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ПРАВИЛА
добровільного страхування життя
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
В цих Правилах використовуються нижченаведені терміни:
Андерайтер – представник Страховика, спеціаліст в галузі страхування, який має повноваження
щодо прийняття на страхування запропонованих ризиків, визначення тарифних ставок та
конкретних умов Договору страхування, виходячи із норм страхового законодавства та економічної доцільності.
Вигодонабувач - юридична або фізична особа, призначена Страхувальником за згодою Застрахованої особи при укладанні Договору страхування для одержання страхової виплати. В період дії
Договору страхування до настання страхового випадку Страхувальник за згодою Застрахованої
особи має право змінити особу Вигодонабувача, повідомивши про це Страховика письмово.
Застрахована особа – фізична особа, про страхування якої укладено Договір страхування і яка
може набувати прав і обов’язків Страхувальника згідно з Договором страхування.
Програма страхування – встановлений Страховиком перелік умов страхування, які є основою
для укладання Договору страхування. Програми страхування наведені у Додатках №1–9 Правил і
є їх невід’ємною частиною. При цьому Договором страхування може бути передбачені інші Програми страхування.
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
згодою між Страхувальником та Страховиком при укладанні Договору страхування.
Викупна сума - сума, яка підлягає виплаті Страхувальнику при достроковому припиненні дії
Договору страхування та розраховується актуарно. Застосовується за Програмами страхування
1-5 цих Правил.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок - подія, передбачувана Договором страхування, яка відбулася і з настанням
якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхової суми або її частини Страхувальнику (якщо він одночасно є Застрахованою особою), Застрахованій особі або іншій третій особі
(Вигодонабувачу або спадкоємцю Застрахованої особи) згідно з умовами Договору страхування.
Страховий платіж (внесок, премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний
внести Страховику згідно з умовами Договору страхування.
Страховий тариф – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за визначений період
страхування.
Редукована страхова сума - зменшена страхова сума, в межах якої продовжує діяти Договір
страхування, у випадку, якщо Страхувальник припинив сплату чергових страхових платежів. Застосовується за Програмами страхування 1-5 цих Правил.
Страхова виплата – грошова сума, яку Страховик відповідно до умов Договору страхування
зобов’язаний виплатити при настанні страхового випадку.
Страховик – юридична особа, яка здійснює страхування на підставі цих Правил та ліцензії.
Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, які уклали із Страховиком Договір страхування.
Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату
Страхувальнику (Застрахованій особі, Вигодонабувачу або Спадкоємцям Застрахованої особи за
законом), а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та
виконувати інші умови Договору страхування.
Ануїтет (рента) – регулярні, послідовні страхові виплати, що здійснюються протягом обумовленого
періоду часу або довічно ( у вигляді додаткової пенсії або ренти).
Період очікування – проміжок часу між вступом у дію Договору страхування і першою виплатою
ануїтету.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На підставі цих Правил Страховик укладає Договори добровільного страхування життя (далі –
Договори страхування) з юридичними особами та дієздатними фізичними особами (далі-Страхувальники).
1.2. Страхувальник може укласти Договір страхування власного життя або життя третьої особи
(Застрахованої особи), за її згодою, яка може набувати прав та обов’язків Страхувальника згідно
з Договором страхування. Якщо Страхувальник уклав Договір страхування власного життя, то він
водночас є і Застрахованою особою.
1.3. Страхувальник за згодою Застрахованої особи може призначити Вигодонабувача для отримання страхової виплати у випадку настання смерті Застрахованої особи.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предмет договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з
життям, здоров’ям, працездатністю та/або пенсійним забезпеченням Застрахованої особи.
2.2. Застрахованими особами згідно з цими Правилами можуть бути фізичні особи віком від дня
народження до 80 років, якщо інше не передбачено відповідними Програмами страхування
(Додатки до цих Правил) або умовами Договору страхування.
2.3. На страхування не приймаються особи, які є непрацюючими інвалідами 1 та 2 групи, які є
онкологічно хворими, а також хворими на тяжкі форми захворювання серцево-судинної системи
та ниркову недостатність, які знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерах, центрах із профілактики та боротьби зі СНІДОМ,
якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ, СТРАХОВІ ВИПАДКИ. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І
ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
3.1. Страховими ризиками, в залежності від умов Програми страхування можуть бути:
3.1.1. Смерть Застрахованої особи, яка настала в строк, визначений у Договорі страхування
внаслідок одної з причин, а саме: будь-якої причини, нещасного випадку, дорожньо-транспортної
пригоди (надалі – ДТП) або захворювання;
3.1.2. Дожиття Застрахованої особи до закінчення дії Договору страхування. Під дожиттям розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 години дня, визначеного в Договорі страхування.
3.1.3. Досягнення Застрахованою особою пенсійного віку або віку, який визначено у Договорі
страхування. Під досягненням віку розуміється факт дожиття Застрахованої особи до 24 години
дня, визначеного в Договорі страхування.
3.1.4. Стійка втрата працездатності (встановлення групи інвалідності) Застрахованої особи внаслідок одної з причин, а саме: будь-якої причини, нещасного випадку, ДТП або захворювання:
3.1.4.1.
1 групи інвалідності;
3.1.4.2.
2 групи інвалідності, встановленої довічно;
3.1.4.3.
2 групи інвалідності;
3.1.4.4.
3 групи інвалідності.
3.1.5. Тимчасова втрата працездатності Застрахованої особи внаслідок одної з причин, а саме:
будь-якої причини, нещасного випадку, ДТП або захворювання.
3.1.6. Травматичне ушкодження внаслідок нещасного випадку або ДТП.
3.1.7. Критичні захворювання Застрахованої особи.
3.1.8. Госпіталізація Застрахованої особи внаслідок одної з причин, а саме: будь-якої причини,
нещасного випадку, ДТП або захворювання.
3.2. Програмою страхування може бути передбачено страхування за одним або декількома
ризиками, визначеними в п. 3.1. Правил.
3.3. Не вважаються страховими випадками, якщо інше не передбачено Договором страхування,
ризики, зазначені в п. 3.1 цих Правил, що сталися з Застрахованою особою внаслідок:
3.3.1. Скоєння Застрахованою особою або Вигодонабувачем дій, спрямованих на настання
страхового випадку, в яких правоохоронними органами встановлено склад злочину.
3.3.2. Самогубства або наслідків замаху Застрахованої особи на самогубство.

3.3.3. Дій або бездіяльності Застрахованої особи, здійснених у стані або під впливом алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
3.3.4. Дій Застрахованої особи, здійснених у стані істотного погіршення психічного сприйняття
внаслідок вживання алкоголю або його сурогатів, наркотичних або токсичних речовин;
3.3.5. Керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного або токсичного
сп’яніння або свідомої передачі Застрахованою особою керування третій особі, яка знаходилась
в аналогічному стані або особі, яка не має прав водія на управління транспортним засобом;
3.3.6. Отруєння внаслідок вживання алкоголю або його сурогатів, наркотичних або токсичних
речовин, лікарських препаратів без призначення лікаря;
3.3.7. Обставин непереборної сили (війни, військових дій, революції, заколоту, повстання, громадянських заворушень, страйку, стихійних явищ, а також впливу радіації або ядерної енергії).
3.3.8. Спроби навмисного членоушкодження, у тому числі здійснена у стані неосудності, розумового або психосоматичного розладу, який не був викликаний травмою або фізичним розладом;
3.3.2. Інтоксикації або прийняття наркотиків. Під цим розуміється факт того, що Застрахована
особа знаходилась або знаходиться під впливом алкоголю чи прийняла наркотик або наркотики,
крім випадків прийому або введення наркотику у відповідності з приписом кваліфікованого
лікаря-практика з приводу будь-якого фізичного стану, крім наркотичної залежності;
3.3.3. СНІД та ВІЛ. Під цим розуміється факт того, що Застрахованій особі був поставлений діагноз
синдрому набутого імунодефіциту (СНІД) або захворювання, що відноситься до комплексу СНІД,
незалежно від шляху зараження, або якщо тести на ВІЛ або антитіла цього вірусу виявилися
позитивними;
3.3.5. Вагітності або пологів, та їх ускладнень. Під цим розуміються події, пов’язані з процесом
протікання у Застрахованої особи вагітності або пологів;
3.3.6. Виняткової небезпеки. Під цим розуміється факт того, що Застрахована особа добровільно
наражала або наражає себе на виняткову небезпеку (крім спроб врятувати людське життя) або
скоєння Застрахованою особою протиправних дій;
3.3.7. Участі у військових діях. Під цим розуміється служба або участь Застрахованої особи в
операціях наземних, військово-морських або військово-повітряних сил;
3.3.8. Військових ризиків. Під цим розуміється війна, збройне вторгнення, дії зовнішніх ворожих
сил, військові дії (не залежно від того, було проголошено війну чи ні), громадянська війна,
повстання, революція, заколот, збройне захоплення або узурпація влади;
3.3.9. Подорожі повітрям. Під цим розуміється подорож Застрахованої особи повітрям у будь-якій
якості, крім як у якості пасажира, що сплачує свій проїзд на ліцензійному багатомоторному авіатранспорті, що керується ліцензованим повітряним перевізником або який належить та який
керується комерційним концерном;
3.3.10. Ризикованих занять. Під цим розуміється заняття Застрахованою особою зимовими
видами спорту (крім звичайного катання на лижах, катання на ковзанах, керлінгу), підводним
плаванням із застосуванням апаратів штучного дихання, альпінізмом або скелелазінням із використанням мотузок або провідників, спелеологією, дельтапланеризмом або стрибками з парашутом, мисливством на конях, участь або підготовка Застрахованої особи до змагань на швидкість
або час, до спринту або перегонів будь-якого вигляду (крім плавання та пішохідних видів спорту),
до будь-яких автоперегонів або перегонів на мотоциклах, скутерах, крім мопедів.
3.4. Конкретні страхові ризики визначаються за домовленістю сторін та зазначаються у Договорі
страхування згідно з умовами Програм страхування.
3.5. Загальна премія дорівнює сумі премій за усіма ризиками, включеними до Програми страхування.
3.6. Страховиком можуть встановлюватись обмеження за віком для Застрахованої особи та інші
обмеження з урахуванням конкретних умов страхування.
4. МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
4.1. Договір страхування, укладений на підставі цих Правил, діє на території всіх країн світу, якщо
інше не передбачено Договором страхування.

5. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
5.1. Розміри страхових сум встановлюються за згодою сторін на кожну Застраховану особу.
5.2. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому ризику, групі страхових
ризиків, Договору страхування в цілому.
Страхова сума не встановлюється для страхового ризику, у разі настання якого здійснюються
регулярні, послідовні страхові виплати у вигляді ануїтету. У цьому випадку страховою сумою
вважається сума щорічної страхової виплати.
5.3. У випадку наявності обґрунтованих сумнівів стосовно стану здоров’я Страховик вправі вимагати інформацію медичних установ про стан здоров’я Застрахованої особи та інші документи,
необхідні для оцінки ступеню страхового ризику за Договором страхування.
5.4. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. Розмір страхового
платежу визначається виходячи із страхових сум і тарифів, розрахованих згідно умов кожної
Програми страхування та Договору страхування.
Страховий тариф – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за відповідний період
страхування. Тарифи є невід’ємною частиною цих Правил. Розмір страхового тарифу залежить від
віку, статі Застрахованої особи, від ставки інвестиційного доходу та інших чинників, які впливають
на розрахунок страхового тарифу, та обчислюється Страховиком актуарно на підставі відповідної
статистики настання страхових випадків та інших даних. В Договорі страхування за ризиками,
наведеними у п. 3.1.2-3.1.3 повинна бути вказана ставка інвестиційного доходу, виходячи з якої
було визначено страховий тариф. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі
страхування за згодою сторін.
Вік Застрахованої особи при визначенні страхового тарифу повинен бути вказаний в цілих роках
на момент укладання Договору страхування.
Базові розміри страхових тарифів наведено у Додатках до цих Правил. У кожному конкретному
випадку в залежності від чинників, які суттєво впливають на характер страхового ризику (стан
здоров’я, наявність шкідливих звичок, образ життя, ризикованість професійної діяльності Застрахованої особи та інших), Страховик може застосовувати для розрахунку остаточного розміру
страхового тарифу відповідно понижуючі та підвищувальні корегувальні коефіцієнти у діапазоні від
0,01 до 10, які застосовуються до усіх тарифів за усіма Програмами страхування, наведених в
Додатках до цих Правил
5.5. Порядок і періодичність сплати страхових платежів визначається в Договорі страхування.
Якщо Договором страхування не передбачено інше, при сплаті страхових платежів один раз на
рік кожний черговий платіж повинен бути сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже
виконана. Термін сплати чергового платежу встановлюється Договором страхування.
5.6. Страхові платежі можуть бути сплачені щомісяця, щокварталу або два рази на рік (щопівріччя), якщо це передбачено Договором страхування. При цьому щорічний платіж може бути збільшений:
а) на 6% - при внесенні платежів щомісяця;
б) на 3% - при внесенні платежів щокварталу;
в) на 2% - при внесенні платежів два рази на рік.
5.7. Перший страховий платіж повинен бути сплачений впродовж 3-х робочих днів із дати підписання Договору страхування.
5.8. При сплаті страхових платежів частіше одного разу на рік, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, кожний черговий платіж повинен бути сплачений до закінчення періоду, за який оплата вже виконана. При цьому Страхувальнику надається наступний період (надалі
Пільговий період), протягом якого можна сплатити страховий платіж без відповідного зменшення
(редукування) страхової суми згідно умов пунктів 5.9. – 5.11. цих Правил:
а) при сплаті страхових платежів один раз на рік - не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від
дати чергової сплати;
б) при сплаті страхових платежів два рази на рік - не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів від
дати чергової сплати;
в) при сплаті страхових платежів щокварталу - не пізніше 15 (семи) календарних днів від дати
чергової сплати;

г) при сплаті страхових платежів щомісяця - не пізніше 15 (трьох) календарних днів від дати чергової сплати;
д) при сплаті страхових платежів один раз за весь період дії Договору страхування - не пізніше 30
(тридцяти) календарних днів з дати укладання Договору страхування.
5.9.У випадку, якщо Страхувальник не вніс черговий внесок до дати чергової сплати, вказаноїу
Договорі страхування, Страховик зобов’язаний в десятиденний термін повідомити Страхувальника (Застраховану особу) про необхідність сплати такого платежу (його частини). Якщо черговий
страховий платіж не був сплачений за такою письмовою вимогою Страховика протягом Пыльгового періоду згідно пункту 5.8, Страховик має право провести перерахунок страхової суми (редукування страхової суми), виходячи з фактично сплачених страхових платежів, якщо це передбачено
умовами Договору страхування. У випадку, якщо умовами Договору страхування не передбачається перерахунок страхової суми (редукування страхової суми) , дія Договору страхування припиняється з дня, зазначеного Страховиком як останній можливий для здійснення такої сплати. При
цьому Страхувальник має право отримати викупну суму за умови одержання Страховиком письмового повідомлення до дати припинення дії Договору страхування від Страхувальника про намір
отримати викупну суму.
Про розмір редукованої страхової суми Страховик повідомляє Страхувальника протягом 30 (тридцяти) днів після проведеня редукування страхової суми .
Договір з редукованою сумою діє починаючи з дня, наступного за останнім днем сплати чергового платежу, що не був сплачений.
У випадку, коли Страхувальник не є Застрахованою особою, Страховик зобов’язаний в десятиденний термін повідомити Застраховану особу про несплату Страхувальником чергової страхової
премії. При цьому Застрахована особа може самостійно здійснити її сплату, або за неї це може
виконати інша особа, яка виявила бажання прийняти на себе права та обов’язки Страхувальника
за Договором страхування життя цієї Застрахованої особи. Умови, передбачені абзацами 1-3
цього пункту чинні і для нового Страхувальника за Договором страхування.
5.10. Після редукування страхової суми Страхувальник має право відновити страхову суму, яка
була передбачена Договором страхування до проведення редукування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування,
При цьому, Страхувальник одноразово сплачує прострочені страхові платежі та суму коштів, що
відповідає зазначеній у Договорі страхування величині інвестиційного доходу, який був втрачений
по Договору страхування через несплату страхових платежів.
Крім того, у випадку внесення чергових платежів частіше одного разу на рік, Страхувальник
одноразово сплачує всі платежі, що належать до сплати за весь поточний рік страхування.
Якщо страхова сума відновлюється по закінченні більше 4-х місяців після дати останньої сплати
страхових платежів, Страховик має право вимагати надання інформації медичних установ щодо
стану здоров’я Застрахованої особи і в залежності від отриманих даних установити інші умови
Договору страхування.
5.11. Договір страхування з відновленими умовами страхування вступає в силу з 00 годин дня,
наступного за днем надходження на розрахунковий рахунок Страховика прострочених страхових
платежів, розрахованих у відповідності з умовами Договору страхування.
5.12. Методика розрахунку викупних та редукованих сум, а також нетто-тарифи є невід’ємною
частиною цих Правил страхування.
5.13. Норматив витрат на ведення справи в залежності від конкретних умов обраної Програми
страхування та схеми її реалізації та визначається Договором страхування. Це стосується усіх
Програм страхування, наведених в Додатках до цих Правил.
5.14. Договором страхування життя обов’язково передбачається збільшення розміру страхової
суми та (або) розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються Страховиком 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 (п’ятнадцяти) відсотків отриманого інвестиційного доходу та обов’язкового відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу, що відповідає розміру інвестиційного доходу, який застосовується для розрахунку страхового тарифу за цим Договором страхування.
Договором страхування також може бути передбачено збільшення розміру страхової суми та
(або) розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються Страховиком один раз на рік
за іншими фінансовими результатами його діяльності (участь у прибутках Страховика).

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ
6.1. Страхова сума встановлюється за згодою сторін при укладанні Договору страхування у гривнях або у вільноконвертованій валюті для кожної Програми страхування окремо.
Страхова сума не встановлюється для Програм страхування, які передбачають виплату ануїтету
(ренти, пенсії). У цьому випадку встановлюється сума щорічної страхової виплати (ануїтету, додаткової пенсії) Застрахованій особі.
6.2. Розрахунки між Сторонами Договору страхування (сплата страхових платежів, страхових
виплат, викупних сум ) можуть проводитись:
6.2.1. Для Страхувальників-нерезидентів України – у вільноконвертованій валюті або у гривні.
6.2.2. Для Страхувальників-резидентів України:
6.2.2.1. в гривні, якщо страхова сума встановлена в гривні;
6.2.2.2. в гривневому еквіваленті сум, виражених у вільноконвертованій валюті.
6.3. Гривневий еквівалент сум, виражених у вільноконвертованій валюті, визначається:
6.3.1. При сплаті страхових платежів – за курсом НБУ на день сплати.
6.3.2. При здійсненні страхових виплат – за курсом НБУ на день підписання страхового акту – при
настанні страхових випадків, викликаних настанням ризиків, вказаних в п. 3.1. цих Правил та у
Договорі страхування;
6.3.3. При сплаті чергової пенсії (ануїтету) – за курсом НБУ на момент сплати.
7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Договір страхування укладається на умовах цих Правил за програмою, визначеною за
згодою сторін у Договорі страхування.
7.2. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву за
формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти Договір
страхування. При укладанні Договору страхування Страховик має право запросити у Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), та
інші документи, необхідні для оцінки страховиком страхового ризику. Страхувальники можуть
укладати із Страховиками договори про страхування третіх осіб (Застрахованих осіб) лише за їх
згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків Страхувальника згідно з Договором страхування.
7.3. Страховик протягом терміну до 30 (тридцяти) днів після отримання Заяви повідомляє Страхувальника про прийняте рішення щодо укладання Договору страхування. Для прийняття рішення
про укладання Договору страхування Страховик може запросити додаткові документи, які характеризують ступінь ризику, в тому числі інформацію медичних установ про стан здоров’я Застрахованої особи та інші документи, необхідні для оцінки ступеню страхового ризику за Договором
страхування. При цьому у разі виникненні у Страховика сумнівів щодо достовірності відомостей
стосовно стану здоров’я особи, зазначеної в заяві, за згодою сторін проводиться медичне обстеження у межах, необхідних у кожному конкретному випадку. Оплата вартості медичного обстеження проводиться особою самостійно або ж Страховиком за власний рахунок.
7.4. Договір страхування може бути укладений:
7.4.1. шляхом укладання одного документу (Договору страхування), підписаного сторонами.
Договір страхування укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і знаходяться у кожної із сторін.
7.4.2. шляхом обміну листами, документами, підписаними стороною, яка їх надсилає. У разі
надання Страхувальником письмової Заяви за формою, встановленою Страховиком (складається
у двох примірниках), що виражає намір укласти Договір страхування, такий Договір може бути
укладений шляхом надіслання другого екземпляру заяви Страхувальнику з відміткою Страховика
або його уповноваженого представника про прийняття запропонованих умов страхування, копії
Правил страхування та видачі Страхувальнику сертифікату (страхового свідоцтва), який не містить
розбіжностей з поданою заявою. Копія Правил страхування може бути надіслана Страхувальника
засобами електронного зв’язку або самостійно роздрукована Страхувальником (Застрахованою
особою) з офіційного сайту Страховика, адреса якого наведена у сертифікаті (страховому свідоцтві).
7.5. Договір страхування укладається відповідно до цих Правил. В Договорі страхування може
бути передбачено, що окремі положення цих Правил страхування не включаються в Договір і не
діють в конкретних умовах страхування, якщо це не суперечить законодавству України.

7.6. У разі, якщо Страхувальник – юридична особа бажає одночасно застрахувати декількох
фізичних осіб, до заяви додається список осіб, які підлягають страхуванню, завірений підписом
уповноваженої особи та печаткою Страхувальника, який є невід’ємною частиною Заяви на страхування.
При поданні Заяви про укладання Договору Страхувальник повинен надати інформацію, яку
вимагає Страховик щодо кожної особи, про страхування життя якої укладається Договір. В окремих випадках Страховик може вимагати довідки медичної установи про стан здоров’я особи щодо
страхування життя якої укладається Договір, а також інші документи, що характеризують ступінь
ризику.
7.7. При укладанні Договорів страхування третіх осіб, необхідна згода цих осіб. Діти у віці до 18-ти
років можуть бути застраховані при умові отримання на це згоди від їх батьків або опікунів.
7.8. У випадку втрати Договору страхування (сертифікату, страхового свідоцтва) Страховик на
підставі особистої заяви Страхувальника чи Застрахованої особи видає його дублікат, після чого
втрачений Договір страхування (сертифікат, страхове свідоцтво) вважається недійсним та страхові виплати за ним не здійснюються. При втраті Договору страхування (сертифікату, страхового
свідоцтва) або його дублікату під час дії Договору страхування Страховик може стягувати зі Страхувальника грошову суму в розмірі вартості виготовлення Договору страхування (сертифікату,
страхового свідоцтва) і вартості технічних витрат на його оформлення та обробку.
7.9. При укладанні Договорів страхування життя групи осіб сертифікат (страхове свідоцтво) може
бути виданий кожній Застрахованій особі.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Строк дії Договору встановлюється за згодою сторін, на підставі умов Договору страхування.
8.2. Договір страхування набуває чинності з дати початку дії, вказаної в Договорі страхування,
але не раніше дати внесення першого страхового платежу на розрахунковий рахунок або в касу
Страховика, якщо інше не передбачено Договором страхування.
9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Страхувальник має право:
9.1.1. Ознайомитися з умовами та Правилами страхування.
9.1.2. У разі настання страхового випадку, якщо він одночасно є Вигодонабувачем, отримати
страхову виплату з урахуванням конкретних умов Договору страхування.
9.1.3. За згодою Застрахованої особи при укладанні Договору страхування призначити Вигодонабувачем за випадками, передбаченими Договором страхування, одного чи кількох фізичних або
юридичних осіб, а також в період дії Договору страхування замінювати їх іншими особами до
настання страхового випадку, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
Якщо Договір страхування є засобом забезпечення зобов’язання по поверненню кредиту,
позики, то в цьому випадку Страхувальник не має права на зміну Вигодонабувача без письмової
згоди раніше призначеного Вигодонабувача.
9.1.4. Отримати дублікат сертифікату (страхового свідоцтва) або Договору страхування у випадку
його втрати.
9.1.5. Достроково припинити дію Договору страхування, якщо це передбачено умовами Договору
страхування.
9.1.6. Вносити пропозиції щодо зміни умов Договору страхування шляхом укладання додаткових
угод до діючого Договору страхування.
9.1.7. Поновити дію Договору страхування за згодою сторін у разі дострокового припинення його
дії, в термін, що не перевищує 3-х місяців з дати припинення, якщо викупна сума ще не була
виплачена, строк дії Договору страхування ще не закінчився та іншого не передбачено умовами
Договору. За згодою Страховика термін поновлення Договору страхування може бути продовжено
не більше ніж на 3 (три) роки.
9.2. Страхувальник зобов’язаний:
9.2.1. Сплачувати страхові платежі (премії) у розмірі і строки, обумовлені Договором страхування;

9.2.2. При укладанні Договору надати достовірні відомості про вік, професію, стан здоров’я та
перенесені Застрахованою особою захворювання, а також інші відомості стосовно осіб, які
підлягають страхуванню, що вимагає Страховик та які необхідні для визначення ступеню страхового ризику та розміру страхового тарифу.
9.2.3. За запитом Страховика повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування життя
Застрахованої особи.
9.2.4. Протягом 5 (п’яти) робочих днів повідомити Страховика про настання страхового випадку.
9.2.5. При настанні подій, що істотно впливають на ступінь страхового ризику (тривала госпіталізація, ДТП, подання документів до розгляду в МСЕК, встановлення групи інвалідності, зміна роду
діяльності, образу життя тощо), протягом 5 (п’яти) робочих днів повідомити про це в письмовій
формі Страховика.
9.2.6. Вживати всіх необхідних заходів по запобіганню і зменшенню шкоди життю та здоров’ю
Застрахованої особи.
9.2.7. Повідомляти Страховику за його запитом необхідну інформацію для ідентифікації Застрахованої особи у встановленій Страховиком формі, а також про зміни її постійного місця проживання, телефону, прізвища та іншу необхідну інформацію.
9.2.8. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки Страхувальника.
9.3. Страховик має право:
9.3.1. За згодою Страхувальника встановлювати розміри страхових тарифів при укладанні Договору
страхування.
9.3.2. Перевіряти повідомлену Страхувальником інформацію, а також контролювати виконання
ним умов Договору, проводити незалежну перевірку обставин настання страхового випадку та
залучати незалежних експертів.
9.3.3. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, відстрочити страхову виплату,
якщо по факту смерті Застрахованої особи порушено кримінальну справу, до припинення або
закінчення розгляду справи, а також якщо у Страховика є підстави для проведення особистого
розслідування по факту смерті Застрахованої особи до повного з’ясування обставин настання
страхового випадку. Термін проведення особистого розстлідування не може перевищувати 6 місяців.
9.3.4. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, при наявності сумнівів щодо
достовірності документів та відомостей, які надані Страховику для здійснення страхової виплати,
відстрочити її до отримання підтвердження їх достовірності, але цей термін не може перевищувати
6 місяців.
9.3.5. Щорічно, за рішенням Страховика збільшувати розмір страхової суми, зазначеної в Договорі страхування без збільшення розміру страхової премії, за Програмами страхування, за якими
передбачена дана можливість (участь Страхувальника у прибутках Страховика). Про збільшення
розміру страхової суми Страховик письмово повідомляє Страхувальника протягом 30 (тридцяти)
робочих днів із дати прийняття рішення про відповідне збільшення страхової суми. Прийняті
Страховиком додаткові страхові зобов’язання не можуть бути у подальшому зменшені в односторонньому порядку. Порядок участі Страхувальників у прибутках Страховика визначається загальними зборами акціонерів Страховика.
9.3.6. Відмовити у страховій виплаті згідно умов, передбачених п. 11.4. цих Правил.
9.4. Страховик зобов’язаний:
9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та Правилами страхування.
9.4.2. 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.
9.4.3. При настанні страхового випадку протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів (якщо інше не
передбачене Договором страхування), з дня отримання повного пакету документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, згідно розділу 11 цих Правил прийняти рішення про
страхову виплату або про відмову у страховій виплаті. При отриманні неповного пакету документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, страховик письмово повідомляє страхувальника/застраховану особу про документи, які страхувальник/застрахована особа має додатково надати протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів (якщо інше не передбачене Договором страхування) з моменту надання йому такого повідомлення. У разі ненадання в зазначений строк
повного пакету документів страховик протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів (якщо інше не
передбачене Договором страхування) приймає відповідне рішення.

9.4.3.1. Здійснити страхову виплату Застрахованій особі або у випадку відстрочення страхової
виплати, письмово повідомити про це заявника на виплату з обґрунтуванням причин відстрочення протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня прийняття рішення про страхову виплату або
відстрочення страхової виплати, якщо інше не передбачене умовами Договору страхування.
Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом
сплати Застрахованій особі або Вигодонабувачу пені, розмір якої визначається умовами Договору страхування, але не більше розміру пені, передбаченого чинним законодавством України.
9.4.4. Не розголошувати відомостей про Страхувальника, Застраховану особу, Вигодонабувача та
їх майнове становище, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.
9.5. Договором страхування може бути передбачено наступні обов’язки Застрахованої особи:
9.5.1. При укладанні Договору надати достовірні відомості про вік, професію, стан здоров’я та
перенесені захворювання, а також інші відомості, що вимагає Страховик та які необхідні для
визначення ступеню страхового ризику та розміру страхового тарифу.
9.5.2. Повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування свого життя.
9.5.3. При настанні подій, що впливають на ступінь страхового ризику (наприклад зміна умов
праці, переїзд на інше місце проживання, перенесення тяжких захворювань, і т.і.), не пізніше
трьох робочих днів до внесення чергового страхового платежу повідомити про це в письмовій
формі Страховика для прийняття останнім рішення про подальшу дію Договору страхування.
9.5.4. Вживати всіх необхідних заходів по запобіганню і зменшенню шкоди своєму життю та
здоров’ю.
9.5.5. Договором страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки Застрахованої
особи.
9.6. Договором страхування може бути передбачено, що Застрахована особа може набувати
прав та обов’язків Страхувальника, передбачених Договором страхування.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА, ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
10.1. У разі настання випадків, передбачених умовами п. 3.1 цих Правил Страхувальник, Застрахована особа або Вигодонабувач має повідомити про це Страховика протягом 5 (п’яти) робочих
днів з моменту їх настання.
10.2. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування при настанні випадків, передбачених умовами п. 3.1.. цих Правил – у термін не більше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів надати
Страховику всі документи згідно розділу 11 цих Правил.
У разі неможливості з об’єктивних причин надати документи в зазначений строк, ці документи
повинні бути надані протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх отримання від компетентних органів
з обґрунтуванням причин затримки.
10.3. Надати Страховику достовірні відомості про причини та обставини настання страхового
випадку, а також іншу необхідну інформацію, зазначену у Договорі страхування.
10.4. Застрахована особа або Вигодонабувач має право звернутися до Страховика за отриманням страхової суми (страхової виплати), визначеної у Договорі страхування, в будь-який час після
настання страхового випадку, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
11. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
11.1. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування в залежності від ризику, за яким
застрахована особа та стався страховий випадок Страховик здійснює страхову виплату:
11.1.1. Вигодонабувачу - при настанні страхового випадку, передбаченого п. 3.1.1 цих Правил.
Якщо Вигодонабувач не визначений або він помер, виплата здійснюється спадкоємцям Застрахованої особи.
11.1.2. Застрахованій особі - при настанні страхового випадку, передбаченого п.3.1.2. або
п.3.1.3. цих Правил. Після смерті Застрахованої особи виплати ануїтетів (додаткової пенсії) не
здійснюються жодній особі, якщо іншого не передбачено Договором страхування.
11.1.3. Застрахованій особі або Вигодонабувачу згідно з умовами Договору страхування – при
настанні страхового випадку передбаченого п.3.1.4 та п. 3.1.7.

11.1.4. Застрахованій особі згідно з умовами Договору страхування – при настанні страхового
випадку передбаченого п.3.1.5-3.1.6. та п.3.1.8.
11.2. Для отримання страхової виплати за Договором страхування необхідно надати Страховику
наступні документи:
11.2.1 Договір страхування (страховий сертифікат, свідоцтво) – копія, засвідчена Страховиком
або нотаріально;
11.2.2. особу паспорт (1, 2 сторінки та сторінка з інформацією про реєстрацію), або документ,
який його замінює – копія, завірена отримувачем виплати;
11.2.3. картка платника податку – копія, завірена отримувачем виплати;
11.2.4. заява про страхову виплату за формою Страховика (надається отримувачем виплати);
11.2.5. додатково до вищезазначених документів додаються наступні документи, які підтверджують факт настання страхового випадку:
11.2.5.1. у випадку смерті Застрахованої особи, згідно з п. 3.1.1. (надається Вигодонабувачем
або спадкоємцем):
11.2.5.1.1. свідоцтво про смерть Застрахованої особи або його нотаріально засвідчену копію;
11.2.5.1.2. рішення суду (у випадку, передбаченому в п. 9.3.4. цих Правил) – копія, засвідчена
судом, що прийняв рішення;
11.2.5.1.3. свідоцтво про право на спадщину - нотаріально засвідчена копія;
11.2.5.1.4. акт про нещасний випадок або документ від компетентних органів, який підтверджує
причини та обставини смерті Застрахованої особи – оригінал або нотаріально завірена копія;
11.2.5.1.5. довідка про відсутність алкоголю в крові у Застрахованої особи на момент настання
нещасного випадку або ДТП, які призвели до інвалідизації у випадку, якщо страховим ризиком за
Договором страхування є стійка втрата працездатності внаслідок нещасного випадку або ДТП) –
оригінал або нотаріально завірена копія;
11.2.5.2. у випадку стійкої втрати працездатності (встановлення групи інвалідності) , згідно з п.
3.1.4. (надається Застрахованою особою або Вигодонабувачем):
11.2.5.2.1. висновок МСЕК про встановлення групи інвалідності із зазначенням конкретного захворювання, яке стало причиною встановлення інвалідності – копія, завірена Страховиком або нотаріально;
11.2.5.2.2. акт про нещасний випадок або документ від компетентних органів, який підтверджує
факт настання нещасного випадку або ДТП (у випадку, якщо страховим ризиком за Договором
страхування є стійка втрата працездатності внаслідок нещасного випадку або ДТП) – оригінал або
нотаріально завірена копія;
11.2.5.2.3. довідка про відсутність алкоголю в крові у Застрахованої особи на момент настання
нещасного випадку або ДТП, які призвели до інвалідизації у випадку, якщо страховим ризиком за
Договором страхування є стійка втрата працездатності внаслідок нещасного випадку або ДТП) –
оригінал або нотаріально завірена копія;
11.2.5.3. у випадку тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи, згідно з п. 3.1.5
(надається Застрахованою особою):
11.2.5.3.1. лист тимчасової втрати працездатності (для працюючих громадян) – копія завірена
Страховиком або нотаріально;
11.2.5.3.2. виписка з амбулаторної/стаціонарної карти хворого з обов’язковим зазначенням
П.І.Б. Застрахованої особи, дати звернення за медичною допомогою та дати виписки чи припинення лікування, анамнезу (історії виникнення) захворювання (травми), остаточного діагнозу в
тому числі за системою кодифікації МКБ10, обсягу проведеного обстеження та лікування, якщо
таке відбувалось; дані документі мають бути завірені підписом та печаткою головного лікаря
спеціалізованого медичного закладу - оригінал;
11.2.5.3.3. акт про нещасний випадок або документ від компетентних органів, який підтверджує
факт настання нещасного випадку або ДТП (у випадку, якщо страховим ризиком за Договором
страхування є тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку або ДТП) – оригінал або нотаріально завірена копія;
11.2.5.3.4. довідка про вміст алкоголю в крові у Застрахованої особи на момент настання нещасного випадку або ДТП, які призвели до інвалідизації у випадку, якщо страховим ризиком за Договором страхування є тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку або ДТП) –
оригінал або нотаріально завірена копія;

11.2.5.4. у випадку травматичного ушкодження Застрахованої особи, згідно з 3.1.6. (надається
Застрахованою особою):
11.2.5.4.1. медична довідка, яка засвідчує тілесні ушкодження та/або порушення функцій організму Застрахованої особи – оригінал або копія, засвідчені Страховиком або нотаріально;
11.2.5.4.2. акт про нещасний випадок або документ від компетентних органів, який підтверджує
факт настання нещасного випадку або ДТП (у випадку, якщо страховим ризиком за Договором
страхування є травматичне ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або
ДТП) – оригінал або нотаріально завірена копія;
11.2.5.4.3. довідка про вміст алкоголю в крові у Застрахованої особи на момент настання нещасного випадку або ДТП, які призвели до інвалідизації у випадку, якщо страховим ризиком за Договором страхування є травматичне ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або ДТП) – оригінал або нотаріально завірена копія;
11.2.5.5. у випадку критичного захворювання, згідно п. 3.1.7. (надається Застрахованою особою):
11.2.5.5.1. виписка з амбулаторної/стаціонарної карти хворого з обов’язковим зазначенням
П.І.Б. Застрахованої особи, дати звернення за медичною допомогою, анамнезу (історії виникнення) захворювання, остаточного діагнозу в тому числі за системою кодифікації МКБ10 та TMN (для
злоякісних новоутворень), обсягу проведеного обстеження та лікування, якщо таке відбувалось;
дані документі мають бути завірені підписом та печаткою головного лікаря спеціалізованого
медичного закладу - оригінал;
11.2.5.5.2. ліцензії на право виконання медичної діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію
та свідоцтва платника ПДВ у разі надання підтверджуючих документів з закладу приватного типу
власності – копії.
11.2.5.6. у випадку госпіталізації Застрахованої особи, згідно з п. 3.1.8. (надається Застрахованою особою, Вигодонабувачем або спадкоємцем):
11.2.5.6.1. епікриз стаціонарного хворого з обов’язковим зазначенням П.І.Б. Застрахованої
особи, дати звернення за медичною допомогою та дати виписки, анамнезу (історії виникнення)
захворювання, остаточного діагнозу в тому числі за системою кодифікації МКБ10, обсягу проведеного обстеження та лікування, якщо таке відбувалось; дані документі мають бути завірені
підписом та печаткою головного лікаря спеціалізованого медичного закладу - оригінал;
11.2.5.6.2. ліцензії на право виконання медичної діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію
та свідоцтва платника ПДВ у разі надання підтверджуючих документів з закладу приватного типу
власності – копії;
11.2.5.6.3. акт про нещасний випадок або документ від компетентних органів, який підтверджує
факт настання нещасного випадку або ДТП (у випадку, якщо страховим ризиком за Договором
страхування є травматичне ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або
ДТП) – оригінал або нотаріально завірена копія;
11.2.5.6.4. довідка про вміст алкоголю в крові у Застрахованої особи на момент настання нещасного випадку або ДТП, які призвели до інвалідизації у випадку, якщо страховим ризиком за Договором страхування є травматичне ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або ДТП) – оригінал або нотаріально завірена копія.
11.2.6. інші документи, зазначені в умовах Договору страхування.
11.3. Документи, зазначені у п. 11.2.1.-11.2.5. можуть бути надані та страхові виплати можуть
бути отримані Застрахованою особою (Вигодонабувачем, Спадкоємцем) особисто або за її письмовим, завіреним належним чином дорученням третьою особою.
11.4. Підставою для відмови у страховій виплаті є:
11.4.1. Навмисні дії Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача, спадкоємців 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 дій Страхувальника або Застрахованої особи, Вигодонабувача, спадкоємців встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
11.4.2. Вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на користь якої укладено Договір страхування умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

11.4.3. Подання Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем або спадкоємцем)
свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання
страхового випадку;
11.4.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем
або спадкоємцем) про настання страхового випадку (згідно умов Розділу 9 цих Правил) без
поважних на це причин або створення Страховику перешкод у визначенні обставин настання
страхового випадку.
11.4.5. Ненадання документів, які підтверджують факт настання страхового випадку.
11.4.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у
страховій виплаті, якщо це не суперечить закону чинному законодавству України.
11.5. Якщо інше не обумовлено умовами Договору страхування, у випадку, якщо смерть Застрахованої особи відбулася як результат подій, обумовлених п. 11.4. цих Правил, Вигодонабувач або
спадкоємці Застрахованої особи за законом одержують виплату у розмірі викупної суми, розрахованої
як сума, що належить до виплати при достроковому припиненні Договору страхування за ініціативою
Страхувальника. Викупну суму не може отримати особа, з вини якої настав страховий випадок.
11.6. Рішення про відмову у страховій виплаті приймається Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти) днів робочих днів з дняотримання повного пакету документів, що підтверджують факт настання
страхового випадку .
Страховик письмово повідомляє заявника про відмову у страховій виплаті з обґрунтуванням
причин протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття рішення.
11.7. Якщо було призначено кілька осіб з правами Вигодонабувача, і не було визначено, хто яку
частку страхової виплати має одержати, кожна з цих осіб має право отримати однакову частку.
Частку, яку не одержав один з Вигодонабувачів, належить до виплати іншим Вигодонабувачам
пропорційно їх часткам.
11.8. Якщо Страхувальником було визначено головного Вигодонабувача, то право на одержання
страхової виплати належить йому. Всім іншим Вигодонабувачам страхова виплата здійснюється у
разі смерті головного Вигодонабувача або неподання ним протягом 3 (трьох) років з моменту
настання страхового випадку заяви на виплату .
11.9. У випадку, якщо договір страхування є засобом забезпечення зобов’язань з повернення
кредиту (позики) Застрахованої особи, за домовленістю сторін може бути передбачена страхова
виплата в розмірі, рівному фактичній (непогашеній) заборгованості Застрахованої особи за
кредитним договором, але не більше розміру страхової суми,погодженої Сторонами під час укладання Договору страхування або додаткової угоди до Договору страхування, на дату настання
страхового випадку. Умови здійснення страхової виплати зазначаються у Договорі страхування та
впливають на розрахунок величини страхового тарифу.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
12.1. Будь-які зміни умов Договору страхування здійснюються у письмовій формі за взаємною
згодою Страховика та Страхувальника та Вигодонабувача, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
12.2. Про намір внести зміни до умов Договору страхування Сторона, яка виступає ініціатором
внесення таких змін, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за 30
календарних днів до запропонованої дати внесення змін, якщо інше не передбачено умовами
Договору страхування.
12.3. Зміни до умов Договору страхування оформлюються шляхом укладання додаткової угоди до
діючого Договору страхування.
12.4. Не допускається внесення змін до діючого Договору страхування при відсутності згоди на
внесення таких змін однією із Сторін та Вигодонабувача, якщо це передбачено умовами Договору
страхування.
12.5. При досягненні Сторонами згоди щодо внесення запропонованих змін умов Договору
страхування, укладається додаткова угода до діючого Договору страхування, при цьому встановлюється розмір страхових платежів згідно з тарифами Страховика, з урахуванням нових умов.

При зміні кількості Застрахованих осіб Страхувальник надає Страховику інформацію, необхідну
для внесення змін до Договору страхування, а саме про осіб, що додатково страхуються або по
відношенню до яких припиняється дія Договору страхування. Договір страхування із зміненими
умовами набирає чинність у порядку, передбаченому цим Договором.
13. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
13.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у
наступних випадках:
13.1.1. Закінчення терміну дії Договору страхування – з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за
днем, що визначений як день закінчення дії.
13.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником (Застрахованою особою) у
повному обсязі – з дня остаточного розрахунку.
13.1.3. При виконанні Страховиком зобов’язань у повному обсязі по відношенню до однієї
Застрахованої особи та у разі смерті Застрахованої особи (при страхуванні за ризиками, окрім
ризику, зазначеному в п. 3.1.1), якщо Договір страхування укладено з юридичною особою про
страхування життя групи фізичних осіб. Дія Договору страхування припиняється з дня остаточного
розрахунку тільки стосовно цієї Застрахованої особи.
13.1.4. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним.
13.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.
13.1.6. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи
чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України “Про страхування, а саме:
13.1.6.1. У разі смерті Страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь
третіх осіб, його права і 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;
13.1.6.2. Якщо Страхувальник - юридична особа припиняється і встановлюються його правонаступники, права та обов'язки страхувальника переходять до правонаступника;
13.1.6.3. У разі визнання судом страхувальника-громадянина недієздатним його права і обов'язки за договором страхування переходять до його опікуна, а дія договору страхування цивільної
відповідальності припиняється з моменту визнання особи недієздатною. У разі визнання судом
страхувальника - фізичної особи обмежено дієздатним він здійснює свої права і обов'язки
страхувальника за договором страхування лише за згодою піклувальника.
13.1.7. За ініціативою Страхувальника, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
13.1.7.1. При одноразовому (за весь період дії договору) або щорічному внесенні страхових
платежів або при сплаті страхових платежів згідно з п. 5.6. цих Правил протягом перших двох років
дії договору, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, викупна сума, в залежності від групи договорів страхування, рівна нулю або 1% від суми сплачених страхових премій.
13.1.7.2. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору
страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, останній повертає
Страхувальнику:
13.1.7.2.1. При достроковому припиненні Договору страхування протягом перших 2 (двох) років
дії – сплачені страхові платежі повністю;
13.1.7.2.2. При достроковому припиненні Договору страхування після перших 2 (двох) років дії –
виплачується викупна сума відповідно до умов Договору страхування.
13.1.7.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника,
якщо ця вимога не пов’язана з невиконанням Страховиком умов Договору страхування, або за
вимогою Страховика, якщо його вимога обумовлена порушенням Страхувальником умов Договору страхування, Страхувальнику виплачується викупна сума.
13.1.7.4. Про намір достроково припинити дію Договору страхування Страхувальник повинен
письмово повідомити Страховика не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення.
13.1.7.6. За ризиком, передбаченим п. 3.1.2. цих Правил викупна сума розраховується актуарно
(математично) згідно з умовами Програми страхування, за якою укладено Договір страхування на
день припинення Договору страхування в залежності від періоду, протягом якого діяв Договір
страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.

13.1.7.7. За ризиками, передбаченими пунктами 3.1.3. цих Правил викупна сума розраховується
актуарно (математично) згідно умов Програми страхування, за якою укладено Договір страхування на день припинення Договору страхування в залежності від періоду, протягом якого діяв Договір страхування. Дострокове припинення дії Договору страхування можливо тільки протягом
періоду між початком дії договору страхування та першою страховою виплатою, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування.
13.1.7.8. За ризиками, передбаченими п. 3.1 (окрім п. 3.1.2 та п. 3.1.3). цих Правил, викупна
сума за Договором страхування дорівнює сумі сплачених страхових платежів за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи та фактичних страхових виплат, що були здійснені за Договором страхування.
13.1.8. За ініціативою Страховика у випадку порушення Страхувальником умов Договору страхування, а також у випадку надання Страхувальником завідомо недостовірних або неповних відомостей, які мають значення для оцінки страхового ризику. В цьому випадку виплата викупної суми
здійснюється згідно умов Договору страхування. При щорічному внесенні страхових платежів або
при сплаті страхових платежів згідно з п. 5.6. цих Правил отримання викупної суми стає можливим тільки по закінченню 2 (другого) року дії Договору страхування, якщо інше не передбачено
умовами Договору страхування.
13.1.9. У інших випадках, які передбачені чинним законодавством України.
13.1.10. Повернення страхових платежів (виплат викупної суми) згідно з пунктами 13.1.7., 13.1.8.
цих Правил здійснюється Страховиком протягом 2 (двох) тижнів з моменту дострокового припинення дії Договору страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
14.1. Спори, пов’язані з виконанням умов Договору страхування, розв’язуються шляхом переговорів або в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
14.2. Спори між Страховиком і Страхувальником з приводу обставин і характеру настання страхового випадку, розміру страхових виплат і здійснення страхових виплат вирішується Сторонами з
залученням незалежних експертів. При цьому оплата послуг незалежних експертів здійснюється
Стороною, яка залучає експерта.
14.3. Позови за вимогами, які із зазначені в Договорі страхування, можуть бути пред’явлені
Стороною-позовником в термін, передбачений чинним законодавством України.
15. ОСОБЛИВІ УМОВИ
15.1. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії Договору страхування:
15.1.1. В період дії Договору страхування Страхувальник зобов’язаний, якщо це передбачено
умовами Договору страхування, протягом 5 (п’яти) робочих днів повідомити Страховика про
істотні зміни, які стали йому відомі про фактори, які впливають на оцінку страхового ризику, яка
була надана Страховику при укладанні Договору, якщо ці зміни можуть суттєво впливати на збільшення ступеню страхового ризику (зміна обставин визнається суттєвою, коли вони змінилися
настільки, що, якби сторони мали змогу це передбачати, то Договір взагалі не було б укладено,
або було б укладено на значно інших умовах).
15.1.2. В разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення ступеню
страхового ризику, Страховик має право вимагати зміни умов Договору страхування та/або
збільшення розміру страхового платежу відповідно до ступеню збільшення ризику.
15.1.3. У випадку, якщо Страхувальник не повідомив Страховика про суттєві зміни факторів, які
вплинули на визначення ступеню ризику при укладанні Договору, останній має право вимагати
дострокового припинення дії Договору.
15.1.4. У разі, якщо з’ясується, що дії Страхувальника (Застрахованої особи), які призвели до
настання страхового випадку, мали протиправний характер, Страховик має право вимагати
дострокового припинення дії Договору страхування та повернення фактично здійснених страхових виплат за цими страховими випадками.

15.2. Договором страхування може бути передбачено, що у випадках введення Урядом України,
Національним банком України та іншими державними органами нових законодавчих актів і
нормативних документів, що впливають на фінансову політику і процеси страхування в Україні,
які не дозволяють виконати умови укладених Договорів страхування, Страховик може запропонувати Страхувальнику внести відповідні зміни до умов Договору страхування.
Якщо Страхувальник не погоджується на внесення таких змін, тоді дія Договору страхування може
бути достроково припинена за ініціативою Страховика у відповідності до умов, які викладені у
розділі 13 цих Правил.
15.3. Якщо це передбачено Договором страхування, обидві Сторони залишають за собою право
призупиняти виконання взаємних обов’язків за Договором страхування, укладеним на основі
даних Правил, у випадку введення особливого положення та інших надзвичайних обставин,
оголошених в установленому порядку, а також у випадку виникнення обставин непереборної сили
(війни, військових дій, революції, заколоту, повстання, громадянських заворушень, страйку,
стихійних явищ, а також впливу радіації або ядерної енергії), дії яких неможливо запобігти або
уникнути - на період дії цих обставин.
Актуарій Ковальова Н.М.

Додаток
до Правил добровільного страхування життя
Страхування життя на строк. (Програма страхування №2)
1. Страховим випадком є смерть Застрахованої особи, яка сталася під час дії Договору страхування.
2. Вік Застрахованої особи на момент укладання Договору страхування - від дня народження до
70 років. Вік Застрахованої особи на момент закінчення дії Договору страхування не може перевищувати 70 років.
3. Строк страхування - установлюється від 1-го до 30-ти років та визначається в Договорі страхування.
4. Страхова сума встановлюється за згодою Сторін.
5. Розмір страхового платежу залежить від страхової суми, віку, статі Застрахованої особи, строку
страхування, а також інших факторів, які впливають на оцінку ймовірності настання страхового
випадку та розраховується на підставі відповідних нетто-тарифів зазначених у таблиці нетто-тарифів для такої Застрахованої особи.
Сплата страхових платежів здійснюється одноразово або щорічно протягом строку, обумовленого
у Договорі страхування (але не менше ніж 3 роки). При щорічній сплаті платежів сплата першого
страхового платежу здійснюється при укладанні Договору страхування. Наступні страхові платежі
сплачуються по закінчені кожного року дії Договору страхування до закінчення періоду, за який
оплата вже проведена, протяом періоду сплати страхових платежів, визначеного Договором
страхування.
6. Страхові платежі можуть бути сплачені щомісяця, щокварталу або два рази на рік у відповідності з п. 5.6. цих Правил.
7. При настанні страхового випадку, що зазначений у п. 1 цього Додатку, здійснюється страхова
виплата в розмірі страхової суми, погодженої Сторонами під час укладання Договору страхування
або додаткової угоди до Договору страхування. У випадку, якщо договір страхування є засобом
забезпечення зобов’язань з повернення кредиту (позики) Застрахованої особи, за домовленістю
сторін може бути передбачена страхова виплата в розмірі, рівному фактичній (непогашеній)
заборгованості Застрахованої особи за кредитним договором, відповідно до умов пункту 11.9
Правил або у розмірі страхової суми, що зменшується відповідно до графіку повернення кредиту
(позики), погодженому Сторонами під час укладання Договору страхування або додаткової угоди
до Договору страхування.
8. При достроковому припинені дії Договору страхування за пунктами 13.1.7., 13.1.8. цих Правил
виплачується викупна сума.
При несплаті чергового страхового платежу діють умови п. 5.9. цих Правил.
9. У всьому іншому, що не обумовлено в цьому Додатку, сторони керуються відповідними положеннями Правил страхування та умовами Договору страхування.

Товариство з додатковою відповідальністю
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Ліцензія Держфінпослуг України
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