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№ 108 (нова редакція)
ДОДАТКОВІ УМОВИ
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ

КИЇВ 2015
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Ці Додаткові умови добровільного страхування від нещасних випадків на транспорті (далі –
Додаткові умови) розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону
України «Про страхування» та інших законодавчих актів України і є Додатком до Правил
добровільного страхування від нещасних випадків № 108 (нова редакція) (далі – Правила).
На підставі цих Додаткових умов ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (далі – Страховик),
укладає договори добровільного страхування від нещасних випадків на транспорті (далі –
договори страхування) із дієздатними фізичними особами, суб’єктами підприємницької
діяльності, а також юридичними особами усіх форм власності та організаційно-правових
форм господарювання незалежно від виду діяльності (далі – Страхувальник).
Договір страхування - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову
виплату на умовах, визначених у договорі страхування, а Страхувальник зобов’язується
вносити страхові платежі у визначені строки і дотримуватись інших умов договору
страхування.
Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом,
сертифікатом), що є формою договору страхування.
Умови страхування визначаються при укладанні договору страхування і можуть змінюватись
(виключатись або доповнюватись ) за згодою сторін до настання страхового випадку за
умови, що такі зміни не суперечать законодавству України.
Договір страхування може містити інші положення, що не передбачені цими Додатковими
умовами, якщо такі положення відповідають цим Додатковим умовам і не суперечать
законодавству України.
Страхувальником може бути особа (юридична особа або суб’єкт підприємницької діяльності,
або дієздатна фізична особа), яка має у своєму володінні, користуванні чи розпорядженні
наземний транспортний засіб (далі – ТЗ) і уклала договір страхування зі Страховиком.
Застрахованими особами є водій та/або пасажири ТЗ, вказаного у договорі страхування (далі
– забезпечений ТЗ).
Згідно з цими Додатковими умовами водієм є особа, що в момент настання страхової події
перебуває у салоні забезпеченого ТЗ, здійснює керування забезпеченим ТЗ на законних

перебуває у салоні забезпеченого ТЗ, здійснює керування забезпеченим ТЗ на законних
підставах.
Згідно з цими Додатковими умовами пасажиром є особа, що в момент настання страхової
події перебуває у салоні забезпеченого ТЗ і не є водієм забезпеченого ТЗ.
Страхова сума - грошова сума, у межах якої Страховик відповідно до умов договору
страхування зобов’язаний здійснити страхову виплату при настанні страхового випадку.
Страхова виплата - грошова сума, що виплачується Страховиком відповідно до умов
договору страхування при настанні страхового випадку.
Страховий платіж (страхова премія, страховий внесок) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з договором страхування.
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, з настанням якої виникає
обов’язок Страховика здійснити страхову виплату.
Нещасним випадком за цими Додатковими умовами є обмежена в часі раптова, випадкова та
несподівана подія або раптовий вплив на Застраховану особу під час перебування її у
забезпеченому ТЗ (та/або подія, що сталася від початку поїздки до моменту її закінчення на
забезпеченому ТЗ) небезпечного фактора чи середовища, що сталися протягом строку дії
договору страхування, внаслідок яких настала смерть або розлад здоров’я Застрахованої
особи.
Розлад здоров’я – травматичне ушкодження або захворювання, що виникло у Застрахованої
особи внаслідок нещасного випадку.
Травматичні ушкодження – ушкодження м’яких тканин, органів та систем організму
зовнішніми чинниками.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з
життям, здоров'ям та працездатністю Страхувальника чи Застрахованої особи.
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ.
СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
ТА ПОРЯДОК ЙОГО ВНЕСЕННЯ
Страхова сума у договорі страхування встановлюється за згодою Страховика та
Страхувальника при укладанні договору страхування.
Страхова сума може бути встановлена за окремим страховим випадком, групою страхових
випадків, договором страхування у цілому або на інших умовах, зазначених у договорі
страхування.
Договір страхування може укладатися за однією із двох систем:
За системою посадкових місць. При страхуванні за цією системою встановлюються окрема
страхова сума для кожного застрахованого місця і зазначається у договорі страхування.
За паушальною системою.

При страхуванні за цією системою страхова сума встановлюється в цілому для всіх
посадкових місць у забезпеченому ТЗ. Кожна з осіб, включаючи водія, що перебувають у
забезпеченому ТЗ на момент настання страхового випадку, є застрахованою у відповідній
частині від загальної страхової суми.
При настанні страхової події страхова сума (ліміт відповідальності Страховика) на одну
Застраховану особу визначається шляхом ділення загальної страхової суми на кількість
Застрахованих осіб, що перебували у забезпеченому ТЗ, однак при цьому, якщо інше не
вказано в договорі страхування, страхова сума на одну Застраховану особу, розрахована за
паушальною системою, не може бути більшою:
-

50% загальної страхової суми на ТЗ, якщо постраждала 1 особа;

-

40% загальної страхової суми на ТЗ, якщо постраждали 2 особи;

-

30% загальної страхової суми на ТЗ, якщо постраждали 3 особи.

Страхові виплати за договорами страхування, укладеними на підставі цих Додаткових умов,
здійснюються незалежно від суми, яку має отримати одержувач за державним соціальним
страхуванням та соціальним забезпеченням, і суми, що має бути йому сплачена як
відшкодування збитків.
Розмір страхового тарифу визначається при укладанні договору страхування за згодою Сторін
на підставі базових страхових тарифів, які наведені у Додатку 3 до Правил, з урахуванням
ступеня страхового ризику, умов договору страхування та зазначається у договорі
страхування.
Розмір та умови внесення страхового платежу визначаються у договорі страхування.
Страхувальникові може бути надано право вносити страховий платіж частинами на умовах та
у порядку, передбаченому договором страхування.
При внесенні страхового платежу частинами першу частину страхового платежу
Страхувальник зобов'язаний сплатити не пізніше дати, зазначеної у договорі страхування як
дата початку строку дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором
страхування.
У разі несплати страхового платежу (при одноразовій сплаті) або його першої частини (при
сплаті частинами) у встановлений договором страхування строк, договір страхування
вважається неукладеним, якщо інше не передбачено договором страхування.
При внесенні страхового платежу частинами, якщо друга чи наступні частини страхового
платежу не надійшли у повному обсязі в терміни, зазначені у договорі страхування, дія
договору страхування в частині зобов’язань Страховика припиняється після завершення 24
години дня, до якого Страхувальник мав внести наступну частину страхового платежу, якщо
інше не передбачено договором страхування.
Якщо інше не передбачено договором страхування, Страхувальник втрачає право на внесення
страхового платежу частинами, якщо до сплати наступної частини страхового платежу
Страхувальник заявив про настання страхового випадку. У такому разі Страховик має право
вимагати від Страхувальника внести достроково несплачену частину річного страхового
платежу або утримати несплачену частину страхового платежу із суми страхової виплати.
Під час дії договору страхування Страхувальник за згодою Страховика має право збільшити
страхову суму шляхом укладання додаткової угоди до договору страхування і внесення

додаткового страхового платежу.
Валюта страхування визначається згідно із законодавством України.
СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
Страховим ризиком за цими Додатковими умовами є нещасний випадок на транспорті із
Застрахованою особою.
Страховим випадком за цими Додатковими умовами є:
смерть Застрахованої особи, що настала внаслідок нещасного випадку на транспорті із
Застрахованою особою під час дії договору страхування;
стійка втрата працездатності (встановлення групи інвалідності І, ІІ, ІІІ групи) Застрахованою
особою внаслідок нещасного випадку на транспорті, що стався під час дії договору
страхування;
тимчасова втрата Застрахованою особою працездатності унаслідок нещасного випадку на
транспорті, що стався під час дії договору страхування;
для непрацюючих осіб (включаючи дітей) тимчасова втрата працездатності визначається як
перебування на амбулаторно-поліклінічному та/або стаціонарному лікуванні внаслідок
нещасного випадку на транспорті, що стався під час дії договору страхування.
Договором страхування може бути передбачено страхування на випадок настання всіх,
одного або декількох страхових випадків, зазначених у пп. 4.2.1 - 4.2.3 цих Додаткових умов.
Нещасним випадком за цими Додатковими умовами є раптова, непередбачувана короткочасна
подія, що фактично відбулася в період дії договору страхування та спричинила смерть або
розлад здоров’я Застрахованої особи під час її знаходження в забезпеченому ТЗ внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП), а також, якщо це обумовлено договором
страхування:
протиправних дій третіх осіб (далі – ПДТО);
пожежі, вибуху, незалежно від місця їх виникнення (як у забезпеченому ТЗ, так і поза ним);
стихійного явища;
зовнішнього впливу на забезпечений ТЗ сторонніх предметів;
незаконного заволодіння забезпеченим ТЗ.
Страховими випадками за цими Додатковими умовами є перелічені у п. 4.2 події, які сталися
протягом дії договору страхування та підтверджені документами компетентних органів
(МВС, органи пожежної охорони, медичні заклади, правоохоронні органи, суд тощо) у
встановленому законодавством України порядку.
Події, передбачені п. 4.2.1 та п. 4.2.2 цих Додаткових умов, також визнаються страховими
випадками, якщо вони сталися протягом 1 (одного) року від дня настання нещасного випадку,
який мав місце під час дії договору страхування, та мають причинно-наслідковий зв’язок,
якщо інше не передбачено договором страхування.
Договором страхування, за згодою між Страховиком та Страхувальником, може бути
визначений період часу з моменту початку дії договору страхування, протягом якого настання
подій, визначених у договорі страхування, не будуть вважатись страховим випадком.
Договором страхування, за згодою між Страховиком та Страхувальником, може бути
передбачений фіксований строк непрацездатності (перебування на лікуванні) Застрахованої

передбачений фіксований строк непрацездатності (перебування на лікуванні) Застрахованої
особи для визнання події страховим випадком згідно з п. 4.2.3 цих Додаткових умов.
ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКIВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
Страховик не несе відповідальності i не здійснює страхових виплат у разі настання
нещасного випадку на транспорті, якщо він прямо чи опосередковано пов’язаний із:
самогубством або спробою вчинення самогубства, за винятком випадків, коли Застраховану
особу було доведено до такого стану протиправними діями третіх осіб;
експлуатацією ТЗ в аварійному або несправному стані;
використанням забезпеченого ТЗ у навчальних, спортивних цілях або передачі забезпеченого
ТЗ у прокат, оренду, лізинг, власність іншій особі, якщо таке використання/передача не були
попередньо погодженні зі Страховиком.
Якщо інше не обумовлено договором страхування, до страхових випадків не відносяться
події, що сталися внаслідок:
форс-мажорних обставин (війна, революція, заколот, повстання, громадянські
заворушення, страйки, терористичні акти, надзвичайні, особливі чи воєнний стани,
оголошені органами державної влади у встановленому законодавством порядку, радіоактивне,
хімічне або бактеріологічне забруднення, дія іонізуючого випромінювання);
управління забезпеченим ТЗ особою, яка не має посвідчення водія відповідної категорії;
управління забезпеченим ТЗ особою, яка не вказана у договорі страхування як особа,
допущена до керування забезпеченим ТЗ;
управління забезпеченим ТЗ особою, що перебувала у стані алкогольного, наркотичного
чи токсичного сп'яніння, під впливом медичних препаратів, застосування яких протипоказано
при керуванні ТЗ, або при відмові водія забезпеченого ТЗ від обстеження на наявність
алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші виключення зі страхових
випадків та обмеження страхування.
ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. СТРОК ТА МIСЦЕ ДIЇ
ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву за
формою, встановленою Страховиком (що є невід’ємною частиною укладеного договору
страхування), або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування.
Подання заяви не зобов'язує сторони до укладення договору страхування.
При укладанні договору страхування Страхувальник зобов'язаний:
повідомити Страховику всі відомі обставини, що мають істотне значення для визначення
ступеня страхового ризику, якщо ці обставини не відомі та/або не можуть бути відомі
Страховику. Істотними визнаються обставини, зазначені у договорі страхування та в заяві на
страхування;
пред'явити Страховику документи, що засвідчують особу Страхувальника чи його
уповноваженого представника: довіреність або інший документ, що свідчить про наявність та
обсяг повноважень представника Страхувальника.

Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що Страхувальник навмисно
надав Страховику неправдиві відомості про обставини, зазначені у пункті 6.3. цих
Додаткових умов, та/або свідомо приховав від Страховика обставини, що мають істотне
значення для визначення ступеня страхового ризику, Страховик має право відмовити
Страхувальнику у виплаті страхового відшкодування.
Факт укладення договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом,
сертифікатом), що є формою договору страхування.
У разі втрати договору страхування в період його дії Страховик видає Страхувальникові за
його письмовою заявою дублікат.
Строк дії договору страхування визначається за згодою Страхувальника і Страховика і
зазначається у договорі страхування.
Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу,
якщо інше не передбачено договором страхування.
Територія дії договору страхування зазначається у договорі страхування.
Усі зміни та доповнення до умов договору страхування вносяться за згодою Страхувальника і
Страховика шляхом укладення додаткової угоди до договору страхування або шляхом
укладання нового договору страхування.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН
Страхувальник має право:
на дострокове припинення дії договору страхування згідно із законодавством України;
ініціювати внесення змін та доповнень до умов договору страхування;
при укладанні договорів страхування призначати, за згодою Застрахованої особи, громадян
або юридичних осіб (Вигодонабувачів) для отримання страхових виплат, а також замінювати
їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування;
достроково припинити дію договору страхування стосовно Застрахованої особи, з якою
припинені трудові або інші договірні відносини;
вимагати від Страховика дотримання конфіденційності щодо будь-якої інформації, що
стосується договору страхування;
оскаржити в порядку, передбаченому законодавством України, відмову Страховика у
здійсненні страхової виплати.
Страховик має право:
перевіряти достовірність інформації та документів, наданих Страхувальником, а також
виконання (дотримання) умов договору страхування;
з’ясовувати причини, обставини та наслідки настання страхового випадку, перевіряти всі
надані Страхувальником документи, направляти запити в компетентні органи з питань,
пов’язаних із розслідуванням причин настання страхового випадку і визначенням розміру
страхової виплати; самостійно проводити розслідування для з’ясування причин та обставин
страхового випадку;
ініціювати внесення змін до договору страхування і вимагати від Страхувальника внесення
додаткового страхового платежу при підвищенні ступеня ризику;
відмовити у страховій виплаті у випадках та в порядку, передбачених цими Додатковими

відмовити у страховій виплаті у випадках та в порядку, передбачених цими Додатковими
умовами та договором страхування;
на дострокове припинення дії договору страхування згідно із законодавством України.
Страхувальник зобов’язаний:
вносити страхові платежі у розмірах і у строки, визначені умовами договору страхування;
при укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі йому
обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі протягом 3
(трьох) робочих днів, якщо інший строк не передбачений договором страхування, письмово
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику (відомостей, зазначених у договорі
страхування та/або заяві на страхування);
повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами
договору страхування;
повернути Страховику отриману страхову виплату в повному обсязі упродовж 30 робочих
днів, якщо були виявлені обставини, що за законодавством України або відповідно до цих
Додаткових умов позбавляють Страхувальника (Застраховану особу) права на страхову
виплату;
вживати заходів щодо запобігання та зменшення шкоди, завданої внаслідок настання
нещасного випадку;
ознайомити Застраховану особу з умовами цих Додаткових умов та договору страхування.
Страховик зобов’язаний:
ознайомити Страхувальника з умовами договору страхування та цих Додаткових умов;
протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити
заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної страхової виплати;
у разі страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений договором страхування
строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати
шляхом сплати пені, розмір якої визначається умовами договору страхування або законом;
не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків,
встановлених законом.
Договором страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки Страховика та
Страхувальника.
ДIЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННI СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник або Застрахована
особа зобов’язані:
ужити усіх необхідних заходів щодо порятунку життя людей та надання їм першої медичної
допомоги;
повідомити представників компетентних органів, офіційних державних та відомчих органів
(служба швидкої медичної допомоги, МВС, МНС, відомчі аварійні служби або інші залежно
від характеру події) за місцем настання події та забезпечити наявність документів, що
підтверджують настання страхової події.
безпосередньо з місця події, але не пізніше 24 годин з моменту настання події, або як тільки

стане відомо про настання події, що має ознаки страхового випадку, повідомити Страховика
та/або цілодобову сервісну службу Страховика. Якщо Страхувальник чи Застрахована особа
не могли зробити цього з об’єктивних причин (відсутність зв’язку в місці події, за станом
здоров’я, настання страхового випадку за кордоном), вони повинні повідомити Страховика
та/або цілодобову сервісну службу Страховика відразу, як тільки це стане можливим.
якщо інше не передбачено договором страхування, подати письмову заяву про страхову
виплату (за встановленою Страховиком формою) не пізніше 2 (двох) робочих днів від
моменту його настання або моменту в’їзду на територію України (при настанні страхового
випадку за кордоном). Якщо з поважних причин Страхувальник, його представник чи
Застрахована особа, не змогли подати Страховику заяву про страхову виплату у встановлений
договором страхування термін, вони зобов’язані підтвердити це документально;
надати документи, передбачені Розділом 9 цих Додаткових умов.
Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника або Застрахованої
особи у разі настання нещасного випадку.
Страхувальник повинен забезпечити участь Страховика у з’ясуванні причин настання та
наслідків нещасного випадку.
ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМIР ВИПЛАТ
У разі настання нещасного випадку на транспорті Страхувальник, Застрахована особа
зобов’язані надати Страховику такі документи:
заяву про страхову виплату, встановленого Страховиком зразка;
договір страхування;
документ або документи, що підтверджують факт, обставини, причини та наслідки настання
страхового випадку (оригінали або належним чином завірені копії):
довідки, постанови, акти, інші документи, видані державними органами, в яких вказано:
місце, дата, час, причини, обставини і наслідки події, зазначеної у п. 4.4 цих Додаткових
умов, дата і час надходження у зазначені органи (до посадових осіб) повідомлення про неї;
опис забезпеченого ТЗ (марка, модель, реєстраційний номер, номер кузова (шасі), потерпілі
та винні особи;
виписка з історії хвороби або медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого,
підписана відповідальною особою та засвідчена печаткою медичного закладу;
листок тимчасової непрацездатності з медичного закладу з відповідним штампом із вказаним
прізвищем пацієнта, точним діагнозом, датою звернення за медичною допомогою,
тривалістю лікування;
документи, які видані лікарсько-консультаційною комісією (ЛКК) або медико-соціальною
експертною комісією (МСЕК), що підтверджують встановлення групи інвалідності;
у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку - свідоцтво про смерть
Застрахованої особи;
документи про правонаступництво або документ, що підтверджує право на спадщину (для
спадкоємців);
довідка про присвоєння ідентифікаційного номера одержувача страхової виплати;

документ, що посвідчує особу - одержувача страхової виплати;
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР), або довідка про відмову у
внесенні заявленої події до ЄРДР; у разі кримінального провадження - документи
відповідного підрозділу МВС України щодо стану кримінального провадження; вирок або
інше рішення суду – у разі необхідності.
Для прийняття обґрунтованого рішення за заявленою подією та з’ясування обставин
страхового випадку Страховик має право:
письмово вимагати подання інших документів, що підтверджують факт і обставини настання
страхового випадку;
надсилати запити до правоохоронних органів, медичних установ, інших підприємств, установ
та організацій, які володіють інформацією про обставини та причини настання страхового
випадку.
Усі документи, перелічені у цьому розділі, повинні бути достовірними, оформленими згідно з
вимогами законодавства України, засвідчені належним чином. Страховик робить копії
наданих Страхувальником документів і долучає їх до справи з урегулювання страхового
випадку, а оригінали повертає особі, що надала документи.
ПОРЯДОК I УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
Страховик здійснює страхову виплату на підставі заяви Страхувальника або Застрахованої
особи на страхову виплату та страхового акта, складеного Страховиком.
Розмір страхової виплати визначається у порядку, передбаченому договором страхування.
Якщо на дату прийняття Страховиком рішення про страхову виплату страховий платіж був
внесений не в повному обсязі (у разі його сплати частинами), Страховик може визначати
розмір страхової виплати за вирахуванням несплаченої частини страхового платежу або
вимагати від Страхувальника достроково внести несплачену частину річного страхового
платежу. Договором страхування можуть бути передбачені також інші умови визначення
розміру страхової виплати.
Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі смерті Застрахованої
особи внаслідок нещасного випадку, Страховик виплачує Вигодонабувачу або спадкоємцям
100% страхової суми.
Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі встановлення
Застрахованій особі групи інвалідності внаслідок нещасного випадку, Страховик здійснює
страхову виплату, розмір якої визначається у відсотках страхової суми:
від 80 до 100% - у разі встановлення Застрахованій особі І групи інвалідності;
від 60 до 90% - у разі встановлення Застрахованій особі ІІ групи інвалідності;
від 50 до 70% - у разі встановлення Застрахованій особі ІІІ групи інвалідності.
При встановлені первинної інвалідності неповнолітній Застрахованій особі розмір страхової
виплати може становити від 80% до 100% страхової суми.
Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі тимчасової втрати
працездатності Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, Страховик здійснює
страхову виплату у розмірі від 0,01% до 1,0% страхової суми за кожний день
непрацездатності або лікування, але не більше 100% від страхової суми.

Розмір страхової виплати та її обмеження визначаються договором страхування.
Договором страхування можуть визначатися розміри (ліміти) відповідальності Страховика за
окремими страховими випадками згідно з пунктом 4.2. цих Додаткових умов.
У разі смерті або встановлення інвалідності Застрахованій особі після тимчасової втрати
працездатності та отримання Застрахованою особою частини страхової виплати згідно з
умовами договору страхування, Застрахованій особі або Вигодонабувачу, спадкоємцям
виплачується різниця між виплатою, передбаченою в разі встановлення інвалідності або
смерті Застрахованої особи, та здійсненою страховою виплатою.
Страхову виплату може одержати інша особа, призначена Застрахованою особою або
Вигодонабувачем, спадкоємцями на законних підставах.
Загальна сума виплат за один або декілька страхових випадків, що сталися в період дії
договору страхування, не може перевищувати страхової суми, зазначеної у договорі
страхування. Якщо сума виплат за договором страхування досягла розміру страхової суми, то
дія такого договору страхування припиняється.
СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
Страховик приймає рішення про здійснення страхової виплати або відмови у здійсненні
страхової виплати впродовж 20 робочих днів від дня одержання Страховиком усіх необхідних
документів, що підтверджують факт настання, причини, обставини та наслідки страхового
випадку.
Страхова виплата здійснюється на підставі страхового акта, із визначенням розміру страхової
виплати і, в строк до 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після прийняття такого рішення,
Страховик здійснює страхову виплату.
Рішення про відмову у страховій виплаті Страховик направляє Страхувальнику у письмовій
формі з обґрунтуванням причин упродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від дня його
прийняття.
Якщо до внесення наступного страхового платежу (при внесенні страхового платежу
частинами) Страхувальник заявив про настання страхового випадку, Страховик здійснює
страхову виплату з урахуванням умов, зазначених у п. 3.11 цих Додаткових умов.
ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
Підставою для відмови у здійсненні страхової виплати є:
навмисні дії Страхувальника або Застрахованої особи, спрямовані на настання страхового
випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними
громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її
меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація
таких дій встановлюється відповідно до законодавства України;
вчинення Страхувальником – фізичною особою або іншою особою, на користь якої укладено
договір страхування, умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;
подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору
страхування або про факт настання страхового випадку;
несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Застрахованою особою) про настання
страхового випадку без поважних на те причин або створення Страховикові перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
інші випадки, передбачені законом.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у
здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону.
УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:
закінчення строку дії договору страхування;
виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором страхування строки;
ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи чи
втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
в інших випадках, передбачених законодавством України.
Дію договору страхування може бути достроково припинено на вимогу Страхувальника або
Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Про намір достроково
припинити дію договору страхування будь-яка Сторона зобов’язана належним чином
повідомити іншу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати передбачуваного припинення
дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу Страхувальника
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
договору страхування, за вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим
договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком
умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові
платежі повністю.
У разі дострокового припинення договору страхування на вимогу Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
договору страхування за вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим
договором страхування.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Спори, пов’язані з договором страхування, вирішуються у порядку, передбаченому
законодавством України.

ОСОБЛИВІ УМОВИ
Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у здійсненні
страхових виплат, зазначені у цих Додаткових умовах, але які не передбачені Законом
України «Про страхування», з метою їх поширення на Сторони договору страхування,
повинні бути передбачені договором страхування.
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