
Пропозиція ПрАТ «СК «ОСТРА» 

на укладення Договору добровільного медичного страхування (включаючи ризик 

захворювання на Covid-19) 

 
  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ .  
1.1. ПрАТ «СК «ОСТРА» (далі – Страховик) відповідно до статей 638 та 641 Цивільного кодексу 

України (далі – ЦК України) оголошує пропозицію на укладення Договору добровільного 

медичного страхування (далі – Договір) з метою встановлення з фізичними особами та 

юридичними особами договірних взаємовідносин щодо надання Страховиком послуг зі 

страхування на зазначених нижче умовах.  
1.2. Ця Оферта не є публічним договором у розумінні статті 633 ЦК України.  
1.3. Оферта набирає чинності з дня її розміщення Страховиком на сторінці офіційного веб-сайту 

Страховика за адресою: https://strahovka-24.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/propozytsiya-

medychnoho-strakhuvannya-covid.pdf, для Страхувальника – після підписання частини А 

Договору, що є Заявою про приєднання Страхувальника до Договору добровільного 

страхування від нещасних випадків (по тексту – Акцепт або частина А) та діє до прийняття 

сторонами чи однією зі сторін рішення про його розірвання або до дня офіційного 

оприлюднення Страховиком заяви про відкликання цієї Оферти в цілому чи в частині на сайті 

Страховика.  
1.4. Договір є договором приєднання, у розумінні статті 634 ЦК України, складається з Частини А 
Договору – Особливі умови страхування (Акцепт) та Частини В Договору – Загальні умови 
страхування (Оферта) і вважається укладеним з моменту приєднання Страхувальника до умов 
Оферти.  
1.5. Укладенням Договору є акцептування цієї Оферти (приєднання до Договору), яке 

здійснюється Страхувальником шляхом підписання Акцепту відповідно до статті 634 ЦК України. 

При цьому страхова сума, страховий тариф, страховий платіж, строк та місце дії Договору 
(територія Договору), ліміт застрахованих днів, Програма страхування визначаються 

Страхувальником із запропонованих Страховиком варіантів під час акцептування цієї Оферти.  
1.6. Підписанням Акцепту Страхувальник підтверджує, що на момент укладення Договору 
ознайомився з повним текстом Договору, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма 

умовами Договору, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має 
звичайно, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими у будь-якому сенсі. 

1.7. Сторони домовилися, що моментом підписання Акцепту є використання:  
 з боку Страховика – факсимільного відтворення підпису уповноваженої особи Страховика за 

допомогою засобів механічного або іншого копіювання. Відповідний зразок підпису 
наведений у цьому розділі Договору, а саме:  

 
  

                                              Голова правління                  Х.Г.Магдієв.    

 

 

 з боку Страхувальника – електронного підпису одноразовим ідентифікатором 

(алфавітноцифрова послідовність, яку отримує Страхувальник за допомогою смс-

повідомлення на свій номер телефону під час оформлення Договору страхування).  

Будь-яких інших підписів та/або печаток Сторін, окрім зазначених в цьому пункті, за цим 

Договором не вимагається. 

1.8. За вимогою Страхувальника Страховик зобов’язується роздрукувати Оферту на паперовому 

носії.  
1.9. Договір укладається на підставі ліцензії АВ №528620 та Правил добровільного медичного 

страхування СК "ОСТРА" від 31.10.2013 р. (далі – Правила).  
1.10. Події, передбачені п 2.1 цього Договору, визнаються страховими випадками за умови, що 
вони стались під час дії та у місці дії Договору та підтверджені документами, виданими 
компетентними органами. До моменту прийняття Страховиком рішення про здійснення страхової 
виплати та оформлення страхового акту події, передбачені п.2.1 Договору, у рамках цього 
Договору, називаються «події, що мають ознаки страхового випадку» (надалі – Подія). 

https://strahovka-24.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/propozytsiya-medychnoho-strakhuvannya-covid.pdf
https://strahovka-24.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/propozytsiya-medychnoho-strakhuvannya-covid.pdf


1.11. Предметом Договору є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані із здоров’ям та 
працездатністю Страхувальника чи третьої особи (Застрахованої особи).   
1.12. Вигодонабувачем за Договором може бути Застрахована особа або її представник за законом. 

 

2. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 

2.1. Страховим випадком є факт звернення Застрахованої особи або її представника за законом до 

медичного закладу, погодженого Страховиком, за отриманням діагностичної допомоги з 

виявлення інфікування Застрахованої особи на COVID-19 та (або) лікувальної допомоги у зв’язку з 

розладом здоров’я, викликаним захворюванням Застрахованої особи на COVID -19, що потребує 

надання медичних послуг з подальшою оплатою їх вартості медичному закладу через Асистанс 

Страховика.  

 

3. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ. 

3.1 Страховий платіж за Договором підлягає сплаті одноразово при укладенні Договору у дату, 

зазначену у преамбулі Договору як дата його укладення.  
3.2.   Договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом з дати, що зазначена у 

Договорі як дата початку строку дії Договору, але не раніше дати, наступної за датою 

надходження на поточний рахунок Страховика страхового платежу у повному обсязі. 

3.3.   Цей Договір діє на території України, за виключенням тимчасово окупованих та 

непідконтрольних Україні територій. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

Страхувальник має право: 

4.1. Ознайомитися з умовами та Правилами страхування. 

4.2. Отримати страхове відшкодування згідно з умовами Договору. 

4.3. Інші права передбачені Правилами та законодавством України. 

Страхувальник зобов’язаний: 

4.4. Сплатити страхову премію у порядку та в строки, обумовлені в Договорі. 

4.5. При укладанні Договору надати Страховику достовірну інформацію про всі відомі йому 

обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику  

4.6. Вживати всіх заходів для усунення обставин, що підвищують ступінь страхового ризику. 

4.7. Вживати усіх можливих заходів та дій з метою запобігання та зменшення розміру шкоди, 

завданих внаслідок настання події, що може бути визнана страховим випадком. 

4.8. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стосується обставин цього 

Договору, якщо тільки це не відповідає вимогам законодавства України. 

Страховик має право: 

4.9. Перевіряти надану Страхувальником інформацію та вимагати від Страхувальника повного 

розкриття всіх фактів, які стосуються предмету Договору, отримати від Страхувальника всю 

інформацію та документи (у разі необхідності) для укладання Договору та оцінки ступеня 

страхового ризику. 

4.10. Відмовити у страховій виплаті повністю або частково, на умовах, передбачених Договором та 

(або) Правилами та/або законодавством. 

Страховик зобов'язаний: 

4.11. Ознайомити Страхувальника з Правилами та умовами страхування. 

4.12. При настанні страхового випадку та за наявності законних підстав здійснити страхову 

виплату у передбачений Договором строк. 

4.13. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім 

випадків, встановлених законом. 

 

5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ 

5.1. Страхова виплата здійснюється Страховиком в межах страхової суми, передбаченої 

Договором щодо окремої Застрахованої особи, у розмірі вартості послуг, наданих медичним 

закладом, медичною лабораторією. 

страхова виплата здійснюється на підставі наступних документів: 

- Копії лабораторного підтвердження інфікування Застрахованої особи вірусом COVID-19; 



- Рахунків медичних закладів з докладним розшифруванням кошторису; 

- Виписки з карти стаціонарного хворого з обов’язковим зазначенням П.І.Б. Застрахованої особи, 

дати звернення за допомогою до медичного закладу, дати надання медичних послуг, тривалості 

лікування, анамнезу (історії виникнення) захворювання, діагнозу, обсягу медичних послуг, 

- Рахунків закладів охорони здоров’я (в тому числі медичних лабораторій з докладним 

розшифруванням кошторису наданих медичних послуг та медикаментів; 

- Фіскальних та відповідних товарних чеків з медичних та аптечних закладів з докладним 

розшифруванням кошторису наданих медичних послуг та медикаментів; 

- Інших документів на письмовий запит Страховика. 

5.2. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку, за письмовою згодою Страховика 

може бути зменшено перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку. 

 

6. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

6.1. Дія Договору припиняється та Договір втрачає чинність за згодою Сторін, а також у 

разі: 

- Закінчення строку дії; 

- Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

- Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки; 

- В інших випадках, передбачених законодавством України. 
 

7. МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ 

7.1. Місце (територія) дії Договору - Україна, крім тимчасово окупованих територій та населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, визначених відповідно до 

чинного законодавства. 
 


