщення кришталика, зміна форми зіниці, трихіаз 

(неправильний ріст вій), заворот віка, не вилучені сторонні тіла в очному яблуці і 
тканинах очної ямки, рубці оболонок очного яблука і віка (за винятком шкіри) 

10 

Примітки: 
1. Якщо в результаті однієї травми сталося кілька патологічних змін, перерахованих у статті 16, страхова виплата 
здійснюється одноразово, підсумовування не відбувається. 
2. Якщо лікар-окуліст не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня травми ока установить патологічні зміни, 
перераховані в статтях 10, 11, 12, 13, 15 (пункт «б»), 16 і зниження гостроти зору, страхова виплата здійснюється 
з урахуванням усіх наслідків шляхом підсумовування, але не більш ніж 50% за одне око. 

17 УШКОДЖЕННЯ ОКА (ОДНОГО ЧИ ДВОХ), ЩО СПРИЧИНИЛО ПОВНУ ВТРАТУ 
ЗОРУ ОДНОГО ОКА АБО ОБОХ ОЧЕЙ, ЩО ВОЛОДІЛИ ЗОРОМ НЕ НИЖЧЕ 0,01 

100 

18 ВИДАЛЕННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ТРАВМИ ОЧНОГО ЯБЛУКА СЛІПОГО ОКА 10 
19 ПЕРЕЛОМ ОРБІТИ 10 
20 ЗНИЖЕННЯ ГОСТРОТИ ЗОРУ (ДИВ. ДОПОВНЕННЯ № 1 ДО ЦІЄЇ ТАБЛИЦІ) 

Примітки: 
1. Страхова виплата по статті 20 здійснюється додатково до страхової виплати, проведеної раніше в період дії 
договору страхування в зв’язку з травмою органів зору виключно у разі, якщо зниження гостроти зору є прямим 
наслідком цієї травми. 
2. Рішення про страхову виплату в зв'язку зі зниженням  гостроти зору , що сталося в результаті травми, 
приймається після закінчення лікування, але не раніше ніж через 3 (три) місяці із дня травми. Після закінчення 
цього терміну Застрахована особа направляється до лікаря-окуліста для визначення гостроти зору обох очей (без 
врахування корекції)  і інших наслідків перенесеного ушкодження.  
3. Якщо дані про гостроту зору ушкодженого ока до травми відсутні, то вважається, що вона була такою, як у 
неушкодженого. Однак, якщо гострота зору непошкодженого ока виявиться нижчою, ніж пошкодженого, 
вважається, що гострота зору ушкодженого ока дорівнювала 1,0. 
4. Якщо в результаті травми були ушкоджені обидва ока і  дані про гостроту зору до травми відсутні, вважається, 
що гострота зору їх складала 1,0. 
5. Якщо в зв'язку з післятравматичним зниженням гостроти зору був імплантований штучний кришталик або 
застосована лінза, що коригує, страхова виплата здійснюється з урахуванням гостроти зору до операції. 

ОРГАНИ СЛУХУ  
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21 УШКОДЖЕННЯ ВУШНОЇ РАКОВИНИ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ: 
  а) перелом хряща 2 
  б) відсутність до 1/3 частини вушної раковини 5 
  в) відсутність 1/3-1/2 частини вушної раковини 10 
  г) відсутність більше ніж 1/2 частини вушної раковини 30 

Примітка: рішення про здійснення страхової виплати по пунктах «б», «в», «г» статті 21 приймається на підставі 
даних огляду, проведеного після загоєння ран. Якщо страхова виплата здійснена по статті 21, то стаття 56 не 
застосовується. 

22 УШКОДЖЕННЯ ОДНОГО ВУХА, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ЗНИЖЕННЯ СЛУХУ: 
  а) шепітна мова на відстані від 1м до 3 м 5 
  б) шепітна мова - до 1 м 15 
  в) повна глухота (розмовна мова – 0) 25 

Примітка: рішення про здійснення страхової виплати в зв'язку зі зниженням слуху у результаті травми  приймається 
після закінчення лікування, але не раніше ніж через 3 (три) місяці із дня травми. Після закінчення цього терміну 
Застрахована особа направляється до лікаря-отоларинголога для визначення наслідків перенесеного ушкодження. 
У таких випадках попередньо може бути здійснена страхова виплата з урахуванням факту травми по статті 23, 
пункту «а» статті 24 (якщо на це є підстави). 

23 РОЗРИВ ОДНІЄЇ БАРАБАННОЇ ПЕРЕТИНКИ, ЩО СТАВСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ 
ТРАВМИ, І ЯКИЙ НЕ СПРИЧИНИВ ЗНИЖЕННЯ СЛУХУ 

2 

Примітки: 
1. Якщо в результаті травми відбувся розрив барабанної перетинки і встановлено зниження слуху, страхова 
виплата проводиться по статті 22; стаття 23 при цьому не застосовується. 
2. Якщо розрив барабанної перетинки відбувся в результаті перелому основи черепа (середня черепна ямка), 
стаття 23 не застосовується. 

24 УШКОДЖЕННЯ ОДНОГО ВУХА, ЯКЕ СПРИЧИНИЛО  ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ ОТИТ: 
  а) гострий  1 
  б) хронічний 3 
Примітка: страхова виплата по пункту «б» статті 24 здійснюється додатково в тому випадку, якщо  ускладнення 
травми встановлено лікарем-отоларингологом не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня травми. Раніше цього 
терміну страхова виплата здійснюється з урахуванням факту травми по відповідній статті. 

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА 
25 а) ПЕРЕЛОМ БЕЗ ЗМІЩЕННЯ, ВИВИХ КІСТОК, ХРЯЩА НОСА 2 

 б) ПЕРЕЛОМ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЛОБОВОЇ, ГАЙМОРОВОЇ ПАЗУХИ, 
ҐРАТЧАСТОЇ КІСТКИ, КІСТОК НОСА ЗІ ЗМІЩЕННЯМ 

5 

Примітки: 
1. Якщо в зв'язку з переломом, вивихом кісток, хряща носа сталася його деформація і це підтверджено довідкою 
закладу охорони здоров’я і результатами огляду, страхова виплата проводиться по статтях 25 і 56 (якщо є підстави 
для застосування цих статей) шляхом підсумовування. 
2. У разі ушкодження одночасно кількох кісток, перерахованих у пункті «б» статті 25, виплата проводиться 
одноразово у визначеному у цьому підпункті розмірі, підсумовування не відбувається. 

26 УШКОДЖЕННЯ ЛЕГЕНІВ, ПІДШКІРНА ЕМФІЗЕМА, ГЕМОТОРАКС, ПНЕВМОТОРАКС, 
ПНЕВМОНІЯ, ЕКСУДАТИВНЫЙ ПЛЕВРИТ, СТОРОННЄ ТІЛО (ТІЛА) ГРУДНОЇ 
ПОРОЖНИНИ: 

  а) з однієї сторони 5 
  б) із двох сторін 10 
Примітки: 
1. Пневмонія, що розвилася в період лікування травми або після оперативного втручання, зробленого з приводу 
травми (за винятком ушкоджень грудної клітки й органів грудної порожнини), не є підставою для здійснення 
страхової виплати. 
2. Якщо переломи ребер, грудини спричинили ускладнення, передбачені статтею 26, страхова виплата по цій 
статті виплачується додатково до статей 28 та 29. 

27 УШКОДЖЕННЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ І ЇЇ ОРГАНІВ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ: 
  а) легеневу недостатність (яка виникла не раніше ніж через 3 (три) місяці із дня 

травми) 
10 

  б) видалення частки, частини легень 40 
  в) видалення однієї легені 60 
Примітка: при здійсненні страхової виплати по пунктах «б» або «в» статті 27, пункт «а» статті 27 не 
застосовується. 

28 ПЕРЕЛОМ ГРУДИНИ 5 
29 ПЕРЕЛОМ КОЖНОГО РЕБРА 3 

Примітки: 
1. При переломі ребер під час реанімаційних заходів страхова виплата здійснюється на загальних підставах. 
2. Перелом хрящової частини ребра є підставою для здійснення страхової виплати тільки в разі його підтвердження 
інструментальними методами дослідження (УЗД, КТ, МРТ). 
3. Якщо в довідках, отриманих з різних закладів охорони здоров’я, буде зазначена різна кількість ушкоджених 
ребер, страхова виплата здійснюється з урахуванням більшого числа ребер. 

30 ПРОНИКАЮЧЕ ПОРАНЕННЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ, ТОРАКОСКОПІЯ, ТОРАКОЦЕНТЕЗ, 
ТОРАКОТОМІЯ, ВИКОНАНІ В ЗВ'ЯЗКУ З ТРАВМОЮ: 

  а) торакоскопія, торакоцентез, проникаюче поранення без ушкодження органів грудної 
порожнини, що не потребує проведення торакотомії 

5 

  б) торакотомія при відсутності ушкодження органів грудної порожнини 10 
  в) торакотомія при ушкодженні органів грудної порожнини 15 
  г) повторні торакотомії (незалежно від їхньої кількості) 10 
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Примітки: 
1. Якщо в зв'язку з ушкодженням грудної клітки і її органів було проведене видалення легень або їх частин, 
страхова виплата здійснюється у відповідності із статті 27; стаття 30 при цьому не застосовується. 
2.Статті 30 і 26 одночасно не застосовуються. 
3. Якщо в зв'язку з травмою грудної порожнини проводилися торакоскопія, торакоцентез, торакотомія, страхова 
виплата здійснюється з врахуванням найбільш складного втручання одноразово. 

31 УШКОДЖЕННЯ ГОРТАНІ, ТРАХЕЇ, ЩИТОВИДНОГО ХРЯЩА, ПЕРЕЛОМ 
ПІД'ЯЗИЧНОЇ КІСТКИ, ОПІК ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ, ЯКІ НЕ 
СПРИЧИНИЛИ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ 

5 

Примітка: якщо в зв'язку з травмою проводилася бронхоскопія, трахеостомія (трахеотомія), додатково 
виплачується 5% страхової суми. 

32 УШКОДЖЕННЯ ГОРТАНІ, ТРАХЕЇ, ПІД'ЯЗИЧНОЇ КІСТКИ, ЩИТОВИДНОГО ХРЯЩА, 
ТРАХЕОСТОМІЯ, ЗРОБЛЕНА В ЗВ'ЯЗКУ З ТРАВМОЮ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ: 

  а) охриплість або втрату голосу, носіння трахеостомічної трубки протягом не менш ніж  
3 (трьох) місяців з дня травми 

10 

  б) втрату голосу, носіння трахеостомічної трубки протягом не менш ніж 6 (шести) 
місяців з дня травми 

20 

Примітки:  
1. Страхова виплата по статті 32 проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої в зв'язку з травмою по 
статті 31.  
2. Якщо у зв'язку з пошкодженням трахеї, гортані, під’язикової кістки, щитовидного хряща, трахеостомією  
проводились страхові виплати згідно з пунктом «а» статті 32, але травма в подальшому ускладнилась і це є 
підставою для здійснення страхової виплати по пункту «б» статті 32, проведена раніше страхова виплата по пункту 
«а» статті 32 вираховується. 

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА 
33 УШКОДЖЕННЯ СЕРЦЯ, ЙОГО ОБОЛОНОК І ВЕЛИКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН, 

ЯКІ НЕ СПРИЧИНИЛИ СЕРЦЕВО-СУДИННУ НЕДОСТАТНІСТЬ 
10 

34 УШКОДЖЕННЯ СЕРЦЯ, ЙОГО ОБОЛОНОК І ВЕЛИКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН,  ЯКІ 
СПРИЧИНИЛИ СЕРЦЕВО-СУДИННУ НЕДОСТАТНІСТЬ: 

  а) I ступеня 10 
  б) ІІ ступеня 25 
Примітка: якщо в документах закладів охорони здоров’я не зазначений ступінь серцево-судинної недостатності, 
страхова виплата здійснюється по пункту «а» статті 34. 

35 УШКОДЖЕННЯ ВЕЛИКИХ ПЕРИФЕРИЧНИХ СУДИН (ЯКІ НЕ СПРИЧИНИЛИ ПОРУШЕННЯ 
КРОВООБІГУ) НА РІВНІ: 

  а) плеча, стегна 10 
  б) передпліччя, гомілки 5 

36 УШКОДЖЕННЯ ВЕЛИКИХ ПЕРИФЕРИЧНИХ СУДИН, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ 
СУДИННУ НЕДОСТАТНІСТЬ 

20 

Примітки: 
1. До великих магістральних судин відносяться: аорта, легенева,  сонна артерії, безіменна вена, внутрішня яремна 
вена, верхня і нижня порожнисті вени, ворітня вена, а також магістральні судини, що забезпечують кровообіг 
внутрішніх органів. 
До великих периферичних судин відносяться: підключичні, пахвові, плечові, ліктьові і променеві артерії, клубова, 
стегнові, підколінні, передні і задні малогомілкові і великогомілкові  артерії; плечеголовна, підключичні, пахвові, 
стегнові і підколінні вени. 
2. Якщо травма спричинила порушення функцій серцево-судинної системи, виплата проводиться не раніше ніж 
через 3 (три) місяці з дня травми на підставі висновку фахівця. 
3.  Страхова виплата по статтях 34, 36 здійснюється додатково, якщо зазначені в цих статтях ускладнення травми 
встановлені закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня травми і підтверджені 
документально. Раніше цього терміну виплата здійснюється по статтях 33, 35. 
4.  Якщо в зв'язку з ушкодженням великих периферичних судин проводилися операції з метою відновлення 
судинного русла, додатково виплачується 5% страхової суми. 

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ 
37 ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ, СКУЛОВОЇ КІСТКИ АБО НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ, ВИВИХ 

ЩЕЛЕПИ: 
  а) перелом однієї кістки, вивих щелепи 5 
  б) перелом двох і більше кісток або подвійний перелом однієї кістки 10 
 в) звичний вивих щелепи 10 
Примітки: 
1. При переломі щелепи, що сталася випадково під час стоматологічних маніпуляцій, страхова виплата 
здійснюється  на загальних підставах. 
2. Перелом альвеолярного відростка, що стався при втраті зубів, не є підставою для здійснення страхової виплати. 
3. Якщо в зв'язку з травмою щелеп, виличної кістки проводилися оперативні втручання, додатково виплачується 
5% страхової суми одноразово. 
4. При звичному вивиху нижньої щелепи (пункт «в» статті 37) страхова виплата проводиться додатково до 
страхової виплати, здійсненої по пунктах «а», «б» статті 37. При рецидивах звичного вивиху щелепи страхова 
виплата не здійснюється. 

38 ПОВНА ВТРАТА ЗУБІВ (КРІМ МОЛОЧНИХ ЗУБІВ):  
 а) 1-2 зубів 2 
 б) 3-5 зубів 5 
 в) 6-9 зубів 10 
 г) 10 і більше зубів 15 

Примітки: 
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1. Стаття 38 застосовується виключно у разі проведення страхових виплат відповідно до статті 1 та/або статті 37 
та/або статті 25 та/або статті 56 Таблиці. 
2. Якщо внаслідок травми пошкоджено незйомний зубний протез (коронку), страхова виплата проводиться лише у 
разі повної втрати опорного зуба.  
3. Якщо внаслідок травми пошкоджено зйомний зубний протез, страхова виплата по статті 38 не здійснюється. 

39 УШКОДЖЕННЯ ЩЕЛЕПИ, ЯКЕ СПРИЧИНИЛО ВІДСУТНІСТЬ: 
  а) частини щелепи (за винятком альвеолярного відростка) 40 
Примітки: 
1. Страхова виплата в зв'язку з відсутністю щелепи або її частини зменшується на розмір усіх раніше проведених 
виплат по статті 38. 
2. Якщо травма щелепи супроводжувалася ушкодженням інших органів ротової порожнини, розмір страхової 
виплати визначається з урахуванням цих ушкоджень по відповідних статтях шляхом підсумовування. 
3. При здійснені страхової виплати по статті 39 додаткова виплата за оперативні втручання не проводиться. 

40 УШКОДЖЕННЯ ЯЗИКА, ПОРОЖНИНИ РОТА (ПОРАНЕННЯ, ОПІК, 
ОБМОРОЖЕННЯ), ЯКЕ СПРИЧИНИЛО УТВОРЕННЯ РУБЦІВ (НЕЗАЛЕЖНО ВІД 
ЇХНЬОГО РОЗМІРУ) 

3 

41 УШКОДЖЕННЯ ЯЗИКА, ЯКЕ СПРИЧИНИЛО: 
  а) відсутність кінчика язика 10 
  б) відсутність дистальної третини язика 15 
  в) відсутність язика на рівні середньої третини 30 
  г) відсутність язика на рівні кореня або повна відсутність язика 60 

42 УШКОДЖЕННЯ (ПОРАНЕННЯ, РОЗРИВ, ОПІК) ГЛОТКИ, СТРАВОХОДУ, 
ШЛУНКА, КИШЕЧНИКУ, А ТАКОЖ ЕЗОФАГОГАСТРОСКОПІЯ, ЗРОБЛЕНА В 
ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМИ УШКОДЖЕННЯМИ АБО З МЕТОЮ ВИДАЛЕННЯ СТОРОННІХ 
ТІЛ СТРАВОХОДУ, ШЛУНКА, ЩО НЕ СПРИЧИНИЛО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ПОРУШЕНЬ 

5 

43 УШКОДЖЕННЯ (ПОРАНЕННЯ, РОЗРИВ, ОПІК) СТРАВОХОДУ, ЯКЕ СПРИЧИНИЛО: 
  а) звуження стравоходу 40 
  б) непрохідність стравоходу (при наявності гастростоми), а також стан після пластики 

стравоходу 
100 

Примітка: страхова виплата по статті 43 проводиться не раніше, ніж через 6 (шість) місяців із дня травми. Якщо 
раніше була проведена страхова виплата по статті 42, така виплата вираховується. 

44 УШКОДЖЕННЯ (РОЗРИВ, ОПІК, ПОРАНЕННЯ) ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ, ЯКЕ СПРИЧИНИЛО: 
  а) холецистит, дуоденіт, гастрит, панкреатит, ентерит, коліт, проктит, парапроктит 5 
  б) рубцеве звуження (деформацію) шлунка, кишечнику, вихідникового отвору 15 
  в) спаєчну хворобу, стан після операції з приводу спаєчної непрохідності 25 
  г) кишковий свищ, кишково-піхвовий свищ, свищ підшлункової залози 50 
  д) протиприродний вихідниковий отвір (колостома) 80 

Примітки: 
1. При ускладненнях травми, передбачених у пунктах «а», «б», «в» статті 44, страхова виплата проводиться за 
умови, що ці ускладнення встановлені не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня травми, а передбачені в пунктах «г» 
і «д» статті 44 – не раніше ніж через 6 (шість) місяців з дня травми. 
Зазначені ускладнення травми визнаються страховим випадком тільки в тому випадку, якщо вони підтверджені 
довідкою закладу охорони здоров’я. Раніше цих термінів страхова виплата проводиться по статті 42 і така виплата 
не віднімається при ухваленні остаточного рішення. 
2. Якщо в результаті однієї травми виникнуть ускладнення, перераховані в одному пункті статті 44, страхова 
виплата проводиться одноразово у розмірі, зазначеному у такому пункті, незалежно від кількості ускладнень. 
Однак, якщо виникли патологічні зміни, перераховані в різних пунктах цієї статті, страхова виплата проводиться з 
врахуванням кожного з них шляхом підсумовування. 

45 ГРИЖА, ЩО УТВОРИЛАСЯ НА МІСЦІ УШКОДЖЕННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ 
СТІНКИ, ДІАФРАГМИ АБО В ОБЛАСТІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО РУБЦЯ, ЯКЩО 
ОПЕРАЦІЯ ПРОВОДИЛАСЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ТРАВМОЮ, АБО СТАН ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ 
З ПРИВОДУ ТАКОЇ ГРИЖІ 

5 

Примітки: 
1. Страхова виплата по статті 45 проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої в зв'язку з травмою 
органів живота, якщо вона є прямим наслідком цієї травми. 
2. Грижі живота (пупкові, білої лінії, пахові і пахово-мошонкові), що виникли в результаті підняття ваги, не є 
підставою для здійснення страхової виплати. 

46 УШКОДЖЕННЯ ПЕЧІНКИ В РЕЗУЛЬТАТІ ТРАВМИ АБО ВИПАДКОВОГО ГОСТРОГО 
ОТРУЄННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ: 

  а) підкапсульний розрив печінки, що не потребує оперативного втручання, гепатит, 
сироватковий гепатит, що розвився безпосередньо в зв'язку з травмою, гепатоз 

5 

  б) печінкову недостатність 10 
Примітка: якщо в результаті однієї травми виникнуть ускладнення, перераховані в пункті «а» статті 46, страхова 
виплата проводиться одноразово у розмірі, зазначеному у такому пункті, незалежно від кількості ускладнень. 
Однак, якщо виникли патологічні зміни, перераховані в різних пунктах цієї статті, страхова виплата проводиться з 
врахуванням кожного з них шляхом підсумовування. 

47 УШКОДЖЕННЯ ПЕЧІНКИ, ЖОВЧНОГО МІХУРА, ЩО СПРИЧИНИЛИ: 
  а) ушивання розривів печінки або видалення жовчного міхура 15 
  б) ушивання розривів печінки і видалення жовчного міхура 20 
  в) видалення частини печінки 25 
  г) видалення частини печінки і жовчного міхура 35 

48 УШКОДЖЕННЯ СЕЛЕЗІНКИ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ:  
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  а) підкапсульний розрив селезінки, що не потребує оперативного втручання 5 
  б) видалення селезінки 30 

49 УШКОДЖЕННЯ ШЛУНКА, ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, КИШЕЧНИКУ, БРИЖІ, ЩО 
СПРИЧИНИЛО: 

  а) утворення несправжньої кісти підшлункової залози 20 
  б) резекцію шлунка, кишечнику, підшлункової залози 30 
  в) видалення шлунка 60 

Примітка: якщо в результаті однієї травми виникнуть ускладнення, перераховані в одному пункті статті 47, 
страхова виплата проводиться одноразово у розмірі, зазначеному у такому пункті, незалежно від кількості 
ускладнень. Однак, якщо виникли патологічні зміни, перераховані в різних пунктах, страхова виплата проводиться 
з врахуванням кожного з них шляхом підсумовування. 

50 УШКОДЖЕННЯ ОРГАНІВ ЖИВОТА, У ЗВ'ЯЗКУ З ЯКИМИ ЗРОБЛЕНІ: 
  а) лапароскопія (лапароцентез) 5 
  б) лапаротомія при підозрі на ушкодження органів живота (у тому числі з 

лапароскопією, лапароцентезом) 
10 

  в) лапаротомія при ушкодженні органів живота (у тому числі з лапароскопією, 
лапароцентезом) 

15 

  г) повторні лапаротомії (незалежно від їхньої кількості) 5 
Примітки: 
1. Якщо в зв'язку з травмою органів живота є підстави для здійснення страхової виплати по статтях 46-49, стаття 
50 (крім пункту «г») не застосовується. 
2. Якщо в результаті однієї травми будуть ушкоджені різні органи черевної порожнини, з яких один або декілька 
органів будуть вилучені, а інші – ушиті, страхова виплата виплачується по відповідних статтях і ст.50 одноразово. 

СЕЧОВИДІЛЬНА  ТА  СТАТЕВА СИСТЕМИ 
51 УШКОДЖЕННЯ НИРКИ, ЯКЕ СПРИЧИНИЛО:  
  а) забій нирки, підкапсульний розрив нирки, що не потребує оперативного втручання 5 
  б) видалення частини нирки 30 
  в) видалення нирки 60 

52 УШКОДЖЕННЯ ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ (НИРОК, СЕЧОВОДІВ, СЕЧОВОГО 
МІХУРА, СЕЧІВНИКА), ЯКІ СПРИЧИНИЛИ: 

  а) цистит, уретрит 5 
  б) гостру ниркову недостатність, пієліт, пієлоцистит 10 
  в) зменшення обсягу сечового міхура 15 
  г) гломерулонефрит, пієлонефрит, звуження сечоводу, сечівника 25 
  д) синдром тривалого роздавлювання (травматичний токсикоз, “краш-синдром”, 

синдром розтрощення), хронічну ниркову недостатність 
30 

  е) непрохідність сечоводу, сечівника, сечостатеві свищі 40 
Примітки: 
1. Якщо в результаті однієї травми сталося порушення функції декількох органів сечостатевої системи, вказаних в 
статті 52, страхова виплата проводиться одноразово по одному з пунктів цієї статті, що передбачає найбільш важке 
ушкодження. 
2. Страхова виплата в зв'язку з наслідками травми, перерахованими в пунктах «а», «в», «г», «д» і «е» статті 52, 
виплачується в тому випадку, якщо ці ускладнення встановлені не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня травми.  

53 ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ, ПРОВЕДЕНІ В ЗВ'ЯЗКУ З ТРАВМОЮ ОРГАНІВ 
СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ: 

  а) цистостомія 5 
  б) при підозрі на ушкодження органів 10 
  в) при ушкодженні органів 15 
  г) повторні операції, зроблені в зв'язку з травмою (незалежно від їхньої кількості) 5 

Примітка: якщо в зв'язку з травмою було проведене видалення нирки або її частини, страхова виплата проводиться 
по пунктах «б», «в» статті 51; стаття 53 при цьому не застосовується. 

54 УШКОДЖЕННЯ ОРГАНІВ СТАТЕВОЇ АБО СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ: 
  а) поранення, розрив, опік, обмороження 5 

55 УШКОДЖЕННЯ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ, ЯКІ ПРИЗВЕЛИ ДО:  
  а) видалення одного яєчника, маткової труби, яєчка 15 
  б) видалення обох яєчників, обох маткових труб, обох яєчок, частини статевого члена 30 
  в) втрати матки у жінок у віці:   
  до 40 років 50 
  від 40 до 50 років 30 
  50 років і більше 15 
  г) втрати статевого члена та обох яєчок 60 

М'ЯКІ ТКАНИНИ 
56 УШКОДЖЕННЯ М'ЯКИХ ТКАНИН ОБЛИЧЧЯ, ПЕРЕДНЬОБОКОВОЇ ПОВЕРХНІ ШИЇ, 

ПІДЩЕЛЕПНОЇ ОБЛАСТІ, ВУШНИХ РАКОВИН, ЯКЕ СПРИЧИНИЛО ПІСЛЯ ЗАГОЄННЯ: 
  а) утворення рубців площею від 0,5 до 1,0 см2 2 
 б) утворення пігментних плям площею від 1,0 см2  до 0,5% поверхні тіла 3 
  в) утворення рубців площею 1,0 см2  і більше або довжиною 5 см і більше 5 
 г) утворення пігментних плям площею 0,6% поверхні тіла та більше 7 
  д) значне порушення косметики (від 30% до 50% від вказаних областей) 10 
  е) різке порушення косметики (від 51% до 70% від вказаних областей) 30 
  є) спотворення (71% від вказаних областей та більше), асиметрія обличчя 50 
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Примітки: 
1. До косметично помітних рубців відносяться рубці, що відрізняються по кольору від навколишньої шкіри, втягнені 
або виступаючі над її поверхнею, що стягують тканини. 
Спотворення – це різка зміна природного виду обличчя людини в результаті механічного, хімічного, термічного або 
інших насильницьких впливів. 
2. Якщо в зв'язку з переломом кісток лицевого черепа зі зсувом відламків була зроблена операція (відкрита 
репозиція), внаслідок чого на обличчі утворився рубець, страхова виплата проводиться з урахуванням перелому і 
післяопераційного рубця, якщо цей рубець порушує косметику в тій чи іншій мірі. 
3. Якщо в результаті ушкодження м'яких тканин обличчя, передньобокової поверхні шиї, підщелепної області 
утворився рубець або пігментна пляма й у зв'язку з цим була виплачена відповідна частина страхової суми, а потім 
Застрахована особа одержала другу травму, яка спричинила утворення нових рубців (пігментних плям), знову 
виплачується страхова виплата з урахуванням наслідків повторної травми. 

57 УШКОДЖЕННЯ М'ЯКИХ ТКАНИН ВОЛОСЯНОЇ ЧАСТИНИ ГОЛОВИ, ТУЛУБА, КІНЦІВОК, 
ЯКЕ СПРИЧИНИЛО ПІСЛЯ ЗАГОЄННЯ УТВОРЕННЯ РУБЦІВ ПЛОЩЕЮ: 

  а) від 2,0 см2 до 5,0 см2 або довжиною 5 см і більше 2 
  б) від 5,1 см2 до 0,5% поверхні тіла 5 
  в) від 0,6% до 2,0% поверхні тіла 10 
  г) від 2,1% до 4,0% поверхні тіла 15 
  д) від 4,1% до 6,0% поверхні тіла  20 
  е) від 6,1% до 8,0% поверхні тіла 25 
  ж) від 8,1% до 10,0% поверхні тіла 30 
  з) від 10,1% до 15,0% поверхні тіла 35 
  и) від 15,1% поверхні тіла і більше 40 

Примітки: 
1. 1% поверхні  досліджуваного тіла дорівнює площі долонної поверхні його кисті і пальців. Ця площа визначається 
в квадратних сантиметрах шляхом множення довжини кисті, вимірюваної від променево-зап‛ясткового суглоба до 
верхівки нігтьової фаланги III пальця, на її ширину, що вимірюється на рівні голівок II-V п'ясткових кісток (без 
врахування I пальця). 
2. При визначенні площі рубців враховуються рубці, які утворились на місці взяття шкірного трансплантата для 
заміщення дефекту враженої ділянки шкіри. 
3. Якщо страхова виплата проводиться за оперативне втручання (при відкритих ушкодженнях, при пластиці 
сухожиль, зшиванні судин, нервів і ін.), стаття 57 не застосовується. 

58 УШКОДЖЕННЯ М'ЯКИХ ТКАНИН ТУЛУБА, КІНЦІВОК, ЯКІ ПРИЗВЕЛИ ДО УТВОРЕННЯ 
ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ ПЛОЩЕЮ: 

  а) від 1,0% до 2,0% поверхні тіла 3 
  б) від 2,1% до 10,0% поверхні тіла 5 
  г) від 10,1% до 15,0% поверхні тіла 10 
  г) 15,1% поверхні тіла і більше 15 

Примітки: 
1. Рішення про страхову виплату по статтях 56, 57 і 58 приймається на підставі даних огляду, проведеного після 
загоєння  поверхні ран, але не раніше ніж через 1 (один) місяць з дня травми. 
2. Загальна сума виплат по статтях 57 і 58 не повинна перевищувати 40%. 
3. Післяопераційні рубці не є підставою для здійснення страхових виплат по статтях 39, 56, 57 та 58. 

59 ОПІКОВА ХВОРОБА, ОПІКОВИЙ ШОК 10 
Примітка: страхова виплата по статті 59 проводиться додатково до страхової виплати, що здійснюється в зв'язку з 
опіком. 

60 УШКОДЖЕННЯ М'ЯКИХ ТКАНИН: 
  а) м'язова грижа, посттравматичний періостит, гематома, що не 

розсмокталася,  площею не менш 2 см2, підтверджена інструментальними методами,  
розрив м'язів 

3 

  б) розрив сухожиль, за винятком сухожиль пальців кисті, взяття аутотрансплантата з 
іншого відділу опорно-рухового апарата 

5 

Примітки: 
1. Страхова виплата в зв'язку з гематомою, що не розсмокталась, м’язовою грижею або посттравматичним 
періоститом виплачується в тому випадку, якщо ці ускладнення травми встановлені не раніше ніж через 2 (два) 
місяці з дня травми.  

ХРЕБЕТ 
61 ПЕРЕЛОМ, ПЕРЕЛОМО-ВИВИХ АБО ВИВИХ ТІЛ, ДУЖОК І СУГЛОБОВИХ ВІДРОСТКІВ 

ХРЕБЦІВ (ЗА ВИНЯТКОМ КРИЖОВОЇ КІСТКИ І КУПРИКА): 
  а) одного-двох 20 
  б) трьох-п'яти 30 
  в) шести і більше 40 

62 РОЗРИВ МІЖХРЕБЦЕВИХ ЗВ'ЯЗОК (ПРИ ТЕРМІНІ ЛІКУВАННЯ НЕ МЕНШ 14 
ДНІВ), ПІДВИВИХ ХРЕБЦІВ (ЗА ВИНЯТКОМ КУПРИКА) 

5 

Примітка: при рецидивах підвивиху хребця страхова виплата не здійснюється. 
63 ПЕРЕЛОМ КОЖНОГО ПОПЕРЕЧНОГО АБО ОСТИСТОГО ВІДРОСТКА 3 
64 ПЕРЕЛОМ КРИЖОВОЇ КІСТКИ 10 
65 УШКОДЖЕННЯ КУПРИКА: 
  а) підвивих куприкових хребців 2 
  б) вивих куприкових хребців 5 
  в) перелом куприкових хребців 10 

Примітки: 
1. Якщо в зв'язку з травмою хребта (у тому числі крижової кістки і куприка) проводилися оперативні втручання, 
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додатково виплачується 10% страхової суми одноразово. 
2. Якщо перелом або вивих хребців супроводжувався ушкодженням спинного мозку, страхова виплата проводиться 
з урахуванням обох ушкоджень шляхом підсумовування. 
3. Якщо в результаті однієї травми встановлені різні ушкодження, перераховані в будь-якому пункті статті 61-63, 
страхова виплата здійснюється одноразово по одному пункту відповідної статті, що передбачає найбільш важке 
ушкодження. 

ВЕРХНЯ КІНЦІВКА. 
ЛОПАТКА І КЛЮЧИЦЯ 

66 ПЕРЕЛОМ ЛОПАТКИ, КЛЮЧИЦІ, ПОВНИЙ АБО ЧАСТКОВИЙ РОЗРИВ АКРОМІАЛЬНО-
КЛЮЧИЧНОГО, ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНОГО СПОЛУЧЕНЬ: 

  а) перелом, вивих однієї кістки, розрив одного сполучення 5 
  б) перелом двох кісток, подвійний перелом однієї кістки, розрив двох сполучень або 

перелом, вивих однієї кістки і розрив одного сполучення, переломо-вивих ключиці 
10 

  в) розрив двох сполучень і перелом однієї кістки, перелом двох кісток і розрив одного 
сполучення 

15 

  г) перелом, що не зрісся (несправжній суглоб) 15 
Примітки: 
1. Якщо в зв'язку з ушкодженнями, перерахованими в статті 66, проводилися оперативні втручання, додатково 
виплачується 2% страхової суми одноразово. 
2. Якщо в зв'язку з відкритим переломом не проводилось оперативне втручання, рішення про страхову виплату по 
статті 57 приймається за результатами огляду, проведеного після загоєння рани. 
3. Страхова виплата в зв'язку з переломом, що не зрісся (несправжній суглоб), проводиться в тому випадку, якщо 
це ускладнення травми встановлено закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 6 (шість) місяців з дня травми 
і підтверджено документально. Пункт «г» статті 66 застосовується виключно у разі проведення страхових виплат 
по пунктах «а», «б» чи «в» статті 66. 

ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 
67 УШКОДЖЕННЯ ОБЛАСТІ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА (СУГЛОБОВОЇ ЗАПАДИНИ ЛОПАТКИ, 

ГОЛІВКИ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ, АНАТОМІЧНОЇ, ХІРУРГІЧНОЇ ШИЙКИ, ГОРБИКІВ, 
СУГЛОБОВОЇ СУМКИ): 

 а) гемартроз, підтверджений пункцією суглоба 2 
  б) розрив капсули суглоба, відрив кісткових фрагментів, у тому числі великого горбика, 

перелом суглобової западини лопатки, вивих плеча 
5 

  в) перелом двох кісток, перелом лопатки і вивих плеча  10 
  г) перелом плеча (голівки, анатомічної, хірургічної шийки), переломо-вивих плеча 15 

Примітка:  якщо в результаті однієї травми встановлені різні ушкодження, вказані в статті 67, страхова  виплата 
проводиться одноразово відповідно до пункту цієї статті, що передбачає найбільш важке ушкодження. 

68 УШКОДЖЕННЯ ПЛЕЧОВОГО ПОЯСА, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ: 
  а) звичний вивих плеча 15 
  б) відсутність рухів у суглобі (анкілоз) 20 
  в) «розбовтаний» плечовий суглоб,  у результаті резекції суглобових поверхонь його 

складових  кісток 
40 

Примітки: 
1. Страхова виплата по статті 68 проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої в зв'язку з 
ушкодженнями області плечового суглоба в тому випадку, якщо перераховані в цій статті ускладнення встановлені 
закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 6 (шість) місяців з дня травми і підтверджені документально. 
2. Якщо в зв'язку з травмою плечового суглоба проводились оперативні втручання, додатково виплачується 3% 
страхової суми. 
3.  При рецидивах звичного вивиху плеча страхова виплата не здійснюється. 

ПЛЕЧЕ 
69 ПЕРЕЛОМ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ: 
  а) на будь-якому рівні (верхня, середня, нижня третина) 15 
  б) подвійний перелом 20 

70 ПЕРЕЛОМ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ, ЯКИЙ СПРИЧИНИВ УТВОРЕННЯ ПЕРЕЛОМУ, ЩО 
НЕ ЗРІССЯ (НЕСПРАВЖНЬОГО СУГЛОБА) 

45 

Примітки: 
1. Страхова виплата по статті 70 проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої в зв'язку з травмою 
плеча, якщо зазначені ускладнення встановлені закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 9 (дев’ять) місяців 
з дня травми. 
2. Якщо в зв'язку з травмою області плеча проводилося оперативне втручання (за винятком первинної хірургічної 
обробки і видалення сторонніх тіл), додатково виплачується 3% страхової суми. 

71 ТРАВМАТИЧНА АМПУТАЦІЯ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ АБО ЇЇ  ВАЖКЕ УШКОДЖЕННЯ, ЩО 
ПРИЗВЕЛО ДО АМПУТАЦІЇ: 

  а) з лопаткою, ключицею або їхньою частиною 70 
  б) плеча на будь-якому рівні 60 
  в) однієї кінцівки на рівні плеча 100 

Примітка: якщо страхова виплата проводиться по статті 71, додаткова виплата за оперативне втручання, 
післяопераційні рубці не проводиться. 

ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 
72 УШКОДЖЕННЯ ОБЛАСТІ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА: 
  а) гемартроз (підтверджений пункцією суглоба), пронаційний підвивих передпліччя 2 
  б) відрив кісткових фрагментів, у тому числі надвиростків плечової кістки, перелом 

променевої або ліктьової кістки, вивих кістки 
5 

  в) перелом променевої і ліктьової кістки, вивих передпліччя 10 
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  г) перелом плечової кістки 15 
  д) перелом плечової кістки з променевою і ліктьовою кістками 20 

Примітка:  якщо в результаті однієї травми встановлені різні ушкодження, вказані в статті 72, страхова  виплата 
проводиться одноразово відповідно до пункту цієї статті, що передбачає найбільш важке ушкодження. 

73 УШКОДЖЕННЯ ОБЛАСТІ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА, ЯКЕ СПРИЧИНИЛО: 
  а) відсутність рухів у суглобі (анкілоз) 20 
  б) «розбовтаний» ліктьовий суглоб,  у результаті резекції суглобних поверхонь його 

складових  кісток 
30 

Примітки: 
1. Страхова виплата по статті 73 проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої в зв'язку з 
ушкодженнями області ліктьового суглоба, у тому випадку, якщо порушення рухів у цьому суглобі встановлено 
закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 6 (шість) місяців з дня травми і підтверджено документально. 
2. Якщо в зв'язку з травмою області ліктьового суглоба  проводились оперативні втручання (за винятком первинної 
хірургічної обробки і видалення сторонніх тіл), додатково виплачується 3% страхової суми одноразово. 

ПЕРЕДПЛІЧЧЯ 
74 ПЕРЕЛОМ КІСТОК  ПЕРЕДПЛІЧЧЯ НА БУДЬ-ЯКОМУ РІВНІ, ЗА ВИНЯТКОМ ОБЛАСТІ 

СУГЛОБІВ (ВЕРХНЯ, СЕРЕДНЯ, НИЖНЯ ТРЕТИНА): 
  а) перелом, вивих однієї кістки 5 
  б) перелом двох кісток, подвійний перелом однієї кістки 10 

75 ПЕРЕЛОМ, ЩО НЕ ЗРІССЯ (НЕСПРАВЖНІЙ  СУГЛОБ) КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ: 
  а) однієї кістки 15 
  б) двох кісток 30 

Примітки:  
1. Страхова виплата по статті 75 проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої в зв'язку з травмою 
передпліччя, якщо  ускладнення травми встановлено закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 9 (дев’ять) 
місяців з дня травми і підтверджено документально. 
2. Якщо в зв'язку з травмою області передпліччя проводилися оперативні втручання (за винятком первинної 
хірургічної обробки і видалення сторонніх тіл), додатково виплачується 3% страхової суми одноразово. 

76 ТРАВМАТИЧНА АМПУТАЦІЯ АБО ВАЖКЕ УШКОДЖЕННЯ, ЩО ПРИЗВЕЛО: 
  а) до ампутації передпліччя на будь-якому рівні 60 
  б) до екзартикуляції в ліктьовому суглобі 70 
  в) до ампутації однієї кінцівки на рівні передпліччя 100 

Примітка: Якщо страхова виплата здійснюється по статті 76, додаткова виплата за оперативні втручання та 
післяопераційні рубці не проводиться. 

ПРОМЕНЕВО-ЗАП‛ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ 
77 УШКОДЖЕННЯ ОБЛАСТІ ПРОМЕНЕВО-ЗАП‛ЯСТКОВОГО СУГЛОБА:  
  а) перелом однієї кістки передпліччя, відрив шилоподібного відростка (відростків), 

відрив кісткового фрагмента (фрагментів), вивих голівки ліктьової кістки 
5 

  б) перелом двох кісток передпліччя 10 
  в) перилунарний вивих кістки 15 

Примітка:  якщо в результаті однієї травми встановлені різні ушкодження, вказані в статті 77, страхова  виплата 
проводиться одноразово відповідно до пункту цієї статті, що передбачає найбільш важке ушкодження. 

78 УШКОДЖЕННЯ ОБЛАСТІ ПРОМЕНЕВО-ЗАП‛ЯСТКОВОГО  СУГЛОБА, ЩО 
ПРИЗВЕЛО ДО ВІДСУТНОСТІ РУХІВ (АНКІЛОЗУ) У ЦЬОМУ СУГЛОБІ 

15 

Примітки: 
1. Страхова виплата по статті 78 проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої в зв'язку з ушкодженням 
області  променево-зап‛ясткового   суглоба в тому випадку, якщо відсутність рухів у суглобі встановлено закладом 
охорони здоров’я не раніше ніж через 6 (шість) місяців з дня травми й підтверджено документально. 
2.  Якщо в зв'язку з травмою області променево-зап‛ясткового  суглоба проводилися оперативні втручання, 
додатково виплачується 2% страхової суми. 

КИСТЬ 
79 ПЕРЕЛОМ АБО ВИВИХ КІСТОК ЗАП'ЯСТЯ, П'ЯСТКОВИХ КІСТОК ОДНІЄЇ КИСТІ: 
  а) однієї кістки (крім човноподібної) 5 
  б) двох і більш кісток (крім човноподібної ) 10 
  в) човноподібної кістки 10 
  г) вивих, переломо-вивих кисті 15 

Примітки: 
1.  Якщо в зв'язку з травмою кисті проводилися оперативні втручання ( за винятком первинної хірургічної обробки і 
видалення сторонніх тіл), додатково виплачується 2% страхової суми одноразово. 
2.  При переломі (вивиху) у результаті однієї травми кісток зап'ястя (п'ясткових кісток) і човноподібної кістки 
страхова виплата проводиться з врахуванням кожного пошкодження шляхом підсумовування. 

80 УШКОДЖЕННЯ КИСТІ, ЯКЕ СПРИЧИНИЛО: 
  а) перелом, що не зрісся (несправжній суглоб) однієї або декількох кісток (за винятком 

відриву кісткових фрагментів) 
10 

  б) втрату всіх пальців, ампутацію на рівні п'ясткових кісток зап'ястя або променево-
зап‛ясткового  суглоба 

50 

  в) ампутацію однієї кисті 100 
Примітка: страхова виплата по пункту «а» статті 80 проводиться додатково в тому випадку, якщо  ускладнення 
травми встановлено закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 6 (шість) місяців з дня травми і підтверджено 
документально. 

ПАЛЬЦІ КИСТІ  
ПЕРШИЙ ПАЛЕЦЬ  

81 УШКОДЖЕННЯ ПАЛЬЦЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО: 
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  а) ушкодження сухожилля (сухожиль) розгинача пальця 3 
  б) перелом, вивих, значну рубцеву деформацію фаланги (фаланг), ушкодження 

сухожилля (сухожиль) згинача пальця, сухожильний, суглобовий, кістковий панарицій 
5 

Примітки: 
1. Гнійне запалення навколонігтьового валика (пароніхія) не є підставою для здійснення страхової виплати. 
2. Якщо в зв'язку з ушкодженням сухожиль, переломом або вивихом фаланги (фаланг), кістковим, суглобовим, 
сухожильним панарицієм проводилися оперативні втручання, додатково виплачується 3% страхової суми 
одноразово. 
3. Якщо в результаті однієї травми встановлені різні ушкодження першого пальця кисті, вказані в статті 81, 
страхова виплата проводиться одноразово відповідно до пункту цієї статті, що передбачає найбільш важке 
ушкодження. 

82 УШКОДЖЕННЯ ПАЛЬЦЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО: 
  а) відсутність рухів в одному суглобі (анкілоз) 10 
  б) відсутність рухів у двох суглобах 15 

Примітка: страхова виплата в зв'язку з порушенням функції першого пальця проводиться додатково до страхової 
виплати, здійсненої в зв'язку з його травмою, у тому випадку, якщо відсутність рухів у суглобі (суглобах) пальця 
встановлено закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 6 (шість) місяців з дня травми і підтверджено 
документально. 

83 УШКОДЖЕННЯ ПАЛЬЦЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО: 
  а) реампутацію (повторну ампутацію) на рівні тієї ж фаланги 5 
  б) ампутацію на рівні нігтьової фаланги 10 
  в) ампутацію на рівні міжфалангового суглоба (втрата нігтьової фаланги) 15 
  г) ампутацію на рівні основної фаланги, п‛ястно-фалангового суглоба (втрата пальця) 20 
  д) ампутацію пальця з п'ястковою кісткою або її частиною 25 

Примітка: якщо страхова виплата здійснюється по статті 83, додаткова виплата за оперативні втручання, 
післяопераційні рубці не проводиться. 

ДРУГИЙ, ТРЕТІЙ, ЧЕТВЕРТИЙ, П'ЯТИЙ ПАЛЬЦІ 
84 УШКОДЖЕННЯ ОДНОГО ПАЛЬЦЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО: 
  а) ушкодження сухожилля (сухожиль) розгиначів пальця 3 
  б) перелом, вивих, значну рубцеву деформацію фаланги (фаланг), ушкодження 

сухожилля (сухожиль) згинача пальця, сухожильний, суглобовий,  кістковий панарицій 
5 

Примітки: 
1. Гнійне запалення навколонігтьового валика (пароніхія) не є підставою для здійснення страхової виплати. 
2. Якщо в зв'язку з ушкодженням сухожиль, переломом або вивихом фаланги (фаланг), кістковим, суглобовим, 
сухожильним панарицієм проводилися оперативні втручання, додатково виплачується 2% страхової суми 
одноразово. 
3. Якщо в результаті однієї травми встановлені різні ушкодження пальців кисті (крім першого пальця), вказані в 
статті 84, страхова виплата проводиться одноразово відповідно до пункту цієї статті, що передбачає найбільш 
важке ушкодження. 

85 УШКОДЖЕННЯ ПАЛЬЦЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО: 
  а) відсутність рухів в одному суглобі (анкілоз) 5 
  б) відсутність рухів у двох або трьох суглобах пальця 10 

Примітка: страхова виплата в зв'язку з порушенням функцій пальця проводиться додатково до страхової виплати, 
здійсненої в зв'язку з його травмою, у тому випадку, якщо відсутність рухів у суглобі (суглобах) пальця  
встановлено закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 6 (шість) місяців з дня травми і підтверджено 
документально. 

86 УШКОДЖЕННЯ ПАЛЬЦЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО: 
  а) реампутацію (повторну ампутацію) на рівні тієї ж фаланги 3 
  б) ампутацію на рівні нігтьової фаланги, втрату фаланги 5 
  в) ампутацію на рівні середньої фаланги, втрату двох фаланг 10 
  г) ампутацію на рівні основної фаланги, втрату пальця 15 
  д) втрату пальця з п'ястковою кісткою або її частиною 20 

Примітки: 
1. Якщо страхова виплата здійснюється відповідно до статті 86, додаткова виплата за оперативні втручання, 
післяопераційні рубці не проводиться. 
2. При ушкодженні декількох пальців кисті страхова виплата проводиться з  урахуванням кожного ушкодження 
шляхом підсумовування. Однак загальний розмір страхових виплат, проведених відповідно до статей 81-86 в 
період дії договору страхування, не повинен перевищувати 65% для однієї кисті і 100% для обох кистей. 

ТАЗ 
87 УШКОДЖЕННЯ ТАЗА: 
  а) перелом однієї кістки 5 
  б) перелом двох кісток або розрив одного сполучення, подвійний перелом однієї кістки 10 
  в) перелом трьох і більше кісток, розрив двох або трьох сполучень 15 

Примітки: 
1. Якщо в зв'язку з переломом кісток таза або розривів сполучень проводилися оперативні втручання, додатково 
виплачується 3% страхової суми одноразово. 
2.  Розрив лобкового, крижово-клубового сполучення (сполучень) під час пологів є підставою для здійснення 
страхової виплати на загальних підставах по пунктах «б» або «в» статті 87. 

88 УШКОДЖЕННЯ ТАЗА, ЩО СПРИЧИНИЛО ВІДСУТНІСТЬ РУХІВ (анкілоз) У 
ТАЗОСТЕГНОВИХ СУГЛОБАХ: 

  а) в одному суглобі 20 
  б) у двох суглобах 40 

Примітка: страхова виплата в зв'язку з порушенням функції тазостегнового суглоба (суглобів) проводиться по 
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статті 88 додатково до страхової виплати, здійсненої в зв'язку з травмою таза, у тому випадку, якщо відсутність 
рухів у суглобі встановлено закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 6 (шість) місяців з дня травми і 
підтверджено документально. 

НИЖНЯ КІНЦІВКА 
ТАЗОСТЕГНОВИЙ СУГЛОБ 

89 УШКОДЖЕННЯ ТАЗОСТЕГНОВОГО СУГЛОБА: 
  а) відрив кісткового фрагмента (фрагментів) 5 
  б) ізольований відрив вертлюга (вертлюгів) 10 
  в) вивих стегна 15 
  г) перелом голівки, шийки проксимального метафіза стегна 20 

Примітки: 
1. Якщо в результаті однієї травми сталися різні ушкодження тазостегнового суглоба, вказані в статті 89, страхова 
виплата проводиться відповідно до пункту цієї статті, який передбачає найбільш важке ушкодження. 
2.  Якщо в зв'язку з травмою тазостегнового суглоба проводилися оперативні втручання, додатково виплачується 
3% страхової суми одноразово. 

90 УШКОДЖЕННЯ ТАЗОСТЕГНОВОГО СУГЛОБА, ЩО СПРИЧИНИЛО: 
  а) відсутність рухів (анкілоз) 20 
  б) перелом, що не зрісся, (несправжній суглоб) шийки стегна 30 
  в) ендопротезування 40 
  г) «розбовтаний» суглоб  у результаті резекції голівки стегна 45 

Примітки: 
1. Страхова виплата в зв'язку з ускладненнями, перерахованими в статті 90, проводиться додатково до страхової 
виплати, здійсненої з приводу травми суглоба. 
2. Страхова виплата по пункту «б» статті 90 проводиться в тому випадку, якщо  ускладнення травми встановлено 
закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 9 (дев’ять) місяців з дня травми і підтверджено документально. 

СТЕГНО 
91 ПЕРЕЛОМ СТЕГНА: 
  а) на будь-якому рівні, за винятком області суглобів (верхня, середня, нижня третина) 25 
  б) подвійний перелом стегна 30 

92 ПЕРЕЛОМ СТЕГНА, ЩО СПРИЧИНИВ УТВОРЕННЯ ПЕРЕЛОМУ, ЩО НЕ ЗРІССЯ 
(НЕСПРАВЖНЬОГО СУГЛОБА) 

30 

Примітки: 
1. Якщо в зв'язку з травмою області стегна проводилися оперативні втручання (за винятком первинної хірургічної 
обробки і видалення сторонніх тіл), додатково виплачується 3% страхової суми одноразово. 
2. Страхова виплата по статті 92 проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої в зв'язку з переломом 
стегна, якщо таке ускладнення встановлено закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 9 (дев’ять) місяців з 
дня травми і підтверджено документально. 

93 ТРАВМАТИЧНА АМПУТАЦІЯ АБО ВАЖКЕ УШКОДЖЕННЯ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО АМПУТАЦІЇ 
КІНЦІВКИ НА БУДЬ-ЯКОМУ РІВНІ СТЕГНА: 

  а) однієї кінцівки 60 
  б) єдиної кінцівки 100 

Примітка: якщо страхова виплата здійснюється по статті 93, додаткова виплата за оперативні втручання, 
післяопераційні рубці не проводиться. 

КОЛІННИЙ СУГЛОБ 
94 УШКОДЖЕННЯ ОБЛАСТІ КОЛІННОГО СУГЛОБА 
  а) гемартроз, підтверджений пункцією суглоба, вивих надколінка  2 
  б) відрив кісткового фрагмента (фрагментів), перелом надвиростка (надвиростків), 

перелом голівки малогомілкової кістки, розрив чи надрив меніска, підтверджений 
інструментальними методами 

5 

  в) перелом: надколінка, міжвиросткового узвишшя, виростків, проксимального 
метафіза великогомілкової кістки 

10 

  г) перелом проксимального метафіза великогомілкової кістки з голівкою малогомілкової 15 
  д) перелом виростків стегна, вивих гомілки 20 
  е) перелом дистального метафіза стегна 25 
  ж) перелом дистального метафіза, виростків стегна з проксимальними відділами однієї 

або обох гомілкових кісток 
30 

Примітки: 
1. Якщо в результаті однієї травми встановлені різні ушкодження колінного суглоба, вказані в статті 94, страхова 
виплата проводиться одноразово відповідно до пункту цієї статті, що передбачає найбільш важке ушкодження. 
2. Якщо в зв'язку з травмою області колінного суглоба проводилися оперативні втручання (за винятком первинної 
хірургічної обробки і видалення сторонніх тіл) додатково виплачується 3% страхової суми одноразово. 

95 УШКОДЖЕННЯ ОБЛАСТІ КОЛІННОГО СУГЛОБА, ЩО СПРИЧИНИЛО: 
  а) відсутність рухів у суглобі (анкілоз) 20 
  б) «розбовтаний» колінний суглоб у результаті резекції суглобових поверхонь його 

складових  кісток 
30 

  в) ендопротезування 40 
Примітка: страхова виплата по статті 95 проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої в зв'язку з 
травмою цього суглоба. 

ГОМІЛКА 
96 ПЕРЕЛОМ КІСТОК ГОМІЛКИ (ЗА ВИНЯТКОМ ОБЛАСТІ СУГЛОБІВ): 
  а) малогомілкової, відрив кісткових фрагментів 5 
  б) великогомілкової, подвійний перелом малогомілкової 10 
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  в) обох кісток, подвійний перелом великогомілкової 15 
Примітки: 
1. Страхова виплата по статті 96 проводиться при переломах великогомілкової  кістки в області діафіза (верхня, 
середня, нижня третина) і переломах малогомілкової кістки у верхній або середній третині. 
2. Якщо в результаті однієї травми стався внутрішньосуглобовий перелом великогомілкової  кістки в колінному або 
гомілковостопному суглобі і перелом малогомілкової кістки на рівні діафізу, страхова виплата проводиться по 
статтях 94 і 96 або статтях 99 і 96 шляхом підсумовування. 

97 ПЕРЕЛОМ КІСТОК ГОМІЛКИ, ЩО ПРИЗВІВ ДО ПЕРЕЛОМУ, ЩО НЕ ЗРІССЯ, 
НЕСПРАВЖНЬОГО СУГЛОБУ (ЗА ВИНЯТКОМ КІСТКОВИХ ФРАГМЕНТІВ): 

  а) малогомілкової кістки 5 
  б) великогомілкової кістки 15 
  в) обох кісток 20 

Примітки: 
1. Страхова виплата по статті 97 проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої в зв'язку з переломом 
кісток гомілки, якщо такі ускладнення встановлені закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 9 (дев’ять) 
місяців з дня травми і підтверджені документально. 
2. Якщо в зв'язку з травмою гомілки проводилися оперативні втручання (за винятком первинної хірургічної обробки 
і видалення сторонніх тіл), додатково виплачується 3% страхової суми одноразово. 

98 ТРАВМАТИЧНА АМПУТАЦІЯ АБО ВАЖКЕ УШКОДЖЕННЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО: 
  а) ампутацію гомілки на будь-якому рівні 50 
  б) екзартикуляцію в колінному суглобі 55 
  в) ампутацію єдиної кінцівки на будь-якому рівні гомілки 100 

Примітка: якщо страхова виплата була проведена в зв'язку з ампутацією гомілки, додаткова виплата за оперативне 
втручання, післяопераційні рубці не проводиться. 

99 УШКОДЖЕННЯ ОБЛАСТІ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА: 
 а) гемартроз, підтверджений пункцією суглоба  2 
  б) перелом однієї щиколотки, ізольований розрив міжгомілкового синдесмозу 5 
  в) перелом двох щиколоток або перелом однієї щиколотки з краєм великогомілкової 

кістки 
10 

  г) перелом обох щиколоток із краєм великогомілкової кістки 15 
Примітки: 
1. При переломах кісток гомілковостопного суглоба, що супроводжуються розривом міжгомілкового синдесмозу, 
підвивихом (вивихом) стопи, додатково виплачується 2% страхової суми одноразово. 
2. Якщо в зв'язку з травмою області гомілковостопного суглоба проводилися оперативні втручання (за винятком 
первинної хірургічної обробки і видалення сторонніх тіл), додатково виплачується 3% страхової суми одноразово. 
3. Якщо в результаті однієї травми встановлені різні ушкодження гомілковостопного суглоба, вказані в статті 99, 
страхова виплата проводиться одноразово відповідно до пункту цієї статті, що передбачає найбільш важке 
ушкодження. 
100 УШКОДЖЕННЯ ОБЛАСТІ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА, ЩО СПРИЧИНИЛИ: 

  а) відсутність рухів у гомілковостопному суглобі (анкілоз) 20 
  б) «розбовтаний» гомілковостопний суглоб у результаті резекції суглобних поверхонь 

його складових  кісток 
40 

  в) екзартикуляцію в гомілковостопному суглобі 50 
Примітка: якщо в результаті однієї травми гомілковостопного суглоба виникли ускладнення, перераховані в статті 
100, страхова виплата проводиться по одному з пунктів цієї статті, що передбачає найбільш важкий наслідок. 
101 УШКОДЖЕННЯ (РОЗРИВ, ЧАСТКОВИЙ РОЗРИВ) АХІЛОВОГО СУХОЖИЛЛЯ: 

  а) при консервативному лікуванні 5 
  б) при оперативному лікуванні 15 

СТОПА 
102 УШКОДЖЕННЯ СТОПИ: 

  а) перелом, вивих однієї кістки (за винятком п'яткової і таранної) 5 
  б) перелом, вивих двох кісток, перелом таранної кістки 10 
  в) перелом, вивих трьох і більше кісток, перелом п'яткової кістки, підтаранний вивих 

стопи, вивих у поперечному суглобі заплесни (Шопара) або заплесно-плесновому 
суглобі (Лісфранка) 

15 

Примітки: 
1. Якщо в зв'язку з переломом або вивихом кісток стопи проводилися оперативні втручання, додатково 
виплачується 2% страхової суми одноразово. 
2. При переломах або вивихах кісток стопи, вказаних в статті 102, страхова виплата проводиться одноразово 
відповідно до пункту цієї статті, що передбачає найбільш важке ушкодження. 
3. Якщо в результаті однієї травми виникнуть ушкодження, перераховані в одному з пунктів статті 102, страхова 
виплата проводиться одноразово у розмірі, зазначеному у такому пункті, незалежно від кількості ускладнень. 
103 УШКОДЖЕННЯ СТОПИ, ЩО СПРИЧИНИЛИ: 

  а) перелом,  що не зрісся, (несправжній суглоб) однієї-двох кісток (за винятком 
п'яткової і таранної кісток) 

5 

  б) перелом, що не зрісся, (несправжній суглоб) трьох і більш кісток, а також таранної 
або п'яткової кістки 

15 

  в) артродез підтаранного суглоба, в поперечному суглобі заплесни (Шопара) або 
заплесно-плесновому суглобі (Лісфранка) 

20 

  г) ампутацію на рівні плесно-фалангових суглобів (відсутність усіх пальців стопи) 30 
  д) ампутацію на рівні плеснових  або заплеснових кісток 40 
  е) ампутацію на рівні таранної, п'яткової кісток (втрата стопи) 50 

Примітки: 
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1. Страхова виплата в зв'язку з ускладненнями травми стопи, передбаченими пунктами «а», «б» або «в» статті 103  
проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої в зв'язку з травмою стопи, у тому випадку, якщо вони 
встановлені закладом охорони здоров’я не раніше ніж через 6 (шість) місяців з дня травми і підтверджені 
документально, а по пунктах «г», «д», «е» статті 103 - незалежно від терміну, що пройшов із дня травми. 
2. Якщо страхова виплата проводиться в зв'язку з ампутацією стопи, додаткова виплата за оперативні втручання, 
післяопераційні рубці не проводиться. 

ПАЛЬЦІ СТОПИ 
104 ПЕРЕЛОМ, ВИВИХ ФАЛАНГИ (ФАЛАНГ), УШКОДЖЕННЯ СУХОЖИЛЛЯ (СУХОЖИЛЬ): 

  а) одного пальця 3 
  б) двох-трьох пальців 5 
  в) чотирьох-п'яти пальців 10 

Примітка: якщо в зв'язку з переломом, вивихом або ушкодженням сухожиль пальця стопи проводилися оперативні 
втручання, додатково виплачується 2% страхової суми одноразово. 
105 ТРАВМАТИЧНА АМПУТАЦІЯ АБО УШКОДЖЕННЯ ПАЛЬЦІВ СТОПИ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО 

АМПУТАЦІЇ: 
  Першого пальця:   
  а) на рівні нігтьової фаланги або міжфалангового суглоба 5 
  б) на рівні основної фаланги або плесно-фалангового суглоба 10 
  Другого, третього, четвертого, п'ятого пальців:   
  в) одного-двох пальців на рівні нігтьових або середніх фаланг 5 
  г) одного-двох пальців на рівні основних фаланг або плесно-фалангового суглобів 10 
  д) трьох-чотирьох пальців на рівні нігтьових або середніх фаланг 15 
  е) трьох-чотирьох пальців на рівні основних фаланг або плесно-нігтьових суглобів 20 

Примітка: 
1. Якщо страхова виплата здійснюється по статті 105, додаткова виплата за оперативні втручання, післяопераційні 
рубці не проводиться. 
2. Якщо в зв'язку з травмою була зроблена ампутація пальця стопи з плесновою кісткою або її частиною, додатково 
виплачується 2% страхової суми одноразово. 
106 УШКОДЖЕННЯ, ЩО СПРИЧИНИЛИ: 

  а) утворення лігатурних свищів 3 
  б) лімфостаз, тромбофлебіт, порушення трофіки 5 
  в) остеомієліт, у тому числі гематогенний остеомієліт 10 

Примітки: 
1. Стаття 106 застосовується при тромбофлебітах, лімфостазі і порушеннях трофіки, що сталися внаслідок травми 
опорно-рухового апарату (за винятком ушкодження великих периферичних судин і нервів), якщо ці ускладнення 
встановлені не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня травми. 
2. Гнійні запалення пальців стопи страховим випадком не вважаються. 
3. Страхова виплата по статті 106 проводиться додатково до страхової виплати, здійсненої раніше в період дії 
договору страхування за будь-якою травмою, виключно у разі, якщо зазначені у статті 106 ушкодження є прямими 
наслідками такої травми. 

107 ТРАВМАТИЧНИЙ ШОК, ГЕМОРАГІЧНИЙ ШОК, ЩО РОЗВИНУВСЯ В ЗВ'ЯЗКУ З 
ТРАВМОЮ 

5 

Примітка: страхова виплата по статті 107 проводиться додатково до виплат, здійснених раніше за будь-якою 
травмою, виключно у разі, якщо зазначені у статті 107 ускладнення є прямими наслідками такої травми. 
108 ГОСТРЕ ОТРУЄННЯ ПРОМИСЛОВИМИ АБО ПОБУТОВИМИ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ ЧИ 

ГАЗАМИ, АСФІКСІЯ, УКУСИ ТВАРИН, ЗМІЙ, ОТРУЙНИХ КОМАХ, ОПІКИ, УРАЖЕННЯ 
БЛИСКАВКОЮ АБО ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ОБМОРОЖЕННЯ виключно у разі 
перебування Застрахованої особи на безперервному цілодобовому стаціонарному 
лікуванні: 

 а) від 6 до 12 календарних днів поспіль 5 
 б) від 13 до 21 календарних днів поспіль 7 
 в) 22 календарні дні поспіль та більше 10 

Примітка:  
1. Якщо у документах закладу охорони здоров’я зазначено, що перераховані у статті 108 нещасні випадки 
спричинили ушкодження будь-яких органів Застрахованої особи, передбачені цією Таблицею, страхова виплата 
здійснюється згідно з відповідними статтями цієї Таблиці. Стаття 108 при цьому не застосовується. 
2. У разі перебування Застрахованої особи на безперервному цілодобовому стаціонарному лікуванні менш ніж 6 
(шість) календарних днів поспіль, страхова виплата не здійснюється. 
3. Страхова виплата у разі настання нещасного випадку, передбаченого статтею 108, проводиться одноразово 
виключно у разі первинного цілодобового стаціонарного лікування. 
109 В разі отримання Застрахованою особою травматичних ушкоджень та/або функціональних 

розладів, не передбачених статтями 1 – 108 цієї Таблиці, страхова виплата проводиться 
виключно у разі перебування Застрахованої особи з приводу отриманого ушкодження на 
безперервному цілодобовому стаціонарному лікуванні не менш ніж 6 (шість) календарних днів 
поспіль та здійснюється одноразово у таких розмірах в залежності від кількості днів вказаного 
лікування: 

 а) від 6 до 12 календарних днів поспіль 2 
 б) від 13 до 21 календарних днів поспіль 3 
 в) 22 календарні дні поспіль та більше 5 
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Доповнення № 1 
до «Таблиці № 1 розмірів страхових виплат у разі  

травматичних ушкоджень та/або функціональних розладів»,  
що зазначена у Додатку № 2.4.А до Правил добровільного  

страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
 
 

Зниження гостроти зору: 

Гострота зору Розмір страхової 

виплати, % 
страхової суми 

Гострота зору Розмір страхової 

виплати, % 
страхової суми До травми Після травми До травми Після травми 

1,0 

0,9 3 

0,7 

0,2 15 

0,7-0,8 5 0,1 20 

0,4-0,6 10 нижче 0,1 30 

0,3 15 0,0 40 

0,2 20 

0,6 

0,4-0,5 5 

0,1 30 0,2-0,3 10 

нижче 0,1 40 0,1 15 

0,0 50 нижче 0,1 20 

0,9 

0,8 3 0,0 25 

0,6-0,7 5 

0,5 

0,3-0,4 5 

0,4-0,5 10 0,1-0,2 10 

0,3 15 нижче 0,1 15 

0,2 20 0,0 20 

0,1 30 

0,4 

0,2-0,3 5 

нижче 0,1 40 0,1 10 

0,0 50 нижче 0,1 15 

0,8 

0,7 3 0,0 20 

0,6 5 

0,3 

0,1-0,2 5 

0,4-0,5 10 нижче 0,1 10 

0,3 15 0,0 20 

0,2 20 

0,2 

0,1 5 

0,1 30 нижче 0,1 10 

нижче 0,1 40 0,0 20 

0,0 50 
0,1 

нижче 0,1 10 

0,7 

0,6 3 0,0 20 

0,5 5 
нижче 0,1 0,0 20 

0,3-0,4 10 

 
 



Додаток № 2.4.Б  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Додаток № 1 
до «Таблиці № 1 розмірів страхових виплат у разі  

травматичних ушкоджень та/або функціональних розладів»,  
що зазначена у Додатку № 2.4.А до Правил добровільного  

страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
 
 

Таблиця № 1 розмірів страхових виплат у разі травматичних ушкоджень та/або 
функціональних розладів (Додаток № 2.4.А до Правил добровільного страхування життя 
№ 01-2 (нова редакція)), надалі – Таблиця, може бути доповнена статтею 110 такого змісту:  
 

Стат
тя 

Характер ушкодження 

Розмір 
виплати, 

% від 
страхової 

суми 

110 ІНШІ УШКОДЖЕННЯ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТТЯМИ  1 – 109 ЦІЄЇ ТАБЛИЦІ 

 В разі отримання Застрахованою особою травматичних ушкоджень та/або функціональних 
розладів, не передбачених статтями 1 – 109 цієї Таблиці, які призвели до втрати працездатності, 
страхова виплата проводиться виключно у разі перебування Застрахованої особи з приводу 
отриманого травматичного ушкодження на безперервному стаціонарному та/або амбулаторному 
лікуванні не менш ніж 5 (п’ять) календарних днів поспіль та здійснюється у розмірі 0,15% 
страхової суми за кожен день такої непрацездатності, починаючи з першого дня, але не більше 
ніж за 60 (шістдесят) календарних днів непрацездатності за одним нещасним випадком і у 
сукупності не більше ніж за 120 (сто двадцять) календарних днів протягом одного страхового 
року дії програми страхування. Страхова виплата за одним нещасним випадком проводиться 
одноразово у разі первинного лікування Застрахованої особи з приводу отриманого ушкодження. 
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до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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ТАБЛИЦЯ № 2 
РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ  ВИПЛАТ У РАЗІ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ  

ТА/АБО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ 

Ста

ття 
Характер ушкодження 

Розмір 
виплати, % 

від страхової 
суми 

1 Струс головного мозку при терміні стаціонарного лікування 14 днів і більше 10 

2 Забій головного мозку, субарахноїдальний крововилив 15 

3 Переломи кісток (в т.ч. відриви їх фрагментів), крім кісток грудної клітки, хребта: 

 черепа (основи черепа, лицьового скелета), крім кісток носа;  

 плечового пояса; верхніх кінцівок, крім кісток кисті та пальців; 

 таза, нижньої кінцівки, крім кісток ступні та пальців, 

а саме: 

 

3.1 перелом однієї кістки 5 

3.2 а) переломи двох кісток або 10 

б) подвійний перелом однієї кістки або  

в) перелом однієї кістки та розрив одного і більше сполучень 

3.3 а) переломи трьох і більше кісток або 20 

б) перелом двох кісток та розрив двох і більше сполучень 

4 Перелом тіл, дужок і суглобових відростків хребта за винятком крижової кістки та 
куприка: 

 

4.1 одного-двох 20 

4.2 трьох-п’яти 30 

4.3 шести і більше 40 

5 Ушкодження грудної клітки і її органів, а саме:  

5.1 переломи 3 (трьох) і більше ребер 10 

5.2 перелом грудини та 2 (двох) і більше ребер 10 

5.3 ушкодження, що спричинило видалення частки, частини легені  25 

5.4 ушкодження, що спричинило видалення однієї легені 50 

6 Ушкодження органів черевної порожнини та порожнини таза, а саме:  

6.1 ушкодження печінки, що спричинили:  

а) ушивання розривів печінки та/або видалення жовчного міхура 15 

б) видалення частини печінки 25 

6.2 ушкодження селезінки, що спричинили її видалення 25 

6.3 ушкодження шлунку, підшлункової залози, кишечнику, що спричинили резекцію 

одного або кількох вказаних органів 

25 

6.4 ушкодження органів сечостатевої системи, що спричинили:  

а) видалення частини нирки 25 

б) видалення однієї нирки 50 

в) оперативні втручання, пов’язані з травмами сечового міхура, сечівника, 

сечоводу 

15 

г) видалення яєчника, маткової труби, яєчка 15 

д) видалення обох яєчників, маткових труб, яєчок, матки, статевого члена 50 

є) переривання вагітності 10 

7 Частковий розрив спинного мозку 50 

8 Повний розрив спинного мозку 80 

9 Часткова (на рівні передпліччя та вище) або повна втрата (ампутація) однієї 

верхньої кінцівки  

70 

10 Часткова (на рівні гомілки та вище) або повна втрата (ампутація) однієї нижньої 
кінцівки  

80 

11 Повна необоротна втрата (видалення) одного ока 35 

12 Повна необоротна втрата (видалення) обох очей  80 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
критичного захворювання (1) 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
хвороба Застрахованої особи, вперше діагностована в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою є вперше виявлене у Застрахованої особи в 
період дії цієї програми критичне захворювання, визначення якого наведене нижче, а саме: 

2.2.1. Рак.  

2.2.1.1. Визначення: злоякісне новоутворення, яке характеризується неконтрольованим 
ростом і розповсюдженням злоякісних клітин, що супроводжується їх інвазією в тканини, 
які гістологічно відрізняються від пухлинних.  

2.2.1.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.1.2.1. будь-який неінвазивний рак (рак in situ); 

2.2.1.2.2. передракові стани;  

2.2.1.2.3. пограничні пухлини або пухлини з низьким потенціалом злоякісності;  

2.2.1.2.4. дисплазія шийки матки CIN-1, CIN-2 або CIN-3; 

2.2.1.2.5. злоякісні пухлини шкіри, крім злоякісної меланоми з інвазією за межі 
епідермісу; 

2.2.1.2.6. злоякісні захворювання передміхурової залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і 
вище (за класифікацією TNM);  

2.2.1.2.7. папілярна карцинома щитоподібної залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і вище 
(за класифікацією TNM);  

2.2.1.2.8. хвороба Ходжкіна (лімфома Ходжкіна) і неходжкінська лімфома, крім лімфом 
стадії 2 і вище по Енн-Арборській класифікації;  

2.2.1.2.9. всі види лейкозів (лейкемії), які не призвели до анемії; будь-яка 
гастроінтестинальна стромальна пухлина (ГІСП, або GIST), крім пухлин стадії T2N0M0 і 
вище (за класифікацією TNM) і крім пухлин з рівнем мітотичної активності > 5/50 полів 
зору. 

2.2.1.3. Діагноз повинен бути підтверджений результатом гістологічного або (в разі 
системних злоякісних захворювань) цитологічного дослідження. Страхова виплата не 
проводиться у разі виявлення ракових клітин або їх генетичного матеріалу виключно 
біохімічними або молекулярними методами (в тому числі із застосуванням протеомних 
технологій або технологій, заснованих на дослідженні ДНК чи РНК) без підтверджуючого 
гістологічного дослідження. 

2.3. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, якщо 
відповідний діагноз був вперше встановлений в період дії цієї програми, що підтверджується 
документами закладів охорони здоров’я. 
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3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1.5, 5.2.1.7 –
 5.2.1.10, 5.2.5 Правил, якщо інше не передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Якщо це передбачено Договором, у кожну п’яту річницю дії цього додаткового 
страхування розмір страхового тарифу може змінитися (збільшитися або зменшитися) на 
основі проведених актуарних розрахунків. 

4.3. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.4. Страхова сума фіксована.  

4.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

4.6. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова 
виплата проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування та періоду 
виживання, встановлених для цієї програми, а саме: 

4.6.1. період виживання становить 28 (двадцять вісім) календарних днів з дня 
діагностування критичного захворювання. Страхова виплата проводиться за умови, що 
Застрахована особа є живою на наступний після закінчення періоду виживання день, тобто, 
на 29-тий день з дня діагностування критичного захворювання, що підтверджується 
документально; 

4.6.2. період очікування становить 90 (дев’яносто) календарних днів та застосовується у 
таких випадках: 

4.6.2.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Застрахованою особою в такому періоді очікування не визнається страховим, страхова 
виплата за таким випадком не проводиться;  

4.6.2.2. з дня збільшення розміру страхової суми за цією програмою страхування (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування страхова виплата проводиться у розмірі страхової суми, 
встановленої у Договорі для цієї програми страхування до проведення такого збільшення. 

4.7. В разі продовження дії цієї програми на таких самих умовах протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту припинення дії попередньої програми на випадок критичного 
захворювання, якщо це передбачено Договором, положення пункту 4.6.2 цієї програми не 
застосовується до осіб, у яких строк дії програми на випадок критичного захворювання на 
дату такого продовження перевищує встановлений програмою період очікування. 

4.8. Договором можуть бути встановлені інші умови щодо строку та/або застосування 
періоду виживання та/або періоду очікування за цією програмою. 
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5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач не раніше ніж на наступний день 
після закінчення періоду виживання повинен надати Страховику належним чином оформлені 
та засвідчені документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, 
причини та обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми (рак): 

5.1.2.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.2.2. результати гістологічних (в разі системних злоякісних захворювань – 
цитологічних) досліджень. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил, та надані Страховику не пізніше ніж через 60 
(шістдесят) календарних днів з дня їх видачі компетентними органами. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.5.2 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
критичного захворювання (6) 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи, вперше діагностована в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є вперше виявлене у Застрахованої особи в 
період дії цієї програми захворювання та/або стан, а також проведення Застрахованій особі 
оперативних втручань з приводу нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми, 
або первинно діагностованого в період дії програми захворювання, перелік та визначення 
яких наведені нижче, які надалі називаються критичними, а саме: 

2.2.1. Рак.  

2.2.1.1. Визначення: злоякісне новоутворення, яке характеризується неконтрольованим 
ростом і розповсюдженням злоякісних клітин, що супроводжується їх інвазією в тканини, 
які гістологічно відрізняються від пухлинних.  

2.2.1.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.1.2.1. будь-який неінвазивний рак (рак in situ); 

2.2.1.2.2. передракові стани;  

2.2.1.2.3. пограничні пухлини або пухлини з низьким потенціалом злоякісності;  

2.2.1.2.4. дисплазія шийки матки CIN-1, CIN-2 або CIN-3; 

2.2.1.2.5. злоякісні пухлини шкіри, крім злоякісної меланоми з інвазією за межі 
епідермісу; 

2.2.1.2.6. злоякісні захворювання передміхурової залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і 
вище (за класифікацією TNM);  

2.2.1.2.7. папілярна карцинома щитоподібної залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і вище 
(за класифікацією TNM);  

2.2.1.2.8. хвороба Ходжкіна (лімфома Ходжкіна) і неходжкінська лімфома, крім лімфом 
стадії 2 і вище по Енн-Арборській класифікації;  

2.2.1.2.9. всі види лейкозів (лейкемії), які не призвели до анемії; будь-яка 
гастроінтестинальна стромальна пухлина (ГІСП, або GIST), крім пухлин стадії T2N0M0 і 
вище (за класифікацією TNM) і крім пухлин з рівнем мітотичної активності > 5/50 полів 
зору. 

2.2.1.3. Діагноз повинен бути підтверджений результатом гістологічного або (в разі 
системних злоякісних захворювань) цитологічного дослідження. Страхова виплата не 
проводиться у разі виявлення ракових клітин або їх генетичного матеріалу виключно 
біохімічними або молекулярними методами (в тому числі із застосуванням протеомних 
технологій або технологій, заснованих на дослідженні ДНК чи РНК) без підтверджуючого 
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гістологічного дослідження. 

2.2.2. Інфаркт міокарда.  

2.2.2.1. Визначення: відмирання частини серцевого м’язу в результаті недостатнього 
кровопостачання у відповідній зоні.  

2.2.2.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених ознак 
захворювання:: 

2.2.2.2.1. типовий біль в центральній частині грудної клітини;  

2.2.2.2.2. збільшення рівня специфічних серцевих маркерів (в тому числі 
креатинфосфокінази-МВ) вище загальноприйнятих меж нормальних значень або рівень 
тропоніну-T або тропоніну-I  500 нг/л та більше;  

2.2.2.2.3. нові електрокардіографічні зміни, які характерні для інфаркту міокарда;  

2.2.2.2.4. підтверджене зниження функції лівого шлуночка (зниження фракції викиду 
лівого шлуночка або значна гіпокінезія, акінезія або аномалії руху стінки, зумовлені 
інфарктом міокарда). 

2.2.2.3. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.2.3.1. інфаркти міокарду без змін сегменту ST при електрокардіографічних 
дослідженнях та зі збільшенням показників тропоніну I або Т при обстеженні крові; 

2.2.2.3.2. інші гострі коронарні синдроми, такі як стабільна/нестабільна стенокардія; 

2.2.2.3.3. безболісний інфаркт міокарда. 

2.2.3. Інсульт.  

2.2.3.1. Визначення: будь-які цереброваскулярні зміни, що викликають неврологічну 
симптоматику тривалістю більше ніж 24 години поспіль та включають відмирання частин 
мозкової тканини, геморагію або емболію.  

2.2.3.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених ознак 
захворювання: 

2.2.3.2.1. типові клінічні симптоми інсульту; 

2.2.3.2.2. результати комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії головного 
мозку або іншого достовірного візуалізуючого дослідження підтверджують діагноз 
інсульту; 

2.2.3.2.3. в результаті інсульту розвинувся постійний неврологічний дефіцит тієї 
частини тіла, яка контролюється ураженою ділянкою головного мозку. Оцінка 
неврологічного дефіциту може бути проведена не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня 
встановлення заключного діагнозу інсульту.  

2.2.3.3. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.3.3.1. минущі (тимчасові) ішемічні порушення мозкового кровообігу;  

2.2.3.3.2. транзиторна ішемічна атака (ТІА); 

2.2.3.3.3. травматичні ушкодження головного мозку або кровоносних судин головного 
мозку; 

2.2.3.3.4. неврологічні симптоми, що виникають внаслідок мігрені; 

2.2.3.3.5. неврологічні зміни тривалістю менше ніж 3 (три) місяці поспіль; 

2.2.3.3.6. лакунарні інсульти без неврологічної симптоматики. 

2.2.4. Хірургічна операція на відкритому серці (аортокоронарне шунтування).  

2.2.4.1. Визначення: фактично проведена за рекомендацією лікаря-кардіолога операція 
обхідного аортокоронарного шунтування на відкритому серці шляхом торакотомії з метою 
корекції або лікування однієї або кількох коронарних артерій. Необхідність проведення 
операції повинна підтверджуватись висновками коронарної ангіографії.  

2.2.4.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.4.2.1. інші методи лікування, які не проводяться на відкритому серці, в тому числі, 
балонна ангіопластика, стентування, внутрішньосудинні або ендоскопічні маніпуляції, 
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лазерна або інші неінвазивні процедури; 

2.2.4.2.2. лапароскопічні хірургічні втручання. 

2.2.5. Трансплантація життєво важливих органів.  

2.2.5.1. Визначення: фактично проведена за рекомендацією лікаря-фахівця відповідного 
профілю операція з приводу пересадки  від людини до людини, а саме від донора 
Застрахованій особі-реципієнту, одного чи кількох наступних важливих органів: серця, 
легені, печінки, нирки, підшлункової залози або кісткового мозку (з використанням 
гемопоетичних стовбурових клітин з попередньою повною абляцією кісткового мозку 
реципієнта).  

2.2.5.2. Страховим випадком не вважається трансплантація інших органів, частин 
органів, будь-яких тканин чи клітин (окрім клітин кісткового мозку). 

2.2.6. Ниркова недостатність в термінальній стадії.  

2.2.6.1. Визначення: термінальна стадія ниркової недостатності, при якій встановлено 
незворотні порушення функцій обох нирок, в результаті чого був розпочатий постійний 
нирковий діаліз та/або проведена операція з пересадки донорської нирки. 

2.2.6.2. Страховим випадком не вважається: 

2.2.6.2.1. ниркова недостатність в стадії компенсації;  

2.2.6.2.2. ниркова недостатність з відсутністю необхідності в постійному нирковому 
діалізі або трансплантації нирки. 

2.3. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, якщо: 

2.3.1. відповідний діагноз був вперше встановлений в період дії цієї програми або  

2.3.2. в період дії цієї програми Застрахованій особі було проведено оперативне втручання 
з приводу первинно діагностованого у період дії цієї програми захворювання,  

що підтверджується документами закладів охорони здоров’я та інших компетентних органів. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Якщо це передбачено Договором, у кожну п’яту річницю дії цього додаткового 
страхування розмір страхового тарифу може змінитися (збільшитися або зменшитися) на 
основі проведених актуарних розрахунків. 

4.3. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.4. Страхова сума фіксована.  

4.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, тільки за одним випадком з 
переліку, надалі дія цієї програми припиняється, якщо інше не передбачено Договором. 
Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими програмами 
страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено Договором. 
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4.6. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова 
виплата проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування та періоду 
виживання, встановлених для цієї програми, а саме: 

4.6.1. період виживання становить 28 (двадцять вісім) календарних днів з дня 
діагностування одного із станів, визначених як критичне захворювання, або з дня 
проведення оперативного втручання, передбаченого цією програмою страхування. 
Страхова виплата проводиться за умови, що Застрахована особа є живою на наступний 
після закінчення періоду виживання день, тобто, на 29-тий день з дня діагностування 
критичного захворювання чи проведення операції, що підтверджується документально; 

4.6.2. період очікування становить 90 (дев’яносто) календарних днів та застосовується у 
таких випадках: 

4.6.2.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Застрахованою особою в такому періоді очікування не визнається страховим, страхова 
виплата за таким випадком не проводиться;  

4.6.2.2. з дня збільшення розміру страхової суми за цією програмою страхування (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування страхова виплата проводиться у розмірі страхової суми, 
встановленої у Договорі для цієї програми страхування до проведення такого збільшення. 

Період очікування не застосовується до критичних захворювань, які сталися у 
результаті нещасного випадку, що трапився протягом періоду очікування. 

4.7. В разі продовження дії цієї програми на таких самих умовах протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту припинення дії попередньої програми на випадок критичного 
захворювання, якщо це передбачено Договором, положення пункту 4.6.2 цієї програми не 
застосовується до осіб, у яких строк дії програми на випадок критичного захворювання на 
дату такого продовження перевищує встановлений програмою період очікування. 

4.8. Договором можуть бути встановлені інші умови щодо строку та/або застосування 
періоду виживання та/або періоду очікування за цією програмою. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач не раніше ніж на наступний день 
після закінчення періоду виживання (а у разі, якщо для певного критичного захворювання 
встановлений спеціальний строк (щодо наявності симптоматики, проведення огляду і т.і.) – 
після закінчення такого строку) повинен надати Страховику належним чином оформлені та 
засвідчені документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини 
та обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил у разі, якщо критичне захворювання 
сталося в результаті нещасного випадку; 

5.1.3. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми (рак): 

5.1.3.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.3.2. результати гістологічних (в разі системних злоякісних захворювань – 
цитологічних) досліджень; 

5.1.4. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми 
(інфаркт міокарда): 

5.1.4.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.4.2. результати біохімічних досліджень крові в динаміці захворювання з обов’язковим 
визначенням серцевих ензимів (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК тощо);  

5.1.4.3. результати електрокардіографій та ехокардіографій з висновками профільних 
лікарів в динаміці захворювання; 
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5.1.5. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.3 цієї програми 
(інсульт): 

5.1.5.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.5.2. результати даних комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії головного 
мозку , що підтверджують встановлений діагноз;  

5.1.5.3. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.6. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.4 цієї програми 
(хірургічна операція на відкритому серці (аортокоронарне шунтування): 

5.1.6.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.6.2. висновки коронарної ангіографії;  

5.1.6.3. результати обстеження за допомогою інструментальних методів дослідження, 
проведені після операції; 

5.1.7. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.5 цієї програми 
(трансплантація життєво важливих органів): 

5.1.7.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання;  

5.1.7.2. результати обстеження життєво важливого органу за допомогою 
інструментальних методів дослідження до та після операції; 

5.1.7.3. висновок профільного лікаря про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.8. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.6 цієї програми 
(ниркова недостатність в термінальній стадії): 

5.1.8.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.8.2. висновок лікаря-нефролога чи уролога про встановлення заключного діагнозу. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил, та надані Страховику не пізніше ніж через 60 
(шістдесят) календарних днів з дня їх видачі компетентними органами. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.5.3 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
критичного захворювання (7) 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи, вперше діагностована в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є вперше виявлене у Застрахованої особи в 
період дії цієї програми захворювання та/або стан, а також проведення Застрахованій особі 
оперативних втручань з приводу нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми, 
або первинно діагностованого в період дії програми захворювання, перелік та визначення 
яких наведені нижче, які надалі називаються критичними, а саме: 

2.2.1. Рак.  

2.2.1.1. Визначення: злоякісне новоутворення, яке характеризується неконтрольованим 
ростом і розповсюдженням злоякісних клітин, що супроводжується їх інвазією в тканини, 
які гістологічно відрізняються від пухлинних.  

2.2.1.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.1.2.1. будь-який неінвазивний рак (рак in situ); 

2.2.1.2.2. передракові стани;  

2.2.1.2.3. пограничні пухлини або пухлини з низьким потенціалом злоякісності;  

2.2.1.2.4. дисплазія шийки матки CIN-1, CIN-2 або CIN-3; 

2.2.1.2.5. злоякісні пухлини шкіри, крім злоякісної меланоми з інвазією за межі 
епідермісу; 

2.2.1.2.6. злоякісні захворювання передміхурової залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і 
вище (за класифікацією TNM);  

2.2.1.2.7. папілярна карцинома щитоподібної залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і вище 
(за класифікацією TNM);  

2.2.1.2.8. хвороба Ходжкіна (лімфома Ходжкіна) і неходжкінська лімфома, крім лімфом 
стадії 2 і вище по Енн-Арборській класифікації;  

2.2.1.2.9. всі види лейкозів (лейкемії), які не призвели до анемії; будь-яка 
гастроінтестинальна стромальна пухлина (ГІСП, або GIST), крім пухлин стадії T2N0M0 і 
вище (за класифікацією TNM) і крім пухлин з рівнем мітотичної активності > 5/50 полів 
зору. 

2.2.1.3. Діагноз повинен бути підтверджений результатом гістологічного або (в разі 
системних злоякісних захворювань) цитологічного дослідження. Страхова виплата не 
проводиться у разі виявлення ракових клітин або їх генетичного матеріалу виключно 
біохімічними або молекулярними методами (в тому числі із застосуванням протеомних 
технологій або технологій, заснованих на дослідженні ДНК чи РНК) без підтверджуючого 
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гістологічного дослідження. 

2.2.2. Інфаркт міокарда.  

2.2.2.1. Визначення: відмирання частини серцевого м’язу в результаті недостатнього 
кровопостачання у відповідній зоні.  

2.2.2.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених ознак 
захворювання:: 

2.2.2.2.1. типовий біль в центральній частині грудної клітини;  

2.2.2.2.2. збільшення рівня специфічних серцевих маркерів (в тому числі 
креатинфосфокінази-МВ) вище загальноприйнятих меж нормальних значень або рівень 
тропоніну-T або тропоніну-I  500 нг/л та більше;  

2.2.2.2.3. нові електрокардіографічні зміни, які характерні для інфаркту міокарда;  

2.2.2.2.4. підтверджене зниження функції лівого шлуночка (зниження фракції викиду 
лівого шлуночка або значна гіпокінезія, акінезія або аномалії руху стінки, зумовлені 
інфарктом міокарда). 

2.2.2.3. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.2.3.1. інфаркти міокарду без змін сегменту ST при електрокардіографічних 
дослідженнях та зі збільшенням показників тропоніну I або Т при обстеженні крові; 

2.2.2.3.2. інші гострі коронарні синдроми, такі як стабільна/нестабільна стенокардія; 

2.2.2.3.3. безболісний інфаркт міокарда. 

2.2.3. Інсульт.  

2.2.3.1. Визначення: будь-які цереброваскулярні зміни, що викликають неврологічну 
симптоматику тривалістю більше ніж 24 години поспіль та включають відмирання частин 
мозкової тканини, геморагію або емболію.  

2.2.3.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених ознак 
захворювання: 

2.2.3.2.1. типові клінічні симптоми інсульту; 

2.2.3.2.2. результати комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії головного 
мозку або іншого достовірного візуалізуючого дослідження підтверджують діагноз 
інсульту; 

2.2.3.2.3. в результаті інсульту розвинувся постійний неврологічний дефіцит тієї 
частини тіла, яка контролюється ураженою ділянкою головного мозку. Оцінка 
неврологічного дефіциту може бути проведена не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня 
встановлення заключного діагнозу інсульту.  

2.2.3.3. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.3.3.1. минущі (тимчасові) ішемічні порушення мозкового кровообігу;  

2.2.3.3.2. транзиторна ішемічна атака (ТІА); 

2.2.3.3.3. травматичні ушкодження головного мозку або кровоносних судин головного 
мозку; 

2.2.3.3.4. неврологічні симптоми, що виникають внаслідок мігрені; 

2.2.3.3.5. неврологічні зміни тривалістю менше ніж 3 (три) місяці поспіль; 

2.2.3.3.6. лакунарні інсульти без неврологічної симптоматики. 

2.2.4. Хірургічна операція на відкритому серці (аортокоронарне шунтування).  

2.2.4.1. Визначення: фактично проведена за рекомендацією лікаря-кардіолога операція 
обхідного аортокоронарного шунтування на відкритому серці шляхом торакотомії з метою 
корекції або лікування однієї або кількох коронарних артерій. Необхідність проведення 
операції повинна підтверджуватись висновками коронарної ангіографії.  

2.2.4.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.4.2.1. інші методи лікування, які не проводяться на відкритому серці, в тому числі, 
балонна ангіопластика, стентування, внутрішньосудинні або ендоскопічні маніпуляції, 
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лазерна або інші неінвазивні процедури; 

2.2.4.2.2. лапароскопічні хірургічні втручання. 

2.2.5. Трансплантація життєво важливих органів.  

2.2.5.1. Визначення: фактично проведена за рекомендацією лікаря-фахівця відповідного 
профілю операція з приводу пересадки  від людини до людини, а саме від донора 
Застрахованій особі-реципієнту, одного чи кількох наступних важливих органів: серця, 
легені, печінки, нирки, підшлункової залози або кісткового мозку (з використанням 
гемопоетичних стовбурових клітин з попередньою повною абляцією кісткового мозку 
реципієнта).  

2.2.5.2. Страховим випадком не вважається трансплантація інших органів, частин 
органів, будь-яких тканин чи клітин (окрім клітин кісткового мозку). 

2.2.6. Ниркова недостатність в термінальній стадії.  

2.2.6.1. Визначення: термінальна стадія ниркової недостатності, при якій встановлено 
незворотні порушення функцій обох нирок, в результаті чого був розпочатий постійний 
нирковий діаліз та/або проведена операція з пересадки донорської нирки. 

2.2.6.2. Страховим випадком не вважається: 

2.2.6.2.1. ниркова недостатність в стадії компенсації;  

2.2.6.2.2. ниркова недостатність з відсутністю необхідності в постійному нирковому 
діалізі або трансплантації нирки. 

2.2.7. Параліч. 

2.2.7.1. Визначення: постійна та повна втрата функції двох і більше кінцівок у результаті 
травми або захворювання спинного мозку. Під кінцівкою розуміють цілком всю руку або 
всю ногу, включаючи кисть та/або стопу. 

2.2.7.2. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо зазначений стан триває не 
менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня встановлення заключного діагнозу та 
підтверджується медичною документацією.  

2.2.7.3. Страховим випадком не вважається гостра демієлонізуюча 
полірадікулонейропатія Гієна- Барре. 

2.3. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, якщо: 

2.3.1. відповідний діагноз був вперше встановлений в період дії цієї програми або  

2.3.2. в період дії цієї програми Застрахованій особі було проведено оперативне втручання 
з приводу первинно діагностованого у період дії цієї програми захворювання,  

що підтверджується документами закладів охорони здоров’я та інших компетентних органів. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Якщо це передбачено Договором, у кожну п’яту річницю дії цього додаткового 
страхування розмір страхового тарифу може змінитися (збільшитися або зменшитися) на 
основі проведених актуарних розрахунків. 

4.3. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
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страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.4. Страхова сума фіксована.  

4.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, тільки за одним випадком з 
переліку, надалі дія цієї програми припиняється, якщо інше не передбачено Договором. 
Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими програмами 
страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

4.6. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова 
виплата проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування та періоду 
виживання, встановлених для цієї програми, а саме: 

4.6.1. період виживання становить 28 (двадцять вісім) календарних днів з дня 
діагностування одного із станів, визначених як критичне захворювання, або з дня 
проведення оперативного втручання, передбаченого цією програмою страхування. 
Страхова виплата проводиться за умови, що Застрахована особа є живою на наступний 
після закінчення періоду виживання день, тобто, на 29-тий день з дня діагностування 
критичного захворювання чи проведення операції, що підтверджується документально; 

4.6.2. період очікування становить 90 (дев’яносто) календарних днів та застосовується у 
таких випадках: 

4.6.2.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Застрахованою особою в такому періоді очікування не визнається страховим, страхова 
виплата за таким випадком не проводиться;  

4.6.2.2. з дня збільшення розміру страхової суми за цією програмою страхування (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування страхова виплата проводиться у розмірі страхової суми, 
встановленої у Договорі для цієї програми страхування до проведення такого збільшення. 

Період очікування не застосовується до критичних захворювань, які сталися у 
результаті нещасного випадку, що трапився протягом періоду очікування. 

4.7. В разі продовження дії цієї програми на таких самих умовах протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту припинення дії попередньої програми на випадок критичного 
захворювання, якщо це передбачено Договором, положення пункту 4.6.2 цієї програми не 
застосовується до осіб, у яких строк дії програми на випадок критичного захворювання на 
дату такого продовження перевищує встановлений програмою період очікування. 

4.8. Договором можуть бути встановлені інші умови щодо строку та/або застосування 
періоду виживання та/або періоду очікування за цією програмою. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач не раніше ніж на наступний день 
після закінчення періоду виживання (а у разі, якщо для певного критичного захворювання 
встановлений спеціальний строк (щодо наявності симптоматики, проведення огляду і т.і.) – 
після закінчення такого строку) повинен надати Страховику належним чином оформлені та 
засвідчені документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини 
та обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил у разі, якщо критичне захворювання 
сталося в результаті нещасного випадку; 

5.1.3. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми (рак): 

5.1.3.1. виписний епікриз з історії хвороби; 
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5.1.3.2. результати гістологічних (в разі системних злоякісних захворювань – 
цитологічних) досліджень; 

5.1.4. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми 
(інфаркт міокарда): 

5.1.4.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.4.2. результати біохімічних досліджень крові в динаміці захворювання з обов’язковим 
визначенням серцевих ензимів (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК тощо);  

5.1.4.3. результати електрокардіографій та ехокардіографій з висновками профільних 
лікарів в динаміці захворювання; 

5.1.5. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.3 цієї програми 
(інсульт): 

5.1.5.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.5.2. результати даних комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії головного 
мозку , що підтверджують встановлений діагноз;  

5.1.5.3. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.6. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.4 цієї програми 
(хірургічна операція на відкритому серці (аортокоронарне шунтування): 

5.1.6.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.6.2. висновки коронарної ангіографії;  

5.1.6.3. результати обстеження за допомогою інструментальних методів дослідження, 
проведені після операції; 

5.1.7. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.5 цієї програми 
(трансплантація життєво важливих органів): 

5.1.7.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання;  

5.1.7.2. результати обстеження життєво важливого органу за допомогою 
інструментальних методів дослідження до та після операції; 

5.1.7.3. висновок профільного лікаря про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.8. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.6 цієї програми 
(ниркова недостатність в термінальній стадії): 

5.1.8.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.8.2. висновок лікаря-нефролога чи уролога про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.9. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.7 цієї програми 
(параліч): 

5.1.9.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.9.2. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил, та надані Страховику не пізніше ніж через 60 
(шістдесят) календарних днів з дня їх видачі компетентними органами. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  
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6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.5.4 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
критичного захворювання (11) 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи, вперше діагностована в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є вперше виявлене у Застрахованої особи в 
період дії цієї програми захворювання та/або стан, а також проведення Застрахованій особі 
оперативних втручань з приводу нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми, 
або первинно діагностованого в період дії програми захворювання, перелік та визначення 
яких наведені нижче, які надалі називаються критичними, а саме: 

2.2.1. Рак.  

2.2.1.1. Визначення: злоякісне новоутворення, яке характеризується неконтрольованим 
ростом і розповсюдженням злоякісних клітин, що супроводжується їх інвазією в тканини, 
які гістологічно відрізняються від пухлинних.  

2.2.1.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.1.2.1. будь-який неінвазивний рак (рак in situ); 

2.2.1.2.2. передракові стани;  

2.2.1.2.3. пограничні пухлини або пухлини з низьким потенціалом злоякісності;  

2.2.1.2.4. дисплазія шийки матки CIN-1, CIN-2 або CIN-3; 

2.2.1.2.5. злоякісні пухлини шкіри, крім злоякісної меланоми з інвазією за межі 
епідермісу; 

2.2.1.2.6. злоякісні захворювання передміхурової залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і 
вище (за класифікацією TNM);  

2.2.1.2.7. папілярна карцинома щитоподібної залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і вище 
(за класифікацією TNM);  

2.2.1.2.8. хвороба Ходжкіна (лімфома Ходжкіна) і неходжкінська лімфома, крім лімфом 
стадії 2 і вище по Енн-Арборській класифікації;  

2.2.1.2.9. всі види лейкозів (лейкемії), які не призвели до анемії; будь-яка 
гастроінтестинальна стромальна пухлина (ГІСП, або GIST), крім пухлин стадії T2N0M0 і 
вище (за класифікацією TNM) і крім пухлин з рівнем мітотичної активності > 5/50 полів 
зору. 

2.2.1.3. Діагноз повинен бути підтверджений результатом гістологічного або (в разі 
системних злоякісних захворювань) цитологічного дослідження. Страхова виплата не 
проводиться у разі виявлення ракових клітин або їх генетичного матеріалу виключно 
біохімічними або молекулярними методами (в тому числі із застосуванням протеомних 
технологій або технологій, заснованих на дослідженні ДНК чи РНК) без підтверджуючого 
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гістологічного дослідження. 

2.2.2. Інфаркт міокарда.  

2.2.2.1. Визначення: відмирання частини серцевого м’язу в результаті недостатнього 
кровопостачання у відповідній зоні.  

2.2.2.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених ознак 
захворювання:: 

2.2.2.2.1. типовий біль в центральній частині грудної клітини;  

2.2.2.2.2. збільшення рівня специфічних серцевих маркерів (в тому числі 
креатинфосфокінази-МВ) вище загальноприйнятих меж нормальних значень або рівень 
тропоніну-T або тропоніну-I  500 нг/л та більше;  

2.2.2.2.3. нові електрокардіографічні зміни, які характерні для інфаркту міокарда;  

2.2.2.2.4. підтверджене зниження функції лівого шлуночка (зниження фракції викиду 
лівого шлуночка або значна гіпокінезія, акінезія або аномалії руху стінки, зумовлені 
інфарктом міокарда). 

2.2.2.3. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.2.3.1. інфаркти міокарду без змін сегменту ST при електрокардіографічних 
дослідженнях та зі збільшенням показників тропоніну I або Т при обстеженні крові; 

2.2.2.3.2. інші гострі коронарні синдроми, такі як стабільна/нестабільна стенокардія; 

2.2.2.3.3. безболісний інфаркт міокарда. 

2.2.3. Інсульт.  

2.2.3.1. Визначення: будь-які цереброваскулярні зміни, що викликають неврологічну 
симптоматику тривалістю більше ніж 24 години поспіль та включають відмирання частин 
мозкової тканини, геморагію або емболію.  

2.2.3.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених ознак 
захворювання: 

2.2.3.2.1. типові клінічні симптоми інсульту; 

2.2.3.2.2. результати комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії головного 
мозку або іншого достовірного візуалізуючого дослідження підтверджують діагноз 
інсульту; 

2.2.3.2.3. в результаті інсульту розвинувся постійний неврологічний дефіцит тієї 
частини тіла, яка контролюється ураженою ділянкою головного мозку. Оцінка 
неврологічного дефіциту може бути проведена не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня 
встановлення заключного діагнозу інсульту.  

2.2.3.3. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.3.3.1. минущі (тимчасові) ішемічні порушення мозкового кровообігу;  

2.2.3.3.2. транзиторна ішемічна атака (ТІА); 

2.2.3.3.3. травматичні ушкодження головного мозку або кровоносних судин головного 
мозку; 

2.2.3.3.4. неврологічні симптоми, що виникають внаслідок мігрені; 

2.2.3.3.5. неврологічні зміни тривалістю менше ніж 3 (три) місяці поспіль; 

2.2.3.3.6. лакунарні інсульти без неврологічної симптоматики. 

2.2.4. Хірургічна операція на відкритому серці (аортокоронарне шунтування).  

2.2.4.1. Визначення: фактично проведена за рекомендацією лікаря-кардіолога операція 
обхідного аортокоронарного шунтування на відкритому серці шляхом торакотомії з метою 
корекції або лікування однієї або кількох коронарних артерій. Необхідність проведення 
операції повинна підтверджуватись висновками коронарної ангіографії.  

2.2.4.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.4.2.1. інші методи лікування, які не проводяться на відкритому серці, в тому числі, 
балонна ангіопластика, стентування, внутрішньосудинні або ендоскопічні маніпуляції, 



199 

лазерна або інші неінвазивні процедури; 

2.2.4.2.2. лапароскопічні хірургічні втручання. 

2.2.5. Трансплантація життєво важливих органів.  

2.2.5.1. Визначення: фактично проведена за рекомендацією лікаря-фахівця відповідного 
профілю операція з приводу пересадки  від людини до людини, а саме від донора 
Застрахованій особі-реципієнту, одного чи кількох наступних важливих органів: серця, 
легені, печінки, нирки, підшлункової залози або кісткового мозку (з використанням 
гемопоетичних стовбурових клітин з попередньою повною абляцією кісткового мозку 
реципієнта).  

2.2.5.2. Страховим випадком не вважається трансплантація інших органів, частин 
органів, будь-яких тканин чи клітин (окрім клітин кісткового мозку). 

2.2.6. Ниркова недостатність в термінальній стадії.  

2.2.6.1. Визначення: термінальна стадія ниркової недостатності, при якій встановлено 
незворотні порушення функцій обох нирок, в результаті чого був розпочатий постійний 
нирковий діаліз та/або проведена операція з пересадки донорської нирки. 

2.2.6.2. Страховим випадком не вважається: 

2.2.6.2.1. ниркова недостатність в стадії компенсації;  

2.2.6.2.2. ниркова недостатність з відсутністю необхідності в постійному нирковому 
діалізі або трансплантації нирки. 

2.2.7. Параліч. 

2.2.7.1. Визначення: постійна та повна втрата функції двох і більше кінцівок у результаті 
травми або захворювання спинного мозку. Під кінцівкою розуміють цілком всю руку або 
всю ногу, включаючи кисть та/або стопу. 

2.2.7.2. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо зазначений стан триває не 
менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня встановлення заключного діагнозу та 
підтверджується медичною документацією.  

2.2.7.3. Страховим випадком не вважається гостра демієлонізуюча 
полірадікулонейропатія Гієна- Барре. 

2.2.8. Хірургічна операція на клапанах серця. 

2.2.8.1. Визначення: фактично проведена хірургічна операція на відкритому серці за 
допомогою торакотомії з метою заміни або відновлення одного або більше клапанів серця 
з метою усунення дефектів, дисфункцій або аномалій клапанів серця. 

2.2.8.2. Страховим випадком не вважаються інші методи лікування, які не проводяться 
на відкритому серці, в т.ч. вальвулопластика, ендоскопічні та інші подібні малоінвазивні 
маніпуляції. 

2.2.9. Розсіяний склероз. 

2.2.9.1. Визначення: прогресуюче захворювання, при якому в білій речовині центральної 
нервової системи утворюються плями демієлінізації, які іноді поширюються і на сіру 
речовину.  

2.2.9.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю викликаних розсіяним склерозом 
неврологічних порушень, що призвели: 

2.2.9.2.1. до виникнення центральної скотоми, яка підтверджена неврологічно або  

2.2.9.2.2. до повної і незворотної нездатності Застрахованої особи: 

2.2.9.2.2.1. пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів, або  

2.2.9.2.2.2. самостійно приймати приготовану і подану їй їжу. 

2.2.9.3. Страхова виплата проводиться у випадку: 

2.2.9.3.1. якщо тривалість безперервної прогресуючої неврологічної симптоматики 
складає щонайменше 6 (шість) місяців з дати встановлення заключного діагнозу, або  

2.2.9.3.2. наявності не менше двох документально підтверджених епізодів погіршення 
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(загострення) вказаних неврологічних порушень з проміжком між ними не менше одного 
місяця або  

2.2.9.3.3. наявності щонайменше одного документально підтвердженого епізоду 
погіршення (загострення) вказаних неврологічних порушень, а також характерних змін у 
цереброспінальній рідині і специфічних ушкоджень, виявлених за допомогою магнітно-
резонансної томографії.  

2.2.9.4. Заключний діагноз розсіяного склерозу повинен бути підтверджений даними 
магнітно-резонансної томографії головного або спинного мозку. 

2.2.10. Сліпота (втрата зору). 

2.2.10.1. Визначення: клінічно підтверджене необоротне зниження (втрата) зору на 
обидва ока в результаті захворювання або нещасного випадку.  

2.2.10.2. Страховим випадком вважається зниження зору у разі: 

2.2.10.2.1. якщо гострота зору після корекції залишається нижчою ніж 6/60 або 20/200 
згідно з таблицею Снеллена, чи нижчою ніж 0,1 згідно з таблицею Сівцева і Головіна; 
або  

2.2.10.2.2. обмеження поля зору обох очей до 20о і менше.  

2.2.10.3. Страхова виплата не здійснюється, якщо відповідно до медичного висновку будь-
який пристрій або імплантат можуть призвести до часткового або повного відновлення 
зору. 

2.2.10.4. Заключний діагноз сліпоти (втрати зору) повинен бути підтверджений висновком 
лікаря-офтальмолога та результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.2.11. Тяжкі опіки. 

2.2.11.1. Визначення: ушкодження тканин, викликане термічними, хімічними або 
електричними факторами, що призвели до опіків щонайменш третього ступеня або всієї 
товщини шкіри, та які становлять не менше 20% площі поверхні тіла Застрахованої особи 
за результатами вимірювання площі опіку згідно з «правилом дев'яток» або таблицею 
площі поверхні тіла Лунда-Браудера. 

2.2.11.2. Заключний діагноз повинен бути підтверджений висновком лікаря-комбустіолога 
або хірурга із зазначенням місця та площі опіку. 

2.3. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, якщо: 

2.3.1. відповідний діагноз був вперше встановлений в період дії цієї програми або  

2.3.2. в період дії цієї програми Застрахованій особі було проведено оперативне втручання 
з приводу первинно діагностованого у період дії цієї програми захворювання,  

що підтверджується документами закладів охорони здоров’я та інших компетентних органів. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Якщо це передбачено Договором, у кожну п’яту річницю дії цього додаткового 
страхування розмір страхового тарифу може змінитися (збільшитися або зменшитися) на 
основі проведених актуарних розрахунків. 

4.3. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
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страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.4. Страхова сума фіксована.  

4.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, тільки за одним випадком з 
переліку, надалі дія цієї програми припиняється, якщо інше не передбачено Договором. 
Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими програмами 
страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

4.6. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова 
виплата проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування та періоду 
виживання, встановлених для цієї програми, а саме: 

4.6.1. період виживання становить 28 (двадцять вісім) календарних днів з дня 
діагностування одного із станів, визначених як критичне захворювання, або з дня 
проведення оперативного втручання, передбаченого цією програмою страхування. 
Страхова виплата проводиться за умови, що Застрахована особа є живою на наступний 
після закінчення періоду виживання день, тобто, на 29-тий день з дня діагностування 
критичного захворювання чи проведення операції, що підтверджується документально; 

4.6.2. період очікування становить 90 (дев’яносто) календарних днів та застосовується у 
таких випадках: 

4.6.2.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Застрахованою особою в такому періоді очікування не визнається страховим, страхова 
виплата за таким випадком не проводиться;  

4.6.2.2. з дня збільшення розміру страхової суми за цією програмою страхування (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування страхова виплата проводиться у розмірі страхової суми, 
встановленої у Договорі для цієї програми страхування до проведення такого збільшення. 

Період очікування не застосовується до критичних захворювань, які сталися у 
результаті нещасного випадку, що трапився протягом періоду очікування. 

4.7. В разі продовження дії цієї програми на таких самих умовах протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту припинення дії попередньої програми на випадок критичного 
захворювання, якщо це передбачено Договором, положення пункту 4.6.2 цієї програми не 
застосовується до осіб, у яких строк дії програми на випадок критичного захворювання на 
дату такого продовження перевищує встановлений програмою період очікування. 

4.8. Договором можуть бути встановлені інші умови щодо строку та/або застосування 
періоду виживання та/або періоду очікування за цією програмою. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач не раніше ніж на наступний день 
після закінчення періоду виживання (а у разі, якщо для певного критичного захворювання 
встановлений спеціальний строк (щодо наявності симптоматики, проведення огляду і т.і.) – 
після закінчення такого строку) повинен надати Страховику належним чином оформлені та 
засвідчені документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини 
та обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил у разі, якщо критичне захворювання 
сталося в результаті нещасного випадку; 

5.1.3. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми (рак): 

5.1.3.1. виписний епікриз з історії хвороби; 
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5.1.3.2. результати гістологічних (в разі системних злоякісних захворювань – 
цитологічних) досліджень; 

5.1.4. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми 
(інфаркт міокарда): 

5.1.4.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.4.2. результати біохімічних досліджень крові в динаміці захворювання з обов’язковим 
визначенням серцевих ензимів (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК тощо);  

5.1.4.3. результати електрокардіографій та ехокардіографій з висновками профільних 
лікарів в динаміці захворювання; 

5.1.5. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.3 цієї програми 
(інсульт): 

5.1.5.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.5.2. результати даних комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії головного 
мозку , що підтверджують встановлений діагноз;  

5.1.5.3. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.6. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.4 цієї програми 
(хірургічна операція на відкритому серці (аортокоронарне шунтування): 

5.1.6.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.6.2. висновки коронарної ангіографії;  

5.1.6.3. результати обстеження за допомогою інструментальних методів дослідження, 
проведені після операції; 

5.1.7. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.5 цієї програми 
(трансплантація життєво важливих органів): 

5.1.7.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання;  

5.1.7.2. результати обстеження життєво важливого органу за допомогою 
інструментальних методів дослідження до та після операції; 

5.1.7.3. висновок профільного лікаря про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.8. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.6 цієї програми 
(ниркова недостатність в термінальній стадії): 

5.1.8.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.8.2. висновок лікаря-нефролога чи уролога про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.9. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.7 цієї програми 
(параліч): 

5.1.9.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.9.2. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.10. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.8 цієї програми 
(хірургічна операція на клапанах серця): 

5.1.10.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.10.2. результати обстеження серця за допомогою інструментальних методів 
дослідження до та після операції; 

5.1.11. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.9 цієї програми 
(розсіяний склероз): 
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5.1.11.1. виписний епікриз з історії хвороби із зазначенням кількості епізодів погіршення 
(загострення) хвороби, та результатів огляду, проведеного не раніше ніж через 6 (шість) 
місяців з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.11.2. результати двох та більше обстежень головного або спинного мозку за 
допомогою інструментальних методів дослідження (магнітно-резонансної томографії 
тощо), що проводились для встановлення діагнозу;  

5.1.11.3. результати аналізу спинномозкової рідини на наявність олігоклональних 
скупчень; 

5.1.12. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.10 цієї програми 
(сліпота (втрата зору)): 

5.1.12.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.12.2. висновок лікаря-офтальмолога про огляд з зазначенням гостроти зору чи/та 
обмеження поля зору, проведений не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня втрати зору, та 
результатів інструментальних досліджень, що проводились для встановлення діагнозу; 

5.1.13. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.11 цієї програми 
(тяжкі опіки): 

5.1.13.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.13.2. висновок лікаря-хірурга або комбустіолога про огляд із зазначенням наслідків 
опіків, їх місця та площі. 

5.2. У разі настання критичного захворювання, зазначеного у пунктах 2.2.10 цієї програми, 
документи про огляд профільного лікаря можуть бути надані Страховику одразу після 
встановлення заключного діагнозу, який підтверджує повну і невідновну втрату 
Застрахованою особою органів або їх частин (втрата очних яблук обох очей тощо), що 
унеможливлює відновлення відповідних функцій. 

5.3. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил, та надані Страховику не пізніше ніж через 60 
(шістдесят) календарних днів з дня їх видачі компетентними органами. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.5.5 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
критичного захворювання (21) 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи, вперше діагностована в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є вперше виявлене у Застрахованої особи в 
період дії цієї програми захворювання та/або стан, а також проведення Застрахованій особі 
оперативних втручань з приводу нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми, 
або первинно діагностованого в період дії програми захворювання, перелік та визначення 
яких наведені нижче, які надалі називаються критичними, а саме: 

2.2.1. Рак.  

2.2.1.1. Визначення: злоякісне новоутворення, яке характеризується неконтрольованим 
ростом і розповсюдженням злоякісних клітин, що супроводжується їх інвазією в тканини, 
які гістологічно відрізняються від пухлинних.  

2.2.1.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.1.2.1. будь-який неінвазивний рак (рак in situ); 

2.2.1.2.2. передракові стани;  

2.2.1.2.3. пограничні пухлини або пухлини з низьким потенціалом злоякісності;  

2.2.1.2.4. дисплазія шийки матки CIN-1, CIN-2 або CIN-3; 

2.2.1.2.5. злоякісні пухлини шкіри, крім злоякісної меланоми з інвазією за межі 
епідермісу; 

2.2.1.2.6. злоякісні захворювання передміхурової залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і 
вище (за класифікацією TNM);  

2.2.1.2.7. папілярна карцинома щитоподібної залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і вище 
(за класифікацією TNM);  

2.2.1.2.8. хвороба Ходжкіна (лімфома Ходжкіна) і неходжкінська лімфома, крім лімфом 
стадії 2 і вище по Енн-Арборській класифікації;  

2.2.1.2.9. всі види лейкозів (лейкемії), які не призвели до анемії; будь-яка 
гастроінтестинальна стромальна пухлина (ГІСП, або GIST), крім пухлин стадії T2N0M0 і 
вище (за класифікацією TNM) і крім пухлин з рівнем мітотичної активності > 5/50 полів 
зору. 

2.2.1.3. Діагноз повинен бути підтверджений результатом гістологічного або (в разі 
системних злоякісних захворювань) цитологічного дослідження. Страхова виплата не 
проводиться у разі виявлення ракових клітин або їх генетичного матеріалу виключно 
біохімічними або молекулярними методами (в тому числі із застосуванням протеомних 
технологій або технологій, заснованих на дослідженні ДНК чи РНК) без підтверджуючого 
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гістологічного дослідження. 

2.2.2. Інфаркт міокарда.  

2.2.2.1. Визначення: відмирання частини серцевого м’язу в результаті недостатнього 
кровопостачання у відповідній зоні.  

2.2.2.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених ознак 
захворювання:: 

2.2.2.2.1. типовий біль в центральній частині грудної клітини;  

2.2.2.2.2. збільшення рівня специфічних серцевих маркерів (в тому числі 
креатинфосфокінази-МВ) вище загальноприйнятих меж нормальних значень або рівень 
тропоніну-T або тропоніну-I  500 нг/л та більше;  

2.2.2.2.3. нові електрокардіографічні зміни, які характерні для інфаркту міокарда;  

2.2.2.2.4. підтверджене зниження функції лівого шлуночка (зниження фракції викиду 
лівого шлуночка або значна гіпокінезія, акінезія або аномалії руху стінки, зумовлені 
інфарктом міокарда). 

2.2.2.3. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.2.3.1. інфаркти міокарду без змін сегменту ST при електрокардіографічних 
дослідженнях та зі збільшенням показників тропоніну I або Т при обстеженні крові; 

2.2.2.3.2. інші гострі коронарні синдроми, такі як стабільна/нестабільна стенокардія; 

2.2.2.3.3. безболісний інфаркт міокарда. 

2.2.3. Інсульт.  

2.2.3.1. Визначення: будь-які цереброваскулярні зміни, що викликають неврологічну 
симптоматику тривалістю більше ніж 24 години поспіль та включають відмирання частин 
мозкової тканини, геморагію або емболію.  

2.2.3.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених ознак 
захворювання: 

2.2.3.2.1. типові клінічні симптоми інсульту; 

2.2.3.2.2. результати комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії головного 
мозку або іншого достовірного візуалізуючого дослідження підтверджують діагноз 
інсульту; 

2.2.3.2.3. в результаті інсульту розвинувся постійний неврологічний дефіцит тієї 
частини тіла, яка контролюється ураженою ділянкою головного мозку. Оцінка 
неврологічного дефіциту може бути проведена не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня 
встановлення заключного діагнозу інсульту.  

2.2.3.3. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.3.3.1. минущі (тимчасові) ішемічні порушення мозкового кровообігу;  

2.2.3.3.2. транзиторна ішемічна атака (ТІА); 

2.2.3.3.3. травматичні ушкодження головного мозку або кровоносних судин головного 
мозку; 

2.2.3.3.4. неврологічні симптоми, що виникають внаслідок мігрені; 

2.2.3.3.5. неврологічні зміни тривалістю менше ніж 3 (три) місяці поспіль; 

2.2.3.3.6. лакунарні інсульти без неврологічної симптоматики. 

2.2.4. Хірургічна операція на відкритому серці (аортокоронарне шунтування).  

2.2.4.1. Визначення: фактично проведена за рекомендацією лікаря-кардіолога операція 
обхідного аортокоронарного шунтування на відкритому серці шляхом торакотомії з метою 
корекції або лікування однієї або кількох коронарних артерій. Необхідність проведення 
операції повинна підтверджуватись висновками коронарної ангіографії.  

2.2.4.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.4.2.1. інші методи лікування, які не проводяться на відкритому серці, в тому числі, 
балонна ангіопластика, стентування, внутрішньосудинні або ендоскопічні маніпуляції, 
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лазерна або інші неінвазивні процедури; 

2.2.4.2.2. лапароскопічні хірургічні втручання. 

2.2.5. Трансплантація життєво важливих органів.  

2.2.5.1. Визначення: фактично проведена за рекомендацією лікаря-фахівця відповідного 
профілю операція з приводу пересадки  від людини до людини, а саме від донора 
Застрахованій особі-реципієнту, одного чи кількох наступних важливих органів: серця, 
легені, печінки, нирки, підшлункової залози або кісткового мозку (з використанням 
гемопоетичних стовбурових клітин з попередньою повною абляцією кісткового мозку 
реципієнта).  

2.2.5.2. Страховим випадком не вважається трансплантація інших органів, частин 
органів, будь-яких тканин чи клітин (окрім клітин кісткового мозку). 

2.2.6. Ниркова недостатність в термінальній стадії.  

2.2.6.1. Визначення: термінальна стадія ниркової недостатності, при якій встановлено 
незворотні порушення функцій обох нирок, в результаті чого був розпочатий постійний 
нирковий діаліз та/або проведена операція з пересадки донорської нирки. 

2.2.6.2. Страховим випадком не вважається: 

2.2.6.2.1. ниркова недостатність в стадії компенсації;  

2.2.6.2.2. ниркова недостатність з відсутністю необхідності в постійному нирковому 
діалізі або трансплантації нирки. 

2.2.7. Параліч. 

2.2.7.1. Визначення: постійна та повна втрата функції двох і більше кінцівок у результаті 
травми або захворювання спинного мозку. Під кінцівкою розуміють цілком всю руку або 
всю ногу, включаючи кисть та/або стопу. 

2.2.7.2. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо зазначений стан триває не 
менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня встановлення заключного діагнозу та 
підтверджується медичною документацією.  

2.2.7.3. Страховим випадком не вважається гостра демієлонізуюча 
полірадікулонейропатія Гієна- Барре. 

2.2.8. Хірургічна операція на клапанах серця. 

2.2.8.1. Визначення: фактично проведена хірургічна операція на відкритому серці за 
допомогою торакотомії з метою заміни або відновлення одного або більше клапанів серця 
з метою усунення дефектів, дисфункцій або аномалій клапанів серця. 

2.2.8.2. Страховим випадком не вважаються інші методи лікування, які не проводяться 
на відкритому серці, в т.ч. вальвулопластика, ендоскопічні та інші подібні малоінвазивні 
маніпуляції. 

2.2.9. Розсіяний склероз. 

2.2.9.1. Визначення: прогресуюче захворювання, при якому в білій речовині центральної 
нервової системи утворюються плями демієлінізації, які іноді поширюються і на сіру 
речовину.  

2.2.9.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю викликаних розсіяним склерозом 
неврологічних порушень, що призвели: 

2.2.9.2.1. до виникнення центральної скотоми, яка підтверджена неврологічно або  

2.2.9.2.2. до повної і незворотної нездатності Застрахованої особи: 

2.2.9.2.2.1. пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів, або  

2.2.9.2.2.2. самостійно приймати приготовану і подану їй їжу. 

2.2.9.3. Страхова виплата проводиться у випадку: 

2.2.9.3.1. якщо тривалість безперервної прогресуючої неврологічної симптоматики 
складає щонайменше 6 (шість) місяців з дати встановлення заключного діагнозу, або  

2.2.9.3.2. наявності не менше двох документально підтверджених епізодів погіршення 
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(загострення) вказаних неврологічних порушень з проміжком між ними не менше одного 
місяця або  

2.2.9.3.3. наявності щонайменше одного документально підтвердженого епізоду 
погіршення (загострення) вказаних неврологічних порушень, а також характерних змін у 
цереброспінальній рідині і специфічних ушкоджень, виявлених за допомогою магнітно-
резонансної томографії.  

2.2.9.4. Заключний діагноз розсіяного склерозу повинен бути підтверджений даними 
магнітно-резонансної томографії головного або спинного мозку. 

2.2.10. Сліпота (втрата зору). 

2.2.10.1. Визначення: клінічно підтверджене необоротне зниження (втрата) зору на 
обидва ока в результаті захворювання або нещасного випадку.  

2.2.10.2. Страховим випадком вважається зниження зору у разі: 

2.2.10.2.1. якщо гострота зору після корекції залишається нижчою ніж 6/60 або 20/200 
згідно з таблицею Снеллена, чи нижчою ніж 0,1 згідно з таблицею Сівцева і Головіна; 
або  

2.2.10.2.2. обмеження поля зору обох очей до 20о і менше.  

2.2.10.3. Страхова виплата не здійснюється, якщо відповідно до медичного висновку будь-
який пристрій або імплантат можуть призвести до часткового або повного відновлення 
зору. 

2.2.10.4. Заключний діагноз сліпоти (втрати зору) повинен бути підтверджений висновком 
лікаря-офтальмолога та результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.2.11. Тяжкі опіки. 

2.2.11.1. Визначення: ушкодження тканин, викликане термічними, хімічними або 
електричними факторами, що призвели до опіків щонайменш третього ступеня або всієї 
товщини шкіри, та які становлять не менше 20% площі поверхні тіла Застрахованої особи 
за результатами вимірювання площі опіку згідно з «правилом дев'яток» або таблицею 
площі поверхні тіла Лунда-Браудера. 

2.2.11.2. Заключний діагноз повинен бути підтверджений висновком лікаря-комбустіолога 
або хірурга із зазначенням місця та площі опіку. 

2.2.12. Хірургічна операція на аорті. 

2.2.12.1. Визначення: фактично проведена операція за допомогою торакотомії або 
лапаротомії з метою лікування або коригування аневризми аорти, обструкції аорти, 
коарктації аорти або травматичного розриву аорти. У цьому визначенні під аортою 
розуміється грудний та черевний відділи аорти, але не її гілки. 

2.2.12.2. Страховим випадком не вважаються інші методи лікування, які не проводяться 
відкритим способом, в тому числі, внутрішньосудинні та малоінвазивні методи лікування. 

2.2.13. Тяжкий бактеріальний менінгіт. 

2.2.13.1. Визначення: тяжка форма запалення оболонок, які покривають головний або 
спинний мозок, викликане бактеріями. 

2.2.13.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю неврологічних порушень, що 
призвели до: 

2.2.13.2.1. нездатності Застрахованої особи набрати 16 та більше балів за шкалою 
MMSE (коротка шкала оцінки психічного стану) або  

2.2.13.2.2. повної та незворотної нездатності Застрахованої особи:  

2.2.13.2.2.1. пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів, або  

2.2.13.2.2.2. самостійно приймати приготовану і подану їй їжу, або  

2.2.13.2.2.3. спілкуватися з оточуючими за допомогою усного мовлення.  

2.2.13.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо хвороба призводить до вказаних 
неврологічних порушень тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня 
встановлення заключного діагнозу та підтверджується наявністю запальних змін в 
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спинномозковій рідині бактеріального ґенезу.  

2.2.14. Кома. 

2.2.14.1. Визначення: тяжкий патологічний стан організму, що характеризується повною 
втратою свідомості, відсутністю рефлексів та реакцій на зовнішні подразники або 
внутрішні потреби, який зберігається безперервно протягом не менше ніж 96 (дев’яносто 
шість) годин і потребує застосування систем життєзабезпечення.  

2.2.14.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю неврологічних порушень, що 
призвели до: 

2.2.14.2.1. нездатності Застрахованої особи набрати 16 та більше балів за шкалою 
MMSE (коротка шкала оцінки психічного стану) або  

2.2.14.2.2. повної і незворотної нездатності Застрахованої особи:  

2.2.14.2.2.1. пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів, або  

2.2.14.2.2.2. самостійно приймати приготовану і подану їй їжу, або  

2.2.14.2.2.3. спілкуватися з оточуючими за допомогою усного мовлення. 

2.2.14.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо хвороба призвела до вказаних 
неврологічних порушень тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня виходу 
з коми. 

2.2.14.4. Страховим випадком також вважається перебування Застрахованої особи в комі, 
що тривала понад 2 (два) місяці поспіль. 

2.2.15. Тяжкий енцефаліт. 

2.2.15.1. Визначення: тяжка форма запалення головного мозку (півкуль головного мозку, 
стовбура мозку або мозочка), що призвело до значних ускладнень - стійких неврологічних 
порушень тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці поспіль, а саме: слабоумства, емоційної 
лабільності, сліпоти, глухоти, порушення мови, геміплегії або паралічу.  

2.2.15.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю неврологічних порушень, що 
призвели до: 

2.2.15.2.1. нездатності Застрахованої особи набрати 16 та більше балів за шкалою 
MMSE (коротка шкала оцінки психічного стану) або  

2.2.15.2.2. повної і незворотної нездатності Застрахованої особи:  

2.2.15.2.2.1. пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів, або  

2.2.15.2.2.2. самостійно приймати приготовану і подану їй їжу, або  

2.2.15.2.2.3. спілкуватися з оточуючими за допомогою усного мовлення. 

2.2.16. Втрата слуху. 

2.2.16.1. Визначення: повна незворотна втрата слуху на обидва вуха зі слуховим порогом 
більше 90 децибел у всьому діапазоні частот, що сталася внаслідок захворювання або 
травми.  

2.2.16.2. Заключний діагноз повинен бути підтверджений висновком лікаря-
отоларинголога та результатами аудіометрії або тестів на звуковий поріг. 

2.2.16.3. Страхова виплата не здійснюється, якщо згідно з медичним висновком слуховий 
апарат, прилад або імплантат можуть призвести до часткового або повного відновлення 
слуху. 

2.2.17.  Втрата мови. 

2.2.17.1. Визначення: повна незворотна втрата здатності говорити, функції 
голосоутворення внаслідок захворювання або травми.  

2.2.17.2. Діагноз повинен бути підтверджений втратою здатності говорити протягом 12 
(дванадцяти) місяців безперервно.  

2.2.17.3. Страхова виплата не здійснюється, якщо згідно з медичним висновком будь-який 
апарат, прилад, процедура або імплантат може призвести до часткового або повного 
відновлення мови. 
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2.2.18. Захворювання рухових нейронів. 

2.2.18.1. Визначення: прогресуюча дегенерація клітин кортікоспінальних трактів передніх 
рогів спинного мозку або бульбарних еферентних нейронів. Захворювання рухових 
нейронів включає в себе спинальну м'язову атрофію, прогресуючий бульбарний параліч, 
бічній аміотрофічний склероз і первинний бічний склероз.  

2.2.18.2. Страховим випадком вважається захворювання рухових нейронів, яке викликало 
неврологічні порушення, що призвели до повної і незворотної нездатності Застрахованої 
особи:  

2.2.18.2.1. пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів або  

2.2.18.2.2. самостійно приймати приготовану і подану їй їжу. 

2.2.18.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо хвороба призводить до вказаних 
неврологічних порушень тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня 
встановлення заключного діагнозу, підтверджується висновком лікаря-невролога і 
результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.2.19. Хвороба Паркінсона. 

2.2.19.1. Визначення: повільно прогресуюче дегенеративне захворювання центральної 
нервової системи з дегенерацією нейронів в області мозку, що викликає зниження рівня 
допаміну в різних частинах мозку.  

2.2.19.2. Страхова виплата проводиться, якщо захворювання остаточно діагностовано - 
встановлений чіткий діагноз «хвороба Паркінсона», який ґрунтується на наступному: 

2.2.19.2.1. хворобу неможливо контролювати за допомогою лікарських препаратів; 

2.2.19.2.2. хвороба має ознаки прогресуючих порушень; 

2.2.19.2.3. хвороба викликала неврологічні порушення, що призвели до: 

2.2.19.2.3.1. нездатності Застрахованої особи набрати 16 та більше балів за шкалою 
MMSE (коротка шкала оцінки психічного стану) або  

2.2.19.2.3.2. стійкого і незворотного порушення ходи, яке є характерним для хвороби 
Паркінсона і яке може бути підтверджене неврологічно. 

2.2.20. Поліомієліт. 

2.2.20.1. Визначення: гостре вірусне захворювання, яке зумовлене ураженням сірої 
речовини спинного мозку поліовірусом, яке призводить до паралітичного захворювання, 
що проявляється порушенням рухової функції або дихальною слабкістю.  

2.2.20.2. Страховим випадком вважається захворювання на поліомієліт, причиною якого є 
поліовірус, та якщо хвороба викликала неврологічні порушення, що призвели до стійкого 
паралічу кінцівок чи дихальних м’язів тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці безперервно 
з дня встановлення заключного діагнозу, що підтверджується висновком лікаря-невролога 
і результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.2.21. Доброякісна пухлина головного мозку. 

2.2.21.1. Визначення: пухлина головного мозку, що загрожує життю Застрахованої особи 
та призводить до розвитку симптомів, характерних для підвищеного внутрішньочерепного 
тиску, таких як набряк диска зорового нерва, психічні симптоми, судоми і сенсорні 
порушення.  

2.2.21.2. Страхова виплата проводиться у випадку виконання щонайменш однієї з 
нижченаведених умов: 

2.2.21.2.1. пухлина стала причиною фактично проведеного Застрахованій особі 
оперативного втручання з метою її видалення або зменшення до мінімальних розмірів, 
або 

2.2.21.2.2. пухлина стала причиною фактично проведеної хіміотерапії або радіотерапії, 
або 

2.2.21.2.3. пухлина визнана неоперабельною і збільшується в розмірах, 

2.2.21.2.4. пухлина стала причиною розпочатого паліативного лікування.  
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2.2.21.3. Діагноз повинен бути підтверджений висновком лікаря-невролога або 
нейрохірурга і результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.2.21.4. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.21.4.1. кісти головного мозку; 

2.2.21.4.2. кальцифікати; 

2.2.21.4.3. гранульоми; 

2.2.21.4.4. судинні мальформації;  

2.2.21.4.5. гематоми; 

2.2.21.4.6. пухлини гіпофізу чи хребта. 

2.3. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, якщо: 

2.3.1. відповідний діагноз був вперше встановлений в період дії цієї програми або  

2.3.2. в період дії цієї програми Застрахованій особі було проведено оперативне втручання 
з приводу первинно діагностованого у період дії цієї програми захворювання,  

що підтверджується документами закладів охорони здоров’я та інших компетентних органів. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Якщо це передбачено Договором, у кожну п’яту річницю дії цього додаткового 
страхування розмір страхового тарифу може змінитися (збільшитися або зменшитися) на 
основі проведених актуарних розрахунків. 

4.3. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.4. Страхова сума фіксована.  

4.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, тільки за одним випадком з 
переліку, надалі дія цієї програми припиняється, якщо інше не передбачено Договором. 
Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими програмами 
страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

4.6. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова 
виплата проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування та періоду 
виживання, встановлених для цієї програми, а саме: 

4.6.1. період виживання становить 28 (двадцять вісім) календарних днів з дня 
діагностування одного із станів, визначених як критичне захворювання, або з дня 
проведення оперативного втручання, передбаченого цією програмою страхування. 
Страхова виплата проводиться за умови, що Застрахована особа є живою на наступний 
після закінчення періоду виживання день, тобто, на 29-тий день з дня діагностування 
критичного захворювання чи проведення операції, що підтверджується документально; 

4.6.2. період очікування становить 90 (дев’яносто) календарних днів та застосовується у 
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таких випадках: 

4.6.2.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Застрахованою особою в такому періоді очікування не визнається страховим, страхова 
виплата за таким випадком не проводиться;  

4.6.2.2. з дня збільшення розміру страхової суми за цією програмою страхування (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування страхова виплата проводиться у розмірі страхової суми, 
встановленої у Договорі для цієї програми страхування до проведення такого збільшення. 

Період очікування не застосовується до критичних захворювань, які сталися у 
результаті нещасного випадку, що трапився протягом періоду очікування. 

4.7. В разі продовження дії цієї програми на таких самих умовах протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту припинення дії попередньої програми на випадок критичного 
захворювання, якщо це передбачено Договором, положення пункту 4.6.2 цієї програми не 
застосовується до осіб, у яких строк дії програми на випадок критичного захворювання на 
дату такого продовження перевищує встановлений програмою період очікування. 

4.8. Договором можуть бути встановлені інші умови щодо строку та/або застосування 
періоду виживання та/або періоду очікування за цією програмою. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач не раніше ніж на наступний день 
після закінчення періоду виживання (а у разі, якщо для певного критичного захворювання 
встановлений спеціальний строк (щодо наявності симптоматики, проведення огляду і т.і.) – 
після закінчення такого строку) повинен надати Страховику належним чином оформлені та 
засвідчені документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини 
та обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил у разі, якщо критичне захворювання 
сталося в результаті нещасного випадку; 

5.1.3. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми (рак): 

5.1.3.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.3.2. результати гістологічних (в разі системних злоякісних захворювань – 
цитологічних) досліджень; 

5.1.4. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми 
(інфаркт міокарда): 

5.1.4.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.4.2. результати біохімічних досліджень крові в динаміці захворювання з обов’язковим 
визначенням серцевих ензимів (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК тощо);  

5.1.4.3. результати електрокардіографій та ехокардіографій з висновками профільних 
лікарів в динаміці захворювання; 

5.1.5. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.3 цієї програми 
(інсульт): 

5.1.5.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.5.2. результати даних комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії головного 
мозку , що підтверджують встановлений діагноз;  

5.1.5.3. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.6. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.4 цієї програми 
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(хірургічна операція на відкритому серці (аортокоронарне шунтування): 

5.1.6.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.6.2. висновки коронарної ангіографії;  

5.1.6.3. результати обстеження за допомогою інструментальних методів дослідження, 
проведені після операції; 

5.1.7. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.5 цієї програми 
(трансплантація життєво важливих органів): 

5.1.7.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання;  

5.1.7.2. результати обстеження життєво важливого органу за допомогою 
інструментальних методів дослідження до та після операції; 

5.1.7.3. висновок профільного лікаря про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.8. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.6 цієї програми 
(ниркова недостатність в термінальній стадії): 

5.1.8.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.8.2. висновок лікаря-нефролога чи уролога про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.9. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.7 цієї програми 
(параліч): 

5.1.9.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.9.2. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.10. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.8 цієї програми 
(хірургічна операція на клапанах серця): 

5.1.10.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.10.2. результати обстеження серця за допомогою інструментальних методів 
дослідження до та після операції; 

5.1.11. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.9 цієї програми 
(розсіяний склероз): 

5.1.11.1. виписний епікриз з історії хвороби із зазначенням кількості епізодів погіршення 
(загострення) хвороби, та результатів огляду, проведеного не раніше ніж через 6 (шість) 
місяців з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.11.2. результати двох та більше обстежень головного або спинного мозку за 
допомогою інструментальних методів дослідження (магнітно-резонансної томографії 
тощо), що проводились для встановлення діагнозу;  

5.1.11.3. результати аналізу спинномозкової рідини на наявність олігоклональних 
скупчень; 

5.1.12. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.10 цієї програми 
(сліпота (втрата зору)): 

5.1.12.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.12.2. висновок лікаря-офтальмолога про огляд з зазначенням гостроти зору чи/та 
обмеження поля зору, проведений не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня втрати зору, та 
результатів інструментальних досліджень, що проводились для встановлення діагнозу; 

5.1.13. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.11 цієї програми 
(тяжкі опіки): 

5.1.13.1. виписний епікриз з історії хвороби; 
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5.1.13.2. висновок лікаря-хірурга або комбустіолога про огляд із зазначенням наслідків 
опіків, їх місця та площі; 

5.1.14. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.12 цієї програми 
(хірургічна операція на аорті): 

5.1.14.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.14.2. результати обстеження за допомогою інструментальних методів дослідження до 
та після операції; 

5.1.15. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.13 цієї програми 
(тяжкий бактеріальний менінгіт): 

5.1.15.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.15.2. результати аналізу спинномозкової рідини на наявність бактеріальної інфекції;  

5.1.15.3. результати обстежень головного мозку за допомогою інструментальних методів 
дослідження, що проводились для встановлення діагнозу; 

5.1.15.4. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.16. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.14 цієї програми 
(кома): 

5.1.16.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.16.2. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня виходу із коми з описом наявної неврологічної симптоматики або про 
перебування Застрахованої особі в комі, що триває понад 2 (два) місяці безперервно; 

5.1.17. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.15 цієї програми 
(тяжкий енцефаліт): 

5.1.17.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.17.2. результати аналізу спинномозкової рідини на наявність бактеріальної (вірусної) 
інфекції;  

5.1.17.3. результати обстежень головного мозку за допомогою інструментальних методів 
дослідження (комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії тощо), що проводились 
для встановлення діагнозу;  

5.1.17.4. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.18. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.16 цієї програми 
(втрата слуху): 

5.1.18.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.18.2. висновок лікаря-отоларинголога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 
(три) місяці з дня встановлення заключного діагнозу, підтвердженого за допомогою 
інструментальних методів дослідження (аудіометрія або тести на звуковий поріг); 

5.1.19. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.17 цієї програми 
(втрата мови): 

5.1.19.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.19.2. результати обстеження за допомогою інструментальних методів дослідження 
(комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії тощо), що проводились для 
встановлення діагнозу;  

5.1.19.3. висновок лікаря-невролога або отоларинголога про огляд, проведений не раніше 
ніж через 12 (дванадцять) місяців після встановлення заключного діагнозу; 

5.1.20. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.18 цієї програми 
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(захворювання рухових нейронів): 

5.1.20.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.20.2. результати інструментальних методів дослідження (електроміографія, 
електронейрографія тощо), що проводились для встановлення діагнозу;  

5.1.20.3. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.21. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.19 цієї програми 
(хвороба Паркінсона): 

5.1.21.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.21.2. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики та прогресування хвороби, включаючи оцінку за шкалою MMSE; 

5.1.22. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.20 цієї програми 
(поліомієліт): 

5.1.22.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.22.2. аналіз спинномозкової рідини та крові на вірусоспецифічні AT;  

5.1.22.3. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.23. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.21 цієї програми 
(доброякісна пухлина головного мозку): 

5.1.23.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.23.2. результати обстеження головного мозку за допомогою інструментальних методів 
дослідження (комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії тощо), що проводились 
для встановлення діагнозу;  

5.1.23.3. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого з описом наявної 
неврологічної симптоматики, а також із зазначенням проведеного хірургічного втручання 
або хіміо- чи радіотерапії або розпочатого паліативного лікування. 

5.2. У разі настання критичного захворювання, зазначеного у пунктах 2.2.10, 2.2.16, 2.2.17 
цієї програми, документи про огляд профільного лікаря можуть бути надані Страховику 
одразу після встановлення заключного діагнозу, який підтверджує повну і невідновну втрату 
Застрахованою особою органів або їх частин (втрата очних яблук обох очей, втрата язика 
тощо), що унеможливлює відновлення відповідних функцій. 

5.3. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил, та надані Страховику не пізніше ніж через 60 
(шістдесят) календарних днів з дня їх видачі компетентними органами. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.5.6 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
критичного захворювання (39) 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи, вперше діагностована в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є вперше виявлене у Застрахованої особи в 
період дії цієї програми захворювання та/або стан, а також проведення Застрахованій особі 
оперативних втручань з приводу нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми, 
або первинно діагностованого в період дії програми захворювання, перелік та визначення 
яких наведені нижче, які надалі називаються критичними, а саме: 

2.2.1. Рак.  

2.2.1.1. Визначення: злоякісне новоутворення, яке характеризується неконтрольованим 
ростом і розповсюдженням злоякісних клітин, що супроводжується їх інвазією в тканини, 
які гістологічно відрізняються від пухлинних.  

2.2.1.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.1.2.1. будь-який неінвазивний рак (рак in situ); 

2.2.1.2.2. передракові стани;  

2.2.1.2.3. пограничні пухлини або пухлини з низьким потенціалом злоякісності;  

2.2.1.2.4. дисплазія шийки матки CIN-1, CIN-2 або CIN-3; 

2.2.1.2.5. злоякісні пухлини шкіри, крім злоякісної меланоми з інвазією за межі 
епідермісу; 

2.2.1.2.6. злоякісні захворювання передміхурової залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і 
вище (за класифікацією TNM);  

2.2.1.2.7. папілярна карцинома щитоподібної залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і вище 
(за класифікацією TNM);  

2.2.1.2.8. хвороба Ходжкіна (лімфома Ходжкіна) і неходжкінська лімфома, крім лімфом 
стадії 2 і вище по Енн-Арборській класифікації;  

2.2.1.2.9. всі види лейкозів (лейкемії), які не призвели до анемії; будь-яка 
гастроінтестинальна стромальна пухлина (ГІСП, або GIST), крім пухлин стадії T2N0M0 і 
вище (за класифікацією TNM) і крім пухлин з рівнем мітотичної активності > 5/50 полів 
зору. 

2.2.1.3. Діагноз повинен бути підтверджений результатом гістологічного або (в разі 
системних злоякісних захворювань) цитологічного дослідження. Страхова виплата не 
проводиться у разі виявлення ракових клітин або їх генетичного матеріалу виключно 
біохімічними або молекулярними методами (в тому числі із застосуванням протеомних 
технологій або технологій, заснованих на дослідженні ДНК чи РНК) без підтверджуючого 
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гістологічного дослідження. 

2.2.2. Інфаркт міокарда.  

2.2.2.1. Визначення: відмирання частини серцевого м’язу в результаті недостатнього 
кровопостачання у відповідній зоні.  

2.2.2.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених ознак 
захворювання:: 

2.2.2.2.1. типовий біль в центральній частині грудної клітини;  

2.2.2.2.2. збільшення рівня специфічних серцевих маркерів (в тому числі 
креатинфосфокінази-МВ) вище загальноприйнятих меж нормальних значень або рівень 
тропоніну-T або тропоніну-I  500 нг/л та більше;  

2.2.2.2.3. нові електрокардіографічні зміни, які характерні для інфаркту міокарда;  

2.2.2.2.4. підтверджене зниження функції лівого шлуночка (зниження фракції викиду 
лівого шлуночка або значна гіпокінезія, акінезія або аномалії руху стінки, зумовлені 
інфарктом міокарда). 

2.2.2.3. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.2.3.1. інфаркти міокарду без змін сегменту ST при електрокардіографічних 
дослідженнях та зі збільшенням показників тропоніну I або Т при обстеженні крові; 

2.2.2.3.2. інші гострі коронарні синдроми, такі як стабільна/нестабільна стенокардія; 

2.2.2.3.3. безболісний інфаркт міокарда. 

2.2.3. Інсульт.  

2.2.3.1. Визначення: будь-які цереброваскулярні зміни, що викликають неврологічну 
симптоматику тривалістю більше ніж 24 години поспіль та включають відмирання частин 
мозкової тканини, геморагію або емболію.  

2.2.3.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених ознак 
захворювання: 

2.2.3.2.1. типові клінічні симптоми інсульту; 

2.2.3.2.2. результати комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії головного 
мозку або іншого достовірного візуалізуючого дослідження підтверджують діагноз 
інсульту; 

2.2.3.2.3. в результаті інсульту розвинувся постійний неврологічний дефіцит тієї 
частини тіла, яка контролюється ураженою ділянкою головного мозку. Оцінка 
неврологічного дефіциту може бути проведена не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня 
встановлення заключного діагнозу інсульту.  

2.2.3.3. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.3.3.1. минущі (тимчасові) ішемічні порушення мозкового кровообігу;  

2.2.3.3.2. транзиторна ішемічна атака (ТІА); 

2.2.3.3.3. травматичні ушкодження головного мозку або кровоносних судин головного 
мозку; 

2.2.3.3.4. неврологічні симптоми, що виникають внаслідок мігрені; 

2.2.3.3.5. неврологічні зміни тривалістю менше ніж 3 (три) місяці поспіль; 

2.2.3.3.6. лакунарні інсульти без неврологічної симптоматики. 

2.2.4. Хірургічна операція на відкритому серці (аортокоронарне шунтування).  

2.2.4.1. Визначення: фактично проведена за рекомендацією лікаря-кардіолога операція 
обхідного аортокоронарного шунтування на відкритому серці шляхом торакотомії з метою 
корекції або лікування однієї або кількох коронарних артерій. Необхідність проведення 
операції повинна підтверджуватись висновками коронарної ангіографії.  

2.2.4.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.4.2.1. інші методи лікування, які не проводяться на відкритому серці, в тому числі, 
балонна ангіопластика, стентування, внутрішньосудинні або ендоскопічні маніпуляції, 
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лазерна або інші неінвазивні процедури; 

2.2.4.2.2. лапароскопічні хірургічні втручання. 

2.2.5. Трансплантація життєво важливих органів.  

2.2.5.1. Визначення: фактично проведена за рекомендацією лікаря-фахівця відповідного 
профілю операція з приводу пересадки  від людини до людини, а саме від донора 
Застрахованій особі-реципієнту, одного чи кількох наступних важливих органів: серця, 
легені, печінки, нирки, підшлункової залози або кісткового мозку (з використанням 
гемопоетичних стовбурових клітин з попередньою повною абляцією кісткового мозку 
реципієнта).  

2.2.5.2. Страховим випадком не вважається трансплантація інших органів, частин 
органів, будь-яких тканин чи клітин (окрім клітин кісткового мозку). 

2.2.6. Ниркова недостатність в термінальній стадії.  

2.2.6.1. Визначення: термінальна стадія ниркової недостатності, при якій встановлено 
незворотні порушення функцій обох нирок, в результаті чого був розпочатий постійний 
нирковий діаліз та/або проведена операція з пересадки донорської нирки. 

2.2.6.2. Страховим випадком не вважається: 

2.2.6.2.1. ниркова недостатність в стадії компенсації;  

2.2.6.2.2. ниркова недостатність з відсутністю необхідності в постійному нирковому 
діалізі або трансплантації нирки. 

2.2.7. Параліч. 

2.2.7.1. Визначення: постійна та повна втрата функції двох і більше кінцівок у результаті 
травми або захворювання спинного мозку. Під кінцівкою розуміють цілком всю руку або 
всю ногу, включаючи кисть та/або стопу. 

2.2.7.2. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо зазначений стан триває не 
менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня встановлення заключного діагнозу та 
підтверджується медичною документацією.  

2.2.7.3. Страховим випадком не вважається гостра демієлонізуюча 
полірадікулонейропатія Гієна- Барре. 

2.2.8. Хірургічна операція на клапанах серця. 

2.2.8.1. Визначення: фактично проведена хірургічна операція на відкритому серці за 
допомогою торакотомії з метою заміни або відновлення одного або більше клапанів серця 
з метою усунення дефектів, дисфункцій або аномалій клапанів серця. 

2.2.8.2. Страховим випадком не вважаються інші методи лікування, які не проводяться 
на відкритому серці, в т.ч. вальвулопластика, ендоскопічні та інші подібні малоінвазивні 
маніпуляції. 

2.2.9. Розсіяний склероз. 

2.2.9.1. Визначення: прогресуюче захворювання, при якому в білій речовині центральної 
нервової системи утворюються плями демієлінізації, які іноді поширюються і на сіру 
речовину.  

2.2.9.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю викликаних розсіяним склерозом 
неврологічних порушень, що призвели: 

2.2.9.2.1. до виникнення центральної скотоми, яка підтверджена неврологічно або  

2.2.9.2.2. до повної і незворотної нездатності Застрахованої особи: 

2.2.9.2.2.1. пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів, або  

2.2.9.2.2.2. самостійно приймати приготовану і подану їй їжу. 

2.2.9.3. Страхова виплата проводиться у випадку: 

2.2.9.3.1. якщо тривалість безперервної прогресуючої неврологічної симптоматики 
складає щонайменше 6 (шість) місяців з дати встановлення заключного діагнозу, або  

2.2.9.3.2. наявності не менше двох документально підтверджених епізодів погіршення 
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(загострення) вказаних неврологічних порушень з проміжком між ними не менше одного 
місяця або  

2.2.9.3.3. наявності щонайменше одного документально підтвердженого епізоду 
погіршення (загострення) вказаних неврологічних порушень, а також характерних змін у 
цереброспінальній рідині і специфічних ушкоджень, виявлених за допомогою магнітно-
резонансної томографії.  

2.2.9.4. Заключний діагноз розсіяного склерозу повинен бути підтверджений даними 
магнітно-резонансної томографії головного або спинного мозку. 

2.2.10. Сліпота (втрата зору). 

2.2.10.1. Визначення: клінічно підтверджене необоротне зниження (втрата) зору на 
обидва ока в результаті захворювання або нещасного випадку.  

2.2.10.2. Страховим випадком вважається зниження зору у разі: 

2.2.10.2.1. якщо гострота зору після корекції залишається нижчою ніж 6/60 або 20/200 
згідно з таблицею Снеллена, чи нижчою ніж 0,1 згідно з таблицею Сівцева і Головіна; 
або  

2.2.10.2.2. обмеження поля зору обох очей до 20о і менше.  

2.2.10.3. Страхова виплата не здійснюється, якщо відповідно до медичного висновку будь-
який пристрій або імплантат можуть призвести до часткового або повного відновлення 
зору. 

2.2.10.4. Заключний діагноз сліпоти (втрати зору) повинен бути підтверджений висновком 
лікаря-офтальмолога та результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.2.11. Тяжкі опіки. 

2.2.11.1. Визначення: ушкодження тканин, викликане термічними, хімічними або 
електричними факторами, що призвели до опіків щонайменш третього ступеня або всієї 
товщини шкіри, та які становлять не менше 20% площі поверхні тіла Застрахованої особи 
за результатами вимірювання площі опіку згідно з «правилом дев'яток» або таблицею 
площі поверхні тіла Лунда-Браудера. 

2.2.11.2. Заключний діагноз повинен бути підтверджений висновком лікаря-комбустіолога 
або хірурга із зазначенням місця та площі опіку. 

2.2.12. Хірургічна операція на аорті. 

2.2.12.1. Визначення: фактично проведена операція за допомогою торакотомії або 
лапаротомії з метою лікування або коригування аневризми аорти, обструкції аорти, 
коарктації аорти або травматичного розриву аорти. У цьому визначенні під аортою 
розуміється грудний та черевний відділи аорти, але не її гілки. 

2.2.12.2. Страховим випадком не вважаються інші методи лікування, які не проводяться 
відкритим способом, в тому числі, внутрішньосудинні та малоінвазивні методи лікування. 

2.2.13. Тяжкий бактеріальний менінгіт. 

2.2.13.1. Визначення: тяжка форма запалення оболонок, які покривають головний або 
спинний мозок, викликане бактеріями. 

2.2.13.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю неврологічних порушень, що 
призвели до: 

2.2.13.2.1. нездатності Застрахованої особи набрати 16 та більше балів за шкалою 
MMSE (коротка шкала оцінки психічного стану) або  

2.2.13.2.2. повної та незворотної нездатності Застрахованої особи:  

2.2.13.2.2.1. пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів, або  

2.2.13.2.2.2. самостійно приймати приготовану і подану їй їжу, або  

2.2.13.2.2.3. спілкуватися з оточуючими за допомогою усного мовлення.  

2.2.13.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо хвороба призводить до вказаних 
неврологічних порушень тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня 
встановлення заключного діагнозу та підтверджується наявністю запальних змін в 
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спинномозковій рідині бактеріального ґенезу.  

2.2.14. Кома. 

2.2.14.1. Визначення: тяжкий патологічний стан організму, що характеризується повною 
втратою свідомості, відсутністю рефлексів та реакцій на зовнішні подразники або 
внутрішні потреби, який зберігається безперервно протягом не менше ніж 96 (дев’яносто 
шість) годин і потребує застосування систем життєзабезпечення.  

2.2.14.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю неврологічних порушень, що 
призвели до: 

2.2.14.2.1. нездатності Застрахованої особи набрати 16 та більше балів за шкалою 
MMSE (коротка шкала оцінки психічного стану) або  

2.2.14.2.2. повної і незворотної нездатності Застрахованої особи:  

2.2.14.2.2.1. пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів, або  

2.2.14.2.2.2. самостійно приймати приготовану і подану їй їжу, або  

2.2.14.2.2.3. спілкуватися з оточуючими за допомогою усного мовлення. 

2.2.14.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо хвороба призвела до вказаних 
неврологічних порушень тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня виходу 
з коми. 

2.2.14.4. Страховим випадком також вважається перебування Застрахованої особи в комі, 
що тривала понад 2 (два) місяці поспіль. 

2.2.15. Тяжкий енцефаліт. 

2.2.15.1. Визначення: тяжка форма запалення головного мозку (півкуль головного мозку, 
стовбура мозку або мозочка), що призвело до значних ускладнень - стійких неврологічних 
порушень тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці поспіль, а саме: слабоумства, емоційної 
лабільності, сліпоти, глухоти, порушення мови, геміплегії або паралічу.  

2.2.15.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю неврологічних порушень, що 
призвели до: 

2.2.15.2.1. нездатності Застрахованої особи набрати 16 та більше балів за шкалою 
MMSE (коротка шкала оцінки психічного стану) або  

2.2.15.2.2. повної і незворотної нездатності Застрахованої особи:  

2.2.15.2.2.1. пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів, або  

2.2.15.2.2.2. самостійно приймати приготовану і подану їй їжу, або  

2.2.15.2.2.3. спілкуватися з оточуючими за допомогою усного мовлення. 

2.2.16. Втрата слуху. 

2.2.16.1. Визначення: повна незворотна втрата слуху на обидва вуха зі слуховим порогом 
більше 90 децибел у всьому діапазоні частот, що сталася внаслідок захворювання або 
травми.  

2.2.16.2. Заключний діагноз повинен бути підтверджений висновком лікаря-
отоларинголога та результатами аудіометрії або тестів на звуковий поріг. 

2.2.16.3. Страхова виплата не здійснюється, якщо згідно з медичним висновком слуховий 
апарат, прилад або імплантат можуть призвести до часткового або повного відновлення 
слуху. 

2.2.17.  Втрата мови. 

2.2.17.1. Визначення: повна незворотна втрата здатності говорити, функції 
голосоутворення внаслідок захворювання або травми.  

2.2.17.2. Діагноз повинен бути підтверджений втратою здатності говорити протягом 12 
(дванадцяти) місяців безперервно.  

2.2.17.3. Страхова виплата не здійснюється, якщо згідно з медичним висновком будь-який 
апарат, прилад, процедура або імплантат може призвести до часткового або повного 
відновлення мови. 
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2.2.18. Захворювання рухових нейронів. 

2.2.18.1. Визначення: прогресуюча дегенерація клітин кортікоспінальних трактів передніх 
рогів спинного мозку або бульбарних еферентних нейронів. Захворювання рухових 
нейронів включає в себе спинальну м'язову атрофію, прогресуючий бульбарний параліч, 
бічній аміотрофічний склероз і первинний бічний склероз.  

2.2.18.2. Страховим випадком вважається захворювання рухових нейронів, яке викликало 
неврологічні порушення, що призвели до повної і незворотної нездатності Застрахованої 
особи:  

2.2.18.2.1. пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів або  

2.2.18.2.2. самостійно приймати приготовану і подану їй їжу. 

2.2.18.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо хвороба призводить до вказаних 
неврологічних порушень тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня 
встановлення заключного діагнозу, підтверджується висновком лікаря-невролога і 
результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.2.19. Хвороба Паркінсона. 

2.2.19.1. Визначення: повільно прогресуюче дегенеративне захворювання центральної 
нервової системи з дегенерацією нейронів в області мозку, що викликає зниження рівня 
допаміну в різних частинах мозку.  

2.2.19.2. Страхова виплата проводиться, якщо захворювання остаточно діагностовано - 
встановлений чіткий діагноз «хвороба Паркінсона», який ґрунтується на наступному: 

2.2.19.2.1. хворобу неможливо контролювати за допомогою лікарських препаратів; 

2.2.19.2.2. хвороба має ознаки прогресуючих порушень; 

2.2.19.2.3. хвороба викликала неврологічні порушення, що призвели до: 

2.2.19.2.3.1. нездатності Застрахованої особи набрати 16 та більше балів за шкалою 
MMSE (коротка шкала оцінки психічного стану) або  

2.2.19.2.3.2. стійкого і незворотного порушення ходи, яке є характерним для хвороби 
Паркінсона і яке може бути підтверджене неврологічно. 

2.2.20. Поліомієліт. 

2.2.20.1. Визначення: гостре вірусне захворювання, яке зумовлене ураженням сірої 
речовини спинного мозку поліовірусом, яке призводить до паралітичного захворювання, 
що проявляється порушенням рухової функції або дихальною слабкістю.  

2.2.20.2. Страховим випадком вважається захворювання на поліомієліт, причиною якого є 
поліовірус, та якщо хвороба викликала неврологічні порушення, що призвели до стійкого 
паралічу кінцівок чи дихальних м’язів тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці безперервно 
з дня встановлення заключного діагнозу, що підтверджується висновком лікаря-невролога 
і результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.2.21. Доброякісна пухлина головного мозку. 

2.2.21.1. Визначення: пухлина головного мозку, що загрожує життю Застрахованої особи 
та призводить до розвитку симптомів, характерних для підвищеного внутрішньочерепного 
тиску, таких як набряк диска зорового нерва, психічні симптоми, судоми і сенсорні 
порушення.  

2.2.21.2. Страхова виплата проводиться у випадку виконання щонайменш однієї з 
нижченаведених умов: 

2.2.21.2.1. пухлина стала причиною фактично проведеного Застрахованій особі 
оперативного втручання з метою її видалення або зменшення до мінімальних розмірів, 
або 

2.2.21.2.2. пухлина стала причиною фактично проведеної хіміотерапії або радіотерапії, 
або 

2.2.21.2.3. пухлина визнана неоперабельною і збільшується в розмірах, 

2.2.21.2.4. пухлина стала причиною розпочатого паліативного лікування.  
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2.2.21.3. Діагноз повинен бути підтверджений висновком лікаря-невролога або 
нейрохірурга і результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.2.21.4. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.21.4.1. кісти головного мозку; 

2.2.21.4.2. кальцифікати; 

2.2.21.4.3. гранульоми; 

2.2.21.4.4. судинні мальформації;  

2.2.21.4.5. гематоми; 

2.2.21.4.6. пухлини гіпофізу чи хребта. 

2.2.22. Виражена деменція (включаючи хворобу Альцгеймера). 

2.2.22.1. Визначення: Хвороба Альцгеймера - прогресуюче дегенеративне захворювання 
головного мозку, що характеризується дифузною атрофією по всій корі головного мозку з 
характерними гістопатологічними змінами. Деменція - органічне психічне порушення, яке 
характеризується загальною втратою інтелектуальних здібностей, включаючи порушення 
пам'яті, судження і абстрактного мислення, а також зміною особистості. 

2.2.22.2. Діагноз повинен бути підтверджений усіма нижченаведеними критеріями: 

2.2.22.2.1. стійке незворотне порушення функцій головного мозку, спричинене 
хворобою Альцгеймера або деменцією іншої етіології; 

2.2.22.2.2. значні когнітивні порушення внаслідок хвороби Альцгеймера або деменції 
іншої етіології, підтверджені результатами стандартизованих тестів; 

2.2.22.2.3. необхідність постійного спостереження за Застрахованою особою з метою 
попередження нанесення шкоди Застрахованою особою самій собі або іншим особам, 
викликана наявністю хвороби Альцгеймера або деменції іншої етіології. 

2.2.22.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо захворювання остаточно 
діагностовано - встановлений чіткий діагноз «виражена деменція» або «хвороба 
Альцгеймера», що підтверджується результатами клінічних досліджень та достовірних 
спеціальних інструментальних досліджень, що є типовими для даного захворювання 
(комп’ютерна, магнітно-резонансна або позитронно-емісійна томографія головного мозку), 
а також висновком лікаря-невролога. 

2.2.23. Інфікування ВІЛ при переливанні крові. 

2.2.23.1. Визначення: інфікування Застрахованої особи Вірусом Імунодефіциту Людини 
(ВІЛ) при переливанні Застрахованій особі крові або її компонентів за медичними 
показаннями. 

2.2.23.2. Страхова виплата проводиться у випадку виконання усіх нижченаведених умов:  

2.2.23.2.1. інфікування Застрахованої особи ВІЛ сталося виключно при переливанні 
крові або її компонентів, яке проводилось після початку дії цієї програми відповідно до 
призначень кваліфікованого лікаря, 

2.2.23.2.2. установа, в якій проводилось переливання крові або її компонентів, визнала 
свою відповідальність за фактом інфікування Застрахованої особи ВІЛ, або цю 
відповідальність підтверджує рішення суду, яке не підлягає оскарженню, 

2.2.23.2.3. інфікована Застрахована особа не є хворою на гемофілію. 

2.2.23.3. Право на страхову виплату в зв'язку із зараженням ВІЛ в результаті переливання 
крові втрачається в тому випадку, якщо буде винайдено спосіб лікування від СНІД, чи 
наслідків інфікування ВІЛ, або якщо з'явиться медична процедура, що дозволяє запобігти 
розвитку СНІД. 

2.2.23.4. Страховик повинен мати відкритий доступ до всіх проб крові і мати можливість 
проведення незалежного аналізу цих проб крові. 

2.2.23.5. Страховим випадком не вважається інфікування ВІЛ будь-яким іншим способом, 
включаючи інфікування статевим шляхом або інфікування в результаті внутрішньовенного 
введення наркотиків.  
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2.2.24. Втрата кінцівок або їх функцій. 

2.2.24.1. Визначення: повна незворотна втрата функцій двох або більше кінцівок та/або 
втрата двох або більше кінцівок вище зап'ястя або щиколотки (в тому числі їх ампутація за 
медичними показаннями) в результаті нещасного випадку або хвороби. 

2.2.24.2. Страхова виплата у разі втрати функцій кінцівок проводиться у разі виконання 
усіх нижче вказаних умов: 

2.2.24.2.1. втрачено функції усієї руки або усієї ноги, включаючи кисть або стопу,  

2.2.24.2.2. зазначений стан триває не менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня 
встановлення заключного діагнозу та підтверджується медичною документацією.  

2.2.25. Тяжка травма голови. 

2.2.25.1. Визначення: травма голови в результаті нещасного випадку, що сталася 
внаслідок фізичного впливу ззовні на Застраховану особу та спричинила стійкі 
неврологічні порушення, що призвели до: 

2.2.25.1.1. нездатності Застрахованої особи набрати 16 та більше балів за шкалою 
MMSE (коротка шкала оцінки психічного стану) або  

2.2.25.1.2. повної та незворотної нездатності Застрахованої особи:  

2.2.25.1.2.1. пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів, або  

2.2.25.1.2.2. самостійно приймати приготовану і подану їй їжу, або  

2.2.25.1.2.3. спілкуватися з оточуючими за допомогою усного мовлення.  

2.2.25.2. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо травма голови призводить до 
вказаних неврологічних порушень тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці безперервно з 
дня травми, та підтверджується висновком лікаря-невролога, нейрохірурга або хірурга, а 
також результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.2.25.3. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.25.3.1. травми спинного мозку; 

2.2.25.3.2. ушкодження голови в результаті інших причин; 

2.2.25.3.3. травми голови, що сталися внаслідок перебування Застрахованої особи у 
стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, та/або в результаті паралічів, 
епілептичних нападів та інших судом; 

2.2.25.3.4. внутрішні кровотечі та крововиливи в мозок Застрахованої особи, за 
винятком, якщо основною причиною виникнення цих порушень є фізичний вплив ззовні 
на Застраховану особу. 

2.2.26. Інфікування ВІЛ внаслідок виконання професійної діяльності. 

2.2.26.1. Визначення: інфікування Застрахованої особи Вірусом Імунодефіциту Людини 
(ВІЛ) під час виконання Застрахованою особою її посадових обов’язків, що сталося в 
результаті: 

2.2.26.1.1. травми або 

2.2.26.1.2. взаємодії Застрахованої особи з кров'ю або іншими рідинами організму 
людини. 

2.2.26.2. Страхова виплата проводиться у випадку виконання усіх нижченаведених умов: 

2.2.26.2.1. інфікування ВІЛ відбулося безпосередньо під час виконання Застрахованою 
особою її професійних (посадових) обов'язків, при цьому професія Застрахованої особи 
входить до переліку професій з перерахованого нижче списку,  

2.2.26.2.2. установа, в якій працювала Застрахована особа в момент інфікування, 
визнала факт інфікування Застрахованої особи ВІЛ під час виконання нею посадових 
обов’язків, або цей факт підтверджує рішення суду, яке не підлягає оскарженню;  

2.2.26.2.3. сероконверсія сталася протягом 6 (шести) місяців з дня інфікування, 

2.2.26.2.4. Застрахована особа надала негативний результат тесту на ВІЛ або тесту на 
антитіла до ВІЛ, проведеного протягом 5 (п’яти) днів з дня інфікування, 

2.2.26.2.5. наявність Вірусу Імунодефіциту Людини або антитіл до ВІЛ підтверджена 
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протягом 12 (дванадцяти) місяців з дня інфікування. 

2.2.26.3. Список професій, при виконанні посадових обов’язків за якими інфікування ВІЛ 
визнається страховим випадком, обмежений наступними: 

2.2.26.3.1. лікарі і стоматологи та їхні асистенти, 

2.2.26.3.2. медичні сестри, 

2.2.26.3.3. співробітники лабораторій, 

2.2.26.3.4. допоміжний персонал лікарні, 

2.2.26.3.5. персонал служби швидкої допомоги, 

2.2.26.3.6. акушерки, 

2.2.26.3.7. пожежні, 

2.2.26.3.8. поліцейські, 

2.2.26.3.9. співробітники установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. 

2.2.27. Виражена апластична анемія. 

2.2.27.1. Визначення: постійна недостатність кісткового мозку, результатом якої є анемія, 
нейтропенія та тробоцитопенія. 

2.2.27.2. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо діагноз підтверджений усіма 
нижченаведеними критеріями: 

2.2.27.2.1. висновком лікаря-гематолога; 

2.2.27.2.2. пункцією або біопсією кісткового мозку; 

2.2.27.2.3. аналізом периферичної крові, результати якого повинні відповідати всім 
наступним умовам: 

2.2.27.2.3.1. кількість нейтрофілів (абсолютна) – 0,5 x 10^9/л, 

2.2.27.2.3.2. кількість ретикулоцитів – < 1%, 

2.2.27.2.3.3. кількість тромбоцитів – 20 x 10^9/л. 

2.2.28. Термінальна стадія захворювання легень. 

2.2.28.1. Визначення: термінальна стадія захворювань легень, що призводить до хронічної 
дихальної недостатності.  

2.2.28.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених критеріїв: 

2.2.28.2.1. незмінне стійке зниження об’єму форсованого видиху за першу секунду 
(ОФВ1 або FEV1) до показника, меншого за 1 літр, 

2.2.28.2.2. необхідність постійної тривалої кисневої терапії з метою корекції гіпоксемії, 

2.2.28.2.3. незмінне стійке зниження парціального тиску кисню при аналізі газів крові 
до показника 55 мм рт.ст. та менше (PaO2 ≤ 55 mmHg),  

2.2.28.2.4. наявність задишки в стані спокою. 

2.2.28.3. Діагноз повинен бути підтверджений лікарем-пульмонологом. 

2.2.29. Блискавичний вірусний гепатит. 

2.2.29.1. Визначення: субмасивний або масивний некроз печінки, викликаний вірусом 
гепатиту, що призвів до стрімкого розвитку печінкової недостатності.  

2.2.29.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених критеріїв: 

2.2.29.2.1. стрімке зменшення розмірів печінки, підтверджене результатами 
ультразвукового дослідження органів черевної порожнини, 

2.2.29.2.2. некроз, що вражає цілі часточки, на місці яких залишається ретикулярна 
строма, що спалася, 

2.2.29.2.3. стрімке падіння показників функції печінки (печінкові проби), 

2.2.29.2.4. прогресуюча жовтяниця, 

2.2.29.2.5. печінкова енцефалопатія. 

2.2.30. Системний червоний вовчак з люпус-нефритом. 
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2.2.30.1. Визначення: мультисистемне, мультифакторне аутоімунне захворювання, що 
характеризується утворенням в організмі аутоантитіл, спрямованих проти різноманітних 
аутоантигенів, в тому числі аутоантитіл до власної ниркової тканини. 

2.2.30.2. Страховим випадком вважаються лише ті форми системного червоного вовчаку, 
які розвиваються із залученням нирок, тобто, люпус-нефрит щонайменше III класу 
відповідно до класифікації ВООЗ, а саме фокальний, дифузний, мембранозний або 
прогресуючий склерозуючий люпус-нефрит, діагностований шляхом біопсії тканин нирки.  

2.2.30.3. Заключний діагноз повинен бути підтверджений лікарем, що спеціалізується на 
ревматології та імунології. 

2.2.30.4. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.30.4.1. інші форми системного червоного вовчаку, в тому числі форми, що 
викликають виключно зміни в складі крові та/або ураження суглобів, дискоїдний вовчак,  

2.2.30.4.2. І і ІІ клас люпус-нефриту за класифікацією ВООЗ.  

2.2.31. Печінкова недостатність в термінальній стадії. 

2.2.31.1. Визначення: ураження печінки важкого ступеню, що призводить до термінальної 
стадії печінкової недостатності.  

2.2.31.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю всіх нижченаведених критеріїв: 

2.2.31.2.1. постійна жовтяниця (значення білірубіну крові> 2 мг/дл, або >35 мкмоль/л); 

2.2.31.2.2. асцит середнього ступеня тяжкості; 

2.2.31.2.3. значення альбуміну в крові – < 3,5 г/дл; 

2.2.31.2.4. печінкова енцефалопатія. 

2.2.31.3. Діагноз повинен бути підтверджений медичною документацією. 

2.2.31.4. Страховим випадком не вважається печінкова недостатність, що розвинулася у 
зв'язку із вживанням алкоголю, наркотичних чи лікарських препаратів. 

2.2.32. Ревматоїдний артрит. 

2.2.32.1. Визначення: тяжка форма ревматоїдного артриту, при якому виконуються всі 
нижченаведені умови:  

2.2.32.1.1. захворювання остаточно діагностовано – чіткий діагноз «ревматоїдний 
артрит» встановлений лікарем-ревматологом на підставі критеріїв Американської колегії 
ревматологів для ревматоїдного артриту; 

2.2.32.1.2. спостерігається запалення суглобів, що призвело до деформації 
щонайменше двох таких суглобів: суглоби пальців рук, пальців ніг, суглоби стопи, 
суглоби шийного відділу хребта, променевозап'ястні, ліктьові, плечові, гомілковостопні, 
колінні, тазостегнові суглоби.  

2.2.32.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю клінічних проявів хвороби і 
даними рентгенографії.  

2.2.32.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо хвороба триває не менше ніж 
180 (сто вісімдесят) днів безперервно з дня встановлення заключного діагнозу та 
призводить до втрати здатності Застрахованої особи самостійно виконувати як мінімум 3 
(три) функції життєдіяльності: 

2.2.32.3.1. підводитися з ліжка;  

2.2.32.3.2. одягатися (знімати або надягати на себе одяг, застібати його та розстібати); 

2.2.32.3.3. користуватися туалетом, контролювати функції кишечнику та сечового 
міхура; 

2.2.32.3.4. митися в душі або у ванні; 

2.2.32.3.5. пересуватися від ліжка до інвалідного візка;  

2.2.32.3.6. рухатись по рівним поверхням всередині приміщення; 

2.2.32.3.7. приймати приготовану і подану їжу. 

2.2.33. Прогресуюча системна склеродермія. 
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2.2.33.1. Визначення: системне захворювання сполучної тканини, що викликає 
прогресуючий дифузний фіброз шкіри, кровоносних судин і внутрішніх органів.  

2.2.33.2. Діагноз повинен бути однозначно підтверджений результатами біопсії та 
серологічних досліджень. 

2.2.33.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо захворювання має системний 
характер з ураженням серця, легенів і нирок. 

2.2.33.4. Страховим випадком не вважаються:  

2.2.33.4.1. вогнищева склеродермія (стрічкоподібна або кільцеподібна склеродермія);  

2.2.33.4.2. еозинофільний фасциїт;  

2.2.33.4.3. CREST-синдром. 

2.2.34. Тяжкий гранулематоз.  

2.2.34.1. Визначення: аутоімунне гранулематозне запалення стінок дрібних і середніх 
кровоносних судин: капілярів, венул, артеріол і артерій, з залученням верхніх дихальних 
шляхів, очей, нирок, легень та інших органів.  

2.2.34.2. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо хворобою уражені як мінімум дві 
такі області:  

2.2.34.2.1. вухо-горло-ніс,  

2.2.34.2.2. нирки,  

2.2.34.2.3. легені,  

2.2.34.2.4. суглоби.  

2.2.34.3. Діагноз повинен бути підтверджений результатами гістологічних досліджень і 
тесту на наявність антинейтрофільних цитоплазматичних антитіл (АНЦА/ANCA).  

2.2.34.4. Страховим випадком не вважаються всі інші захворювання легень і сполучної 
тканини, що мають аналогічні клінічні прояви. 

2.2.35. М’язова дистрофія. 

2.2.35.1. Визначення: дегенеративні м'язові захворювання (міопатії), що 
характеризуються м'язовою слабкістю або руйнуванням м'язової тканини.  

2.2.35.2. Діагноз повинен бути підтверджений усіма нижченаведеними критеріями:  

2.2.35.2.1. м'язова слабкість або руйнування м'язової тканини не повинні бути 
викликані патологією нервової системи;  

2.2.35.2.2. захворювання призвело до постійної і незворотної втрати здатності 
Застрахованої особи самостійно пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних 
засобів. 

2.2.35.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо хвороба призводить до 
вказаного неврологічного порушення тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці безперервно 
з дня встановлення заключного діагнозу. 

2.2.35.4. Страховим випадком не вважається м’язова дистрофія, викликана 
захворюваннями нервової системи. 

2.2.36. Апалічний синдром. 

2.2.36.1. Визначення: стан людини з важким ураженням кори головного мозку, при якому 
збережені фізіологічні функції (цикли сну-неспання, функції вегетативної нервової системи 
і дихання) і втрачені всі когнітивні функції, свідомість, здатність взаємодіяти з 
навколишнім середовищем і емоції.  

2.2.36.2. Заключний діагноз повинен бути підтверджений висновком лікаря-невролога 
спеціалізованого закладу охорони здоров’я.  

2.2.36.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо даний стан триває не менше ніж 
2 (два) місяці безперервно з дня встановлення заключного діагнозу та підтверджений 
медичними документами. 

2.2.37. Коронарна атеректомія. 
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2.2.37.1. Визначення: фактично перенесена транскутанна транслюмінальна коронарна 
атеректомія з метою корекції блокади або звуження більш ніж на 70% двох або більше 
артерій.  

2.2.37.2. Необхідність проведення операції повинна бути підтверджена лікарем-
кардіологом на підставі результатів коронарної ангіографії.  

2.2.37.3. Страховими випадками не вважаються: 

2.2.37.3.1. атеректомія однієї коронарної артерії (в тому числі лазерна); 

2.2.37.3.2. атеректомія для усунення стенозу (звуження) менше 70% (сімдесяти 
відсотків) просвіту коронарних артерій (в тому числі лазерна). 

2.2.38. Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт. 

2.2.38.1. Визначення: дифузне ураження легеневого інтерстицію з подальшим розвитком 
пневмосклерозу і дихальної недостатності, легеневої гіпертензії та легеневого серця.  

2.2.38.2. Діагноз повинен бути підтверджений: 

2.2.38.2.1. результатами спеціальних інструментальних досліджень (комп’ютерної чи 
магнітно-резонансної томографії головного мозку або іншого схожого методу) або 
бронхоальвеолярного лаважу; 

2.2.38.2.2. наявністю всіх наведених нижче умов:  

2.2.38.2.2.1. «стільникова легеня» та  

2.2.38.2.2.2. вторинна легенева гіпертензія із середнім статичним тиском в легеневій 
артерії вище 30 мм.рт.ст.  

2.2.38.3. Страховим випадком не вважаються усі інші захворювання легеневої і сполучної 
тканини, що мають аналогічні клінічні прояви. 

2.2.39. Первинна легенева артеріальна гіпертензія. 

2.2.39.1. Визначення: вперше виявлене прогресуюче захворювання легеневої артерії 
неясної етіології, яке характеризується постійним підвищенням тиску в легеневій артерії, 
що призводить до стійкого необоротного погіршення фізичного стану Застрахованої особи 
до щонайменше 4 класу за класифікацією Нью-Йоркської Асоціації кардіологів (NYHA). 

2.2.39.2. Діагноз повинен бути підтверджений висновком лікаря-кардіолога та 
результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.3. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, якщо: 

2.3.1. відповідний діагноз був вперше встановлений в період дії цієї програми або  

2.3.2. в період дії цієї програми Застрахованій особі було проведено оперативне втручання 
з приводу первинно діагностованого у період дії цієї програми захворювання,  

що підтверджується документами закладів охорони здоров’я та інших компетентних органів. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Якщо це передбачено Договором, у кожну п’яту річницю дії цього додаткового 
страхування розмір страхового тарифу може змінитися (збільшитися або зменшитися) на 
основі проведених актуарних розрахунків. 

4.3. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
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відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.4. Страхова сума фіксована.  

4.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, тільки за одним випадком з 
переліку, надалі дія цієї програми припиняється, якщо інше не передбачено Договором. 
Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими програмами 
страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

4.6. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова 
виплата проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування та періоду 
виживання, встановлених для цієї програми, а саме: 

4.6.1. період виживання становить 28 (двадцять вісім) календарних днів з дня 
діагностування одного із станів, визначених як критичне захворювання, або з дня 
проведення оперативного втручання, передбаченого цією програмою страхування. 
Страхова виплата проводиться за умови, що Застрахована особа є живою на наступний 
після закінчення періоду виживання день, тобто, на 29-тий день з дня діагностування 
критичного захворювання чи проведення операції, що підтверджується документально; 

4.6.2. період очікування становить 90 (дев’яносто) календарних днів та застосовується у 
таких випадках: 

4.6.2.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Застрахованою особою в такому періоді очікування не визнається страховим, страхова 
виплата за таким випадком не проводиться;  

4.6.2.2. з дня збільшення розміру страхової суми за цією програмою страхування (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування страхова виплата проводиться у розмірі страхової суми, 
встановленої у Договорі для цієї програми страхування до проведення такого збільшення. 

Період очікування не застосовується до критичних захворювань, які сталися у 
результаті нещасного випадку, що трапився протягом періоду очікування. 

4.7. В разі продовження дії цієї програми на таких самих умовах протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту припинення дії попередньої програми на випадок критичного 
захворювання, якщо це передбачено Договором, положення пункту 4.6.2 цієї програми не 
застосовується до осіб, у яких строк дії програми на випадок критичного захворювання на 
дату такого продовження перевищує встановлений програмою період очікування. 

4.8. Договором можуть бути встановлені інші умови щодо строку та/або застосування 
періоду виживання та/або періоду очікування за цією програмою. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач не раніше ніж на наступний день 
після закінчення періоду виживання (а у разі, якщо для певного критичного захворювання 
встановлений спеціальний строк (щодо наявності симптоматики, проведення огляду і т.і.) – 
після закінчення такого строку) повинен надати Страховику належним чином оформлені та 
засвідчені документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини 
та обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил у разі, якщо критичне захворювання 
сталося в результаті нещасного випадку; 

5.1.3. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми (рак): 
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5.1.3.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.3.2. результати гістологічних (в разі системних злоякісних захворювань – 
цитологічних) досліджень; 

5.1.4. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми 
(інфаркт міокарда): 

5.1.4.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.4.2. результати біохімічних досліджень крові в динаміці захворювання з обов’язковим 
визначенням серцевих ензимів (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК тощо);  

5.1.4.3. результати електрокардіографій та ехокардіографій з висновками профільних 
лікарів в динаміці захворювання; 

5.1.5. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.3 цієї програми 
(інсульт): 

5.1.5.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.5.2. результати даних комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії головного 
мозку , що підтверджують встановлений діагноз;  

5.1.5.3. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.6. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.4 цієї програми 
(хірургічна операція на відкритому серці (аортокоронарне шунтування): 

5.1.6.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.6.2. висновки коронарної ангіографії;  

5.1.6.3. результати обстеження за допомогою інструментальних методів дослідження, 
проведені після операції; 

5.1.7. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.5 цієї програми 
(трансплантація життєво важливих органів): 

5.1.7.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання;  

5.1.7.2. результати обстеження життєво важливого органу за допомогою 
інструментальних методів дослідження до та після операції; 

5.1.7.3. висновок профільного лікаря про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.8. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.6 цієї програми 
(ниркова недостатність в термінальній стадії): 

5.1.8.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.8.2. висновок лікаря-нефролога чи уролога про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.9. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.7 цієї програми 
(параліч): 

5.1.9.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.9.2. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.10. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.8 цієї програми 
(хірургічна операція на клапанах серця): 

5.1.10.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.10.2. результати обстеження серця за допомогою інструментальних методів 
дослідження до та після операції; 

5.1.11. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.9 цієї програми 



229 

(розсіяний склероз): 

5.1.11.1. виписний епікриз з історії хвороби із зазначенням кількості епізодів погіршення 
(загострення) хвороби, та результатів огляду, проведеного не раніше ніж через 6 (шість) 
місяців з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.11.2. результати двох та більше обстежень головного або спинного мозку за 
допомогою інструментальних методів дослідження (магнітно-резонансної томографії 
тощо), що проводились для встановлення діагнозу;  

5.1.11.3. результати аналізу спинномозкової рідини на наявність олігоклональних 
скупчень; 

5.1.12. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.10 цієї програми 
(сліпота (втрата зору)): 

5.1.12.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.12.2. висновок лікаря-офтальмолога про огляд з зазначенням гостроти зору чи/та 
обмеження поля зору, проведений не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня втрати зору, та 
результатів інструментальних досліджень, що проводились для встановлення діагнозу; 

5.1.13. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.11 цієї програми 
(тяжкі опіки): 

5.1.13.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.13.2. висновок лікаря-хірурга або комбустіолога про огляд із зазначенням наслідків 
опіків, їх місця та площі; 

5.1.14. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.12 цієї програми 
(хірургічна операція на аорті): 

5.1.14.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.14.2. результати обстеження за допомогою інструментальних методів дослідження до 
та після операції; 

5.1.15. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.13 цієї програми 
(тяжкий бактеріальний менінгіт): 

5.1.15.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.15.2. результати аналізу спинномозкової рідини на наявність бактеріальної інфекції;  

5.1.15.3. результати обстежень головного мозку за допомогою інструментальних методів 
дослідження, що проводились для встановлення діагнозу; 

5.1.15.4. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.16. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.14 цієї програми 
(кома): 

5.1.16.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.16.2. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня виходу із коми з описом наявної неврологічної симптоматики або про 
перебування Застрахованої особі в комі, що триває понад 2 (два) місяці безперервно; 

5.1.17. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.15 цієї програми 
(тяжкий енцефаліт): 

5.1.17.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.17.2. результати аналізу спинномозкової рідини на наявність бактеріальної (вірусної) 
інфекції;  

5.1.17.3. результати обстежень головного мозку за допомогою інструментальних методів 
дослідження (комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії тощо), що проводились 
для встановлення діагнозу;  
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5.1.17.4. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.18. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.16 цієї програми 
(втрата слуху): 

5.1.18.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.18.2. висновок лікаря-отоларинголога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 
(три) місяці з дня встановлення заключного діагнозу, підтвердженого за допомогою 
інструментальних методів дослідження (аудіометрія або тести на звуковий поріг); 

5.1.19. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.17 цієї програми 
(втрата мови): 

5.1.19.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.19.2. результати обстеження за допомогою інструментальних методів дослідження 
(комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії тощо), що проводились для 
встановлення діагнозу;  

5.1.19.3. висновок лікаря-невролога або отоларинголога про огляд, проведений не раніше 
ніж через 12 (дванадцять) місяців після встановлення заключного діагнозу; 

5.1.20. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.18 цієї програми 
(захворювання рухових нейронів): 

5.1.20.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.20.2. результати інструментальних методів дослідження (електроміографія, 
електронейрографія тощо), що проводились для встановлення діагнозу;  

5.1.20.3. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.21. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.19 цієї програми 
(хвороба Паркінсона): 

5.1.21.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.21.2. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики та прогресування хвороби, включаючи оцінку за шкалою MMSE; 

5.1.22. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.20 цієї програми 
(поліомієліт): 

5.1.22.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.22.2. аналіз спинномозкової рідини та крові на вірусоспецифічні AT;  

5.1.22.3. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.23. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.21 цієї програми 
(доброякісна пухлина головного мозку): 

5.1.23.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.23.2. результати обстеження головного мозку за допомогою інструментальних методів 
дослідження (комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії тощо), що проводились 
для встановлення діагнозу;  

5.1.23.3. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого з описом наявної 
неврологічної симптоматики, а також із зазначенням проведеного хірургічного втручання 
або хіміо- чи радіотерапії або розпочатого паліативного лікування; 

5.1.24. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.22 цієї програми 
(виражена деменція (включаючи хворобу Альцгеймера)): 
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5.1.24.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.24.2. результати обстеження головного мозку за допомогою інструментальних методів 
дослідження (комп’ютерної, магнітно-резонансної або позитронно-емісійної томографії), 
що проводились для встановлення діагнозу;  

5.1.24.3. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, в т.ч. результати психодіагностичних 
досліджень (оцінка за шкалою MMSE, Хачинского тощо); 

5.1.25. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.23 цієї програми 
(інфікування ВІЛ при переливанні крові): 

5.1.25.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.25.2. результати аналізу крові на визначення антитіл до ВІЛ, проведеного до моменту 
інфікування ВІЛ;  

5.1.25.3. результати аналізу крові на визначення антитіл до ВІЛ, що проводився протягом 
5 (п’яти) календарних днів з дня інфікування ВІЛ; 

5.1.25.4. результати аналізу крові на визначення антитіл до ВІЛ, проведеного не раніше 
ніж через 6 (шість) місяців з дня інфікування ВІЛ;  

5.1.25.5. висновок профільного лікаря про огляд, проведений не раніше ніж через 6 
(шість) місяців з дня встановлення заключного діагнозу;  

5.1.25.6. документ, що підтверджує відповідальність установи, в якій проводилось 
переливання крові, за фактом інфікування Застрахованої особи ВІЛ (в т.ч. рішення суду, 
що не підлягає оскарженню); 

5.1.26. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.24 цієї програми 
(втрата кінцівок або їх функцій): 

5.1.26.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.26.2. результати інструментальних методів дослідження, що проводились для 
встановлення діагнозу;  

5.1.26.3. висновок лікаря-ортопеда, травматолога та/або невролога про огляд, 
проведений не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з 
описом наявної неврологічної симптоматики; 

5.1.27. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.25 цієї програми 
(тяжка травма голови): 

5.1.27.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.27.2. результати обстеження головного мозку за допомогою інструментальних методів 
дослідження (комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії тощо), що проводились 
для встановлення діагнозу;  

5.1.27.3. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.28. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.26 цієї програми 
(інфікування ВІЛ внаслідок виконання професійної діяльності):  

5.1.28.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.28.2. результати аналізу крові на визначення антитіл до ВІЛ, проведеного до моменту 
інфікування ВІЛ;  

5.1.28.3. результати аналізу крові на визначення антитіл до ВІЛ, що проводився протягом 
5 (п’яти) календарних днів з дня інфікування ВІЛ; 

5.1.28.4. результати аналізу крові на визначення антитіл до ВІЛ, проведеного не раніше 
ніж через 6 (шість) місяців з дня інфікування ВІЛ;  

5.1.28.5. висновок профільного лікаря про огляд, проведений не раніше ніж через 6 
(шість) місяців з дня встановлення заключного діагнозу;  

5.1.28.6. документ, що підтверджує відповідальність установи-працедавця Застрахованої 
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особи за фактом інфікування Застрахованої особи ВІЛ під час виконання Застрахованою 
особою її професійних (посадових) обов'язків (акт про нещасний випадок на виробництві 
(форма Н-1), засвідчений підприємством-працедавцем, рішення суду, яке не підлягає 
оскарженню); 

5.1.29. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.27 цієї програми 
(виражена апластична анемія): 

5.1.29.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.29.2. результати біопсії чи пункції кісткового мозку (мієлограми);  

5.1.29.3. результат загального аналізу крові; 

5.1.29.4. висновок лікаря-гематолога про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.30. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.28 цієї програми 
(термінальна стадія захворювання легень): 

5.1.30.1. виписний епікриз з історії хвороби із зазначенням інструментальних 
(пульсометрія, спірографія) та лабораторних (аналіз артеріальної крові) методів 
дослідження, проведених для встановлення діагнозу; 

5.1.30.2. висновок лікаря-пульмонолога про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.31. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.29 цієї програми 
(блискавичний вірусний гепатит): 

5.1.31.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.31.2. результати ультразвукового дослідження органів черевної порожнини;  

5.1.31.3. результати аналізу крові на визначення антитіл до вірусів гепатиту;  

5.1.31.4. висновок лікаря-гепатолога, гастроентеролога або інфекціоніста про 
встановлення заключного діагнозу; 

5.1.32. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.30 цієї програми 
(системний червоний вовчак з люпус-нефритом): 

5.1.32.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.32.2. результати аналізу крові на антинуклеарні антитіла (ANA) та/або на антитіла до 
нативної ДНК;  

5.1.32.3. результати біопсії нирок; 

5.1.32.4. висновок лікаря-ревматолога про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.33. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.31 цієї програми 
(печінкова недостатність в термінальній стадії): 

5.1.33.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.33.2. результати ультразвукового дослідження органів черевної порожнини;  

5.1.33.3. результати біохімічного аналізу крові з обов’язковим зазначенням рівня 
білірубіну та альбуміну крові; 

5.1.33.4. висновок лікаря-гепатолога, гастроентеролога або інфекціоніста про 
встановлення заключного діагнозу; 

5.1.34. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.32 цієї програми 
(ревматоїдний артрит): 

5.1.34.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.34.2. рентгенівські знімки уражених суглобів із висновком лікаря-рентгенолога;  

5.1.34.3. висновок лікаря-ревматолога, проведений не раніше ніж через 6 (шість) місяців з 
дня встановлення заключного діагнозу, із зазначенням результатів загального аналізу 
крові з гострофазовими показниками (ШОЕ, СРБ, РФ); 

5.1.35. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.33 цієї програми 
(прогресуюча системна склеродермія): 

5.1.35.1. виписний епікриз з історії хвороби; 
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5.1.35.2. результати біопсії уражених ділянок шкіри; 

5.1.35.3. результати серологічних досліджень; 

5.1.35.4.  висновок лікаря-ревматолога про встановлення заключного діагнозу;  

5.1.36. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.34 цієї програми 
(тяжкий гранулематоз): 

5.1.36.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.36.2. результати гістологічних досліджень матеріалу з уражених областей, що 
проводились для встановлення діагнозу;  

5.1.36.3. результати тесту на наявність антинейтрофільних цитоплазматичних антитіл 
(АНЦА/ANCA); 

5.1.36.4. висновок профільного лікаря про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.37. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.35 цієї програми 
(м’язова дистрофія): 

5.1.37.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.37.2. результати аналізу на сироваткову активність креатинфосфокінази (КК);  

5.1.37.3. результати електроміографії; 

5.1.37.4. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.38. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.36 цієї програми 
(апалічний синдром): 

5.1.38.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.38.2. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 2 (два) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.39. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.37 цієї програми 
(коронарна атеректомія): 

5.1.39.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.39.2. висновки коронарної ангіографії; 

5.1.39.3. результати обстеження за допомогою інструментальних методів дослідження, 
проведені після операції; 

5.1.40. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.38 цієї програми 
(ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт):  

5.1.40.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.40.2. результати інструментальних досліджень (комп’ютерної або магнітно-резонансної 
томографії) та/або бронхоальвеолярного лаважу, що проводились для встановлення 
діагнозу;  

5.1.40.3. результати дослідження функції зовнішнього дихання;  

5.1.40.4. висновок лікаря-пульмонолога про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.41. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.39 цієї програми 
(первинна легенева артеріальна гіпертензія): 

5.1.41.1. виписний епікриз з історії хвороби із зазначенням встановленого діагнозу за 
класифікацією Нью-Йоркської Асоціації кардіологів (NYHA); 

5.1.41.2. результати інструментальних досліджень (електрокардіографії, ехокардіографії, 
дихальних тестів, рентгенологічних досліджень чи даних комп’ютерної або магнітно-
резонансної томографії), що проводились для встановлення діагнозу;  

5.1.41.3. висновок лікаря-кардіолога про встановлення заключного діагнозу.  
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5.2. У разі настання критичного захворювання, зазначеного у пунктах 2.2.10, 2.2.16, 2.2.17, 
2.2.24 цієї програми, документи про огляд профільного лікаря можуть бути надані 
Страховику одразу після встановлення заключного діагнозу, який підтверджує повну і 
невідновну втрату Застрахованою особою органів або їх частин (втрата очних яблук обох 
очей, втрата язика, ампутація кінцівок тощо), що унеможливлює відновлення відповідних 
функцій. 

5.3. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил, та надані Страховику не пізніше ніж через 60 
(шістдесят) календарних днів з дня їх видачі компетентними органами. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.5.7 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
критичного захворювання Застрахованої особи-жінки 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи жіночої 
статі віком, якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
хвороба Застрахованої особи, вперше діагностована в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою є вперше виявлене у Застрахованої особи в 
період дії цієї програми критичне захворювання, визначення якого наведене нижче, а саме: 

2.2.1. Рак жіночого органу.  

2.2.1.1. Визначення: злоякісне новоутворення, яке характеризується неконтрольованим 
ростом і розповсюдженням злоякісних клітин, що супроводжується їх інвазією в тканини, 
які гістологічно відрізняються від пухлинних. Під раком жіночого органу розуміються усі 
злоякісні новоутворення, зазначені в класифікації МКХ-10 станом на 2016 рік, під кодами 
C50-C58, а саме: 

2.2.1.1.1. рак молочної залози; 

2.2.1.1.2. рак вульви; 

2.2.1.1.3. рак піхви; 

2.2.1.1.4. рак шийки матки; 

2.2.1.1.5. рак тіла матки; 

2.2.1.1.6. рак яєчника; 

2.2.1.1.7. рак плаценти. 

2.2.1.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.1.2.1. будь-який неінвазивний рак (рак in situ); 

2.2.1.2.2. передракові стани;  

2.2.1.2.3. пограничні пухлини або пухлини з низьким потенціалом злоякісності;  

2.2.1.2.4. дисплазія шийки матки CIN-1, CIN-2 або CIN-3. 

2.2.1.3. Діагноз повинен бути підтверджений результатом гістологічного або (в разі 
системних злоякісних захворювань) цитологічного дослідження. Страхова виплата не 
проводиться у разі виявлення ракових клітин або їх генетичного матеріалу виключно 
біохімічними або молекулярними методами (в тому числі із застосуванням протеомних 
технологій або технологій, заснованих на дослідженні ДНК чи РНК) без підтверджуючого 
гістологічного дослідження. 

2.3. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, якщо 
відповідний діагноз був вперше встановлений в період дії цієї програми, що підтверджується 
документами закладів охорони здоров’я. 
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3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1.5, 5.2.1.7 –
 5.2.1.10, 5.2.5 Правил, якщо інше не передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Якщо це передбачено Договором, у кожну п’яту річницю дії цього додаткового 
страхування розмір страхового тарифу може змінитися (збільшитися або зменшитися) на 
основі проведених актуарних розрахунків. 

4.3. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.4. Страхова сума фіксована.  

4.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором. Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

4.6. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова 
виплата проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування та періоду 
виживання, встановлених для цієї програми, а саме: 

4.6.1. період виживання становить 28 (двадцять вісім) календарних днів з дня 
діагностування критичного захворювання. Страхова виплата проводиться за умови, що 
Застрахована особа є живою на наступний після закінчення періоду виживання день, тобто, 
на 29-тий день з дня діагностування критичного захворювання, що підтверджується 
документально; 

4.6.2. період очікування становить 90 (дев’яносто) календарних днів та застосовується у 
таких випадках: 

4.6.2.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Застрахованою особою в такому періоді очікування не визнається страховим, страхова 
виплата за таким випадком не проводиться;  

4.6.2.2. з дня збільшення розміру страхової суми за цією програмою страхування (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування страхова виплата проводиться у розмірі страхової суми, 
встановленої у Договорі для цієї програми страхування до проведення такого збільшення. 

4.7. В разі продовження дії цієї програми на таких самих умовах протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту припинення дії попередньої програми на випадок критичного 
захворювання, якщо це передбачено Договором, положення пункту 4.6.2 цієї програми не 
застосовується до осіб, у яких строк дії програми на випадок критичного захворювання на 
дату такого продовження перевищує встановлений програмою період очікування. 

4.8. Договором можуть бути встановлені інші умови щодо строку та/або застосування 
періоду виживання та/або періоду очікування за цією програмою. 
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5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач не раніше ніж на наступний день 
після закінчення періоду виживання повинен надати Страховику належним чином оформлені 
та засвідчені документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, 
причини та обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми (рак): 

5.1.2.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.2.2. результати гістологічних (в разі системних злоякісних захворювань – 
цитологічних) досліджень. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил, та надані Страховику не пізніше ніж через 60 
(шістдесят) календарних днів з дня їх видачі компетентними органами. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.5.8 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
критичного захворювання особи, яка не досягла 18-річного віку 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 1 року до 17 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  20 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи, вперше діагностована в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є вперше виявлене у Застрахованої особи в 
період дії цієї програми захворювання та/або стан, а також проведення Застрахованій особі 
оперативних втручань з приводу нещасного випадку, що стався в період дії цієї програми, 
або первинно діагностованого в період дії програми захворювання, перелік та визначення 
яких наведені нижче, які надалі називаються критичними, а саме: 

2.2.1. Рак.  

2.2.1.1. Визначення: злоякісне новоутворення, яке характеризується неконтрольованим 
ростом і розповсюдженням злоякісних клітин, що супроводжується їх інвазією в тканини, 
які гістологічно відрізняються від пухлинних.  

2.2.1.2. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.1.2.1. будь-який неінвазивний рак (рак in situ); 

2.2.1.2.2. передракові стани;  

2.2.1.2.3. пограничні пухлини або пухлини з низьким потенціалом злоякісності;  

2.2.1.2.4. дисплазія шийки матки CIN-1, CIN-2 або CIN-3; 

2.2.1.2.5. злоякісні пухлини шкіри, крім злоякісної меланоми з інвазією за межі 
епідермісу; 

2.2.1.2.6. папілярна карцинома щитоподібної залози, крім пухлин стадії T2N0M0 і вище 
(за класифікацією TNM).  

2.2.1.3. Діагноз повинен бути підтверджений результатом гістологічного або (в разі 
системних злоякісних захворювань) цитологічного дослідження. Страхова виплата не 
проводиться у разі виявлення ракових клітин або їх генетичного матеріалу виключно 
біохімічними або молекулярними методами (в тому числі із застосуванням протеомних 
технологій або технологій, заснованих на дослідженні ДНК чи РНК) без підтверджуючого 
гістологічного дослідження. 

2.2.2. Тяжкий бактеріальний менінгіт. 

2.2.2.1. Визначення: тяжка форма запалення оболонок, які покривають головний або 
спинний мозок, викликане бактеріями. 

2.2.2.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю неврологічних порушень, що 
призвели до нездатності Застрахованої особи виконувати дії або вправи, зазначені для 
дитини її віку у пункті 2.3 цієї програми. 

2.2.2.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо хвороба призводить до вказаних 
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неврологічних порушень тривалістю не менше ніж 6 (шість) місяців безперервно з дня 
встановлення лікарем-неврологом заключного діагнозу та підтверджується наявністю 
запальних змін в спинномозковій рідині бактеріального ґенезу.  

2.2.3. Тяжкий енцефаліт. 

2.2.3.1. Визначення: тяжка форма запалення головного мозку (півкуль головного мозку, 
стовбура мозку або мозочка), що викликало стійкий неврологічний дефіцит тривалістю не 
менше ніж 3 (три) місяці поспіль, який призвів до повної і незворотної нездатності 
Застрахованої особи виконувати дії або вправи, зазначені для дитини її віку у пункті 2.3 
цієї програми.  

2.2.3.2. Заключний діагноз повинен бути підтверджений висновком лікаря-невролога. 

2.2.4. Ниркова недостатність в термінальній стадії.  

2.2.4.1. Визначення: термінальна стадія ниркової недостатності, при якій встановлено 
незворотні порушення функцій обох нирок, в результаті чого був розпочатий постійний 
нирковий діаліз та/або проведена операція з пересадки донорської нирки. 

2.2.4.2. Страховим випадком не вважається: 

2.2.4.2.1. ниркова недостатність в стадії компенсації;  

2.2.4.2.2. ниркова недостатність з відсутністю необхідності в постійному нирковому 
діалізі або трансплантації нирки. 

2.2.5. Трансплантація життєво важливих органів.  

2.2.5.1. Визначення: фактично проведена за рекомендацією лікаря-фахівця відповідного 
профілю операція з приводу пересадки  від людини до людини, а саме від донора 
Застрахованій особі-реципієнту, одного чи кількох наступних важливих органів: серця, 
легені, печінки, нирки, підшлункової залози або кісткового мозку (з використанням 
гемопоетичних стовбурових клітин з попередньою повною абляцією кісткового мозку 
реципієнта).  

2.2.5.2. Страховим випадком не вважається трансплантація інших органів, частин 
органів, будь-яких тканин чи клітин (окрім клітин кісткового мозку). 

2.2.6. Доброякісна пухлина головного мозку. 

2.2.6.1. Визначення: пухлина головного мозку, що загрожує життю Застрахованої особи 
та призводить до розвитку симптомів, характерних для підвищеного внутрішньочерепного 
тиску, таких як набряк диска зорового нерва, психічні симптоми, судоми і сенсорні 
порушення.  

2.2.6.2. Страхова виплата проводиться у випадку виконання щонайменш однієї з 
нижченаведених умов: 

2.2.6.2.1. пухлина стала причиною фактично проведеного Застрахованій особі 
оперативного втручання з метою її видалення або зменшення до мінімальних розмірів, 
або 

2.2.6.2.2. пухлина стала причиною фактично проведеної хіміотерапії або радіотерапії, 
або 

2.2.6.2.3. пухлина визнана неоперабельною і збільшується в розмірах, 

2.2.6.2.4. пухлина стала причиною розпочатого паліативного лікування.  

2.2.6.3. Діагноз повинен бути підтверджений висновком лікаря-невролога або 
нейрохірурга і результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.2.6.4. Страховим випадком не вважаються: 

2.2.6.4.1. кісти головного мозку; 

2.2.6.4.2. кальцифікати; 

2.2.6.4.3. гранульоми; 

2.2.6.4.4. судинні мальформації;  

2.2.6.4.5. гематоми; 

2.2.6.4.6. пухлини гіпофізу чи хребта. 
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2.2.7. Діабет 1 типу. 

2.2.7.1. Визначення: розлад вуглеводного, жирового і білкового обміну в результаті 
повного і незворотного дефіциту інсуліну.  

2.2.7.2. Заключний діагноз повинен бути встановлений у висновку лікаря-ендокринолога 
з підтвердженням залежності від екзогенного інсуліну протягом не менше ніж 6 (шести) 
місяців поспіль з дня діагностування хвороби. 

2.2.8. Ювенільний ревматоїдний артрит. 

2.2.8.1. Визначення: тяжка форма ревматоїдного артриту, при якому виконуються всі 
нижченаведені умови:  

2.2.8.1.1. захворювання остаточно діагностовано – чіткий діагноз «ревматоїдний 
артрит» встановлений лікарем-ревматологом на підставі критеріїв Американської колегії 
ревматологів для ревматоїдного артриту; 

2.2.8.1.2. спостерігається розповсюджене ушкодження суглобів з основною клінічною 
ознакою - деформацією трьох або більше суглобів із наступних областей: кисті, зап'ястя, 
лікті, шийний відділ хребта, коліна, щиколотки.  

2.2.8.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю клінічних проявів хвороби і 
даними рентгенографії.  

2.2.8.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо хвороба призводить до втрати 
здатності чи до повної і незворотної нездатності Застрахованої особи виконувати дії або 
вправи, зазначені для дитини її віку у пункті 2.3 цієї програми. 

2.2.9. Виражена апластична анемія. 

2.2.9.1. Визначення: постійна недостатність кісткового мозку, результатом якої є анемія, 
нейтропенія та тробоцитопенія. 

2.2.9.2. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо діагноз підтверджений усіма 
нижченаведеними критеріями: 

2.2.9.2.1. висновком лікаря-гематолога; 

2.2.9.2.2. пункцією або біопсією кісткового мозку; 

2.2.9.2.3. аналізом периферичної крові, результати якого повинні відповідати всім 
наступним умовам: 

2.2.9.2.3.1. кількість нейтрофілів (абсолютна) – 0,5 x 10^9/л, 

2.2.9.2.3.2. кількість ретикулоцитів – < 1%, 

2.2.9.2.3.3. кількість тромбоцитів – 20 x 10^9/л. 

2.2.10. Кома. 

2.2.10.1. Визначення: тяжкий патологічний стан організму, що характеризується повною 
втратою свідомості, відсутністю рефлексів та реакцій на зовнішні подразники або 
внутрішні потреби, який зберігається безперервно протягом не менше ніж 96 (дев’яносто 
шість) годин і потребує застосування систем життєзабезпечення.  

2.2.10.2. Діагноз повинен бути підтверджений наявністю неврологічних порушень, що 
призвели до нездатності Застрахованої особи виконувати дії або вправи, зазначені для 
дитини її віку у пункті 2.3 цієї програми. 

2.2.10.3. Страхова виплата проводиться у випадку, якщо хвороба призвела до вказаних 
неврологічних порушень тривалістю не менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня виходу 
з коми. 

2.2.10.4. Страховим випадком також вважається перебування Застрахованої особи в комі, 
що тривала понад 2 (два) місяці поспіль. 

2.2.11. Втрата кінцівок або їх функцій. 

2.2.11.1. Визначення: повна незворотна втрата функцій двох або більше кінцівок та/або 
втрата двох або більше кінцівок вище зап'ястя або щиколотки (в тому числі їх ампутація за 
медичними показаннями) в результаті нещасного випадку або хвороби. 

2.2.11.2. Страхова виплата у разі втрати функцій кінцівок проводиться у разі виконання 
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усіх нижче вказаних умов: 

2.2.11.2.1. втрачено функції усієї руки або усієї ноги, включаючи кисть або стопу,  

2.2.11.2.2. зазначений стан триває не менше ніж 3 (три) місяці безперервно з дня 
встановлення заключного діагнозу та підтверджується медичною документацією.  

2.2.12. Сліпота (втрата зору). 

2.2.12.1. Визначення: клінічно підтверджене необоротне зниження (втрата) зору на 
обидва ока в результаті захворювання або нещасного випадку.  

2.2.12.2. Страховим випадком вважається зниження зору у разі: 

2.2.12.2.1. якщо гострота зору після корекції залишається нижчою ніж 6/60 або 20/200 
згідно з таблицею Снеллена, чи нижчою ніж 0,1 згідно з таблицею Сівцева і Головіна; 
або  

2.2.12.2.2. обмеження поля зору обох очей до 20о і менше.  

2.2.12.3. Страхова виплата не здійснюється, якщо відповідно до медичного висновку будь-
який пристрій або імплантат можуть призвести до часткового або повного відновлення 
зору. 

2.2.12.4. Заключний діагноз сліпоти (втрати зору) повинен бути підтверджений висновком 
лікаря-офтальмолога та результатами спеціальних інструментальних досліджень. 

2.2.13. Втрата слуху (з 2 років). 

2.2.13.1. Визначення: повна незворотна втрата слуху на обидва вуха зі слуховим порогом 
більше 90 децибел у всьому діапазоні частот, що сталася внаслідок захворювання або 
травми.  

2.2.13.2. Заключний діагноз повинен бути підтверджений висновком лікаря-
отоларинголога та результатами аудіометрії або тестів на звуковий поріг. 

2.2.13.3. Страхова виплата не здійснюється у наступних випадках: 

2.2.13.3.1. якщо згідно з медичним висновком слуховий апарат, прилад або 
імплантат можуть призвести до часткового або повного відновлення слуху; 

2.2.13.3.2. вік Застрахованої особи становить менше ніж 2 (два) повних роки. 

2.3. Якщо критичне захворювання, зазначене у п. 2.2 цієї програми, призвело до 
нездатності Застрахована особи певного віку виконати дії або вправи, зазначені для дитини її 
віку в нижченаведеній таблиці, вважається, що додатковий критерій, вказаний у визначенні 
критичного захворювання, вважається виконаним та/або дотриманим. 

Вік дитини 
(повних років) 

Дитина повинна могти або вміти: 

1 рік повзати або  
схопити щось 

2 роки вставати або 
використовувати кулькову ручку для написання карлючок (каракулів)   

3-4 роки пройти 20 метрів без сторонньої допомоги або  
пити через соломинку або  
спілкуватися з оточуючими за допомогою усного мовлення 

4-9 років пройти 100 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів, або  
самостійно приймати приготовану і подану їй їжу, або  
спілкуватися з оточуючими за допомогою усного мовлення 

10 років та 
старше 

пройти 200 метрів по рівній поверхні без допоміжних засобів, або  
самостійно приймати приготовану і подану їй їжу, або  
спілкуватися з оточуючими за допомогою усного мовлення 

2.4. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, якщо: 

2.4.1. відповідний діагноз був вперше встановлений в період дії цієї програми або  

2.4.2. в період дії цієї програми Застрахованій особі було проведено оперативне втручання 
з приводу первинно діагностованого у період дії цієї програми захворювання,  
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що підтверджується документами закладів охорони здоров’я та інших компетентних органів. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Якщо це передбачено Договором, у кожну п’яту річницю дії цього додаткового 
страхування розмір страхового тарифу може змінитися (збільшитися або зменшитися) на 
основі проведених актуарних розрахунків. 

4.3. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.4. Страхова сума фіксована.  

4.5. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 100% 
страхової суми, встановленої для цієї програми, тільки за одним випадком з переліку, надалі 
дія цієї програми припиняється, якщо інше не передбачено Договором. Виплата проводиться 
незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими програмами страхування, що входять 
до складу Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

4.6. Випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова 
виплата проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування та періоду 
виживання, встановлених для цієї програми, а саме: 

4.6.1. період виживання становить 30 (тридцять) календарних днів з дня діагностування 
одного із станів, визначених як критичне захворювання, або з дня проведення 
оперативного втручання, передбаченого цією програмою страхування. Страхова виплата 
проводиться за умови, що Застрахована особа є живою на наступний після закінчення 
періоду виживання день, тобто, на 31-ий день з дня діагностування критичного 
захворювання чи проведення операції, що підтверджується документально; 

4.6.2. період очікування становить 180 (сто вісімдесят) календарних днів та застосовується 
у таких випадках: 

4.6.2.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Застрахованою особою в такому періоді очікування не визнається страховим, страхова 
виплата за таким випадком не проводиться;  

4.6.2.2. з дня збільшення розміру страхової суми за цією програмою страхування (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування страхова виплата проводиться у розмірі страхової суми, 
встановленої у Договорі для цієї програми страхування до проведення такого збільшення. 

Період очікування не застосовується до критичних захворювань, які сталися у 
результаті нещасного випадку, що трапився протягом періоду очікування. 

4.7. В разі продовження дії цієї програми на таких самих умовах протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту припинення дії попередньої програми на випадок критичного 
захворювання, якщо це передбачено Договором, положення пункту 4.6.2 цієї програми не 
застосовується до осіб, у яких строк дії програми на випадок критичного захворювання на 
дату такого продовження перевищує встановлений програмою період очікування. 
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4.8. Договором можуть бути встановлені інші умови щодо строку та/або застосування 
періоду виживання та/або періоду очікування за цією програмою. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач не раніше ніж на наступний день 
після закінчення періоду виживання (а у разі, якщо для певного критичного захворювання 
встановлений спеціальний строк (щодо наявності симптоматики, проведення огляду і т.і.) – 
після закінчення такого строку), повинен надати Страховику належним чином оформлені та 
засвідчені документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини 
та обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил у разі, якщо критичне захворювання 
сталося в результаті нещасного випадку; 

5.1.3. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.1 цієї програми (рак): 

5.1.3.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.3.2. результати гістологічних (в разі системних злоякісних захворювань – 
цитологічних) досліджень; 

5.1.4. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.2 цієї програми (тяжкий 
бактеріальний менінгіт): 

5.1.4.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.4.2. результати аналізу спинномозкової рідини на наявність бактеріальної інфекції;  

5.1.4.3. результати обстежень головного мозку за допомогою інструментальних методів 
дослідження, що проводились для встановлення діагнозу; 

5.1.4.4. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 6 (шість) 
місяців з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.5. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.3 цієї програми (тяжкий 
енцефаліт): 

5.1.5.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.5.2. результати аналізу спинномозкової рідини на наявність бактеріальної (вірусної) 
інфекції;  

5.1.5.3. результати обстежень головного мозку за допомогою інструментальних методів 
дослідження (комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії тощо), що проводились 
для встановлення діагнозу;  

5.1.5.4. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з описом наявної неврологічної 
симптоматики; 

5.1.6. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.4 цієї програми 
(ниркова недостатність в термінальній стадії): 

5.1.6.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.6.2. висновок лікаря-нефролога чи уролога про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.7. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.5 цієї програми 
(трансплантація життєво важливих органів): 

5.1.7.1. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням 
проведеного хірургічного втручання;  

5.1.7.2. результати обстеження життєво важливого органу за допомогою 
інструментальних методів дослідження до та після операції; 

5.1.7.3. висновок профільного лікаря про встановлення заключного діагнозу; 
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5.1.8. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.6 цієї програми 
(доброякісна пухлина головного мозку): 

5.1.8.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.8.2. результати обстеження головного мозку за допомогою інструментальних методів 
дослідження (комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії тощо), що проводились 
для встановлення діагнозу;  

5.1.8.3. виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого з описом наявної 
неврологічної симптоматики, а також із зазначенням проведеного хірургічного втручання 
або хіміо- чи радіотерапії або розпочатого паліативного лікування; 

5.1.9. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.7 цієї програми (діабет 
1 типу): 

5.1.9.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.9.2. результати інструментальних та/або лабораторних досліджень, що проводились 
для встановлення діагнозу; 

5.1.9.3. висновок лікаря-ендокринолога про огляд, проведений не раніше ніж через 6 
(шість) місяців з дня встановлення заключного діагнозу, із зазначенням дози інсуліну, що 
була рекомендована в зв’язку із діагностуванням хвороби.  

5.1.10. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.8 цієї програми 
(ювенільний ревматоїдний артрит): 

5.1.10.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.10.2. рентгенівські знімки уражених суглобів із висновком лікаря-рентгенолога;  

5.1.10.3. висновок лікаря-ревматолога, проведений не раніше ніж через 6 (шість) місяців з 
дня встановлення заключного діагнозу, із зазначенням результатів загального аналізу 
крові з гострофазовими показниками (ШОЕ, СРБ, РФ); 

5.1.11. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.9 цієї програми 
(виражена апластична анемія): 

5.1.11.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.11.2. результати біопсії чи пункції кісткового мозку (мієлограми);  

5.1.11.3. результат загального аналізу крові; 

5.1.11.4. висновок лікаря-гематолога про встановлення заключного діагнозу; 

5.1.12. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.10 цієї програми 
(кома): 

5.1.12.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.12.2. висновок лікаря-невролога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 (три) 
місяці з дня виходу із коми з описом наявної неврологічної симптоматики або про 
перебування Застрахованої особі в комі, що триває понад 2 (два) місяці безперервно; 

5.1.13. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.11 цієї програми 
(втрата кінцівок або їх функцій): 

5.1.13.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.13.2. результати інструментальних методів дослідження, що проводились для 
встановлення діагнозу;  

5.1.13.3. висновок лікаря-ортопеда, травматолога та/або невролога про огляд, 
проведений не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня встановлення заключного діагнозу, з 
описом наявної неврологічної симптоматики; 

5.1.14. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.12 цієї програми 
(сліпота (втрата зору)): 

5.1.14.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.14.2. висновок лікаря-офтальмолога про огляд з зазначенням гостроти зору чи/та 
обмеження поля зору, проведений не раніше ніж через 3 (три) місяці з дня втрати зору, та 



245 

результатів інструментальних досліджень, що проводились для встановлення діагнозу; 

5.1.15. у разі настання страхового випадку, зазначеного у пункті 2.2.13 цієї програми 
(втрата слуху): 

5.1.15.1. виписний епікриз з історії хвороби; 

5.1.15.2. висновок лікаря-отоларинголога про огляд, проведений не раніше ніж через 3 
(три) місяці з дня встановлення заключного діагнозу, підтвердженого за допомогою 
інструментальних методів дослідження (аудіометрія або тести на звуковий поріг). 

5.2. У разі настання критичного захворювання, зазначеного у пунктах 2.2.11 – 2.2.13 цієї 
програми, документи про огляд профільного лікаря можуть бути надані Страховику одразу 
після встановлення заключного діагнозу, який підтверджує повну і невідновну втрату 
Застрахованою особою органів або їх частин (втрата очних яблук обох очей, ампутація 
кінцівок тощо), що унеможливлює відновлення відповідних функцій. 

5.3. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил, та надані Страховику не пізніше ніж через 60 
(шістдесят) календарних днів з дня їх видачі компетентними органами. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.6  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Додаток № 2.6.1 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
перебування на цілодобовому стаціонарному лікуванні 

в результаті нещасного випадку 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є перебування в період дії цієї програми 
Застрахованої особи на цілодобовому стаціонарному лікуванні не менше 5 (п’яти) 
календарних днів поспіль в результаті нещасного випадку, що стався в період дії цієї 
програми, якщо інше не передбачено Договором.  

2.3. На стаціонарне лікування у стаціонар лікарні госпіталізуються хворі, які потребують 
кваліфікованого обстеження, лікування та цілодобового нагляду медичного персоналу в 
стаціонарних умовах за направленнями лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів, швидкої 
медичної допомоги, інших закладів охорони здоров’я, а також в разі самостійного звернення 
хворих в лікарню за життєвими показаннями. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.6 – 5.2.7 
Правил, якщо інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 1% від 
страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, за один день перебування на 
цілодобовому стаціонарному лікуванні. Виплата проводиться незалежно від страхових 
виплат, здійснених за іншими програмами страхування, що входять до складу Договору, 
якщо інше не передбачено Договором. 

4.5. Страхові виплати протягом кожного страхового року дії цієї програми проводяться в 
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межах страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, або періоду виплат. 

Періодом виплат для цієї програми вважається перебування Застрахованої особи в 
період дії цієї програми на цілодобовому стаціонарному лікуванні, що в загальному підсумку 
не перевищує 100 (сто) календарних днів за кожний страховий рік. 

4.6. Якщо Застрахована особа перебувала на стаціонарному лікуванні менше ніж 5 (п’ять) 
календарних днів поспіль, Страховик страхову виплату не здійснює. 

4.7. Якщо Застрахована особа перебувала на стаціонарному лікуванні від 5 (п’яти) 
календарних днів поспіль і більше, то страхова виплата розраховується з першого дня 
перебування на стаціонарному лікуванні. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1, 11.9.2.3 – 11.9.2.4 Правил; 

5.1.4. в разі перебування на цілодобовому стаціонарному лікуванні в закладі охорони 
здоров'я приватної форми власності, додатково надаються документи, що підтверджують 
факт перебування Застрахованої особи на стаціонарному лікуванні та факт сплати наданих 
приватним закладом охорони здоров'я послуг. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил, та надані Страховику не пізніше ніж через 30 
(тридцять) календарних днів з дня виписки зі стаціонару закладу охорони здоров'я. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території України, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 2.6.2 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
перебування на цілодобовому стаціонарному лікуванні 

з будь-якої причини 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 65 років включно 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою є перебування в період дії цієї програми 
Застрахованої особи на цілодобовому стаціонарному лікуванні не менше 5 (п’яти) 
календарних днів поспіль з будь-якої причини, тобто в результаті нещасного випадку або 
настання чи загострення хвороби, що сталися в період дії цієї програми, якщо інше не 
передбачено Договором.  

2.3. На стаціонарне лікування у стаціонар лікарні госпіталізуються хворі, які потребують 
кваліфікованого обстеження, лікування та цілодобового нагляду медичного персоналу в 
стаціонарних умовах за направленнями лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів, швидкої 
медичної допомоги, інших закладів охорони здоров’я, а також в разі самостійного звернення 
хворих в лікарню за життєвими показаннями. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 – 5.2.7 
Правил, якщо інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у зазначених нижче 
розмірах від страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не 
передбачено Договором:: 

4.4.1. 1% від страхової суми за один день перебування на цілодобовому стаціонарному 
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лікуванні в результаті нещасного випадку, або 

4.4.2. 0,5% від страхової суми за один день перебування на цілодобовому стаціонарному 
лікуванні в результаті настання чи загострення хвороби.  

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

4.5. Страхові виплати протягом кожного страхового року дії цієї програми проводяться в 
межах страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, або періоду виплат. 

4.6. Періодом виплат для цієї програми вважається перебування Застрахованої особи в 
період дії цієї програми на цілодобовому стаціонарному лікуванні, що в загальному підсумку 
не перевищує 100 (сто) календарних днів за кожний страховий рік. 

4.7. Якщо Застрахована особа перебувала на стаціонарному лікуванні менше ніж 5 (п’ять) 
календарних днів поспіль, Страховик страхову виплату не здійснює. 

4.8. Якщо Застрахована особа перебувала на стаціонарному лікуванні від 5 (п’яти) 
календарних днів поспіль і більше, то страхова виплата розраховується з першого дня 
перебування на стаціонарному лікуванні. 

4.9. Випадок, зазначений у п. 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова виплата 
проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування, встановленого для 
цієї програми, а саме, період очікування становить 30 (тридцять) календарних днів та 
застосовується у таких випадках: 

4.9.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Страхувальником в такому періоді очікування не визнається страховим, звільнення від 
подальшої сплати страхових внесків за основним страхуванням не проводиться; 

4.9.2. з дня збільшення розміру страхової суми за цією програмою страхування (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування страхова виплата проводиться, виходячи з розміру 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми страхування до проведення 
такого збільшення. 

Період очікування не застосовується у разі, якщо Застрахована особа перебувала на 
цілодобовому стаціонарному лікуванні з приводу нещасного випадку, що трапився протягом 
періоду очікування, та/або надання екстреної медичної допомоги у разі невідкладного стану 
Застрахованої особи. 

4.10. В разі продовження дії цієї програми на таких самих умовах протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту припинення дії попередньої програми на випадок цілодобового 
стаціонарного лікування з будь-якої причини, якщо це передбачено Договором, положення 
пункту 4.8 цієї програми не застосовується до осіб, у яких строк дії програми на випадок 
цілодобового стаціонарного лікування з будь-якої причини на дату такого продовження 
перевищує встановлений програмою період очікування. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 
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5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1, 11.9.2.3 – 11.9.2.4 Правил; 

5.1.4. в разі перебування на цілодобовому стаціонарному лікуванні в закладі охорони 
здоров'я приватної форми власності, додатково надаються документи, що підтверджують 
факт перебування Застрахованої особи на стаціонарному лікуванні та факт сплати наданих 
приватним закладом охорони здоров'я послуг. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил, та надані Страховику не пізніше ніж через 30 
(тридцять) календарних днів з дня виписки зі стаціонару закладу охорони здоров'я. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території України, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 2.7  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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на випадок хірургічного втручання 



Додаток № 2.7.1 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
хірургічного втручання в результаті нещасного випадку 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 65 років включно 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
нещасний випадок,що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є хірургічне втручання, проведене 
Застрахованій особі в період дії цієї програми в закладі охорони здоров’я з приводу 
нещасного випадку, що трапився в період дії цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором.  

2.3. Під хірургічним втручанням (операцією або оперативним втручанням) розуміється 
механічний вплив на органи та тканини Застрахованої особи, що супроводжується їх 
роз'єднанням (розтинанням) та сполученням, який проводиться лікарем-хірургом з метою 
виконання лікувальних маніпуляцій, зазначених у «Таблиці розмірів страхових виплат у разі 
хірургічного втручання», яка є невід’ємною частиною Правил, у разі загрози життю та/або 
здоров’ю Застрахованої особи. 

2.4. Заклад охорони здоров'я – юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-
правової форми, зареєстрована в установленому законом порядку в Україні або іншій 
державі, яка забезпечує медичне обслуговування на основі відповідної ліцензії, що 
передбачає застосування хірургічних методів втручання, та професійної діяльності медичних 
працівників. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.6, 5.2.8 
Правил, якщо інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється за кожним 
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конкретним видом (кодом) хірургічного втручання на умовах «Таблиці розмірів страхових 
виплат у разі хірургічного втручання», яка є невід’ємною частиною Правил (надалі – 
Таблиця), та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – у відсотках від страхової суми, 
встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено Договором. Виплата 
проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими програмами 
страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

4.5. Страхові виплати за цією програмою здійснюються за кожним страховим випадком, але 
в сукупності протягом кожного страхового року не можуть перевищувати 100% страхової 
суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено Договором 

4.6. У разі проведення протягом 24 годин декількох хірургічних втручань, зазначених у 
одному розділі (органі, групі органів тощо) Таблиці, страхова виплата здійснюється тільки за 
одним з проведених хірургічних втручань з найбільшим відсотком виплати. 

4.7. Страхові виплати за кожним окремим видом (кодом) хірургічного втручання 
проводяться не більше ніж 2 (два) рази протягом дії програми. 

4.8. У разі проведення Застрахованій особі кількох хірургічних втручань з метою усунення 
наслідків одного нещасного випадку з суми, належної до виплати за кожним новим 
наслідком, вираховується раніше здійснена виплата за наслідками цього нещасного випадку. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1, 11.9.2.3 – 11.9.2.4 Правил; 

5.1.4. копію опису (протоколу) операції з детальним зазначенням ходу хірургічного 
втручання, що було проведене Застрахованій особі, засвідчену підписом відповідальної 
особи та скріплену печаткою закладу охорони здоров’я; 

5.1.5. в разі проведення хірургічного втручання в закладі охорони здоров'я приватної 
форми власності, додатково надаються: 

5.1.5.1. документи, в яких вказаний детальний перелік та вартість наданих 
Застрахованій особі медичних послуг (акт виконаних робіт/наданих послуг тощо) щодо 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.5.2. документи, що підтверджують факт оплати зазначених вище послуг; 

5.1.5.3. копія ліцензії на провадження медичної практики. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил, та надані Страховику не пізніше ніж через 90 
(дев’яносто) календарних днів з дати проведення Застрахованій особі хірургічного 
втручання. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 
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7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 2.7.2 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
хірургічного втручання з будь-якої причини 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 65 років включно 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми, 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є хірургічне втручання з будь-якої причини, 
проведене Застрахованій особі в період дії цієї програми в закладі охорони здоров’я з 
приводу нещасного випадку або настання чи загострення хвороби , що сталися в період дії 
цієї програми, якщо інше не передбачено Договором.  

2.3. Під хірургічним втручанням (операцією або оперативним втручанням) розуміється 
механічний вплив на органи та тканини Застрахованої особи, що супроводжується їх 
роз'єднанням (розтинанням) та сполученням, який проводиться лікарем-хірургом з метою 
виконання лікувальних маніпуляцій, зазначених у «Таблиці розмірів страхових виплат у разі 
хірургічного втручання», яка є невід’ємною частиною Правил, у разі загрози життю та/або 
здоров’ю Застрахованої особи. 

2.4. Заклад охорони здоров'я – юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-
правової форми, зареєстрована в установленому законом порядку в Україні або іншій 
державі, яка забезпечує медичне обслуговування на основі відповідної ліцензії, що 
передбачає застосування хірургічних методів втручання, та професійної діяльності медичних 
працівників. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6, 
5.2.8 Правил, якщо інше не передбачено Договором. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  
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4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється за кожним 
конкретним видом (кодом) хірургічного втручання на умовах «Таблиці розмірів страхових 
виплат у разі хірургічного втручання», яка є невід’ємною частиною Правил (надалі – 
Таблиця), та у зазначеному у цій Таблиці розмірі – у відсотках від страхової суми, 
встановленої у Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено Договором. Виплата 
проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими програмами 
страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

4.5. Страхові виплати за цією програмою здійснюються за кожним страховим випадком, але 
в сукупності протягом кожного страхового року не можуть перевищувати 100% страхової 
суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено Договором 

4.6. У разі проведення протягом 24 годин декількох хірургічних втручань, зазначених у 
одному розділі (органі, групі органів тощо) Таблиці, страхова виплата здійснюється тільки за 
одним з проведених хірургічних втручань з найбільшим відсотком виплати. 

4.7. Страхові виплати за кожним окремим видом (кодом) хірургічного втручання 
проводяться не більше ніж 2 (два) рази протягом дії програми. 

4.8. У разі проведення Застрахованій особі кількох хірургічних втручань з метою усунення 
наслідків одного нещасного випадку та/або однієї і тієї ж хвороби, з суми, належної до 
виплати за кожним новим наслідком, вираховується раніше здійснена виплата за наслідками 
цього нещасного випадку чи хвороби. 

4.9. Випадок, зазначений у п. 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова виплата 
проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування, встановленого для 
цієї програми, а саме, період очікування становить 30 (тридцять) календарних днів та 
застосовується у таких випадках: 

4.9.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Страхувальником в такому періоді очікування не визнається страховим, звільнення від 
подальшої сплати страхових внесків за основним страхуванням не проводиться; 

4.9.2. з дня збільшення розміру страхової суми за цією програмою страхування (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування страхова виплата проводиться, виходячи з розміру 
страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми страхування до проведення 
такого збільшення. 

Період очікування не застосовується у разі, якщо хірургічне втручання було проведене 
Застрахованій особі з приводу нещасного випадку, що трапився протягом періоду очікування, 
та/або надання екстреної медичної допомоги у разі невідкладного стану Застрахованої особи. 

4.10. В разі продовження дії цієї програми на таких самих умовах протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту припинення дії попередньої програми на випадок хірургічного 
втручання з будь-якої причини, якщо це передбачено Договором, положення пункту 4.9 цієї 
програми не застосовується до осіб, у яких строк дії програми на випадок випадок 
хірургічного втручання з будь-якої причини на дату такого продовження перевищує 
встановлений програмою період очікування. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
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випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1, 11.9.2.3 – 11.9.2.4 Правил; 

5.1.4. копію опису (протоколу) операції з детальним зазначенням ходу хірургічного 
втручання, що було проведене Застрахованій особі, засвідчену підписом відповідальної 
особи та скріплену печаткою закладу охорони здоров’я; 

5.1.5. в разі проведення хірургічного втручання в закладі охорони здоров'я приватної 
форми власності, додатково надаються: 

5.1.5.1. документи, в яких вказаний детальний перелік та вартість наданих 
Застрахованій особі медичних послуг (акт виконаних робіт/наданих послуг тощо) щодо 
проведеного хірургічного втручання; 

5.1.5.2. документи, що підтверджують факт оплати зазначених вище послуг; 

5.1.5.3. копія ліцензії на провадження медичної практики. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил, та надані Страховику не пізніше ніж через 90 
(дев’яносто) календарних днів з дати проведення Застрахованій особі хірургічного 
втручання. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 2.7.А 

до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція)

Особливості застосування Таблиці:

Код Назва хірургічного втручання

Розмір 

виплати, 

% від 

страхової 

суми
Хірургічні втручання на структурах нервової системи

Розділ 1. Головний мозок (encephalon)

1 Субтотальне висічення тканин мозку 75

2 Локальне висічення ураженої ділянки тканин головного мозку 50

3 Стереотаксична абляція тканин головного мозку 75

4 Біопсія вогнищ внутрішньочерепного ураження відкритим доступом 50

5 Інші оперативні втручання на головному мозку 20

6 Пункційна біопсія головного мозку 20

7 Реконструкція  мозкових оболонок 25

8 Видалення та/або дренування епiдуральної гематоми 25

9 Видалення та /або дренування субдуральної гематоми 25

10 Інші відкриті оперативні втручання на головному мозку 50

11 Дренування субдурального та/або екстрадурального простору 20

Розділ 2. Шлуночки головного мозку (ventriculi) та субарахноїдальний простір (cavitates 

subarachnoideale)
12 Ендоскопічна перфорація дна ІІІ шлуночка 25

13 Вентрикулоцистерностомія 50

14 Резекція судинного сплетення бічного шлуночка 25

15 Лікворошунтуючі операції 50

16 Вентрикулярна пункція 5

17 Інші оперативні втручання на шлуночках мозку 20

18 Оперативні втручання на субарахноїдальному просторі 20

19 Інші оперативні втручання на шлуночках головного мозку відкритим доступом 20

20 Тривале дренування шлуночкiв мозку 25

21 Лікувальні ендоскопічні операції на шлуночках мозку 20

Розділ 3. Черепно-мозкові нерви

22 Інтракраніальна транссекція черепно-мозкового нерва 50

23 Трансплантація черепно-мозкового нерва 30

24 Мікроваскулярна декомпресія черепномозкових нервів 25

25 Інші інтракраніальні деструкції черепномозкових нервів 20

26 Екстракраніальна екстирпація блукаючого нерва (n.vagus-X) 30

27 Екстракраніальна екстирпація будь-якого черепно-мозкового нерва 20

28 Реконструкція черепно-мозкового нерва 30

29 Інтракраніальне стереотактичне висічення черепно-мозкового нерва 30

30 Інші декомпресійні оперативні втручання на черепно-мозкових нервах 20

31 Інші операції на черепно-мозковому нерві 10

Розділ 4. Спинний мозок (medulla spinalis), оболонки спинного мозку, спинномозковий 

канал
32 Часткова екстирпація спинного мозку 50

33 Інші деструкції спинного мозку 50

34 Інші операції на спинному мозку 50

35 Оперативне втручання (відновлення) при Spina bifida 50

36 Інші оперативні втручання на мозкових оболонках спинного мозку 30

37 Спинномозкова пункція 10

38 Видалення спiнальної артерiовенозної мальформацiї 20

39 Інші відкриті операції на спинному мозку 50

40 Операції на корінцях спинномозкового нерву 30

Розділ 5. Периферичні нерви

41 Екстирпація периферичного нерву 20

42 Деструкція периферичного нерву 50

43 Нейротомія 5

44 Мікрохірургічна реконструкція периферичного нерву 20

45 Висічення нерва для трансплантації за умови, що донор і реципієнт - одна особа 20

46 Епіневральний та/або інтерфасцикулярний шов нерва або нервового сплетення з трансплантацією 25

47 Шов нерва при розривi пучкiв сплетiння 15

1. У разі проведення протягом 24 годин декількох хірургічних втручань, зазначених у одному розділі (органі,

групі органів тощо) Таблиці, страхова виплата здійснюється тільки за одним з проведених хірургічних втручань

з найбільшим відсотком виплати.                                                                                                                 

2. Страхові виплати за кожним окремим видом (кодом) хірургічного втручання проводяться не більше ніж 2

(два) рази протягом дії Договору.

3. У разі проведення хірургічного втручання, яке не зазначене у цій Таблиці, страхова виплата за таким

хірургічним втручанням проводиться у розмірі 3% від страхової суми.                                                                                                                 

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ У РАЗІ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ
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48 Автонейропластика з метою замiщення дефекта пучкiв плечового сплетiння 20

49 Інше відновлення периферичного нерву 30

50 Виділення защемленої частини периферичного нерву на рівні зап'ястка 10

51 Виділення защемленої частини периферичного нерву на рівні гомілковостопного суглобу 10

52 Виділення защемленої частини периферичного нерву на іншому рівні 20

53 Висiчення кiнцевої невроми пiсля ампутацiї кiнцiвки 15

54 Інші операції на периферичних нервах 5

55 Симпатектомія 20

56 Торакальна вагосимпатектомiя 25

57 Хімічна деструкція симпатичного нерву 50

58 Кріотерапія симпатичного нерва 50

59 Високочастотна термодеструкція симпатичних нервових волокон 50

60 Інші оперативні втручання на симпатичних нервах 20
Хірургічні втручання на залозах зовнішньої та внутрішньої секреції

Розділ 6. Гіпофіз (glandula pituitaria)

61 Транскраніальне оперативне втручання на гіпофізі (в. т.ч. видалення гіпофізу) 50

62 Деструкція гіпофізу 75

63 Ендоскопічне трансназальне видалення аденоми гіпофіза 25

64 Інші оперативні втручання на гіпофізі 50

Розділ 7. Епіфіз (corpus pineale)

65 Оперативне втручання на епіфізі 50

Розділ 8. Тимус (thymus)

66 Висічення та/ або резекція тимуса трансстернальним доступом 50

67 Висічення та/ або резекція тимуса трансцервикальним доступом 30

68 Висічення та/ або резекція тимуса методом роботизованої хірургії грудної клітини 25

69 Інші оперативні втручання на тимусі 30

Розділ 9. Наднирники (glandulae suprarenales)

70 Одностороння адреналектомія 50

71 Двостороння адреналектомія 75

72 Енуклеацiя пухлини надниркової залози 30

73 Лапароскопiчне видалення надниркової залози 25

74 Інші оперативні втручання на наднирниковій залозі 30

Розділ 10. Молочні залози

75 Часткове (органозберігаюче) висічення молочної залози та/або деструкція тканин молочної залози без 

видалення пахвових лімфатичних вузлів

20

76 Часткове (органозберігаюче) висічення молочної залози та/або деструкція тканин молочної залози з 

видаленням пахвових лімфатичних вузлів

25

77 Мастектомія однієї молочної залози без видалення лімфатичних вузлів 20

78 Одномоментна мастектомія двох молочних залоз 50

79 Видалення додаткових молочних залоз 15

80 Інше висічення молочної залози 20

81 Протезна реконструктивна пластична операція 30

82 Ендогенна пластична реконструктивна операція з використанням власних тканин 30

83 Операція на протоці та/або соску молочної залози 20

84 Видалення стороннiх тiл молочної залози 10

85 Розкриття абсцесу молочної залози 5

86 Резекція та інші пластичні операції на молочній залозі 3

Розділ 11. Щитоподібна залоза (glandula thyroidea)

87 Субфасціальна резекція щитоподібної залози 20

88 Субтотальне видалення долі щитоподібної залози 25

89 Інші оперативні втручання на щитоподібній залозі 50

90 Видалення щитоподібної залози (струмектомія) 75

91 Оперативне втручання на щитоподібній залозі за допомогою стернотомії 25

92 Палiативна декомпресiйна резекцiя щитовидної залози 20

93 Операції на щитоподібно-язиковій тканині 20

Розділ 12. Паращитоподібні залози (glandulae parathyroideae)

94 Часткове видалення паращитоподібної залози 25

95 Паратиреоідектомія 30

96 Екстирпацiя аденоми паращитовидної залози 20

97 Інші оперативні втручання на  паращитоподібній залозі 20
Хірургічні втручання на органі зору, надбрівній дузі, повіці

Розділ 13. Очне яблуко (bulbus oculi) та орбіта

98 Орбітотомія 20

99 Пластичне відновлення орбіти 20

100 Екстирпація пошкодженої частини орбіти 20

101 Енуклеація та/ або евісцерація 25

102 Екзентерація 20

103 Видалення пухлини очного яблука 15

104 Ушивання розриву очного яблука 15

105 Встановлення протезу очного яблука 20

106 Видалення протезу очного яблука 5

107 Оперативне втручання на оптичному нерві 25

108 Видалення стороннього тіла з очниці та очного яблука (окрім поверхневих сторонніх тіл) 3

260



Примітка до Розділу 13. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одразу на обох очних яблуках, або на 

єдиному оці, додатково виплачується 10% від страхової суми
Розділ 14. Надбрівна дуга (supercilium) та повіки (palpebrae) 

109 Операції на надбрівній дузі 5

110 Операції на розі очної щілини та епікантусі 10

111 Блефаротомія 5

112 Розкриття абсцесу повiк 1

113 Екстирпація пошкодженої частини повіки 3

114 Операція з приводу блефароптозу 10

115 Реконструкція повіки 30

116 Корекція деформації повіки 10

117 Інша реконструкція повіки 20

118 Накладання шва на повіку 3
Примітка до Розділу 14. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одномоментно на верхній та нижній повіці, 

або на повіках обох очей, або двох надбрівних дугах, додатково виплачується 3 % від страхової суми

Розділ 15. Слізні залози та слізні протоки (apparatus lacrimalis)

119 Операції на слізній залозі 10

120 Дакріоцистерностомія 30

121 Кон'юнктивориностомія 20

122 Висічення ураженої тканини слізної залози 10

123 Висічення ураженої тканини слізного мішка та слізних проток 15

124 Розкриття флегмони слізного мiшка 10

125 Видалення слізного мiшка 20

126 Операції на носослізній протоці 20
Примітка до Розділу 15. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одразу на обох очах, додатково 

виплачується 3% від страхової суми
Розділ 16. М'язи ока (mm. Bulbi)

127 Комбіновані операції на м'язах ока 50

128 Пересічення прямих м'язів ока (операція Віхеркевича) 20

129 Резекція м'язів ока 30

130 Трансплантація м'язів (операція типу Гуммельсгейма) 25

131 Рецесія м'язів ока 30

132 Рецесiя прямих м'язiв та резекцiя прямих м'язiв при косоокостi 15

133 Часткове розділення сухожилля очного м'яза 20

Розділ 17. Кон'юнктива (conjunctivae) та рогівка (cornea)

134 Висічення та деструкція ураженої тканини кон'юнктиви 10

135 Відновлення кон'юнктиви 5

136 Розсікання кон'юнктиви 3

137 Видалення злоякiсної пухлини кон'юнктиви 20

138 Видалення птеригіуму або псевдоптеригіуму 10

139 Розсікання рогівки 5

140 Рефрактивна кератопластика та інші види реконструкції рогівки 30

141 Трансплантація рогівки та кератопротезування 25

142 Висічення та деструкція ураженої тканини рогівки 15

143 Радiальна кератотомiя рогiвки при мiопiї 5
Примітка до Розділу 17. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одразу на обох очах, або на єдиному оці, 

додатково виплачується 2% від страхової суми
Розділ 18. Склера та райдужна оболонка ока (iris)

144 Екстирпація ураженої частини склери 5

145 Розсікання склери 20

146 Операція пломбування склери (склеральне вдавлення при відшаруванні сітківки) 30

147 Іридектомія 10

148 Іридотомія 5

149 Пiдшивання штучної райдужної оболонки 15

150 Фільтруючі операції на райдужній оболонці 10

151 Іридопластика 10
Примітка до Розділу 18. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одразу на обох очах, або на єдиному оці, 

додатково виплачується 2% від страхової суми
Розділ 19. Передня камера ока (camera anterior bulbi), циліарне тіло (corpus ciliare) та 

кришталик (lens)
152 Видалення стороннього тіла з передньої камери ока 3

153 Екстирпація циліарного тіла 20

154 Лазерна фотокоагуляцiя цилiарного тiла 10

155 Видалення стороннього тіла з кришталика 5

156 Екстракапсулярне вилучення кришталика 20

157 Інтракапсулярне вилучення кришталика 30

158 Дисцизія кришталика 15

159 Капсулотомія кришталика 5

160 Імплантація штучного кришталика 20

161 Факоемульсифiкацiя катаракти 15
Примітка до Розділу 19. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одразу на обох очах, або на єдиному оці, 

додатково виплачується 3% від страхової суми
Розділ 20. Скловидне тіло (corpus vitreum), сітківка та судинна оболонка ока (tunica 

vasculosa bulbi)
162 Видалення стороннього тіла із задньої камери ока 5
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163 Операції на скловидному тілі 50

164 Замiна скловидного тiла 20

165 Ендовітреальне втручання на сітківці 25

166 Екстрасклеральне втручання на сітківці 20

167 Кріопексія сітківки 20

168 Висічення та деструкція ураженої частини сітківки 10

169 Фотокоагуляція сітківки при відшаруванні 20

170 Реваскулярiзацiя судинної оболонки 25

171 Висічення та деструкція ураженої частини тканини судинної оболонки 15
Примітка до Розділу 20. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одразу на обох очах, або на єдиному оці, 

додатково виплачується 3% від страхової суми
Хірургічні втручання на органі слуху

Розділ 21. Зовнішнє вухо (auris externa) - вушна раковина та зовнішній слуховий прохід

172 Тотальне видалення вушної раковини 20

173 Висічення та деструкція ураженої тканини зовнішнього вуха 10

174 Резекція зовнішнього вуха 10

175 Аллопротезування зовнішнього вуха 15

176 Пластична реконструкція частин зовнішнього вуха 5

177 Пластична реконструкція зовнішнього вуха в повному обсязі 20

178 Формування та/або відновлення зовнішнього слухового проходу 10

179 Розширення зовнiшнього слухового каналу з видаленням екзостозів 5

180 Ушивання поранення зовнiшнього вуха 3
Примітка до Розділу 21. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одразу на обох вухах, додатково 

виплачується 3% від страхової суми
Розділ 22. Середнє вухо (auris media) та соскоподібний відросток

181 Екзентерація клітин соскоподібного відростка 10

182 Мастоідектомія (одностороння) 20

183 Мастоідектомія (двостороння) 25

184 Аттікоантротомія 20

185 Міринготомія (парацентез) 3

186 Мірингопластика 20

187 Стапедотомія 10

188 Стапедектомія 15

189 Тимпанопластика 30

190 Тимпаностомiя 20

191 Інші операції на середньому вусі 50

192 Екстирпація ураженої частини середнього вуха 20

193 Мiкрохiрургiчна санацiя середнього вуха пiсля операцiї 5

194 Реконструкція середнього вуха 25
Примітка до Розділу 22. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одразу на обох вухах, додатково 

виплачується 5% від страхової суми
Розділ 23. Внутрішнє вухо (auris interna) та євстахієвий канал

195 Операції на євстахієвому каналі 30

196 Інші операції на вусі 50

197 Кохлеарна імплантація 10

198 Кохлеосаккулотомія 5

199 Декомпресiя ендолiмфатичного мiшка внутрiшнього вуха 15

200 Інші операції на завитку вуха 15

201 Операції на вестибулярному апараті 20
Примітка до Розділу 23. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одразу на обох вухах, додатково 

виплачується 15% від страхової суми
Хірургічні втручання на органах верхніх дихальних шляхів

Розділ 24. Зовнішній та внутрішній ніс (nasus externus)

202 Хірургічне лікування носової кровотечі з перев'язкою магістральних судин 5

203 Оперативне втручання при гіпергенезії та/або дисгенезії носової раковини 10

204 Поліпотомія 1

205 Конхотомія 3

206 Висічення та деструкція ураженої частини носа 3

207 Видалення зовнішнього  носа 30

208 Резекція носа 5

209 Ушивання рани кiнчика носа 1

210 Підслизова резекція носової перетинки (Кілліана) 20

211 Репозиція перелому носової кістки 5

212 Септоринопластика 20

213 Пластика дефекту носу у кiстково-хрящовому вiддiлi  щiчним i лобовим шматками на живильнiй нiжцi 25

Розділ 25. Назальні синуси (sinus nasale)

214 Нерадикальні операції на верхньощелепному синусі 10

215 Операція на верхньощелепному синусі з лабіальним доступом (по Колдуеллу-Люку) 20

216 Етмоїдотомія 10

217 Операції на клиноподібній пазусі 20

218 Ендоназальний розтин фронтального синуса (Галле) 10

219 Операції на неспецифічних синусах 30

220 Пластична реконструкція назального синуса 25

262



221 Крiодеструкцiя пухлини носа i його придаткових пазух 25

Розділ 26. Глотка (pharynx)

222 Фаринготомія 20

223 Фарингектомія часткова та/або повна 50

224 Фарингопластика 30

225 Аденоїдектомія 10

226 Висічення та деструкція ураженої тканини глотки 15

227 Терапевтичні ендоскопічні операції на глотці 10

Розділ 27. Гортань (larynx)

228 Інші операції на гортані 30

229 Інші терапевтичні ендоскопічні операції на гортані 30

230 Ларингектомія 50

231 Висічення та деструкція ураженої тканини гортані 25

232 Ларингопластика 50

233 Мікротерапевтичні та/або хірургічні ендоскопічні оперативні втручання на гортані 30

234 Ендоларінгеальна хордектомія 15

Розділ 28. Трахея (trachea)

235 Тимчасова трахеостомія 15

236 Постійна трахеостомія 25

237 Часткове висічення трахеї 30

238 Ендоскопічне видалення стороннього тіла з трахеї 5

239 Циркулярна резекція трахеї 20

240 Висічення, резекція та деструкція ураженої тканини трахеї 20

241 Пластика трахеї 50

242 Ендопротезування стенозованої частини трахеї стентом та/або його видалення 15

243 Ендоскопічне відновлення просвіту трахеї 10

244 Операції при трахео-стравохідних норицях 25

245 Фенестрація трахеї 5

246 Встановлення та/або видалення протезу трахеї відкритим доступом 30

247 Інші відкриті операції на трахеї 20

Хірургічні втручання на органах нижніх дихальних шляхів

Розділ 29. Бронхи (bronchi)

248 Бронхотомія 20

249 Часткова екстирпація бронха 30

250 Інші відкриті операції на бронхах 30

251 Бронхопластика 20

252 Відновлення бронха при розриві 25

253 Ендоскопічне видалення стороннього тіла з бронха 10

254 Реампутація культі бронха 20

255 Інші операції на бронхах 30

256 Ліквідація інших бронхіальних нориць 25

257 Хiрургiчне видалення стороннього тiла головного бронху 25

258 Терапевтичні фіброоптичні ендоскопічні операції нижніх відділів дихальних шляхів 30

259 Терапевтичні ендоскопічні оперативні втручання нижніх дихальних шляхів за допомогою бронхоскопу 10

Розділ 30. Легені

260 Інші операції на легенях 30

261 Пневмонектомія / Плевропневмонектомія 50

262 Відкрита екстирпація пошкодженої частини легені 30

263 Трансплантація легені 50

264 Інші відкриті операції на легенях 30
Примітка до Розділу 30. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одразу на обох легенях, додатково 

виплачується 15% від страхової суми
Розділ 31. Середостіння

265 Медіастинотомія 25

266 Висічення та деструкція ураженої тканини середостіння 20

267 Відкриті оперативні втручання на середостінні 50

268 Торакоскопічні оперативні втручання на середостінні 25

269 Терапевтичні ендоскопічні оперативні втручання на середостінні 15

Розділ 32. Грудна стінка

270 Висічення та деструкція ураженої тканини грудної стінки 50

271 Торакопластичні реконструктивні операції 75

272 Торакотомія 30

273 Поздовжня стернотомія 25

274 Резекція ребра 3

275 Екстраплевральна торакопластика 15

Розділ 33. Плевра

276 Торакостомія 10

277 Плевродез 10

278 Інші відкриті операції на плеврі 30

279 Плевроектомія 50

280 Інші операції на плеврі 20

281 Накладення штучного пневмотораксу 5

282 Терапевтичні ендоскопічні операції на плеврі 10
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Розділ 34. Діафрагма

283 Торакоскопічні оперативні втручання на діафрагмі 20

284 Реконструктивні оперативні втручання на діафрагмі 30

285 Відновлення діафрагмальних перфорацій 30

286 Діафрагмотомія 5

287 Оперативні втручання з приводу діафрагмальних кил 10
Хірургічні втручання на  серцi та грудному вiддiлi аорти

Розділ 35. Серцевий м'яз

288 Ушивання рани серця 15

289 Ушивання розриву вушка та/або передсердя, та/або лівого шлуночка при мiтральнiй комiсуротомiї 25

290 Видалення пухлини серця 20

291 Кардiомiопластика 25

292 Аневризмектомiя лiвого шлуночка 20

Розділ 36. Перикард

293 Перикардiотомiя 20

294 Перикардектомiя часткова 15

295 Перикардектомiя субтотальна 30

296 Видалення кiсти та/або пухлини перикарда 20

297 Дренування перикарду 20

Розділ 37. Коронарні артерії

298 Аорто-коронарне шунтування 75

299 Iмплантацiя екстракардiального кондуїту 25

300 Мiжартерiальнi судиннi анастомози при тетрадi Фалло 50

301 Радикальна корекцiя тетради Фалло з використанням апарат штучного крообігу (АШК) 50

302 Балонна дилятацiя коарктацiї аорти 25

303 Протезування коронарної артерії трансплантантом підшкірної вени 75

304 Інше протезування коронарної артерії аутотрансплантантом 75

305 Протезування коронарної артерії алотрансплантантом 75

306 Інше протезування коронарної артерії 75

307 Інші відкриті операції на коронарних артеріях 75

308 Пластика аномально розташованих коронарних артерій 75

309 Відновлення коронарної артерії 50

310 Усунення коронарних фiстул 25

311 Ангіопластика и стентування коронарних артерій 30

Розділ 38. Клапани серця

312 Інші відкриті операції на клапанах серця 75

313 Пластика мiтрального клапану i пiдклапанних структур iз застосуванням АШК 75

314 Пластика аортального клапану 75

315 Пластика неуточненого клапана серця 75

316 Пластика тристулкового клапану 75

317 Пластика клапана легеневої артерiї 75

318 Відкрита вальвулопластика клапанного стенозу легеневої артерiї 75

319 Ендоваскулярна баллонна вальвулопластика клапанного стенозу легеневої артерiї 50

320 Ревізія після пластичного відновлення клапану серця 50

321 Відкрита вальвулотомія 50

322 Закрита вальвулотомія 30

323 Терапевтичні транслюмінальні операції на клапані серця 50

Розділ 39. Перегородки, шлуночки (ventriculus) та передсердя (atrium)

324 Трансплантація серця та легень 100

325 Інша трансплантація серця 100

326 Корекцiя транспозицiї магiстральних судин 75

327 Корекцiя подвiйного вiдходження магiстральних судин 75

328 Корекцiя аномального дренажу легеневих вен 75

329 Ушивання дефекту мiжпередсердної перегородки з використанням АШК 50

330 Ушивання дефекту мiжшлуночкової перегородки з використанням АШК 50

331 Ушивання дефекту атріовентрикулярної перегородки з використанням АШК 50

332 Атріосептостомія 25

333 Атріосептектомія 20

334 Інші відкриті оперативні втручання на перегородці серця 20

335 Закриті оперативні втручання на перегородках серця 50

336 Терапевтичні транслюмінальні операції на перегородках серця 30

337 Створення клапанного кардіального каналу 50

338 Створення іншого кардіального каналу 50

339 Зміна конфігурації передсердя 50

340 Інші оперативні втручання на стінці передсердя 50

Розділ 40. Провідна система серця

341 Шлуночкова електрокардiостимуляцiя 10

342 Передсердна електрокардiостимуляцiя 10

343 Двокамерна електрокардiостимуляцiя 20

344 Трикамерна електрокардiостимуляцiя 25

345 Iмплантацiя кардiовертора - дефiбрилятора 25

346 Інші оперативні втручання на серці 50

347 Радіочастотна аблація 20

348 Інші системи водія ритму 10
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349 Катетеризація серця 20

350 Ревізія електрокардiостимулятора 10

351 Заміна  електрокардiостимулятора 5

352 Інші відкриті оперативні втручання на провідній системі серця 50

353 Інші відкриті оперативні втручання на серці 50
Хірургічні втручання на кровоносних та лімфатичних судинах

 Розділ 41. Легенева артерія (truncus pulmonalis)

354 Відкриті оперативні втручання з приводу комбінованої аномалії магістральних судин 50

355 Транслюмінальна плікація стовбура легеневої артерії 30

356 Аорто-легеневе шунтування із застосуванням алопротезу 50

357 Інші види аорто-легеневого шунтування 30

358 Легенево-підключичне шунтування із застосуванням алопротезу 30

359 Інші види шунтування легеневої артерії 30

360 Реконструкція легеневої артерії 50

361 Інші відкриті оперативні втручання на легеневій артерії 30

362 Транслюмінальні оперативні втручання на легеневій артерії 30

Розділ 42. Аорта (aorta)

363 Обхідне шунтування аорти 75

364 Невідкладна резекція аневризми аорти з протезуванням 100

365 Інші види протезування при аневризмі аорти 75

366 Інші види невідкладного шунтування аорти 75

367 Інші види шунтування аорти 50

368 Дилатація/стентування аорти 15

369 Тромбоемболектомія із грудного відділу аорти 25

370 Протезування аорти 75

371 Тромбектомія із аортального протезу 50

372 Інші відкриті оперативні втручання на аорті 75

373 Транслюмінальні оперативні втручання на аорті 50

374 Рентгенендоваскулярний тромболiзис у аортi 5

375 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiй при стенозi аорти 10

376 Вiдновлення прохiдностi ушкодження аорти 25

Розділ 43. Плече-головний стовбур (tr. Brachiocephalicus): сонна (a. Carotis) та підключична 

(a. Subclavia) артерії
377 Дилатація/стентування брахіоцефального стовбура 15

378 Протезування сонної артерiї 75

379 Каротидна ангіопластика і стентування 10

380 Каротидна ендартеректомiя 25

381 Реплантацiя сонної артерiї 25

382 Тромбоемболектомiя iз сонної артерiї 20

383 Емболiзацiя артерiовенозної аневризми сонної артерiї 25

384 Балонна оклюзiя аневризми сонної артерiї 25

385 Лiгування зовнiшньої сонної артерiї 20

386 Вiдновлення прохiдностi ушкодженої сонної артерiї 15

387 Інші відкриті оперативні втручання на сонній артерії 50

388 Транслюмінальні оперативні втручання на сонній артерії 30

389 Екстра-інтракраніальне мікрошунтування 25

390 Оперативні втручання при аневризмі мозкової артерії 50

391 Інші відкриті оперативні втручання на мозковій артерії 30

392 Транслюмінальні оперативні втручання на мозковій артерії 30

393 Протезування/реконтрукція пiдключичної артерiї 50

394 Ендартеректомiя з пiдключичної артерiї 25

395 Тромбемболектомiя iз пiдключичної артерiї 20

396 Вiдновлення прохiдностi пiдключичної артерiї 15

397 Інші відкриті оперативні втручання на підключичній артерії 20

398 Рентгенендоваскулярна дилятацiя пiдключичної артерiї 5

399 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у пiдключичнiй артерiї 10

400 Транслюмінальні оперативні втручання на підключичній артерії 30

Розділ 44. Черевний відділ аорти (aorta abdominalis): (rami parietales), (rami viscerales)

401 Дилатація/стентування верхньої брижової артерії 10

402 Тромбоемболектомія із брижової артерії 25

403 Ендартеректомiя з ниркової артерiї 25

404 Резекцiя звуженого сегменту ниркової артерiї 20

405 Обхiдне шунтування ниркової артерiї 25

406 Реплантацiя ниркової артерiї 20

407 Тромбоемболектомiя iз ниркової артерiї 20

408 Вiдновлення прохiдностi ушкодженої ниркової артерiї 15

409 Реконструкція ниркової артерії 75

410 Інші відкриті оперативні втручання на нирковій артерії 30

411 Транслюмінальні оперативні втручання на нирковій артерії 30

412 Рентгенендоваскулярний регiонарний тромболiзис у нирковiй артерiї 10

413 Рентгенендоваскулярна дилятацiя ниркової артерiї 5

414 Вiдновлення прохiдностi ушкодження черевного стовбура аорти 20

415 Реконструкція вісцеральної гілки черевного відділу аорти 75

416 Дилатація/стентування черевного стовбура 15
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417 Інші відкриті оперативні втручання на вісцеральних гілках черевного відділу аорти 50

418 Транслюмінальні оперативні втручання на вісцеральних гілках черевного відділу аорти 30

419 Рентгенендоваскулярна дилятацiя черевного стовбура, в т.ч. вісцеральних гілок  при стенозi 10

420 Рентгенендоваскулярний тромболiзис черевного стовбура, в т.ч. вісцеральних гілок 5

421 Невідкладна резекція аневризми здухвинної артерії з протезуванням 75

422 Інші види протезування при аневризмі здухвинної артерії 50

423 Лінійне аорто-здухвинно-стегнове шунтування/протезування 50

424 Інші види шунтування здухвинної артерії 30

425 Тромбоемболектомія із аорто-здухвинного сегмента 25

426 Дилатація/стентування здухвинної артерії 10

427 Протезування здухвинної артерiї 50

428 Екстраперитонеальна перев'язка внутрiшньої здухвинної артерiї 15

429 Рентгенендоваскулярна дилятацiя артерiй при стенозi здухвинної артерiї 10

430 Вiдновлення прохiдностi ушкодження здухвинної артерії 10

431 Інші відкриті оперативні втручання на здухвинній артерії 30

432 Транслюмінальні оперативні втручання на здухвинній артерії 20

Розділ 45. Стегнова артерія (a. Femoralis)

433 Тромбоемболектомія із стегново-підколінного сегмента 25

434 Стегново-гомілкове шунтування 50

435 Інші види шунтування стегнової артерії 50

436 Невідкладна резекція аневризми стегнової артерії з протезуванням 75

437 Інші види резекції аневризми стегнової артерії з протезуванням 50

438 Реконструкція стегнового/підколінного/гомілкового сегмента 50

439 Мiкрохiрургiчна трансплантацiя великого сальника в артерiю стегново-пiдколiнно-гомiлкового сегменту 25

440 Дилатація/стентування стегнової/гомілкової артерії 15

441 Інші види оперативних втручань на стегновій артерії 15

442 Транслюмінальні оперативні втручання на стегновій артерії 15

443 Вiдновлення прохiдностi стегнової артерiї 15

Розділ 46. Інші периферичні артерії

444 Ревізія відновленої артерії 30

445 Резекція артерії 30

446 Відновлення артерії 30

447 Інші оперативні втручання на артеріях 30

448 Терапевтичні транслюмінальні оперативні втручання на артеріях 20

Розділ 47. Нижня порожниста вена (v. cava inferior)

449 Артеріовенозне шунтування 20

450 Тромбектомiя з нижньої порожнистої вени 25

451 Накладання портокавальних анастомозів 30

452 Iмплантацiя/видалення кава-фiльтру в нижню порожнисту вену 5

453 Перев'язка нижньої порожнистої вени 10

454 Плiкацiя нижньої порожнистої вени 15

455 Ендоваскулярна катетерна тромбектомія з нижньої порожнистої вени і клубових вен без установки кава-

фільтра

10

456 Інші оперативні втручання на порожнистій вені 10

Розділ 48. Вени нижньої кiнцiвки

457 Тромбектомiя iз стегнової вени/пiдколiнної вени 20

458 Венектомiя великої пiдшкiрної вени/малої пiдшкiрної вени 10

459 Хiрургiчна корекцiя клапанiв стегнової вени/пiдколiнної вени 20

460 Перев'язка неспроможних перфорантних вен гомiлки 15

461 Резекцiя заднiх великогомiлкових вен 25

462 Аутовенозне перехресне стегново-стегнове шунтування 25

463 Аутовенозне стегново-пiдколiнне шунтування 20

464 Вальвулопластика 15

465 Лазерна хірургія при лікуванні трофічних виразок 15

466 Ендовазальна лазерна коагуляція 10

467 Кросектомiя сафено-стегнового співустя 25

468 Лiгiрування великої пiдшкiрної вени 10

469 Інші оперативні втручання при венозній недостатності 10
Примітка до Розділу 48. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одразу на двох нижніх кінцівках, 

додатково виплачується 10% від страхової суми
Розділ 49. Вени верхньої кiнцiвки

470 Тромбектомiя iз пiдключичної вени/пахвової вени 20

471 Аутовенозне пiдключично-пахвове венозне шунтування 20

472 Регіонарна тромболітична терапія хвороби Педжета-Шреттера 15

473 Венесекцiя 15

474 Інші оперативні втручання на венах верхньої кінцівки 10
Примітка до Розділу 49. В разі, якщо оперативне втручання проводилось одразу на обох верхніх кінцівках, 

додатково виплачується 10% від страхової суми
Розділ 50. Портальна система

475 Портокавальний анастомоз 25

476 Мезентерикокавальний анастомоз 25

477 Спленоренальний анастомоз 25

478 Прошивання варикозно розширених вен стравоходу за Лiнтоном 15
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Розділ 51. Інші периферичні вени

479 Перев'язка внутрiшньої яремної вени 25

480 Накладення артеріо-венозної фістули для гемодіалізу 15

481 Мініфлебектомія 5

482 Микрофлебэктомия 3

483 Ушивання вени 5

484 Інші оперативні втручання на венах відкритим доступом 3

485 Терапевтичні транслюмінальні оперативні втручання на венах 5

486 Лазерна фотокоагуляція судин/Мікросклеротерапія 3

487 Склеротерапія 3

Розділ 52. Судини лімфатичної системи

488 Лiмфаденектомiя 10

489 Диссекція лімфатичних вузлів єдиним блоком 30

490 Дренування ураженого лімфатичного вузла 3

491 Тунелювання 10

492 Трансплантація тканинного лимфоїдного комплексу 25

493 Дерматофасціоліпектомія острівцевим методом 25

494 Дренування грудної лiмфатичної протоки 10

495 Лiквiдацiя норицi грудної лiмфатичної протоки 5

496 Лiмфонодуловенозний анастомоз верхньої кiнцiвки або нижньої кiнцiвки 15

497 Лiмфовенозний анастомоз верхньої кiнцiвки або нижньої кiнцiвки 10

498 Інші оперативні втручання на лімфатичній системі 20
Хірургічні втручання на ротовій порожнині

Розділ 53. Губи

499 Часткове висічення губи 3

500 Повне висічення губи 10

501 Висічення та деструкція ураженої частини губи 5

502 Пластика вуздечки верхньої губи 3

503 Реконструктивні оперативні втручання на губах 10

504 Корекція деформації губ 5

Розділ 54. Зуби та ясна

505 Імплантація зуба 1

506 Хірургічне видалення зуба 3

507 Реставрація зуба 1

508 Ортодонтичні оперативні втручання 5

509 Видалення частини щелепи, внаслідок ураження хворим зубом 5

510 Гінгівектомія 5

511 Гінгівопластика та/або остеогінгівопластика 5

512 Мукогінгівальні оперативні втручання 10

Розділ 55. Язик 

513 Повна глосектомія 75

514 Інші операції на язиці 50

515 Екстирпація ураженої частини язика 20

516 Розсікання язика 1

517 Пластика вуздечки язика 3

518 Реконструктивні оперативні втручання на язиці 10

Розділ 56. Піднебіння

519 Екстирпація пошкодженої частини піднебіння 10

520 Уранопластика 10

521 Увулопалатопластика 5

522 Велофарингопластика  15

523 Резекція твердого та/або м'якого піднебіння 5

524 Реконструкцiя пiднебiння 15

Розділ 57. Мигдалики 

525 Тонзилектомія 10

526 Ендоскопічне видалення аденоїдів 1

527 Розсікання та дренування глоткового абсцесу 3

528 Висічення та відділення язикового мигдалика 5

529 Лазерна лакунотомія 5

Розділ 58. Ротова порожнина

530 Видалення іншої пошкодженої ділянки ротової порожнини 10

531 Зовнішнє дренування та розсікання в ділянці ротової порожнини, нижньої щелепи та обличчя 20

532 Реконструкція та/або відновлення іншої частини ротової порожнини 15

Розділ 59. Слинні залози та слинні протоки

533 Паротидектомія 30

534 Видалення інших слинних залоз 20

535 Екстирпація патологічно зміненої тканини слинних залоз та слинного протока 20

536 Резекція слинної залози 10

537 Реконструкція слинної залози та слинного протоку 15

538 Транспозиція протоки слинної залози 30

539 Екстирпація протоки слинної залози 25

540 Накладання лігатури на протоку слинної залози 10

541 Видалення конкрементів із протоків слинної залози 5

542 Дилатація слинного протоку 10
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Хірургічні втручання на черевній стінці та органах черевної порожнини

Розділ 60. Черевна стінка

543 Лапаротомiя 10

544 Торакоабдомiнальний доступ 15

545 Торакофренолапаротомiя за Куiно 15

546 Релапаротомiя 5

547 Лапаростомiя 10

548 Ушивання евентерацiї 3

549 Паліативне ушивання уродженої евентерації шкірними шматками 5

550 Висiчення лiгатурних нориць 3

551 Ушивання дiастазу прямих м'язiв живота 3

552 Накладання вторинних швів на черевну стінку 1

553 Розкриття та дренування абсцесу передньої черевної стінки 3

554 Абдомінопластика 5

555 Інше відновлення черевної стінки 10

Розділ 61. Операцiї при грижах

556 Грижерозтин пахової грижі з алопластикою грижових воріт 10

557 Грижерозтин з пластикою грижових ворiт пахової грижі власними тканинами 10

558 Пластика грижових ворiт пахової грижі лапароскопiчна 5

559 Повторна герніопластика пахової грижі 20

560 Грижерозтин з алопластикою грижових ворiт стегнової грижі 20

561 Грижерозтин з пластикою стегнового каналу власними тканинами 15

562 Пластика грижових воріт стегнової грижі ендоскопічна преперитонеальна 10

563 Повторне відновлення при стегновій грижі 15

564 Грижерозтин з алопластикою грижових ворiт пупкової грижі 10

565 Грижерозтин з алопластикою грижових ворiт вентральної грижі 20

566 Грижерозтин з пластикою грижових ворiт вентральної грижі власними тканинами 15

567 Відновлення при повторній вентральній грижі 20

Розділ 62. Черевна порожнина та очеревина (peritoneum)

568 Вiсцеролiз та/або адгеолізіс 5

569 Дренування пiддiафрагмального абсцесу 10

570 Дренування пiдпечiнкового абсцесу 10

571 Дренування мiжкишкового абсцесу 10

572 Дренування тазового абсцесу 10

573 Дренування паранефриту 15

574 Дренування позаочеревинного простору 15

575 Інше дренування черевної порожнини 10

576 Оперативні втручання на брижі 20

577 Резекцiя великого чепця 15

578 Зашивання дефекта на великому чепці 10

579 Видалення стороннього тiла з черевної порожнини 5

580 Ліквідування внутрішньочеревної кровотечі 10

581 Терапевтичні ендоскопічні оперативні втручання на черевній порожнині 10

582 Оперативні втручання на фасціях живота 10

Розділ 63. Стравохід (esophagus)

583 Видалення стороннього тіла із стравоходу 3

584 Відновлення цілісності стравоходу 30

585 Тотальна езофагоектомія без відновлення цілісності стравоходу 75

586 Часткова езофагоектомія 50

587 Відкрита екстирпація пошкодженної частини стравоходу 30

588 Езофагостомія 50

589 Інвагінація дивертикуліта стравоходу 20

590 Езофаготомія 15

591 Місцева езофагопластика 20

592 Інші відкриті оперативні втручання на стравоході 75

593 Оперативні втручання відкритим доступом з приводу варикозно розширених вен стравоходу 50

594 Трансабдомінальне протезування стравоходу 30

595 Фіброендоскопічна екстирпація ураженої частини стравоходу 30

596 Інші терапевтичні фіброендоскопічні оперативні втручання на стравоході 15

597 Ендоскопічна екстирпація ураженої частини стравоходу за допомогою жорсткого езофагоскопа 20

Розділ 64. Шлунок (gaster)

598 Інші відкриті оперативні втручання на шлунку 30

599 Ендоскопічна фундоплікація 20

600 Гастрокардіопексія 25

601 Інше антирефлюксне оперативне втручання 10

602 Повторне антирефлюксне оперативне втручання 10

603 Ендоскопічне видалення стороннього тіла із шлунку 3

604 Гастротомія 25

605 Гастростомія 20

606 Ушивання гастростоми 5

607 Тотальна гастроектомія 50

608 Субтотальна резекція шлунку 50

609 Проксимальна або дистальна відкрита резекція шлунку 30

610 Ендоскопічна резекція шлунку 25
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611 Резекція оперованого шлунку 25

612 Атипова резекція шлунку 30

613 Пластичні оперативні втручання на шлунку 25

614 Накладення гастродуоденоанастамозу 30

615 Гастроентеростомія 30

616 Висічення виразки шлунку 30

617 Ушивання виразки шлунку лапаротомним методом 25

618 Ушивання виразки шлунку відеолапароскопічним методом 15

619 Ваготомія 20

620 Ендоскопічна ваготомія 10

621 Інше ендоскопічне оперативне лікування виразки шлунку 10

622 Ендоскопічна резекція слизової оболонки шлунку 10

623 Антрумектомія 20

624 Пілороміотомія та/або пілоропластика 20

625 Фіброоптична ендоекстирпація ураженої частини шлунку 20
Хірургічні втручання на тонкому кишківнику

Розділ 65. Дванадцятипала кишка (duodenum)

626 Дуоденектомія 75

627 Дуоденотомія 10

628 Ушивання рани дванадцятипалої кишки 5

629 Екстирпація пошкодженної частини дванадцятипалої кишки лапаротомним методом 50

630 Резекція дванадцятипалої кишки 25

631 Накладання анастомозу дванадцятипалої кишки 30

632 Висічення виразки дванадцятипалої кишки 30

633 Ушивання виразки дванадцятипалої кишки лапаротомним методом 25

634 Папіллектомія 15

635 Папіллотомія 10

636 Інші відкриті оперативні втручання на дванадцятипалій кишці 75

637 Терапевтичні ендоскопічні оперативні втручання на дванадцятипалій кишці 20

Розділ 66. Порожня (голодна) кишка (jejunum)

638 Видалення порожньої кишки 50

639 Єюноcтомія 10

640 Ушивання рани порожньої кишки 5

641 Екстирпація пошкодженої частини порожньої кишки 20

642 Єюностомія лапаротомним методом 20

643 Лапароскопічна єюностомія 15

644 Ушивання єюностоми 10

645 Формування антиперистальтичної вставки у початковому вiддiлi порожньої кишки 15

646 Накладення анастомозу порожньої кишки 30

647 Ендоскопічні оперативні втручання з єюнотомією 30

648 Терапевтичні ендоскопічні оперативні втручання на порожній кишці 20

Розділ 67. Клубова кишка (ileum)

649 Видалення клубової кишки 50

650 Ілеотомія 10

651 Ушивання рани клубової кишки 5

652 Резекція дивертикулу Меккеля 15

653 Екстирпація пошкодженої частини клубової кишки 20

654 Ілеостомія 20

655 Ушивання ілеостоми 10

656 Накладення анастомозу клубової кишки 30

657 Ілеотрансверзостомія 30

658 Формування антиперистальтичної вставки у початковому вiддiлi клубової кишки 15

659 Пластика кишки в областi стриктури 25

660 Ентероплікація 10

661 Дезiнвагiнацiя клубової кишки 15

662 Терапевтичні ендоскопічні оперативні втручання на клубовій кишці 20
Хірургічні втручання на товстому кишківнику

Розділ 68. Сліпа кишка (cecum). Червоподiбний вiдросток

663 Цекотомія 10

664 Екстирпація пошкодженої частини сліпої кишки 20

665 Екстеріорізація сліпої кишки 15

666 Цекостомія 20

667 Ушивання цекостоми 10

668 Невідкладна апендектомія 15

669 Дренування периапедникулярного абсцесу 5

Розділ 69. Ободова кишка (аscendens), (transversum), (descendens colon) 

670 Колотомія 10

671 Тотальна проктоколектомія 75

672 Тотальна колектомія 50

673 Інше видалення кишки 30

674 Правостороння та/або лівостороння геміколектомія 50

675 Лапароскопічна колектомія 25

676 Екстирпація ураженої частини ободової кишки 20

677 Видалення стороннього тіла ободової кишки лапароскопічним методом 10
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678 Колостомія 20

679 Ушивання колостоми 10

680 Накладення анастомозу ободової кишки 30

681 Інтубація ободової кишки 10

682 Колоноскопія з приводу видалення стороннього тіла 5

683 Колоноскопія з електроексцизією ураженої частини ободової кишки та/або коагуляцією судин 10

Розділ 70. Ободова сигмовидна кишка (colon sigmoideum)

684 Інші відкриті операції на кишці 50

685 Сигмоідотомія 10

686 Сигмостомія 20

687 Ушивання сигмостоми 10

688 Формування анастомозу сигмовидної кишки 25

689 Ендоскопічна екстирпація ураженої частини сигмовидної кишки за допомогою сигмоїдоскопу 15

690 Інші оперативні втручання на сигмовидній кишці 10

Розділ 71. Пряма кишка (rectum)

691 Резекція прямої кишки лапаротомним методом 25

692 Черевноанальна резекція прямої кишки 30

693 Ендоскопічна резекція прямої кишки 20

694 Черевноанальна екстирпація прямої кишки з формуванням сигмостоми 50

695 Тотальна екстирпація прямої кишки 50

696 Екстирпація ураженої частини прямої кишки лапаротомним методом 25

697 Екстирпація ураженої частини прямої кишки ендоскопічним методом 15

698 Трансанальні оперативні втручання на прямій кишці 30

699 Ректопексія 10

700 Реконструктивні оперативні втручання на прямій кишці 25

Розділ 72. Відхідникова (анальна) ділянка (reg. аnalis)

701 Резекція ануса 30

702 Розсічення та/або деструкція ураженої тканини перианальної області 10

703 Бужування анального отвору 5

704 Пластика анального сфінктера 20

705 Висічення анальної тріщини з відкритою сфінктеротомією 10

706 Висічення параректальної нориці 5

707 Гемороїдектомія 10

708 Дивульсія анального сфінктера 5

709 Первинна пластична реконструкція анальної атрезії 20

710 Пластика передньої стiнки прямої кишки та її сфiнктера пiсля травматичного ушкодження 15

711 Дренування перианальної ділянки 5

712 Видалення та/або інше оперативне втручання пілонідального синуса 5
Хірургічні втручання на залозах шлунково-кишкового тракту

Розділ 73. Печінка (HEPAR)

713 Трансплантація печінки 100

714 Крайова резекція печінки 20

715 Сегментектомія печінки 25

716 Лобектомія печінки 50

717 Гемігепатектомія 50

718 Резекція печінки лапароскопічним методом 10

719 Реконструкція печінки 50

720 Розсікання печінки 30

721 Накладення шва на печінку 20

722 Накладення печінкового анастамозу 25

723 Гепатостомія 15

724 Енуклеація пухлини печінки 20

725 Гепатопексія 25

726 Лапароскопічне видалення кіст печінки, круглої зв’язки, позапечінкових проток 20

727 Емболізація печінкових судин 20

728 Рентгенендоваскулярні оперативні втручання 10

729 Пункційна аспірація і дренування кіст та/або абсцесів печінки під контролем УЗД 3

730 Інші відкриті оперативні втручання на печінці 20

Розділ 74. Жовчний міхур

731 Холецистектомія лапаротомним методом 30

732 Холецистектомія лапароскопічним методом 20

733 Холецистотомія 10

734 Холецистостомія 10

735 Накладення холецистодегистивних анастомозів 20

736 Відновлення жовчного міхура 20

737 Терапевтичні лапароскопічні оперативні втручання на жовчному міхурі 10

738 Дистанційна холецистолітотрипсія 5

Розділ 75. Жовчні протоки

739 Резекція жовчного протока 30

740 Екстирпація ураженої частини жовчної протоки 20

741 Транспапiлярне дренування холедоха 15

742 Зовнiшнє дренування холедоха 10

743 Назогастродуоденобiлiарне дренування холедоха 5

744 Ендоскопічна холедохолітотрипсія 15
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745 Накладення анастомозу з печінковою протокою 30

746 Накладення анастомозу з загальною жовчною протокою 30

747 Встановлення протезу у жовчну протоку лапаротомним методом 20

748 Ендоскопічне стентування холедоха 15

749 Відновлення жовчної протоки 20

750 Первинний шов загальної печiнкової протоки 10

751 Ушивання рани загальної жовчної протоки 15

752 Холедохотомія 10

753 Трансдуоденальна пластика вiрсунгової протоки 30

754 Трансдуоденальна сфінктеропластика 50

755 Трансдуоденальна сфінктеротомія 20

756 Ендоскопічна сфінктеротомія 10

757 Ендоскопічне ретроградне протезування жовчної протоки 20

758 Терапевтичні ендоскопічні ретроградні оперативні втручання на вірсунговій протоці 30

759 Холедохостомія 10

760 Терапевтичне перкутанне ендобіліарне протезування 15

761 Терапевтичні маніпуляції на жовчній протоці за допомогою Т-подібної дренажної трубки 15

Розділ 76. Підшлункова залоза

762 Трансплантація підшлункової залози 100

763 Трансплантація бета-клiтин пiдшлункової залози 25

764 Тотальна панкреатектомія 100

765 Резекція головки підшлункової залози 50

766 Дистальна резекція підшлункової залози 50

767 Панкреатодуоденальна резекція 50

768 Інша сегментарна резекцiя пiдшлункової залози 50

769 Некректомія підшлункової залози 25

770 Енуклеацiя пухлини пiдшлункової залози 25

771 Оперативні втручання на головній протоці підшлункової залози лапаротомним методом 50

772 Оперативні втручання на головній протоці підшлункової залози лапароскопічним методом 25

773 Накладення анастомозу на головну протоку підшлункової залози 50

774 Відкритий дренаж ураженої частини підшлункової залози 30

775 Панкреатотомія 30

776 Ревізія підшлункової залози лапаротомним методом 20

777 Терапевтичні перкутанні оперативні втручання на підшлунковій залозі 15

Розділ 77. Селезінка

778 Тотальна спленектомія лапаротомним методом 50

779 Тотальна спленектомія лапароскопічним методом 20

780 Часткова спленектомія 25

781 Трансплантацiя дiлянок селезiнки 30

782 Обробка раньової поверхнi селезiнки 5
Хірургічні втручання на сечовому тракті

Розділ 78. Нирки (ren)

783 Трансплантація нирки 100

784 Тотальна нефректомія 50

785 Гемiнефректомiя 30

786 Часткова резекція нирки 20

787 Відкрита екстирпація ураженої частини нирки 30

788 Нефропексія 15

789 Лапароскопічна нефропексія 10

790 Пластика мисково-сечовідного сегмента 25

791 Декапсуляція нирки 15

792 Нефротомiя 20

793 Нефролiтотомiя 15

794 Пiєлотомiя 10

795 Нефростомiя 20

796 Склеротерапія кіст нирок 15

797 Вiдновлення прохiдностi мисково-сечовiдного сполучення (видалення каміння) 30

798 Резекцiя аберантної ниркової судини 10

799 Перкутанна пункційна аспірація ниркової кісти 3

800 Видалення стороннього тіла нирки 15

801 Ревiзiя нирки 10

802 Ушивання ран нирки 5

Розділ 79. Сечовід (ureter )

803 Уретеротомiя 10

804 Уретеростомiя 10

805 Резекцiя сечоводу 30

806 Уретерокутанеостомія 25

807 Пересадження сечоводу у сечовий мiхур 25

808 Пересадження сечоводу у кишку 25

809 Відкриті оперативні втручання на сечоводі 30

810 Реiмплантацiя сечоводу 30

811 Замiщення/відновлення  сечоводу сегментом тонкої кишки 30

812 Уретеронеоцистоанастамоз 25

813 Трансуретральне ендоскопічне розсічення устя сечоводу 5
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814 Уретероуретеростомiя при травмi сечоводу 20

815 Інші види анастомозів сечоводу 30

816 Уретеролізіс 10

817 Уретероуретероанастомоз 25

818 Уретероцистоанастомоз 20

819 Кишкова пластика сечоводу 25

820 Уретеролітотомія 15

821 Уретеролітоекстракція 10

822 Перкутанна уретеролітотріпсія 5

823 Ендоскопічна уретеролітотріпсія з літоекстракцією 10

824 Дистанційна уретеролітотріпсія 3

825 Балонна дилатація 5

826 Бужування сечоводу 3

827 Терапевтичні нефроскпічні та/або уретероскопічні оперативні втручання на сечоводі 10

828 Електрокоагуляція уретероцеле трансуретральна 5

829 Ендоскопічне розсічення уретероцеле 10

Розділ 80. Сечовий міхур (vesica urinaria)

830 Резекція сечового міхура 20

831 Тотальна цистектомiя 50

832 Часткова цистектомія 20

833 Радикальна цистектомія з ентероцистопластикою 25

834 Аугментація сечового міхура 50

835 Інші відкриті оперативні втручання на міхурі 30

836 Сфінктеропластика 25

837 Високий перетин сечового мiхура 20

838 Висiчення дивертикулу сечового мiхура 15

839 Кишкова пластика сечового мiхура 25

840 Інше відновлення сечового міхура 30

841 Видалення каменiв iз сечового мiхура 15

842 Видалення стороннього тіла сечового міхура 15

843 Лiквiдацiя норицi сечового мiхура 20

844 Відкрите дренування сечового міхура 20

845 Зупинка кровотечі у сечовому міхурі 15

846 Відкрита епіцистостомія 10

847 Хiрургiчна корекцiя екстрофiї сечового мiхура 15

848 Дренування навколомiхурового простору 5

849 Ендоскопічна екстирпація ураженої частини сечового міхура 15

850 Ендоскопічне оперативне втручання зі збільшення об'єму сечового міхура 15

851 Дистанційна літотрипсія каменя сечового міхура 10

Розділ 81. Оперативні втручання на сечовому міхурі у жінок

852 Оперативні втручання з приводу нетримання сечі, виконані комбінованим абдомінально-вагінальним 

доступом

75

853 Сфінктеропластика абдомінальним доступом 50

854 Сфінктеропластика вагінальним доступом 30

855 Терапевтичні ендоскопічні оперативні втручання на вихідному отворі сечового міхура у жінок 20

Розділ 82. Оперативні втручання на сечовому міхурі у чоловіків

856 Оперативні втручання на вихідному отворі сечового міхура у чоловіків відкритим доступом 30

857 Ендоскопічна резекція вихідного отвору сечового міхура у чоловіків 20

Розділ 83. Сечівник (urethra)

858 Тотальна резекцiя уретри 30

859 Часткова резекція уретри 20

860 Трансуретральна резекція уретри 15

861 Тунелізація звуженої ділянки уретри 10

862 Меатотомія та/або меатопластика 5

863 Хiрургiчна корекцiя розриву та/або стриктури уретри 15

864 Лiквiдацiя норицi сечiвника 10

865 Лiквiдацiя уретро-ректальної норицi 15

866 Інші відкриті оперативні втручання на уретрі 30

867 Хiрургiчна корекцiя гiпоспадiї 20

868 Висiчення дивертикулу уретри 10

869 Видалення парауретральної кісти 15

870 Відновлення уретри 10

871 Терапевтичні ендоскопічні оперативні втручання на уретрі 5

872 Оперативні втручання на уретральному отворі 5
Хірургічні втручання на чоловічих статевих органах

Розділ 84. Калитка (scrotum)

873 Екстирпація  калитки 20

874 Розкриття i дренування флегмони та/або абсцесу  калитки 5

875 Розкриття гематоми калитки 3

876 Видалення множинних атером калитки 1

877 Висічення кіст калитки 3

878 Вiдновлення  калитки 15

879 Оперативні втручання на промежині 20

Розділ 85. Яєчка (testis)
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880 Орхітопексія 15

881 Лiквiдацiя гідроцеле 3

882 Епiдидимектомiя 10

883 Епідидимотомія 5

884 Білатеральна орхіектомiя з лімфаденектоміей 25

885 Інше видалення яєчка 10

886 Резекція яєчка 10

887 Енуклеація яєчок 5

888 Трансплантація яєчка 20

889 Пересадження яєчок при травматичному вiдривi  калитки 10

890 Репозиція яєчка 10

891 Імплантація штучного яєчка 3

892 Резекцiя сiм'явиносної протоки 10

893 Відновлення сім'яного канатику 5

894 Резекцiя варикозно розширених вен сiм'яного канатику 5

895 Інші оперативні втручання на сім'яному канатику 5

Розділ 86. Передміхурова залоза (prostata)

896 Радикальна простатектомія 30

897 Надлобкова простатектомія 30

898 Трансуретральна резекція простати 20

899 Лазерна вапорізація простати 10

900 Пункція абсцесу простати 5

901 Везикулотомiя 3

902 Везикулектомiя 5

Розділ 87. Статевий член (penis)

903 Ампутацiя статевого члена 30

904 Екстирпація ураженої частини пеніса 5

905 Скальпування статевого члена 20

906 Френулотомія 5

907 Циркумцізіо 3

908 Реконструктивна фалопластика 30

909 Фалопротезування 30

910 Видалення сторонніх тіл із статевого члена 3

911 Денервація-ренервація голівки статевого члена 3

912 Лігування глибокої дорсальної вени 5

913 Лігування судин статевого члена 5

914 Реваскулярізація кавернозних тіл 5
Хірургічні втручання на жіночих статевих органах

Розділ 88. Вульва (vulva) та промежина (perineum)

915 Вульвектомія 30

916 Оперативні втручання на бартоліновій залозі 10

917 Резекцiя статевої губи 5

918 Резекцiя гiпертрофованого клiтора 3

919 Кліторектомія 20

920 Екстирпація ураженої частини вульви 10

921 Лазерне видалення новоутворень вульви 5

922 Абляция вульвы 1

923 Корекція лобка у жінок 3

924 Кольпоперинеолеваторопластика 20

925 Перінеопластика 25

926 Екстирпація ураженої частини жіночої промежини 10

927 Лiквiдацiя прямокишково-промежинної норицi 5

928 Дренування гнiйних целюлiтiв малого тазу 5

Розділ 89. Пiхва (vagina)

929 Кольпорафiя 10

930 Кольпотомiя 20

931 Висічення піхви 30

932 Висiчення поздовжньої перегородки пiхви 10

933 Утворення штучної пiхви 50

934 Вiдновлення пiхви при частковому її зарощеннi 10

935 Оперативне лікування нориць піхви 10

936 Кольпопоез з тазової очеревини 25

937 Сигмоідальний кольпопоез 25

938 Хірургічна дефлорація 3

939 Екстирпація пошкодженої частини піхви 15

940 Відновлення склепіння піхви 10

941 Оперативні втручання на Дуглосовому просторі 20

Розділ 90. Матка (uterus)

942 Ампутацiя шийки матки 20

943 Радикальна ампутація шийки матки 30

944 Вагінальна екстирпація кукси шийки матки 20

945 Лапаротомна екстирпація кукси шийки матки 30

946 Лапароскопічна екстирпація кукси шийки матки 15

947 Радіоконізація та/або радіоексцизія шийки матки 3
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948 Ушивання старих розривiв шийки матки 3

949 Видалення кісти шийки матки методом гістерорезектоскопії 3

950 Відновлення прохідності цервікального каналу 3

951 Вилущування вузлiв фiбромiоми тiла матки 10

952 Резекцiя кута матки 20

953 Вiдсiкання дна матки (дефундацiя) 25

954 Ушивання (коагуляція) перфоративного отвору матки 15

955 Надпiхвова ампутацiя матки 30

956 Екстирпацiя матки лапаротомним методом 30

957 Висiчення поздовжньої перегородки тiла матки методом гістерорезектоскопії 15

958 Висiчення рудиментарного рогу матки 10

959 Висiчення рудиментарного другого тiла матки 15

960 Мiомектомiя 15

961 Вишкрібання порожнини матки 10

962 Гістероскопічна поліпектомія 3

963 Видалення внутрішньоматкових сінехій при гістероскопії 5

964 Аблація ендометрію методом гістерорезектоскопії 5

965 Виділення стороннього тіла з порожнини матки 3

966 Інші оперативні втручання на матці 50

967 Видалення кісти шийки матки методом гістерорезектоскопії 3

968 Терапевтичні ендоскопічні оперативні втручання на матці 5

Розділ 91. Маткові труби (tuba uterina)

969 Сальпінголізіс 10

970 Часткова резекція маткової труби 15

971 Сальпiнгектомiя 20

972 Сальпiнгостомiя 15

973 Пластика ампули маткової труби 15

974 Туботомія 5

975 Оперативні втручання на фімбрії 10

Розділ 92. Яєчник (ovarium)

976 Резекцiя яєчника 20

977 Інші оперативні втручання на яєчниках 30

978 Пересадка яєчника у товщу матки 15

979 Видалення ураженої ділянки яєчника відкритим доступом 20

980 Вилущування плодового яйця при яєчниковiй вагiтностi з резекцією яєчника 10

981 Ліквідація розриву яєчника 10

982 Інше відновлення яєчника 20

983 Лапароскопічна клиноподібна резекція яєчника 10

984 Лапароскопічна аднексектомія 15

985 Оваріолізіс 10

986 Лапароскопічна куатерізація яєчника 5

987 Білатеральна сальпінгооваріоектомія 50

988 Одностороння сальпінгооваріоектомія 30

989 Оперативні втручання на широкій зв'язці матки 10

Хірургічні втручання на шкірі, нігтях, м'язах, сухожиллях, фасціях та синовіальних сумках

Розділ 93. Шкіра (cutis)

990 Пластичне висічення шкіри голови або шиї за умови, що необхідність проведення операції виникла 

внаслідок нещасного випадку та значної деформації

20

991 Пластичне висічення шкіри черевної стінки за умови, що необхідність проведення операції виникла 

внаслідок нещасного випадку та значної деформації

10

992 Пластичне висічення шкіри іншої ділянки тулуба за умови, що необхідність проведення операції виникла 

внаслідок нещасного випадку та значної деформації

5

993 Інше висічення шкіри 3

994 Резекція ураженої частини шкіри 5

995 Резекція ураженої частини шкіри іншими деструктивними методами 1

Розділ 94. Шкірно м'язовий клапоть та трансплантант шкіри

996 Формування видаленого шкірно-м'язового клаптя за умови, що необхідність проведення операції 

виникла внаслідок нещасного випадку

30

997 Формування видаленого шкірно-фасціального клаптя за умови, що необхідність проведення операції 

виникла внаслідок нещасного випадку

20

998 Формування видаленого шкірного клаптя на ніжці за умови, що необхідність проведення операції 

виникла внаслідок нещасного випадку

15

999 Формування шкірного клаптя з волоссям 15

1000 Формування чутливого клаптя шкіри 10

1001 Оперативні втручання із застосуванням шкірного клаптя при контрактурі шкіри 15

1002 Формування місцевого шкірно-м'язевого клаптя 20

1003 Формування місцевого шкірно-фасціального клаптя 10

1004 Формування місцевого підшкірного клаптя на ніжці 10

1005 Формування іншого місцевого клаптя 5

1006 Формування клаптя із слизової оболонки 10

1007 Пересадка шкірного трансплантанту з волосяними фолікулами на ділянку голови 20

1008 Пересадка шкірного трансплантанту з волосяними фолікулами на іншу ділянку тулуба 10

1009 Аутотрансплантація не на всі шари шкіри 15
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Розділ 95. Шкіряний шов та розтин шкіри

1010 Накладення швів на шкіру голови та шиї в ході первинної хірургічної обробки рани 5

1011 Накладення та/або зняття швів шкіри іншої частини тулуба в ході первинної хірургічної обробки рани 1

1012 Дренування підапоневротичної гематоми 5

1013 Дослідження та/або зняття шкірного післяопікового струпу 10

1014 Оперативні втручання на підшкірно-жировій клітковині 5

Розділ 96. Нігті

1015 Екстирпація нігтьового ложа 3

1016 Резекція нігтя 1

Розділ 97. М'язи, сухожилля, фасції, синовіальні сумки

1017 Висічення ганглія 10

1018 Повторне висічення ганглія 5

1019 Оперативні втручання на синовіальній сумці 10

1020 Транспозиція сухожилля 30

1021 Резекція сухожилля 10

1022 Первинне відновлення сухожилля 15

1023 Вторинне відновлення сухожилля 10

1024 Тендоліз 10

1025 Тенодез 15

1026 Сухожильна аутопластика 10

1027 Сухожильна алопластика 15

1028 Корекція довжини сухожилля 10

1029 Висічення оболонки сухожилля 5

1030 Трансплантація м'яза 30

1031 Резекція м'яза 10

1032 Відновлення м'яза 15

1033 Усунення м'язової контрактури 5

1034 Міотомія 1
Хірургічні втручання на опорно-руховому апараті

Розділ 98. Скелет голови. Череп (cranium)

1035 Пластика кісток черепа 20

1036 Краніотомія 30

1037 Інші операції на кістках черепа 50

1038 Клаптева двостороння краніотомія 15

1039 Репозиція вдавленого перелому кісток черепа 15

1040 Кістково-пластична трепанація черепа 20

1041 Резекцiйна трепанацiя з видаленням сторонніх тiл та гематоми черепа 25

Розділ 99. Кістки лицевого черепа

1042 Резекція лицевої кістки 30

1043 Репозиція при переломі лицевої кістки 20

1044 Роз'єднання  лицевої кістки 10

1045 Фіксація кісток лицевого черепа 15

1046 Репозиція при переломі верхньої щелепи 20

1047 Дренування абсцесу верхньої щелепи 5

1048 Зшиття ясни верхньої щелепи 3

1049 Перiодонтальне шинування верхньої щелепи 2

1050 Реконструкцiя верхньої щелепи 10

1051 Реконструкцiя верхньої щелепи з пересадкою кiстки 15

1052 Видалення стороннього тiла та/або секвестру верхньої щелепи 3

Розділ 100. Нижня щелепа та скронево-нижньощелепний суглоб

1053 Висiчення епулiсу нижньої щелепи 3

1054 Зшиття ясни нижньої щелепи 3

1055 Резекцiя нижньої щелепи 30

1056 Репозиція кісток нижньої щелепи при переломі 15

1057 Інші перації на нижній щелепі 20

1058 Роз'єднання нижньої щелепи 10

1059 Видалення стороннього тiла та/або секвестру нижньої щелепи 3

1060 Кондiлектомiя нижньої щелепи 5

1061 Менiскектомiя суглобiв нижньої щелепи 10

1062 Перетин нервiв нижньої щелепи 10

1063 Фіксація нижньої щелепи 10

1064 Скронево-нижньощелепна артропластика 50

Розділ 101. Хребет та міжхребцеві диски

1065 Первинна декомпресія хребта в шийному відділі оперативним методом 50

1066 Хірургічне лікування з метою ревізії декомпресії нервових структур шийного відділу хребта 30

1067 Скелетне витяжіння за скуловi дуги та тiм’яні бугри при вивиху хребців у шийному вiддiлi 15

1068 Вiдкрите вправлення вивиху шийних  хребців заднiм доступом з фiксацією полiмерною  ниткою 10

1069 Вiдкрите вправлення вивиху шийних  хребців переднiм доступом без дискектомiї 10

1070 Вiдкрите вправлення вивиху шийних  хребців переднiм доступом з дискектомiєю 15

1071 Вiдкрите вправлення вивиху шийних  хребців переднiм доступом з дискектомiєю та iнтеркорпоральним 

спонділодезом

25

1072 Одномоментне вправлення вивиху шийного вiддiлу  хребта заднiм доступом та iнтеркорпоральний 

переднiй спонділодез

15

275



1073 Лямiнектомiя без розтину оболонок спинного мозку при переломо-вивихах грудних хребців 20

1074 Лямiнектомiя та ревiзiя спинного мозку з вiдмиванням мозкового детриту 25

1075 Лямiнектомiя з усуненням компресiї спиного мозку фрагментами хребцiв 15

1076 Стабiлiзацiя ушкоджених уламкiв хребцiв 10

1077 Ретрокорпоральний доступ до поперекових хребцiв з резекцiєю тiл хребцiв та переднiм корпородезом 

металевою конструкцією

25

1078 Операції декомпресії грудного відділу хребта 30

1079 Оперативні втручання ревізійної декомпресії поперекового відділу хребта 50

1080 Дискектомія в шийному відділі хребта 50

1081 Дискектомія в грудному відділі хребта 50

1082 Дискектомія в поперековому відділі хребта 50

1083 Дискектомія неуточнена 50

1084 Видалення пухлини паравертебральної дiлянки 15

1085 Видалення екстрадуральної пухлини хребтового каналу 20

1086 Видалення первинної пухлини тiл хребцiв без корпородеза 25

1087 Маніпуляції на хребті 30

1088 Первинне з'єднання будь-якого суглобу хребта 50

1089 Інструментальна корекція деформації хребта 20

1090 Фіксація хребта 30

1091 Інша корекція деформації хребта 10

1092 Спондилоектомія 50

1093 Декомпресія перелому хребта 30

1094 Інша репозиція при переломах хребта 30

1095 Денервація суглобової поверхні хребця 20

1096 Біопсія хребта 10

1097 Інші оперативні втручання на міжхребцевому диску 15

1098 Інші оперативні втручання на хребті 50

Розділ 102. Ключиця (clavicula) та лопатка (scapula)

1099 Iнтрамедулярна фiксацiя ключицi спицею та/або металевим дротом ліворуч або праворуч 5

1100 Iнтрамедулярна фiксацiя ключицi спицею та/або металевим дротом з обох  сторін 10

1101 Iнтрамедулярна ретроградна фiксацiя ключицi стрижнем Богданова ліворуч або праворуч 3

1102 Iнтрамедулярна ретроградна фiксацiя ключицi стрижнем Богданова з обох  сторін 5

1103 Накiстковий остеосинтез ключицi ліворуч або праворуч 10

1104 Накiстковий остеосинтез ключицi ліворуч або праворуч з обох сторін 15

1105 Черезкiстковий остеосинтез ключицi ліворуч або праворуч 10

1106 Черезкiстковий остеосинтез ключицi з обох сторін 20

1107 Пластика грудинно-ключичного зчленування ліворуч або праворуч 20

1108 Пластика грудинно-ключичного зчленування з обох сторін 25

1109 Iнтрамедулярний остеосинтез ключицi ліворуч або праворуч 15

1110 Iнтрамедулярний остеосинтез ключицi з обох  сторін 20

1111 Iнтрамедулярний остеосинтез i кiсткова аутопластика ключицi ліворуч або праворуч 10

1112 Iнтрамедулярний остеосинтез i кiсткова аутопластика ключицi з обох  сторін 20

1113 Пластика ключично-акромiального зчленування ліворуч або праворуч 10

1114 Пластика ключично-акромiального зчленування з обох сторін 20

1115 Лавсанопластика ключично-акромiального i ключично-клювовидного зв'язок ліворуч або праворуч 3

1116 Лавсанопластика ключично-акромiального i ключично-клювовидного зв'язок з обох  сторін 5

1117 Остеосинтез ключично-акромiального зчленування за Вебером ліворуч або праворуч 10

1118 Остеосинтез ключично-акромiального зчленування за Вебером з обох сторін 15

1119 Накiстковий металоостеосинтез лопатки ліворуч або праворуч 10

1120 Накiстковий металоостеосинтез лопатки з обох  сторін 15

1121 Остеосинтез лопатки лавсановою ниткою ліворуч або праворуч 5

1122 Остеосинтез лопатки лавсановою ниткою з обох сторін 10

Розділ 103. Плечова кістка (humerus)

1123 Накiстковий металоостеосинтез Г-подiбною пластиною анатомiчної та/або хірургічної шийки плеча 10

1124 Накiстковий металоостеосинтез Г-подiбною пластиною черезбугоркового перелому плеча 15

1125 Фiксацiя металевими шурупами перелому анатомiчної та/або хірургічної шийки плеча 15

1126 Фiксацiя металевими шурупами черезбугоркового перелому плеча 20

1127 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим перелому анатомiчної та/або хірургічної шийки плеча 10

1128 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим черезбугоркового перелому плеча 15
Примітка до Розділу 103. В разі, якщо оперативне втручання проводилось на обох плечових кістках, додатково 

виплачується 10% від страхової суми 
1129 Накiстковий металоостеосинтез пластиною дiафiзу та/або нижньої третини плечової кiстки ліворуч або 

праворуч

15

1130 Накiстковий металоостеосинтез пластиною дiафiзу та/або нижньої третини плечової кiстки з обох  сторін 25

1131 Металоостеосинтез шурупами дiафiзу та/або нижньої третини плечової кiстки лiворуч або праворуч 20

1132 Металоостеосинтез шурупами дiафiзу та/або нижньої третини плечової кiстки з обох сторін 25

1133 Iнтрамедулярний металоостеосинтез дiафiзу плечової кiстки лiворуч або праворуч 20

1134 Iнтрамедулярний металоостеосинтез дiафiзу плечової кiстки з обох сторін 25

1135 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим дiафiзу та/або нижньої третини плечової кiстки лiворуч або 

праворуч

15
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1136 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим дiафiзу та/або нижньої третини плечової кiстки з обох сторін 20

1137 Черезкiстковий спиц-стрижневий остеосинтез дiафiзу плечової кiстки лiворуч або праворуч 15

1138 Черезкiстковий спиц-стрижневий остеосинтез дiафiзу плечової кiстки з обох сторін 20

1139 Черезкiстковий остеосинтез нижньої третини плеча стрижневим апаратом ліворуч або  праворуч 20

1140 Черезкiстковий остеосинтез нижньої третини плеча стрижневим апаратом з обох бокiв 25

1141 Черезкiстковий остеосинтез нижньої третини плеча  апаратом зовнiшньої фiксацiї ліворуч або праворуч 10

1142 Черезкiстковий остеосинтез нижньої третини плеча  апаратом зовнiшньої фiксацiї з обох сторін 15

1143 Кiсткова аутопластика дефектiв нижньої третини плеча лiворуч або праворуч 10

1144 Кiсткова аутопластика дефектiв нижньої третини плеча з обох сторін 15

1145 Кiсткова алопластика дефектiв нижньої третини плеча лiворуч або праворуч 15

1146  Кiсткова алопластика дефектiв нижньої третини плеча з обох сторін 20

1147 Видалення металоконструкції із плечової кістки ліворуч або праворуч 3

1148 Видалення металоконструкції із плечової кістки з обох сторін 5

1149 Резекція голівки плечової кістки 20

1150 Протезування голівки плечової кістки з використанням цементу 50

1151 Інше протезування голівки плечової кістки 30

Розділ 104. Кiстки передплiччя

1152 Резекцiя голiвки променевої кiстки 15

1153 Металоостеосинтез голiвки променевої кiстки спицями лiворуч або праворуч 10

1154 Металоостеосинтез голiвки променевої кiстки спицями з обох сторін 15

1155 Накiстковий металоостеосинтез променевої кiстки та/або середньої третини лiктьової кiстки лiворуч або 

праворуч

10

1156 Накiстковий металоостеосинтез променевої кiстки та/або середньої третини лiктьової кiстки з обох сторін 15

1157 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим дiафiзу променевої кiстки та/або середньої  третини лiктьової 

кiстки лiворуч або праворуч

10

1158 Черезкiстковий остеосинтез за Iлiзаровим дiафiзу променевої кiстки та/або середньої  третини лiктьової 

кiстки з обох сторін

15

1159 Черезкiстковий остеосинтез дiафiзу променевої кiстки та/або лiктьової кiстки стрижневим апаратом 

лiворуч або праворуч

15

1160 Черезкiстковий остеосинтез дiафiзу променевої кiстки та/або лiктьової кiстки стрижневим апаратом з 

обох сторін

20

1161 Черезкiстковий остеосинтез дiафiзу променевої кiстки стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої 

фiксацiї лiворуч або праворуч

20

1162 Черезкiстковий остеосинтез дiафiзу променевої кiстки стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої 

фiксацiї з обох сторін

25

1163 Остеотомiя променевої кiстки з дiафiксацiєю спицями лiворуч або праворуч 25

1164 Остеотомiя променевої кiстки з дiафiксацiєю спицями з обох сторін 25

1165 Комбiнований остеосинтез променевої кiстки з кiстковою пластикою лiворуч або праворуч 15

1166 Комбiнований остеосинтез променевої кiстки з кiстковою пластикою з обох сторін 20

1167 Металоостеосинтез вiнцевого i лiктьового вiдростку лiктьової кiстки лiворуч або праворуч 10

1168 Металоостеосинтез вiнцевого i лiктьового вiдростку лiктьової кiстки з обох сторін 20

1169 Iнтрамедулярний остеосинтез середньої третини лiктьової кiстки лiворуч або праворуч 15

1170 Iнтрамедулярний остеосинтез середньої третини лiктьової кiстки з обох сторін 20

1171 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї середньої третини 

лiктьової кiстки лiворуч або праворуч

20

1172 Черезкiстковий остеосинтез стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї середньої третини 

лiктьової кiстки з обох сторін

25

1173 Металоостеосинтез спицями дистального метаепiфiза лiктьової кiстки лiворуч або праворуч 15

1174 Металоостеосинтез спицями дистального метаепiфiза лiктьової кiстки з обох сторін 20

1175 Видалення металоконструкції із передпліччя ліворуч або праворуч 5

1176 Видалення металоконструкції із передпліччя з обох сторін 10

Розділ 105. Кiстки зап'ястка (ossa carpi), п'ястка (ossa metacarpalia)  та фаланги пальців 

(ossa digitorum)
1177 Металоостеосинтез дротом або шурупом кiсток зап'ястка лiворуч або праворуч 20

1178 Металоостеосинтез дротом або шурупом кiсток зап'ястка з обох сторін 25

1179 Металоостеосинтез спицями кiсток кистi лiворуч або праворуч 15

1180 Металоостеосинтез спицями кiсток кистi з обох сторін 20

1181 Накiстковий металоостеосинтез кiсток кистi лiворуч або праворуч 10

1182 Накiстковий металоостеосинтез кiсток кистi з обох сторін 15

1183 Некрсеквестректомiя кісток кисті 25

1184 Черезкiстковий позавогнищевий остеосинтез кiсток кистi лiворуч або праворуч 10

1185 Черезкiстковий позавогнищевий остеосинтез кiсток кистi з обох сторін 15

1186 Складна реконструкція великого пальця 50

1187 Інші складні реконструкції кисті рук 30

Розділ 106. Кiстки таза (ossa pelvis)

1188 Накiстковий металоостеосинтез лобкового зчленування 25

1189 Остеосинтез лобкового зчленування дротом 25

1190 Остеосинтез склепiння вертлюжної западини шурупами однієї кістки 25

1191 Остеосинтез склепiння вертлюжної западини шурупами двох і більше кісток 25

1192 Формування склепiння вертлюжної западини аутотрансплантатом 25

1193  Формування склепiння вертлюжної западини алотрансплантатом 25
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1194 Кiсткова пластика кiсток таза 20

Розділ 107. Стегнова кiстка (os femoris)

1195 Остеосинтез шийки стегнової кiстки ліворуч або праворуч 15

1196 Остеосинтез шийки стегнової кiстки з обох сторін 20

1197 Накiстковий остеосинтез Г-подiбною пластиною шийки стегнової кiстки ліворуч або праворуч 20

1198 Накiстковий остеосинтез Г-подiбною пластиною шийки стегнової кiстки з обох сторін 25

1199 Стабiльно функцiональний остеосинтез шурупами шийки стегнової кiстки ліворуч або праворуч 20

1200 Стабiльно функцiональний остеосинтез шурупами шийки стегнової кiстки з обох сторін 25

1201 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез пластиною шийки стегнової кiстки ліворуч або 

праворуч

25

1202 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез пластиною шийки стегнової кiстки з обох сторін 25

1203 Остеосинтез дротовим серкляжним швом та/ або Г-образною пластиною мiжвертлюжного або 

підвертлюжного перелому шийки стегна

20

1204 Остеосинтез дротовим серкляжним швом та/ або Г-образною пластиною черезвертлюжного перелому 

шийки стегна

30

1205 Накiстковий, стабiльно функцiональний остеосинтез iз заповненням дефекту кiстковим цементом 30

1206 Мiжвертлюжна остеотомiя стегнової кiстки ліворуч або праворуч 30

1207 Мiжвертлюжна остеотомiя стегнової кiстки з обох сторін 50

1208 Металоостеосинтез дiафiза стегнової кiстки шурупами 30

1209 Iнтрамедулярний  остеосинтез стегнової кiстки при переломi шийки стегна 25

1210 Iнтрамедулярний  остеосинтез стегнової кiстки при черезвертлюжному переломi стегна 30

1211 Iнтрамедулярний  остеосинтез стегнової кiстки при пiдвертлюжному переломi стегна 30

1212 Iнтрамедулярний, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки ліворуч або праворуч 20

1213 Iнтрамедулярний, стабiльно функцiональний остеосинтез стегнової кiстки з обох  сторін 30

1214 Накiстковий остеосинтез дiафiзу стегнової кiстки при мiжвертлюжному переломi шийки стегна 20

1215 Накiстковий остеосинтез дiафiзу стегнової кiстки при черезвертлюжному переломi шийки стегна 30

1216 Накiстковий остеосинтез дiафiзу стегнової кiстки при пiдвертлюжному переломi шийки стегна 30

1217 Накiстковий остеосинтез стегнової кiстки Г- подібною пластиною ліворуч або праворуч 15

1218 Накiстковий остеосинтез стегнової кiстки Г- подібною пластиною з обох  сторін 20

1219 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки за Iлiзаровим та/або стрижневим апаратом ліворуч або 

праворуч

25

1220 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки за Iлiзаровим та/або стрижневим апаратом з обох сторін 30

1221 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї 

ліворуч або праворуч

25

1222 Черезкiстковий остеосинтез стегнової кiстки стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiїз обох  

сторін

30

1223 Остеосинтез дротовим серкляжним швом метаепiфiза стегнової кiстки ліворуч або праворуч 15

1224 Остеосинтез дротовим серкляжним швом метаепiфiза стегнової кiстки з обох сторін 25

1225 Накiстковий остеосинтез метаепiфiзу стегнової кiстки ліворуч або праворуч 10

1226 Накiстковий остеосинтез метаепiфiзу стегнової кiстки з обох  сторін 20

1227 Черезкiстковий остеосинтез метаепiфiзу стегнової кiстки за Iлiзаровим та/або стрижневим апаратом 

ліворуч або праворуч

20

1228 Черезкiстковий остеосинтез метаепiфiзу стегнової кiстки за Iлiзаровим та/або стрижневим апаратом з 

обох сторін

30

1229 Остеотомiя стегнової кiстки ліворуч або праворуч 30

1230 Остеотомiя стегнової кiстки з обох  сторін 50

1231 Протезування голівки стегнової кістки 50

Розділ 108. Кістки гомілки

1232 Остеосинтез перелому надколiнка 25

1233 Резекцiя надколiнка 25

1234 Металоостеосинтез мiжвиросткового пiдвищення кiсток гомiлки ліворуч або праворуч 15

1235 Металоостеосинтез мiжвиросткового пiдвищення кiсток гомiлки з обох сторін 25

1236 Металоостеосинтез шурупами переломiв виросткiв великогомiлкової кiстки ліворуч або праворуч 15

1237 Металоостеосинтез шурупами переломiв виросткiв великогомiлкової кiстки з обох  сторін 20

1238 Накiстковий металоостеосинтез великогомiлкової та/або малогомiлкової кiстки ліворуч або праворуч 15

1239 Накiстковий металоостеосинтез великогомiлкової та/або малогомiлкової кiстки з обох сторін 25

1240 Остеосинтез стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї вивихiв стопи ліворуч або праворуч 20

1241 Остеосинтез стрижневим апаратом i апаратами зовнiшньої фiксацiї вивихiв стопи з обох  сторін 25

1242 Iнтрамедулярний металоостеосинтез великогомiлкової кiстки ліворуч або праворуч 15

1243 Iнтрамедулярний металоостеосинтез великогомiлкової кiстки з обох сторін 25

1244 Накiстковий металоостеосинтез перелому зовнiшньої щиколотки ліворуч або праворуч 10

1245 Накiстковий металоостеосинтез перелому зовнiшньої щиколотки з обох  сторін 15

1246 Металоостеосинтез шурупом перелому внутрiшньої щиколотки ліворуч або праворуч 15

1247 Металоостеосинтез шурупом перелому внутрiшньої щиколотки з обох сторін 25

1248 Остеотомiя малогомiлкової кiстки ліворуч або праворуч 25

1249 Остеотомiя малогомiлкової кiстки з обох  сторін 30

1250 Металоостеосинтез шурупом перелому дистального, суглобного метаепiфiзу великогомiлкової кiстки П-

подiбним лавсановим швом

15

1251 Металоостеосинтез шурупом перелому дистального, суглобного метаепiфiзу великогомiлкової кiстки 

кисетним лавсановим швом

20
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1252 Металоостеосинтез шурупом перелому дистального, суглобного метаепiфiзу великогомiлкової кiстки 

дротовим швом

25

Розділ 109. Операцiї на кiстках стопи

1253 Артродез стопи ліворуч або праворуч 25

1254 Артродез стопи з обох сторін 25

1255 Металоостеосинтез  вивихiв стопи ліворуч або праворуч 10

1256 Металоостеосинтез  вивихiв стопи з обох  сторін 20

1257 Резекцiя голiвки першої плюсневої кiстки при Hallux-Valgus ліворуч або праворуч 10

1258 Резекцiя голiвки першої плюсневої кiстки при Hallux-Valgus з обох сторін 20

1259 Остеотомiя основи першої плюсневої кiстки ліворуч або праворуч 10

1260 Остеотомiя основи першої плюсневої кiстки з обох  сторін 15

1261 Накiстковий остеосинтез плюсневої кiсток стопи ліворуч або праворуч 5

1262 Накiстковий остеосинтез плюсневої кiсток стопи з обох сторін 10

1263 Металоостеосинтез спицями  кiсток стопи ліворуч або праворуч 10

1264 Металоостеосинтез спицями  кiсток стопи з обох  сторін 15

1265 Стабiльно функцiональний остеосинтез шурупом перелому таранної кiстки ліворуч або праворуч 10

1266 Стабiльно функцiональний остеосинтез шурупом перелому таранної кiстки з обох сторін 20

1267 Черезкiстковий остеосинтез перелому  кiсток стопи апаратами зовнiшньої фiксацiї у плюсневих суглобах 10

1268 Черезкiстковий остеосинтез перелому  кiсток стопи апаратами зовнiшньої фiксацiїу мiжфалангових 

суглобах

5

1269 Черезкiстковий остеосинтез перелому  кiсток стопи апаратами зовнiшньої фiксацiї ліворуч або праворуч 5

1270 Черезкiстковий остеосинтез перелому  кiсток стопи апаратами зовнiшньої фiксацiї з обох  сторін 10

Розділ 110. Інші оперативні втручання на кістках 

1271 Протезування іншої кістки 30

1272 Повне видалення кістки 20

1273 Висічення ектопічної кістки 10

1274 Видалення ураженої частини кістки 10

1275 Інші реконструктивні оперативні втручання на кісктах 10

1276 Дренування кістки 10

1277 Трансплантація кісткового мозку 75

1278 Пункція кістки з лікувальною метою 3

Розділ 111. Хірургічні втручання на суглобах

1279 Тотальна протезна реплантація стегнового суглобу 50

1280 Тотальна протезна реплантація колінного суглобу 50

1281 Протезування зчленування іншої кістки 50

1282 Протезна інтерпозиція при реконструкції суглобу 30

1283 Реконструкція суглобу 50

1284 Відновлення цілісності іншого суглобу 20

1285 Відкриті оперативні втручання на синовіальній оболонці суглобу 10

1286 Відкриті оперативні втручання на суглобовому меніску 10

1287 Протезування зв'язок 30

1288 Артродез 10

1289 Артротомiя 20

1290 Шов сухожилля 3

1291 Шов м'яза у дiлянцi суглоба 1

1292 Терапевтичні ендоскопічні оперативні втручання на суглобах 20

1293 Пункція суглоба 3

Розділ 112. Реплантація та ампутація кінцівок

1294 Ремплантація верхньої кінцівки 75

1295 Ремплантація нижньої кінцівки 100

1296 Імплантація протезу кінцівки 50

1297 Мікроремплантація кінцівки 25

1298 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi плеча 50

1299 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi передплiччя 30

1300 Ампутацiя верхньої кiнцiвки на рiвнi кистi 30

1301 Реампутацiя кукси верхньої кiнцiвки 20

1302 Екзартикуляцiя верхньої кiнцiвки у плечовому суглобi 25

1303 Екзартикуляцiя верхньої кiнцiвки у лiктьовому суглобi 25

1304 Екзартикуляцiя верхньої кiнцiвки в променезап'ястковому суглобi 20

1305 Ампутацiя нижньої кiнцiвки на рiвнi стегна 75

1306 Ампутацiя нижньої кiнцiвки на рiвнi гомiлки 50

1307 Екзартикуляцiя нижньої кiнцiвки у кульшовому суглобi 25

1308 Екзартикуляцiя нижньої кiнцiвки у колiнному суглобi 25

1309 Екзартикуляцiя нижньої кiнцiвки в гомiлковостопному суглобi 20

1310 Ампутацiя стопи на рiвнi суглоба Шопара 30

1311 Ампутацiя стопи на рiвнi плюсневих кiсток 20

1312 Ампутацiя стопи на рiвнi пальцiв 10
Примітка до Розділу 112. В разі, якщо оперативне втручання проводилось на обох верхніх або нижніх кінцівках, 

додатково виплачується 10% від страхової суми 
1313 Інші оперативні втручання з ампутації з формуванням культі 10
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
тимчасової втрати працездатності в результаті нещасного випадку 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховим ризиком за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є 
нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою є тимчасова втрата Застрахованою особою 
працездатності в період дії цієї програми в результаті нещасного випадку, що трапився в 
період дії цієї програми, якщо інше не передбачено Договором.  

2.3. Під тимчасовою втратою працездатності розуміється нездатність (неспроможність) 
Застрахованої особи виконувати її трудові обов’язки внаслідок короткочасного розладу 
здоров'я в результаті захворювання (хвороби) або нещасного випадку, встановлена 
уповноваженим медичним працівником, що підтверджується листком непрацездатності 
встановленого зразка, виданим Застрахованій особі відповідно до законодавства України. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором, а також випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
із Застрахованою особою у разі: 

3.1.1. видачі листка непрацездатності з наступних причин: 

3.1.1.1. карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби (контакту з 
хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство (6)); 

3.1.1.2. перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після 
перенесених захворювань і травм (санаторно-курортне лікування (7)); 

3.1.1.3. вагітності та пологів (8); 

3.1.1.4. протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства 
(ортопедичного протезування (9)); 

3.1.1.5. необхідності догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї або дитиною 
віком до трьох років чи дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або 
іншої особи, яка доглядає за цією дитиною (догляд (вік) (10)); 

3.1.2. видачі (продовження попереднього) листка непрацездатності до дати початку дії цієї 
програми; 

3.1.3. порушення Застрахованою особою режиму, встановленого для неї лікарем, про що є 
відповідна відмітка в листку непрацездатності; 

3.1.4. тимчасової непрацездатності у зв'язку із нещасним випадком або хворобою, що 
сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння Застрахованої особи 
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або дій, пов'язаних з ним, про що є відповідна відмітка в листку непрацездатності. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 0,2% 
страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором, за 1 (один) день непрацездатності, починаючи з 1-го дня такої непрацездатності. 

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

4.5. Страхові виплати протягом кожного страхового року дії цієї програми проводяться в 
межах страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, або періоду виплат.  

4.6. Періодом виплат для цієї програми, якщо інше не передбачено Договором, вважається 
тимчасова втрата в період дії цієї програми Застрахованою особою працездатності, що 
протягом одного страхового року не перевищує: 

4.6.1. 45 (сорок п’ять) календарних днів за одним страховим випадком, та 

4.6.2. 90 (дев’яносто) календарних днів за усіма страховими випадками, що сталися із 
Застрахованою особою протягом зазначеного періоду, 

незалежно від кількості листків непрацездатності, виданих (продовжених) у зв’язку з такими 
випадками. 

4.7. Страхові виплати не проводяться у разі, якщо тимчасова втрата працездатності настала 
до дати початку дії цієї програми, якщо інше не передбачено Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил; 

5.1.3. копію листка непрацездатності встановленого зразка, засвідчену підприємством-
працедавцем як така, що відповідає оригіналу (із зазначенням дати, прізвища, посади, 
підпису відповідальної особи, печатки підприємства). 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  
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6.2. Програма діє на території України, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 2.8.2 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
тимчасової втрати працездатності з будь-якої причини 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи віком, 
якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  від народження до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми, 

2.1.2. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є тимчасова втрата Застрахованою особою 
працездатності в період дії цієї програми з будь-якої причини, тобто в результаті нещасного 
випадку або настання чи загострення хвороби, що сталися в період дії цієї програми, якщо 
інше не передбачено Договором.  

2.3. Під тимчасовою втратою працездатності розуміється нездатність (неспроможність) 
Застрахованої особи виконувати її трудові обов’язки внаслідок короткочасного розладу 
здоров'я в результаті захворювання (хвороби) або нещасного випадку, встановлена 
уповноваженим медичним працівником, що підтверджується листком непрацездатності 
встановленого зразка, виданим Застрахованій особі відповідно до законодавства України. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором, а також випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
із Застрахованою особою у разі: 

3.1.1. видачі листка непрацездатності з наступних причин: 

3.1.1.1. карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби (контакту з 
хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство (6)); 

3.1.1.2. перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після 
перенесених захворювань і травм (санаторно-курортне лікування (7)); 

3.1.1.3. вагітності та пологів (8); 

3.1.1.4. протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства 
(ортопедичного протезування (9)); 

3.1.1.5. необхідності догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї або дитиною 
віком до трьох років чи дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або 
іншої особи, яка доглядає за цією дитиною (догляд (вік) (10)); 

3.1.2. видачі (продовження попереднього) листка непрацездатності до дати початку дії цієї 
програми; 

3.1.3. порушення Застрахованою особою режиму, встановленого для неї лікарем, про що є 
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відповідна відмітка в листку непрацездатності; 

3.1.4. тимчасової непрацездатності у зв'язку із нещасним випадком або хворобою, що 
сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння Застрахованої особи 
або дій, пов'язаних з ним, про що є відповідна відмітка в листку непрацездатності. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, складає 0 (нуль) відсотків річних. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. Страхова сума фіксована.  

4.4. Страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється у розмірі 0,2% 
страхової суми, встановленої в Договорі для цієї програми, якщо інше не передбачено 
Договором, за 1 (один) день непрацездатності, починаючи: 

4.4.1. з 1-го дня непрацездатності у разі її настання в результаті нещасного випадку; 

4.4.2. з 4-го дня непрацездатності у разі її настання в результаті хвороби.  

Виплата проводиться незалежно від страхових виплат, здійснених за іншими 
програмами страхування, що входять до складу Договору, якщо інше не передбачено 
Договором. 

4.5. Страхові виплати протягом кожного страхового року дії цієї програми проводяться в 
межах страхової суми, встановленої у Договорі для цієї програми, або періоду виплат.  

4.6. Періодом виплат для цієї програми, якщо інше не передбачено Договором, вважається 
тимчасова втрата в період дії цієї програми Застрахованою особою працездатності, що 
протягом одного страхового року не перевищує: 

4.6.1. 45 (сорок п’ять) календарних днів за одним страховим випадком, та 

4.6.2. 90 (дев’яносто) календарних днів за усіма страховими випадками, що сталися із 
Застрахованою особою протягом зазначеного періоду, 

незалежно від кількості листків непрацездатності, виданих (продовжених) у зв’язку з такими 
випадками. 

4.7. Якщо тимчасова непрацездатність Застрахованої особи в результаті настання чи 
загострення хвороби тривала 3 (три) календарні дні поспіль та менше, Страховик страхову 
виплату не здійснює, якщо інше не передбачено Договором.  

4.8. Страхові виплати не проводяться у разі, якщо тимчасова втрата працездатності настала 
до дати початку дії цієї програми, якщо інше не передбачено Договором. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 
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5.1.3. копію листка непрацездатності встановленого зразка, засвідчену підприємством-
працедавцем як така, що відповідає оригіналу (із зазначенням дати, прізвища, посади, 
підпису відповідальної особи, печатки підприємства). 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування.  

6.2. Програма діє на території України, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  
 



Додаток № 2.9  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програми 
додаткового страхування,  

що передбачають звільнення  
від сплати страхових внесків 

 



Додаток № 2.9.1  
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
смерті Страхувальника з будь-якої причини, наслідком чого є   

звільнення Страхувальника від сплати страхових внесків 
за основним страхуванням 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи-
Страхувальники, віком, якщо інше не передбачено Договором: 

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. У разі включення цієї програми до Договору Страхувальник за Договором одночасно 
вважається Застрахованою особою за цією програмою, тобто, на нього поширюються всі 
положення Правил щодо Застрахованої особи в межах цієї програми додаткового 
страхування. 

1.3. За умовами цієї програми Застрахована особа за іншими програмами, що входять до 
складу Договору, та Страхувальник повинні бути різними особами. 

1.4. У разі зміни Страхувальника за Договором, не пов’язаної зі смертю Страхувальника, 
право на звільнення від сплати страхових внесків втрачається з моменту проведення такої 
зміни. 

1.5. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором, є: 

2.1.1. смерть Застрахованої особи, яка настала в період дії цієї програми; 

2.1.2. нещасний випадок, що стався із Застрахованою особою в період дії цієї програми; 

2.1.3. хвороба Застрахованої особи в період дії цієї програми.  

2.2. Страховим випадком за цією програмою є смерть Страхувальника з будь-якої причини 
(тобто, внаслідок нещасного випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми), 
яка настала у період дії цієї програми, наслідком чого є звільнення Страхувальника від 
сплати страхових внесків за основним страхуванням. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пункті 5.1 Правил, якщо інше не 
передбачено Договором.  

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ  
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
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здійснюється одночасно.  

4.3. У разі настання страхового випадку Страхувальник звільняється від подальшої сплати 
страхових внесків за основним страхуванням до закінчення строку дії цієї програми. 

4.4. У разі звільнення Страхувальника від сплати страхових внесків за основним 
страхуванням дія іншого додаткового страхування припиняється з першого дня такого 
звільнення. 

4.5. Випадок, зазначений у п. 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова виплата 
проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування, встановленого для 
цієї програми, а саме, період очікування становить 180 (сто вісімдесят) календарних днів та 
застосовується у таких випадках: 

4.5.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Страхувальником в такому періоді очікування не визнається страховим, звільнення від 
подальшої сплати страхових внесків за основним страхуванням не проводиться; 

4.5.2. з дня збільшення розміру страхової суми за основним страхуванням (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування Страховик в односторонньому порядку зменшує розміри 
страхової суми та страхового внеску за основним страхуванням до таких, що були 
встановлені у Договорі до проведення такого збільшення, та проводить звільнення 
Страхувальника від подальшої сплати страхових внесків за основним страхуванням у обсязі, 
що діяв до проведення збільшення. 

Період очікування не застосовується у разі, якщо смерть Страхувальника сталася у 
результаті нещасного випадку, що трапився протягом періоду очікування. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.7 Правил; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування. 

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.9.2 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
встановлення Страхувальнику інвалідності І групи  

з будь-якої причини, наслідком чого є звільнення Страхувальника 
від сплати страхових внесків за основним страхуванням 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи-
Страхувальники, віком, якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. У разі включення цієї програми до Договору Страхувальник за Договором одночасно 
вважається Застрахованою особою за цією програмою, тобто, на нього поширюються всі 
положення Правил щодо Застрахованої особи в межах цієї програми додаткового 
страхування.  

1.3. У разі зміни Страхувальника за Договором право на звільнення від сплати страхових 
внесків втрачається з моменту проведення такої зміни. 

1.4. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Страхувальником в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Страхувальника в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Страхувальнику інвалідності І групи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми), наслідком чого є звільнення 
Страхувальника від сплати страхових внесків за основним страхуванням. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли Страхувальник є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. У разі настання страхового випадку Страхувальник звільняється від подальшої сплати 
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страхових внесків за основним страхуванням до закінчення дії цієї програми або до 
закінчення строку встановлення інвалідності, або до перегляду групи інвалідності в разі, 
якщо після такого перегляду вона не буде відповідати І групі. 

4.4. У разі звільнення Страхувальника від сплати страхових внесків за основним 
страхуванням дія іншого додаткового страхування (окрім програм, що передбачають 
звільнення Страхувальника від сплати внесків) припиняється з першого дня такого 
звільнення. 

4.5. Випадок, зазначений у п. 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова виплата 
проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування, встановленого для 
цієї програми, а саме, період очікування становить 180 (сто вісімдесят) календарних днів та 
застосовується у таких випадках: 

4.5.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Страхувальником в такому періоді очікування не визнається страховим, звільнення від 
подальшої сплати страхових внесків за основним страхуванням не проводиться; 

4.5.2. з дня збільшення розміру страхової суми за основним страхуванням (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування Страховик в односторонньому порядку зменшує розміри 
страхової суми та страхового внеску за основним страхуванням до таких, що були 
встановлені у Договорі до проведення такого збільшення, та проводить звільнення 
Страхувальника від подальшої сплати страхових внесків за основним страхуванням у обсязі, 
що діяв до проведення збільшення. 

Період очікування не застосовується у разі, якщо інвалідність І групи встановлена 
Страхувальнику в результаті нещасного випадку, що трапився протягом періоду очікування. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування. 

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  



Додаток № 2.9.3 
до Правил добровільного страхування життя № 01-2 (нова редакція) 
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Програма додаткового страхування життя на випадок  
встановлення Страхувальнику інвалідності І або ІІ групи  

з будь-якої причини, наслідком чого є звільнення Страхувальника 
від сплати страхових внесків за основним страхуванням 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Застрахованими особами згідно з цією програмою можуть бути фізичні особи-
Страхувальники, віком, якщо інше не передбачено Договором:  

1.1.1. на дату початку дії програми  з 18 років до 65 років включно; 

1.1.2. на дату закінчення дії програми  66 років. 

1.2. У разі включення цієї програми до Договору Страхувальник за Договором одночасно 
вважається Застрахованою особою за цією програмою, тобто, на нього поширюються всі 
положення Правил щодо Застрахованої особи в межах цієї програми додаткового 
страхування.  

1.3. У разі зміни Страхувальника за Договором право на звільнення від сплати страхових 
внесків втрачається з моменту проведення такої зміни. 

1.4. Ця програма діє виключно за умови укладення Договору за програмою основного 
страхування, що передбачає ризик смерті Застрахованої особи протягом всього строку дії 
Договору, якщо інше не передбачено Договором. 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

2.1. Страховими ризиками за цією програмою, якщо інше не передбачено Договором є: 

2.1.1. нещасний випадок, що стався із Страхувальником в період дії цієї програми; 

2.1.2. хвороба Страхувальника в період дії цієї програми. 

2.2. Страховим випадком за цією програмою є встановлення в період дії цієї програми 
Страхувальнику інвалідності І або ІІ групи з будь-якої причини (тобто, внаслідок нещасного 
випадку та/або хвороби, які сталися в період дії цієї програми), наслідком чого є звільнення 
Страхувальника від сплати страхових внесків за основним страхуванням. 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Не вважається страховим випадок, зазначений у пункті 2.2 цієї програми, що стався 
внаслідок та/або в результаті подій, визначених у пунктах 5.1.2 – 5.1.5, 5.2.1, 5.2.5 Правил, 
якщо інше не передбачено Договором. 

3.2. Додатково до переліку осіб, визначених п. 3.3 Правил, Страховик залишає за собою 
право, якщо інше не передбачено Договором, відмовити Страхувальнику в укладенні 
Договору за цією програмою у випадку, коли Страхувальник є інвалідом ІІ або ІІІ групи. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

4.1. Величина гарантованого інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку 
страхового тарифу за цією програмою, зазначається у Договорі. 

4.2. Періодичність і порядок сплати страхових внесків за цією програмою встановлюється 
відповідно до періодичності і порядку сплати страхових внесків за програмою основного 
страхування. Сплата страхових внесків за програмами основного та додаткового страхування 
здійснюється одночасно.  

4.3. У разі настання страхового випадку Страхувальник звільняється від подальшої сплати 
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страхових внесків за основним страхуванням до закінчення дії цієї програми або до 
закінчення строку встановлення інвалідності, або до перегляду групи інвалідності в разі, 
якщо після такого перегляду вона не буде відповідати І або ІІ групі. 

4.4. У разі звільнення Страхувальника від сплати страхових внесків за основним 
страхуванням дія іншого додаткового страхування (окрім програм, що передбачають 
звільнення Страхувальника від сплати внесків) припиняється з першого дня такого 
звільнення. 

4.5. Випадок, зазначений у п. 2.2 цієї програми, визнається страховим, та страхова виплата 
проводиться у разі, якщо виконуються вимоги щодо періоду очікування, встановленого для 
цієї програми, а саме, період очікування становить 180 (сто вісімдесят) календарних днів та 
застосовується у таких випадках: 

4.5.1. з дня початку та/або поновлення дїі цієї програми. Випадок, що стався із 
Страхувальником в такому періоді очікування не визнається страховим, звільнення від 
подальшої сплати страхових внесків за основним страхуванням не проводиться; 

4.5.2. з дня збільшення розміру страхової суми за основним страхуванням (крім 
збільшення, запропонованого Страховиком). У разі настання страхового випадку протягом 
зазначеного періоду очікування Страховик в односторонньому порядку зменшує розміри 
страхової суми та страхового внеску за основним страхуванням до таких, що були 
встановлені у Договорі до проведення такого збільшення, та проводить звільнення 
Страхувальника від подальшої сплати страхових внесків за основним страхуванням у обсязі, 
що діяв до проведення збільшення. 

Період очікування не застосовується у разі, якщо інвалідність І або ІІ групи 
встановлена Страхувальнику в результаті нещасного випадку, що трапився протягом періоду 
очікування. 

5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

5.1. Для отримання страхової виплати Вигодонабувач протягом визначеного пунктом 8.1.3 
Правил періоду повинен надати Страховику належним чином оформлені та засвідчені 
документи загального характеру та документи, що підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, а саме: 

5.1.1. документи, зазначені у пункті 11.4 Правил; 

5.1.2. документи, зазначені у пункті 11.8 Правил – у разі, якщо настання страхового 
випадку пов’язане з настанням нещасного випадку; 

5.1.3. документи, зазначені у пункті 11.9.1, 11.9.2.1 – 11.9.2.2 Правил. 

5.2. Документи, зазначені у пункті 5.1 цієї програми, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, визначених у розділі 11 Правил. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії цієї програми визначається за згодою Сторін, але не може перевищувати 
строку дії програми основного страхування. 

6.2. Програма діє на території усього світу, якщо інше не передбачено Договором. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Інші умови страхування за цією програмою визначаються Правилами, якщо інше не 
передбачено Договором.  


