
 
 

  
Договір добровільного страхування від нещасних випадків (НВ-1). ЧАСТИНА 2.  

1. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
1.1. Не можуть бути застрахованими особи, визнані недієздатними у порядку, 
встановленому чинним законодавством України, а також особи, які страждають важкими 
нервовими захворюваннями, гострим енцефалітом, психічними захворюваннями, 
захворюваннями серцево-судинної системи з порушенням кровообігу важкого ступеню, 
діабетом у важкій формі, системними ураженнями опорно-рухового апарата. Дія страхового 
захисту відносно конкретної Застрахованої особи закінчується, як тільки така особа стала 
такою, яка не може бути застрахованою з причин, зазначених в цьому пункті. 
1.2. Не визнаються страховими випадками події та Страховик не несе відповідальності за 
Договором, якщо страхові випадки стосовно конкретної Застрахованої особи виникли внаслідок: 
1.2.1. Масових заворушень, що супроводжуються насильством над особою, погромами, 
підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням 
громадян, опором представниками влади із застосуванням зброї або інших предметів, які 
використовуються як зброя, повстання, революції, заколоту, бунту, путчу, державного 
перевороту, дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого 
порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, страйків, 
терористичних актів (дій, що прямо або опосередковано викликані чи пов’язані з тероризмом) 
та/або дії по їх запобіганню; 
1.2.2. Впливу ядерної енергії в будь-якій формі, зокрема радіації або радіоактивного зараження; 
1.2.3. Використання транспортних засобів або знарядь праці, що належать підприємству 
(організації, установі) з власною корисною метою та (або) без дозволу адміністрації; 
1.2.4. Професійного захворювання; 
1.2.5. Інфаркту, інсульту, а також будь-якого іншої хвороби або захворювання, крім захворювання, 
викликаного страховим випадком; 
1.2.6. Вживання Застрахованою особою алкоголю, наркотичних речовин, токсичних речовин; 
1.2.7. Самолікування або лікування особою, яка не має відповідної медичної освіти та 
кваліфікації; 
1.2.8. Неправильних медичних маніпуляцій; 
1.2.9. Завдання або спроби завдання Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень, у разі 
самогубства чи його спроби; 
1.2.10. Керування Застрахованою особою транспортним засобом, на керування яким 
Застрахована особа не мала права, або за відсутності у Застрахованої особи посвідчення водія 
на право керування транспортним засобом відповідної категорії; 
1.2.11. Свідомого перебування Застрахованої особи в транспортному засобі, яким керувала 
особа, яка не мала прав на керування транспортними засобами, або прав на керування 
транспортними засобами відповідної категорії, або вживала алкоголь, наркотичні речовини, 
токсичні речовин; 
1.2.12. Свідомого перебування Застрахованої особи в місцях, заздалегідь відомих як небезпечні 
для життя та здоров’я людини (місця проведення вибухових, будівельно-монтажних робіт, 
військові полігони, стрільбища тощо), якщо це не пов’язано з виробничою необхідністю або 
спробою врятування людського життя; 
1.2.13. Форс-мажорних обставин на території дії Договору: стихійних або природних явищ, 
війни, будь-яких військових дій, оголошеного органами влади надзвичайного стану, 
революції, громадських заворушень, терористичного акту тощо; 
1.2.14. Порушення Застрахованою особою правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил 
дорожнього руху; 
1.2.15. Діагностичних, лікувальних та професійних заходів (включаючи ін'єкції ліків), якщо 
вони не були пов'язані з лікуванням, що здійснювалось з приводу нещасного випадку. 
1.3. Страхове покриття не включає нещасні випадки прямо або опосередковано викликані, або 
які є наслідком, або однією з причин яких є одна з нижченаведених: 
1.3.1. Професійне або непрофесійне заняття спортом, участь в будь-яких спортивних 
змаганнях або тренування (підготовлення) до таких змагань тощо, якщо такі заняття не 
передбачені в Частині 1 Договору, а також участь у будь-якій іншій діяльності, що несе 
підвищену небезпеку для життя або здоров'я, в т.ч. заняття полюванням; 
1.3.2. Вагітність або пологи, венеричне захворювання або синдром набутого імунного дефіциту 
(СНІД) або споріднений СНІДу комплекс незалежно від того, яким чином він був надбаний і 
яким медичним терміном був названий, будь-які захворювання, викликані ВІЛ-інфекцією; 
1.3.3. Загострення хронічного захворювання, інфекційні захворювання, харчова 
токсикоінфекція; 
1.3.4. Операційні та післяопераційні травми, що виникли внаслідок оперативного лікування 
будь-якого захворювання Застрахованої особи; 
1.3.5. Зникнення Застрахованої особи безвісти. 
1.4. Дія страхового захисту не поширюється на події, що трапились під час перебування 
Застрахованої особи за межами території дії Договору, у місцях тимчасового затримання, 
арешту, тримання під вартою, ув’язнення, а також під час арешту, затримання та інших 
оперативних слідчих дій, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, крім 
випадків, коли таке затримання, арешт, ув'язнення визнані незаконними. 
1.5. Страховик не має зобов’язань за Договором, якщо в результаті страхового випадку 
відбулось загострення захворювання або хвороби Застрахованої особи, які мали місце до 
настання нещасного випадку. 
1.6. Страховик не відшкодовує витрати на пошук і рятування Застрахованої особи, яка 
постраждала від нещасного випадку, на лікування, на транспортування до лікарні або до місця 
проживання Застрахованої особи, яка постраждала від нещасного випадку. 
1.7. Договір не діє на: а) тимчасово окупованій території України; б) території населених 
пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої 
повноваження та території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення. Перелік 
таких населених пунктів визначається на дату настання події, яка може бути визнана 
страховим випадком, відповідно до законодавства України; території, на яких на дату 
настання події, яка може бути визнана страховим випадком, проводилась операція об’єднаних 
сил, антитерористична операція, території проведення оголошеної війни; території, на якій на 
дату настання події, яка може бути визнана страховим випадком, проводились воєнні дії будь-
якого характеру (незалежно від того чи був оголошений стан війни), збройні конфлікти.  
1.8. Межі території за п. 1.7 Частини 2 Договору визначаються на дату настання події, яка 
може бути визнана страховим випадком, відповідно до законодавства України та (або) на 
підставі документів компетентних органів державної влади України. 
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Страховик зобов'язаний: 
2.1.1. Ознайомити Страхувальника з умовами Договору і Правилами страхування; 
2.1.2. 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; 
2.1.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату в передбачений 
Договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення 
страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику (Вигодонабувачу) неустойки (штрафу, 
пені) в розмірі 0,01% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не 
більше 5% від суми заборгованості; 
2.1.4. За заявою Страхувальника у разі вжиття ним заходів, що зменшили страховий ризик, 
переукласти з ним Договір; 
2.1.5. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком 
випадків, передбачених чинним законодавством України. 
2.2. Страхувальник зобов'язаний: 
2.2.1. Вчасно вносити страхові платежі за Договором; 
2.2.2. При укладенні Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, 
що мають істотне значення для оцінки страхового ризику та укладення Договору, і надалі 
інформувати його про будь-які зміни страхового ризику; 
2.2.3. Повідомити письмово Страховика про інші чинні договори страхування відносно 
предмета Договору; 
2.2.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення шкоди, заподіяної внаслідок настання 
страхового випадку; 

2.2.5. Повідомити Страховика в письмовій формі про всі зміни у Списку Застрахованих осіб 
(звільнення чи прийняття на роботу, зміни прізвища, місцепроживання тощо) не пізніше 3 
(трьох) робочих днів  з дня настання цих змін; 
2.2.6. При настанні події, що може бути визнана страховим випадком, діяти відповідно до 
розділу 3 Частини 2 Договору; 
2.2.7. Надати Страховику документи, необхідні для здійснення страхової виплати і визначені 
у Договорі, протягом 6 (шести) місяців з дня настання страхової події, а у випадку смерті 
Застрахованої особи (якщо Страхувальник і Застрахована особа є різними особами, а 
Вигодонабувач не призначений у Договорі або помер) – протягом 9 (дев’яти) місяців з дня 
настання страхової події; 
2.2.8. У разі втрати Договору протягом 2 (двох) робочих днів письмово повідомити про це 
Страховика; 
2.2.9. Проінформувати Застраховану особу про умови Договору, а також про дії Застрахованої 
особи при настанні страхового випадку. 
2.3. Страхувальник має право: 
2.3.1. При укладенні Договору призначати за згодою Застрахованої особи Вигодонабувачів 
для отримання страхової виплати, а також замінювати їх до настання страхового випадку; 
2.3.2. Передавати свої права та обов'язки за Договором Застрахованій особі за згодою 
Страховика; 
2.3.3. Вносити зміни протягом дії Договору до Списку Застрахованих осіб; 
2.3.4. Перевіряти виконання Страховиком зобов’язань за умовами Договору; 
2.3.5. Ініціювати внесення змін та (або) доповнень до Договору, достроково припинити його 
дію (в т. ч. щодо окремої Застрахованої особи) з письмовим повідомленням Страховика про 
причини прийняття такого рішення; 
2.3.6. Отримати дублікат Договору у разі втрати оригіналу; 
2.3.7. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову 
Страховика у здійсненні страхової виплати або розмір виплати. 
2.4. Страховик має право: 
2.4.1. При укладенні Договору запитати у Страхувальника інформацію, необхідну для оцінки 
страхового ризику; 
2.4.2. Перевіряти інформацію, надану йому Страхувальником при укладенні або під час 
виконання умов Договору; 
2.4.3. Перевіряти виконання Страхувальником зобов’язань за умовами Договору; 
2.4.4. У випадку зміни ступеня страхового ризику або за інших причин ініціювати внесення 
змін до умов Договору; 
2.4.5. Самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку, у разі необхідності 
надсилати запити про відомості, пов’язані зі страховим випадком до медичних закладів та 
інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про факт, причини та 
обставини настання страхового випадку. 
2.4.6. Відстрочити здійснення страхової виплати до з'ясування обставин страхової події на 
період до 6 (шести) місяців при виникненні обґрунтованих сумнівів щодо інформації, наданої 
Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем, спадкоємцем(-ями) 
Застрахованої особи). 
Якщо органом державної влади, уповноваженим розпочати досудове розслідування, щодо 
події, що може бути визнана страховим випадком, було розпочате досудове розслідування, 
протягом здійснення якого Застраховану особу, її батьків, усиновлювачів, піклувальників, 
опікунів,  Страхувальника (Вигодонабувача, іншої особи, на користь якої укладено Договір) 
було визнано підозрюваним або обвинуваченим, рішення про здійснення або відмову 
здійснити страхову виплату приймається Страховиком після закриття кримінального 
провадження, зупинення досудового розслідування або винесення вироку суду. Якщо після 
здійснення Страховиком страхової виплати судом винесено рішення про винність зазначених 
осіб у скоєнні умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку, Страховик має 
право вимагати повернення виплаченої суми в повному обсязі; 
2.4.7. Відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених Договором; 
2.4.8. Брати участь у судовому процесі при розгляді будь-яких справ, прямо або 
опосередковано пов'язаних з настанням страхового випадку; 
2.4.9. Достроково припинити дію Договору з письмовим повідомленням Страхувальника про 
причини прийняття такого рішення; 
2.4.10. Вимагати повернення страхової виплати, якщо на те виникнуть підстави, передбачені 
умовами Договору та (або) чинним законодавством України; 
2.4.11. Якщо умовами Договору передбачена сплата страхового платежу кількома частинами, 
утримати при здійсненні страхової виплати суму несплачених частин страхового платежу. 
3. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
3.1. У випадку настання передбаченої Договором події, що може бути кваліфікована як 
страховий випадок, Страхувальник або Застрахована особа зобов'язані: 
3.1.1. Негайно організувати надання первинної медичної допомоги Застрахованій особі, 
життю та (або) здоров'ю якої завдано шкоду внаслідок нещасного випадку, у разі необхідності 
викликати швидку медичну допомогу; 
3.1.2. Скласти відповідно до вимог чинного законодавства України акт про нещасний випадок 
на виробництві, якщо подія сталася на виробництві (якщо Страхувальник є юридичною 
особою або громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності); 
3.1.3. Негайно, протягом 3 (трьох) робочих днів звернутися за медико-санітарною 
допомогою до медичного закладу (лікарні, травмпункту), а також за необхідності негайно, 
у найкоротший строк після настання зазначеної події, повідомити інші компетентні 
державні органи (органи МВС, ДСНС тощо), та викликати на місце події їхніх 
представників, дочекатися і отримати від них документи, що підтверджують факт та 
обставини настання події. У разі неприбуття зазначених представників на місце події 
звернутись до територіального відділення органу, яке сповіщалося про подію, для 
отримання довідки, що підтверджує факт і час звернення; 
3.1.4. Письмово та за номером телефону 0 800 50 45 45 (за формою, встановленою 
Страховиком) повідомити Страховика про подію, яку може бути визнано страховим випадком 
(факсом, телеграфом тощо) протягом 2 (двох) робочих днів з моменту, коли Страхувальнику 
(Застрахованій особі) стало відомо про цю подію (якщо нещасний випадок стався під час 
закордонної подорожі – протягом 3 (трьох) робочих днів з дня повернення Застрахованої 
особи з такої подорожі).  
У повідомленні повинні бути коротко описані обставини події та характер шкоди (час, місце, 
причини події, характер та ступінь тяжкості шкоди, завданої Застрахованій(-им) особі(-ам)). 
Перевищення зазначеного строку щодо повідомлення Страховика про настання події яку, 
може бути визнано страховим випадком, є припустимим у випадку, коли Страхувальник 
(Застрахована особа) не мав(-ла) фізичної можливості вчасно направити це повідомлення, 
зокрема, внаслідок завдання шкоди здоров'ю під час настання страхової події, що має бути 
підтверджено відповідним документом закладу охорони здоров’я; 
3.1.5. Надати Страховику необхідні документи для здійснення страхової виплати, визначені у 
розділі 4 Частини 2 Договору. 
3.2. Надання Страхувальнику інструкцій з боку Страховика або його представника у зв'язку з 
вказаною подією не є підставою для визнання цієї події страховим випадком. 
3.2.1. Страхувальник зобов'язаний на вимогу Страховика надати можливість Страховику або 
його представнику здійснити огляд Застрахованої особи, якій завдано шкоду внаслідок 
страхової події, для оформлення необхідних документів про завдання шкоди. 
4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ФАКТ І ОБСТАВИНИ 
НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ  
4.1. Для одержання страхової виплати (виплати страхового відшкодування) Страхувальник, 
Застрахована особа, Вигодонабувач протягом 6 (шести) місяців з дня настання страхової 
події, а у випадку смерті Застрахованої особи – протягом 9 (дев’яти) місяців з дня настання 
страхової події, надати Страховику такі документи, необхідні для здійснення страхової 
виплати (виплати страхового відшкодування):  
– заяву про здійснення страхової виплати (виплати страхового відшкодування) встановленої 

Страховиком форми;  
– оригінал (дублікат, копію) Договору;  
– документи, що відповідно до законодавства України дозволяють ідентифікувати 



 
 

Застраховану особу та одержувача страхової виплати: паспорт (для дітей віком від 1 до 16 
років – свідоцтво про народження) або інший документ, що посвідчує особу, яка 
звернулася за страховою виплатою; копію довідки (картки) про присвоєння 
ідентифікаційного номера або реєстраційний номер облікової картки платника податків;  

– акт про нещасний випадок на виробництві або в побуті форми Н-1 або НТ (якщо такий акт 
був складений); виписку з карти амбулаторного або стаціонарного хворого, підписану 
відповідальною особою та завірену печаткою медичного закладу;  

– довідку лікувально-профілактичного закладу встановленої форми, в якій повинні бути 
зазначені місце та час настання нещасного випадку, дата та час звернення до медичного 
закладу, діагноз і характер травми, опис події, що призвела до настання нещасного 
випадку;  

– висновок про наявність алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння у 
Застрахованої особи в момент страхового випадку (якщо Застраховану особу було 
направлено на таке освідчення працівниками відповідного органу МВС або іншого 
компетентного державного органу);  

– документ відповідного компетентного державного органу (МВС, ДСНС тощо) про факт та 
обставини настання нещасного випадку, якщо представника зазначеного компетентного 
органу було викликано на місце події;  

– інші документи на обґрунтовану вимогу Страховика. Враховуючи обставини кожного 
конкретного страхового випадку, Страховик приймає рішення про необхідність надання 
документів, зазначених у цьому пункті. 

4.2. Крім того, настання страхового випадку та розмір страхових виплат залежно від його 
характеру додатково підтверджують такі документи: 
4.2.1. При тимчасовому розладі здоров’я Застрахованої особи та (або) тимчасові втраті нею 
працездатності – листок непрацездатності (обов’язковий для осіб, які працюють), в якому 
вказано період, місце та характер лікування, або (для непрацюючих осіб) виписку з карти 
амбулаторного або стаціонарного хворого, встановленої форми, в якій вказано діагноз, період, 
місце та характер лікування; 
4.2.2. При встановлені Застрахованій особі І-ІІІ групи інвалідності – довідка медико-соціальної 
експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для дітей – висновок ЛКК при 
стійкому розладі здоров’я); 
4.2.3. У разі смерті Застрахованої особи – нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть 
Застрахованої особи, лікарське свідоцтво про смерть із зазначенням причини смерті; довідка 
лікувального закладу про причину смерті;  матеріали компетентних  органів щодо 
розслідування причин смерті; оригінал свідоцтва або нотаріально засвідчена копія про право 
на спадщину (якщо у Договорі не зазначений Вигодонабувач); 
4.3.  Документи, необхідні для здійснення страхової виплати, надаються Страховику у формі 
оригіналів, нотаріально засвідчених копій,простих копій,за умови надання можливості 
Страховику звірити ці копії з оригіналами документів; 
4.4. Якщо документи, необхідні для здійснення страхової виплати, не надані в повному обсязі 
та (або) в належній формі, або оформлені з порушенням чинних норм (відсутні номер, дата, 
штамп, є виправлення тексту тощо), страхова виплата не здійснюється до усунення 
(виправлення) цих недоліків. Про наявність таких невідповідностей, порушень Страховик 
повідомляє одержувача страхової виплати в письмовій формі. 
5. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ  
(ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ) 
5.1. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів згідно з 
переліком, наведеним у розділі 4 Частини 2 Договору, Страховик приймає рішення про 
здійснення страхової виплати зі складенням страхового акта або про відмову у здійсненні 
виплати. 
5.1.1. У разі прийняття рішення про відмову у здійсненні страхової виплати, Страховик, 
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття такого рішення, повідомляє про це 
Страхувальника (Застраховану особу) в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови. 
5.1.2. Страхова виплата здійснюється Страхувальнику (Застрахованій особі, Вигодонабувачу) 
впродовж 10 (десяти) робочих днів з дня складення страхового акта про здійснення страхової 
виплати. 
5.2. У разі настання страхового випадку страхові виплати здійснюються: 
5.2.1. При тимчасовому розладі здоров’я Застрахованої особи – у розмірі відповідного 
відсотку, зазначеного у таблиці страхових виплат (додаток 2 до Правил), від страхової суми; 
5.2.2. При тимчасовій втраті працездатності Застрахованою особою – по 0,2 % (при страховій 
сумі до 30 000 грн.) або 0,15 % (при страховій сумі понад 30 000 грн.) від страхової суми за 
кожен день непрацездатності (лікування), установленої медичним закладом при 
безперервному амбулаторному або стаціонарному лікуванні, не менше ніж 10 (десять) днів, 
але не більше 50% від зазначеної страхової суми; 
5.2.3. У разі встановлення інвалідності (в т. ч. зміненні групи інвалідності на вищу) 
Застрахованій особі внаслідок нещасного випадку протягом одного року з моменту 
нещасного випадку: 
ІІІ групи – 50 %; ІІ групи – 70 %; І групи  – 100 % страхової суми; 
5.2.4. У разі смерті Застрахованої особи – 100 % страхової суми. 
5.3. Загальний розмір страхових виплат за одним або декількома страховими випадками, що 
сталися в період дії Договору, не може перевищувати страхову суму, встановлену для окремої 
Застрахованої особи. 
5.4. Якщо при настанні тимчасової втрати працездатності (розладі здоров’я) внаслідок 
нещасного випадку Застрахованій особі була здійснена страхова виплата, а в подальшому за 
наслідками цього ж страхового випадку Застрахованій особі була встановлена інвалідність та 
(або) настала смерть Застрахованої особи, страхова виплата здійснюється у розмірі, 
передбаченому умовами п.п. 5.2.3–5.2.4 Частини 2 Договору за вирахуванням раніше 
проведеної суми страхової виплати. При цьому, загальний розмір страхових виплат за одним 
страховим випадком, що стався в період дії Договору, не може перевищувати страхову суму, 
встановлену для окремої Застрахованої особи Договором. 
5.5. У разі невиконання Страхувальником (Вигодонабувачем) умов Договору стосовно 
надання Страховику протягом визначеного Договором строку всіх документів, необхідних для 
здійснення страхової виплати, Страховик припиняє розгляд справи про здійснення страхової 
виплати після закінчення зазначеного строку. Страховик повідомляє Страхувальника 
(Вигодонабувача) в письмовій формі про причини припинення розгляду справи про 
здійснення страхової виплати, а також про необхідність надання документів, що 
підтверджують факт настання страхової події та інших документів, передбачених Договором, 
необхідних для здійснення страхової виплати. 
6. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ  
6.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є: 
6.1.1. Навмисні дії Страхувальника,Застрахованої особи,Вигодонабувача,спрямовані на настання 
страхового випадку.  
Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними цивільного, або 
службового обов’язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту 
майна, життя, здоров'я, честі, достоїнства та ділової репутації. Кваліфікація дій зазначених 
осіб визначається відповідно до чинного законодавства України; 
6.1.2. Здійснення або спроба здійснення Застрахованою особою або Вигодонабувачем 
навмисного злочину, що призвів до настання страхового випадку; 
6.1.3. Порушення Страхувальником (Застрахованою особою) прямо встановлених законом або 
іншими нормативними актами норм охорони праці, або інших установлених нормативів, а 
також невиконання письмових приписів органів державного нагляду або Страховика; 
6.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без 
поважних для цього причин або створення Страховику перешкод у визначенні обставин, 
характеру та розміру шкоди; 
6.1.5. Надання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору, 
ступінь страхового ризику, про факт настання страхового випадку, а також приховування 
таких відомостей; 
6.1.6. Невиконання Страхувальником та (або) Застрахованою особою умов Договору; 
6.1.7. Невиконання Застрахованою особою рекомендацій лікаря, що призвело до погіршення 
стану її здоров'я; 
6.1.8. Наявність обставин, які є виключеннями зі страхових випадків і обмеженнями 
страхування, передбачених розділом 1 Частини 2 Договору; 
6.1.9. Інші випадки, передбачені чинним законодавством України. 
 

7. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.  
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 
7.1. Дія Договору страхування припиняється за взаємною згодою Сторін, а також у разі: 
7.1.1. Закінчення строку дії Договору; 
7.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
7.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки, з 
урахуванням положень, зазначених в ньому. При цьому, Сторони дійшли згоди, що 
Страховик не зобов’язаний пред’являти Страхувальнику вимогу про необхідність сплати 
чергової частини страхового платежу; 
7.1.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
7.2. Порядок дострокового припинення дії Договору та розрахунків між Сторонами 
визначається згідно зі статтею 28 Закону України „Про страхування”. 
7.3. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов’язана 
повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії 
Договору. 
7.4. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника Страховик 
повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з 
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку 
страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум (виплат страхового відшкодування), що 
були здійснені за Договором.  
7.5. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то 
останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 
7.6. Нормативні витрати на ведення справи, визначені при розрахунку страхового тарифу, 
становлять 50%. 
7.7. Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі дострокового 
припинення дії Договору здійснюється після врегулювання всіх заяв про страхову виплату 
(виплату страхового відшкодування), поданих Страхувальником (Застрахованою особою): 
здійснення страхових виплат (виплат страхового відшкодування) або прийняття Страховиком 
обґрунтованих рішень про відмову у здійсненні страхової виплати (виплати страхового 
відшкодування). 
7.8. Належний до повернення страховий платіж повинен бути виплачений протягом 10 
(десяти) робочих днів з дати припинення дії Договору.  
7.9. Зміни умов та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін в період 
його дії шляхом укладення Додаткового договору або переукладення Договору. 
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
8.1. Спори за Договором між Страхувальником та Страховиком вирішуються в порядку, 
встановленому чинним законодавством України. 
8.2. У вирішенні питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України та (або) Правилами. При цьому, у разі встановлення цим Договором 
умов інших, ніж передбачені Правилами, переважну силу мають положення цього Договору. 
9. ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ РИЗИКІВ 
9.1. Р1 – особи, професія (вид діяльності) яких відноситься до наступних категорій: студенти, 
учні, викладачі, педагогічний персонал позашкільних дитячих закладів; особи, які не 
працюють та/або які зайняті домашнім господарством; працівники, які безпосередньо не 
зайняті у процесі виробництва, умови праці яких не пов’язані з підвищеним ризиком 
одержання травми та крім зазначених в групі ризику Р2, Р3, Р4: офісні працівники, 
адміністративно-управлінський персонал середньої та нижчої ланки, службовці, інженерно-
технічні працівники; адвокати, нотаріуси; архітектори, працівники засобів масової інформації 
(крім журналістів), освіти, науки, сфери торгівлі та обслуговування, побутового та 
комунального господарства, галузі охорони здоров'я, торговельної мережі та харчування, 
артисти театрів та естради, робітники пошти та телеграфу; працівники всіх видів транспорту, 
які безпосередньо не беруть участь у перевезеннях, обслуговуванні та ремонті транспортних 
засобів, інфраструктури тощо. 
9.2. Р2 – особи, професія (вид діяльності) яких відноситься до наступних категорій: керівники 
підприємств, управлінський персонал вищої ланки; працівники, умови праці яких пов’язані з 
підвищеним ризиком одержання травми та крім зазначених в групі ризику Р3, Р4: артисти 
балету та танцювальних ансамблів, вахтери, працівники культури та мистецтва(крім 
каскадерів), автозаправних станцій, СТО; охоронці, сторожі, вантажники; працівники 
пожежної охорони, вiйськовослужбовцi; інкасатори, касири; слюсарi, кустарі, 
газоелектрозварники; працівники галузі сільського господарства та рибальства; працівники 
легкої, художньої, харчової, будiвельної, машинобудiвельної, скляної, обробної, 
металообробної, деревообробної, целюлозо-паперової промисловості та полiграфiчних 
підприємств; особистий склад аеродромного обслуговування; робiтники електростанцiй та 
експедицій; працівники транспорту, які безпосередньо займаються обслуговуванням та 
ремонтом техніки та не беруть участь у перевезеннях;  
9.3. Р3 – особи,праця яких пов'язана з особливо підвищеним ризиком настання нещасного 
випадку та які не відносяться до групи ризику Р4: артисти цирку, дресирувальники; наїзники 
коней; ветеринарні лікарі; мисливці, лісники; лісотехніки; забійники худоби; пожежники, 
рятувальники; працівники цивiльної авіації; випробувачі автомашин, літаків; авто- 
мотогонщики; каскадери; працівники силових структур та підрозділів; журналісти; 
монтажники-висотники; машиністи кранів, підйомників; водолази; особи, чия робота 
пов'язана з: верхолазними, покрiвельними, монтажними роботами; роботами в підземних 
умовах; мисливством, рибальством у морях i океанах; виробництвом, зберіганням, 
випробуванням отруйних, бойових, вибухових, речовин (крім підривників); працівники (в т.ч. 
водії) автомобільного, повітряного, морського транспорту, які безпосередньо зайняті в 
процесі перевезення; працівники галузі енергетики, металургії та які безпосередньо 
займаються науковими дослідженнями та їх практичним застосуванням; працівники 
нафтовидобувної і хімічної промисловості, гірничо- і газорятувальної служби.  
9.4. Р4 – особи, праця яких пов'язана з особливо підвищеним ризиком настання нещасного 
випадку, та які не зазначені в групі ризику Р3. 
9.5. S1 – страховий захист для Застрахованої особи діє під час заняття наступними видами 
спорту: бадмінтон; волейбол; настільний теніс; крокет, гольф; скоч; городки; більярд; боулінг; 
спортивне орієнтування; біатлон; буєрний спорт; лижі; риболовний спорт; пейнтбол; 
вітрильний спорт (в т.ч. яхтинг); плавання(крім підводного); радіо-спорт; аквааеробіка; 
фітнес; гольф; йога. 
9.6. S2 – страховий захист для Застрахованої особи діє під час заняття видами спорту, 
зазначеними в категорії S1 та: бейсбол; водне поло; стрибки у воду; веслування; фехтування; 
стрільба (всі види); легка атлетика; гирьовий спорт; художня гімнастика; фігурне катання; 
сквош; акробатика; стрибки на батуті; планерний спорт; пожежно-прикладний спорт; 
велоспорт: трек, шосе; водні лижі; лижне двоборство; хокей на траві; великий теніс; туризм 
(піші походи та спеціальні маршрути, крім походів в гори). 
9.7. S3 – страховий захист для Застрахованої особи діє під час заняття видами спорту, 
зазначеними в категоріях S1, S2 та: гірськолижний спорт; ковзанярський спорт; кінний спорт; 
підводне плавання; дайвінг; їзда на велосипеді по гірській місцевості; піші походи у гори до 
2000 метрів; спідвей; регбі; бобслей; поло; рафтинг; шорт-трек; санний спорт; парусний 
спорт; раллі; ендуро; мотокрос; мотоспорт(крім поза дорогами загального користування та 
участі у перегонах); гандбол; баскетбол; футбол; хокей (всі види); спортивна гімнастика; 
стрибки на лижах з трампліна; фрістайл; дельтапланеризм; альпінізм; скелелазіння; сучасне 
п’ятиборство; спортивні та бойові єдиноборства; армреслінг; важка атлетика. 
9.8. S4 – страховий захист для Застрахованої особи діє під час заняття видами спорту, 
зазначеними в категоріях S1, S2, S3 та: гірський туризм (трекінг) на висоті понад 2000 метрів, 
спелеотуризм; слалом; сноуборд в стилі фрірайд(поза підготовленими трасами гірськолижних 
курортів); спортивна аеробіка; спортивні танці; акробатичний рок-н-рол; футбол 
американський; гідроспелеологія; сплав по річкам (каякінг, сплав на катамаранах, серфінг та 
ін.); полювання та риболовля у важкодоступних та віддалених місцевостях; автоспорт, 
мотоспорт (в т.ч. поїздки на джипах, квадрациклах, мотоциклах та іншому транспорті поза 
дорогами загального користування); участь у перегонах на транспортних засобах або 
тваринах; велоспорт – маунтинбайк; картинг; водно-моторний спорт; повітряні види спорту; 
польоти з використанням безмоторних засобів, польоти в якості пілота; стрибки з парашутом, 
роупджампинг; стрибки у воду; інші будь-які стрибки, в т.ч. за допомогою спеціальних 
засобів; катання на гірках в аквапарку; пауерліфтинг; пожежноприкладний спорт, бойові види 
спорту (за виключенням боїв змішаного стилю у стилі фрі-файт – «Бої без правил»), а також 
інші види спорту, які не зазначені в групах ризику S1, S2 ,S3. 
9.9. До занять спортом не відноситься: заняття фізкультурою в рамках навчальної програми. 
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