
Пропозиція ПрАТ «СК «ОСТРА» 

на укладення Договору добровільного страхування осіб, що виїжджають за кордон 
  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  
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 страхування осіб, що виїжджають за кордон (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-turyzm.pdf, для Страхувальника – після підписання частини А Договору, що є 

Заявою про приєднання Страхувальника до Договору добровільного страхування осіб, що виїжджають за кордон (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), Частини В Договору – Загальні умови страхування (Оферта) та Додатку 1 до Договору – Програма страхування 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 №528619 від 07.04.2010 та Правил добровільного страхування медичних витрат від 06.09.2013 р., 
зареєстрованих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 31.10.2013 р., ліцензії АВ №528622 
від 07.04.2010 р. та Правил добровільного страхування від нещасних випадків від 06.09.2013 р., зареєстрованих Державною комісією з регулювання 

ринків фінансових послуг України 31.10.2013 р. (далі – Правила).  
1.10. При укладанні Договору на користь групи осіб Страхувальником надається перелік таких осіб. Перелік Застрахованих осіб є невід’ємною 
частиною Договору.  
1.11. Події, передбачені п.18.1, п.18.2, п.25.2 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.18.1, п.18.2, п.25.2 Договору, у рамках цього Договору, називаються «події, 
що мають ознаки страхового випадку» (надалі – Подія). 
  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 
2.1.Предметом Договору є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з:  
2.1.1. життям, здоров’ям Застрахованої особи та медичними витратами Застрахованої особи, а також її додатковими витратами, які безпосередньо 
пов’язані з настанням страхового випадку під час здійснення Застрахованою особою подорожі (поїздки) – в частині страхування медичних витрат; 
2.1.2. життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованих осіб – в частині страхування від нещасних випадків;   
2.2.Вигодонабувачами за Договором можуть бути Застрахована особа, спадкоємці Застрахованої особи, Страхувальник або Треті особи. 
 
 

3. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ.  
3.1. Договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом дати, що зазначена у Частині А Договору як дата початку строку дії 
Договору, але не раніше дати, наступної за датою надходження на поточний рахунок Страховика страхового платежу у повному обсязі та не раніше 
моменту перетину Страхувальником/Застрахованою особою державного кордону України. Договір вважається таким, що не набув чинності по 
відношенню до Застрахованих осіб, що знаходились за межами території України на дату приєднання до Оферти.  
3.2. Договір укладається на строк перебування Страхувальника/Застрахованої особи за межами України та закінчується в момент перетину 
Застрахованою особою державного кордону України під час в’їзду в Україну, але не пізніше 24 години 00 хвилин дати, що зазначена у Частині А 
Договору як дата закінчення строку дії Договору.     
3.3. Страховий тариф за Договором за кожним видом страхування, розрахується як співвідношення страхового платежу, зазначеного в частині А 
Договору за таким видом страхування, до страхової суми, зазначеної в частині А Договору за цим же видом страхування.  
3.4. Загальний страховий платіж, зазначений в частині А Договору, повинен бути сплачений Страхувальником Страховику в повному обсязі в строк 
до 00 годин 00 хвилин за київським часом дати, що зазначена у Частині А Договору як дата початку строку дії Договору. 
 
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 

4.1. Страхувальник/Застрахована особа має право: 

4.1.1. отримати страхове відшкодування (послуги) в обсязі, в строк та в порядку, обумовленому полісом; 
4.1.2. одержати дублікат страхового полісу у разі втрати оригіналу.  
4.2. Страхувальник/Застрахована зобов’язаний: 

4.2.1. при укладанні Договору надати Страховику достовірну інформацію, що має значення для визначення ступеня ризику, про мету поїздки, 
характер передбачуваної роботи, участі в спортивних заходах тощо;  
4.2.3. повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо предмету цього Договору;  
4.2.4. запобігати необгрунтованим витратам, користуючись порадами Сервісної компанії та Страховика; 
4.2.5. давати згоду на всі необхідні обстеження, надавати всі необхідні документи та інформацію з метою встановлення причин події, розміру 
витрат; 

https://strahovka-24.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/propozytsiya-turyzm.pdf
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4.2.6. звільнити лікаря, що здійснює обстеження або лікування Застрахованої особи, від дотримання лікарської таємниці при наданні інформації 
Страховику Страховику та/або Сервісній компанії;  
4.2.5. при настанні Події, діяти в порядку і на умовах, передбачених п. 22 Договору. 
4.3. Страховик має право: 

4.3.1. запитувати будь-яку інформацію, що має відношення до предмета страхування, як у Страхувальника та (або) у Застрахованої особи, так і у 
організацій, які володіють інформацією про обставини події, що сталася із Застрахованою особою (медичні заклади, Сервісна компанія, компетентні 
органи та ін.);  
4.3.2. перевіряти повідомлену Страхувальником інформацію та виконання ним умов Договору;  
4.3.3. відмовити повністю або частково у виплаті страхового відшкодування у разі невиконання або неналежного виконання Страхувальником/ 
Застрахованою особою умов Договору та Правил страхування;  
4.3.4. відстрочити страхову виплату до зясування обставин випадку при виникненні обгрунтованих сумнівів з приводу інофрмації, що надається 

Страхувальником; 
4.3.5. перевіряти всі надані документи та при необхідності проводити медичне обстеження Застрахованої особи.  
4.4. Страховик зобов’язаний: 

4.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами страхування;  
4.4.2.   при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування згідно з умовами Договору;  
4.4.3. тримати в таємниці інофрмацію про Страхувальника/Застраховану особу та його/її майновий стан за винятком випадків, передбачених 

чинним законодавством України. 
  

5. СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ  
5.1. Страховим випадком в частині страхування медичних витрат є подія, яка відбулася, і з настанням якої виникає обов`язок Страховика сплатити 
вартість, що були надані Застрахованій особі під час перебування за кордоном у разі настання: нещасного випадку, раптової гострої хвороби 
Застрахованої особи, загострення хронічної хвороби, смерті, а також інших непередбачуваних подій, наведених у Програмах страхування (п. 20 
Договору), які сталися під час перебування Застрахованої особи на вказаній у Договорі території страхування в період дії Договору та призвели до 
витрат майнового характеру. 
Страхові ризики, на випадок яких проводиться страхування, \наступні події: 

- Хвороба Застрахованої особи; 
- Хворобоа Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку; 
- Смерть Застрахованої особи внаслідок хвороби під час перебування у медичній установі.  

5.2. Страховими випадками є документально підтверджені події відповідно до умов Договору та Правил, що відбулися під час дії Договору 

страхування, з настанням яких виникає обовязок Страховика виплатити страхове відшкодування та витрати, повязані з: 
- необхідним медичним обстеженням, візитом лікаря, амбулаторним та стаціонарним лікуванням; 

- транспортуванням до медичної установи та репатриацією на випадок гострої хвороби; 

- репатриацією на випадок смерті; 
- невідкладної стоматологічної допомоги на суму до 150 USD; 

- візитом третьої особи у випадку перебування в медичній установі більше 10 днів; 

- достроковим поверненням у випадку смерті найближчих родичів (чоловіка, дружини, дітей та батьків); 
- наданням можливості звязку з адвокатом (без оплати його послуг); 

- наданням допомоги у порушення справи по захисту прав Застрахованої особи, якщо нещасний випадок стався з вини третьої особи; 

- наданням сервісної допомоги у випадку втрати багажу, внаслідок настання страхового випадку; 
- передачею термінових повідомлень, повязаних із страховим випадком; 

- наданням допомоги на суму не більше 200 USD при втраті документів, внаслідок настання страхового випадку; 

- наданням допомоги при виході із ладу власного автотранспорту не повязаного з ДТП чи хвороби водія; 
- організацією доставки всіх пасажирів до місця призначення у країні перебування; 

- наданням та оплатою послуг іншого водія; 

- раптовою та непередбаченою подією, що виникла незалежно від волі Застрахованої особи, яка призвела до травми, захворювання або смерті 
Застрахованої особи.  
5.3. Страховим випадком не визнається і страхове відшкодування не виплачується у разі звернення Застрахованої особи до медичної установи у 

звязку з:  
5.3.1. Захворюванням інфекційними хворобами під час оголошення епідемії та пандемії, якщо це обумовлено введенням надзвичайного стану.  
5.3.2. Захворюваннями, травмами та отруєннями, які повязані з вживанням алкогольних, наркотичних та токсичних речовин, ліків без призначення 
лікаря, самолікуванням, тощо.  
5.3.3. Захворюваннями, що виникли внаслідок навмисного заподіяння шкоди своєму здоровю.  
5.3.4. Спробою самогубства, за винятком тих випадків, коли Застрахована особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб.  
5.3.5. Хронічними захворюваннями, на які Застрахована особа хворіла на час укладання Договору страхування, крім випадків їх загостреня чи 
ускладнення.  
5.3.6. Венеричними хворобами, крім випадків зараження у медичній установі під час дії Договору страхування.  
5.3.7. Захворюваннями та нещасними випадками, внаслідок участі Застрахованої особи у протиправних діях.  
5.3.8. Вродженими та генетичними вадами організму, дефектів та аномалій.  
5.3.9. Спадковими захворюваннями.  
5.3.10. Стоматологічним протезуванням та стоматологічною косметологією. 
5.3.11. Лікуванням порушень мови.  
5.3.12. Захворюваннями, повязаними з пластичними операціями та ускладненнями після таких операцій, якщо це не повязано зі страховим 
випадком.  
5.3.13. Лікуванням, яке не було призначене лікарем.  
5.3.14. Лікарським обстеженням, якщо немає ніякого погіршення стану здоровя, включаючи діагностику (медкомісія водії, призовників та 

допризовників, отримання дозволу на носіння зброї, тощо).  
5.3.15. Діагностуванням, яке проводилося без направлення лікаря.  
5.3.16. Корекцією зору.  
5.3.17. Дослідженнями зору з метою призначення лінз чи окулярів, крім випадків порушення зору внаслідок нещасного випадку.   
5.4. Страховик не організовує і не оплачує вартість наданої Застрахованій особі медичної допомоги у звязку з:  
5.4.1. Онкологічними захворюваннями (включаючи обстеження після їх виявлення).  
5.4.2. Гострою та хронічною променевою хворобою та інших уражень іонізуючим опроміненням. 
5.4.3. Захворюванням опорно-рухового апарату, що призводить до порушення рухових функцій, в тому числі деформуючих артрозів, 
остеохондрозів, остеопорозів та ін. 
5.4.4. Злоякісним захворюванням крові та кровотворної системи. 
5.4.5. Захворюванням, повязаним з конституцією організму (алергічні діатези, сінна лихоманка та ін.). 
5.4.6. Захворюванням ендокринної системи та хвороб обміну речовин (подагра, цукровий діабет та його ускладнення).  
5.4.7. Неврозами, хронічною нирковою недостатністю незалежно від першопричини, амілоїдозу нирок. 
5.4.8. Хворобою Паркінсона, розсіяним склерозом, церебросклерозом, хореєю. 



5.4.9. Цирозом печінки, вірусним гепатитом (хвороба Боткіна), сиворотковим гепатитом. 
5.4.10. Облітеруючим ендартеріїтом, хворобою Рейно, елефантіазом. 
5.4.11. Неспецифічним виразковим колітом. 
5.4.12. Лікуванням порушень менструально-оваріального циклу, гормональними препаратами, жіночого та чоловічого безпліддя, жіночого та 
чоловічого клімактеричного синдрому, імпотенції, підбору методів контрацепції, встановленням та видаленням внутрішньоматкових спіралей. 
5.4.13. Нормальною вагітністю та пологами, крім випадків кесаревого розтину по життєвим показникам. 
5.4.14. Проведенням штучного переривання вагітності. 

5.4.15. Оперативним втручанням, повязаним з пересадкою органів, тканин, кісткового мозку, замороженню та пересадкою живих клітин, в тому 
числі штучного запліднення, зміною статі, ендопротезуванням судин і клапанів, реконструктивних пластичних операцій, варікозу, тромбофлебіту з 
трофічними порушеннями, видалення колоїдних рубців та ін. 
5.4.16. Виконанням Застрахованій особі косметичних операцій за бажанням (не по медичним показникам). 
5.4.17. Органічними захворюваннями головного та спинного мозку, периферійною нервовою системою, нервово-мязовим захворюванням, 

вродженими мієлопатією та демієлінізуючим захворюваннями, сирінгомієлією. 
5.4.18.Наявністю ендогенних психічних захворювань, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, а також травм від нещасних випадків і соматичних 
хвороб, що викликані цими захворюваннями або виникли в стані алкогольного, наркотичного або токсичного спяніння. 
5.4.19. Нетрадиційними методами лікування і діагностики (по Фоллю, гіпноз, гомеопатичне лікування, рефлексотерапія, мануальна терапія, 
фітотерапія, іридодіагностика, тощо). 
5.4.20. Сифілісом, синдромом набутого імунодефіциту (СНІД), у тому числі human T-cell lymphatropic virus type (HTLV), lymphadenopathy associated 
virus (LAV) та/або захворювань, які є мутацією чи варіацією СНІДу або будь-якого іншого синдрому з відповідним найменуванням. 
5.4.21.Лепрою, алопецією, нейрофіброматозом, кератодермією, псоріазом, пухирчатком, склеродермією, червоним вовчком.  
5.5. Послуги по організації медичної допомоги в усіх вищеперелічених випадках можуть бути розглянуті як додаткові, після узгодження сторін. 
5.6. Не оплачуються Страховиком витрати, повязані з: 
5.6.1. Лікуванням, що не призначене лікарем. 
5.6.2. Лікуванням, наданням послуг або товарів, які є необхідними з медичної точки зору для діагностування або лікування захворювання. 
5.6.3. Необгрунтованою спеціалізацією Застрахованої особи в стаціонар, крім випадків, повязаних з труднощами у встановлення клінічного 
діагнозу. 
5.6.4. Корекцією ваги або хірургічним лікуванням ожиріння. 
5.6.5. Використанням і підбором медичних пристроїв або пристосувань, що коригують (окулярів, контактних лінз, слухових пристроїв, слухових 
імплантів, тощо) або повязані з протезуванням. 
5.6.6. Використанням будь-якого медикаменту або наркотику без призначення лікаря. 
5.6.7. Перебуванням у стаціонарі дял рішення про призначення опіки. 
5.6.8. Будь-яким захворюванням або травмою в період проходження Застрахованою особою  термінової служби в Збройних силах. 
5.6.9. Наданням додаткового комфорту, а саме: телевізора, кондиціонера, послуг перукаря, косметолога, масажиста та ін. 
5.6.10. Отриманням медичних послуг, що не передбачені Програмами страхування. 
5.7. Страховик не сплачує ватрість допоміжних засобів (протезів, милиць, інвалідних колясок тощо), а також пошук та доставку органів для 
трансплантації. 
5.8. Не приймаються на страхування: 
5.8.1. Особи, вік яких на момент закінчення строку дії Договору страхування перевищує 80 років. 
5.8.2. Особи, які знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкіро-венерологічних диспансерах. 
5.9. Не можуть бути застраховані: 
5.9.1.Недієздатні фізичні особи, визнані такими у встановленому чинним законодавством України порядку. 
5.9.2. Особи, що страждають тяжкими нервовими захворюваннями (пухлина головного мозку, пухлини спинного мозку та хребетного стовпа, 
поразки нервової системи при злоякісних новоутвореннях, смерть мозку, травми хребетного стовпа та спинного мозку, гостре порушення мозкового 
кровообігу (інсульт), енцефаліт гострий некротичний, СНІД, а також психічно хворі). 
5.9.3. Інваліди 1-2 групи. 
5.10. Якщо Застрахована особа під час дії  Договору страхування стала особою, що не може бути застрахована відповідно до Правил, Договір 
страхування припиняється з ініціативи Страховика. 
5.11. Страховик звільняється від виплати страхової суми, якщо страхові випадки: 
5.11.1. Сталися при спробі вчинення чи вчиненні Застрахованою особою  протиправних дій. 
5.11.2. Безпосередньо або іншим чином повязані з військовими діями будь-якого роду. 
5.11.3. Сталися внаслідок громадскьих заворушень, якщо Застрахована особа бере в них участь, за виключенням виконання ним службових 
обовязків. 
5.11.4. Повязані з порушенням свідомості чи істотним погіршенням психічного стану Застрахованої особи під впливом алкоголю, наркотиків, 
токсичних препаратів, а також медикаментів, що приймаються не за призначенням лікаря. 
5.11.5. Викликані тілесними або іншими ушкодженнями здоровя при самолікуванні або при лікуванні Застрахованої особифахівцем, що не має 
відповідної медичної освіти. 
5.11.6. Сталися при вчиненні Застрахованою особою самогубства чи спроби самогубства.  
  

6. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ  
6.1. Страховими випадками в частині страхування від нещасних випадків є наступні події, які мали місце під час дії Договору страхування: 
6.1.1. Тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку. 
6.1.2. Стійка втрата працездатності внаслідок нещасного випадку, часткова втрата або функціональна непридатність органів внаслідок нещасного 
випадку. 
6.1.3. Смерть внаслідок нещасного випадку.  
6.2. Під нещасним випадком слід розуміти: раптову, випадкову, короткочасну подію, що фактично відбулася і внаслідок якої настав розлад здоровя 
(травматичне пошкодження, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), 
недоброякісними харчовими продуктами, за винятком харчової токсикоінфекції (сальмонельозу, дизентирії), ліками; захворювання кліщовим 
енцефалітом або поліомієлітом; розриви (поранення) органів або їх видалення внаслідок неправильних медичних маніпуляцій Застрахованої особи 
або її смерть. 

6.3. Між нещасним випадком та розладом здоровя (втратою працездатності) або смертю Застрахованої особи повинен убти встановлений прямий 
причинний зв'язок.  
6.3. Не можуть бути застрахованими особи, визнані у встановленому порядку недієздатними. 

6.4. Не можуть бути застраховані особи: 
6.4.1. Що страждають наступними захворюваннями: пухлина головного мозку, пухлини спинного мозку та хребетного стовпа, онкологічні 

захворювання, ураження невової системи при злоякісних новоутвореннях, смерть мозку, травма хребетного стовпа та спинного мозку, гостре 

порушення мозкового кровообігу (інсуль), енцефаліт. 
6.4.2. ВІЛ-інфіковані. 

6.4.3. Що знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерах. 
6.5. Не відноситься до страхового випадку Подія, що відбулася внаслідок:  
6.5.1. Вчинення або спроби вчинення Застрахованою особою протиправних дій.  
6.5.2. Дій Застрахованої особи в стані алкогольного, наркотичного або токсичного спяніння.  



6.5.3. Самогубства або спроби самогубства Застрахованою особою, за винятком тих випадків, коли Застрахована особа була доведена до такого 
стану протиправними діями третіх осіб, підтвердженими документами компетентних органів. 
6.5.4. Вчинення Вигодонабувачем – спадкоємцем Застрахованої особи протиправних дій, що призвели до загибелі або смерті Застрахованої особи. 
6.5.5. Навмисного спричинення Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень незалежно від її психічного стану. 
6.5.6.  Самолікування або лікування особою, що не має медичної освіти. 
6.5.7. Порушення Застрахованою особою правил техніки безпеки праці, правил протипожежної безпеки, правил дорожнього руху. 
6.5.8. Керування Застрахованою особою будь-яким транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного спяніння, чи 
знаходячись під впливом дії лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу при керуванні ТЗ, у хворобливому стані, у стані 
стомлення, а також без наявності належного свідоцтва на право керування ТЗ відповідної категорії та медичного дозволу або передачі управління 
ТЗ особі, яка не мала права на керування таким транспортним засобом. 
6.6. Страховик не надає страховий захист, якщо нещасний випадок стався: 
6.6.1. Під час надзвичайного, особливого чи військового стану, оголошеного органами влади в країні, або на території дії Договору страхування. 
6.6.2. Під час громадських заворушень, революції, заколоту, повстання, страйку, путчу, локауту або терористичного акту, за винятком випадків, 
коли Застрахована особа не приймала безпосередню участь в цих подіях і була визнана потерпілою. 
6.6.3. У випадку впливу іонізуючого випромінювання, у тому числі взаємодії з радіоактивними речовинами. 
6.6.4. У випадку стихійного лиха. 
6.6.5. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 
6.6.6. Внаслідок протиправних дій третіх осіб. 
6.7. Страховик не надає страховий захист у разі несприятливих наслідків діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів (включаючи інєкції 
ліків), які повязані з лікуванням, що здійснювалося з приводу  страхового випадку, який стався в період дії Договору страхування. 
6.8. При визнання Застрахованої особи в судовому порядку безвісно відсутньою або оголошення померлою страхова виплата не здійснюється. 
 

7. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ) ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  
7.1. У разі потреби отримання послуг, перш, ніж виконати будь-яку дію, Затсрахована особа повинная звернутися у будь-який час доби в 
Асистанський центр Сервісної компанії за телефонами, що вказані в Страховому полісі. Звертатися можна українською, російською та англійською 
мовами. 
7.2. При зверненні до Сервісної компанії Застрахована особа повинна повідомити: 
а) повністю своє прізвище, імя, номер, серію та термін дії полісу; 

б) місце свого перебування та номер контактного телефону; 
в) суть події, що трапилася, сповістити про необхідну допомогу; 
Застрахована особа зобовязана забезпечити представнику Страховика доступ до будь-якої необхідної йому інформації стосовно страхового випадку. 
7.3. У разі неможливості зателефонувати перед консультацією з лікарем або перед ектреною госпіталізацією Затсрахована особа, або особа, що 
представляє її інтереси, повинна негайно (як тільки стане можливо, але не пізніше 24 годин з моменту настання події) повідомити Асистанський 
центр Сервісної компанії. 
7.4. Для відшкодування понесених витрат, оплачених Страхувальником або Застрахованою особою самостійно, вона повинна протягом 10 діб з 
моменту повернення в Україну звернутися до Страховика для вирішення питання про відшкодувнаня медичних витрат з наданням пакету 
документів, визначеного Договором страхування. 
   

8. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  
8.1. Заява і документи, зазначені в цьому розділі (з додаванням перекладів оригіналів документів, складених мовами відмінними від української, 
англійської, російської мов), повинні бути надані Страховику не пізніше, ніж протягом 10 (десяти) календарних днів з дати повернення 
Застрахованої особи до місця постійного проживання з поїздки, під час якої стався страховий випадок. 

8.2. Для отримання страхової виплати в частині страхування медичних витрат Страховику необхідно надати: 

8.2.1. документ, що засвідчує особу Страхувальника (Застрахованої особи);  
8.2.2. заяву з викладенням обставин страхового випадку; 
8.2.3. оригіналу страхового поліса;  
8.2.4. оригінал довідки з медичного закладу (на фірмовому бланку закладу або з відповідним штампом) із зазначенням: прізвища пацієнта, 

заключного діагнозу, дати звернення за медичною допомогою, тривалості лікування, переліку наданих послуг, їх вартості та згагльної суми 

медичних витрат;  
8.2.5. рецепт, виписаний лікарем у звязку з даним захворюванням на придбання медикаментів зі штампом аптеки та зазначеною вартістю кожного 
препарату; 
8.2.6. документ, що підтверджує факт оплати за лікування, медикаменти та інші послуги (штамп про оплату, касовий чек, банківська квитанція із 
зазначенням суми на переказ тощо).  
8.3. Для отримання страхової виплати в частині страхування від нещасних випадків Страховику необхідно надати: 

8.3.1. письмову заяву від Страхувальника, Застрахованої особи або спадкоємця про настання нещасного випадку та його обставин;  
8.3.2. документи компетентних органів, що характеризують випадок, причину випадку, довідку про діагноз, про встановлення групи інвалідності, 

свідоцтво про смерть Застрахованої особи; 

8.3.3. документ, що посвідчує особу Страхувальника, Застрахованої особи, спадкоємця;  
8.3.4. документ, що підтверджує право на спадщину;  
8.3.5. оригінал страхового полісу.   
8.4. В разі виникнення сумнівів щодо причин, часу та інших факторів настання події Страховик має право вимагати надання інших документів, не 
зазначених у Договорі.  
8.5. Документи, передбачені цим розділом, повинні бути достовірні, подані в обсязі, якого вимагає Страховик, оформлені та засвідчені належним 
чином. Неподання цих документів (або їх подання неналежним чином) дає Страховику право відмовити у здійснені страхової виплати або 
відстрочити здійснення страхової виплати до отримання належним чином оформлених документів в частині, що не підтверджена цими 
документами. Про наявність таких невідповідностей, порушень Страховик повідомляє Застраховану особу (Вигодонабувача) в письмовій формі 
протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виявлення таких порушень.  
8.6. Якщо в місці дії Договору неможливо отримати документ, передбачений в цьому розділі, Страховикові повинен бути наданий документ, 
виданий в місці дії Договору, зміст якого по суті, інформаційному навантаженню та правовому статусу аналогічний суті, інформаційному 

навантаженню та правовому статусу документів, зазначених в цьому розділі. 
 

9. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ  
10.1. Страхова виплата здійснюється Страховиком на підставі заяви Застрахованої особи (Вигодонабувача) про здійснення страхової виплати та 
страхового акта, складеного Страховиком. У разі, якщо надання послуг, передбачених цим Договором, Застрахованій особі організовувала та 
оплачувала Асистуюча компанія Страховикові замість заяви надається Акт виконаних робіт.  
10.2. Рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхової виплати приймається Страховиком протягом 15 (пятнадцяти) робочих днів, з 
моменту надання Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем) усіх необхідних документів і відомостей про факт та причини 
настання Події та документів, що підтверджують ступінь ушкодження здоров’я чи смерть Застрахованої особи або розмір завданих збитків. Рішення 
про здійснення страхової виплати оформлюється страховим актом.  
10.3. Страхова виплата здійснюється Страховиком протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня складання страхового акту:  



10.3.1. на рахунок Асистуючої компанії, якщо допомогу Застрахованій особі організовувала та оплачувала Асистуюча компанія;   
10.3.2. Застрахованій особі у випадках, передбачених цим Договором;  
10.3.3. Спадкоємцям Застрахованої особи у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку. 
10.3.4. Потерпілим Третім особам.  
10.4. Розмір страхової виплати визначається:  
10.4.1. в розмірі фактичних та документально підтверджених витрат за надані Застрахованій особі медичні та/або інші послуги, за вирахуванням 
встановленої в Договорі франшизи та в межах встановленої в Договорі страхової суми та лімітів відповідальності, передбачених обраною 

Програмою страхування – в частині страхування Медичних витрат;  
10.4.2. згідно з Таблицею розмірів страхових виплат при тілесних ушкодженнях, отриманих Застрахованою особою в результаті нещасного випадку 
(Додаток 1 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків) при тілесному ушкодженні Застрахованої особи внаслідок нещасного 
випадку або у розмірі 100% страхової суми, встановленої для Застрахованої особи в частині страхування від нещасних випадків у разі смерті такої 
Застрахованої особи. Якщо нещасний випадок, який стався із Застрахованою особою, спричинив настання послідовності подій, передбачених п.6.1 
Договору, то розмір страхової виплати по кожному черговому страховому випадку з цієї послідовності зменшується на суму страхової виплати, 
раніше здійсненої Страховиком в зв’язку з цим нещасним випадком – в частині страхування від Нещасних випадків;    
10.5. Після здійснення страхової виплати страхова сума зменшується на розмір такої виплати. Загальна сума страхових виплат по одній 
Застрахованій особі не може перевищувати страхову суму, встановлену для такої Застрахованої особи у Договорі. 
   

10. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ 

10.1.   Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник (Застрахована особа):  
10.1.1. протягом 3 (трьох) робочих днів не повідомив Страховика про настання страхового випадку;  
10.1.2. перешкоджає проведенню додаткового медичного огляду лікарю, призначеному Страховиком;  
10.1.3. не надав необхідні документи та відомості, які підтверждують настання страхового випадку; 

10.1.4. умисно надав Страховику завідомо неправдиві відомості про обставини, повязані з настанням страхового випадку;  
10.1.5. здійснив навмисні дії, які призвели до настання страхового випадку. Зазначене не розповсюджується на дії, які повязані з виконанням 
Страхувальником громадянського чи службового обовязку або здійснені в стані необхідної оборони (без перевищення її меж), або вчинені для 
захисту майна, життя, здоровя, честі, гідності та ділової репутації. Дії Страхувальника кваліфікуються відповідно до норм чинного законодавства 
України;  
10.1.6. під час укладення Договору страхування надав заздалегідь неправдиву та недостовірну інформацію про стан здоровя Застрахованої особи; 

10.1.7. при необхідності отримання медичних послуг не звернувся до асистуючої компанії, визначеної Договором страхування. 
10.1.8. під час лікування не  дотримувся рекомендацій та призначень лікаря, правио розпорядку та режиму роботи медичної установи, в якому 

Застрахованій особі надавалася медична допомога. 
10.1.9. отримав повне відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні. 

10.1.10. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Договором страхування. 

10.2. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Застрахованою особою отримані медичні послуги, що не 
передбачені Договором страхування або якщо Застрахованою особою були отримані медичні послуги в установі охорони здоровя, не передбачених 

Договором страхування та без попереднього узгодження зі Страховиком.  

10.3. Рішення про відмову у здійсненні страхової виплати приймається Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання всіх 
необхідних документів, передбачених Правилами та Договором страхування. 

   
11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ  

11.1. Зміна умов Договору можлива лише при взаємному погодженні сторін і підлягає оформленню у формі додаткової угоди до Договору, яка з 
моменту підписання її Сторонами стає невід’ємною частиною цього Договору.  
11.2. Дія цього Договору припиняється за згодою Сторін, а також у разі:  
11.2.1. закінчення терміну дії Договору; 
11.2.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;  
11.2.3. прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним. 
11.3. Дію цього Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика згідно з чинним законодавством України.  
11.4. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов’язана повідомити іншу письмово не пізніше ніж за 30 (тридцять) 
календарних днів до дати припинення дії цього Договору. 
11.5. При достроковому припиненні дії цього Договору розрахунки Сторін здійснюються відповідно до вимог ст. 28 Закону України «Про 
страхування» з урахуванням нормативу витрат на ведення справи 40% від страхового тарифу.  

12. ІНШІ УМОВИ  
12.1. Страховик є платником податку на прибуток підприємств за ставкою, встановленою в п.136.1. з урахуванням особливостей оподаткування 
Страховика, визначених в п.136.2.1. та в п.136.2.2. Податкового кодексу України.  
12.2. Підписанням цього Договору Страхувальник (якщо ним є фізична особа, в т.ч. підприємець):  
12.2.1. підтверджує, що проінформований та отримав повідомлення від ПрАТ «СК «ОСТРА» про володільця персональних даних, склад та зміст 
зібраних персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних, осіб, яким 
передаються персональні дані;  
12.2.2. надає однозначну згоду протягом всього строку існування Страховика: на обробку персональних даних, в тому числі таких, що стосуються 
притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються стану 
здоров’я, біометричних, без встановлення будь-яких обмежень права Страховика на їх обробку, а також дає згоду на передання Страховиком 
персональних даних будь-якими каналами зв’язку третім особам, які прямо чи опосередковано мають відношення щодо укладення, виконання або 
припинення дії цього Договору, розпорядникам персональних даних. Страхувальник посвідчує, що додаткового повідомлення про передачу 
персональних даних, не вимагається.  
12.3. Підписанням цього Договору Страхувальник:  
12.3.1. підтверджує та визнає, що до укладання цього Договору на виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг», Страховик надав без нав’язування придбання послуги, а Страхувальник отримав та ознайомився з всією 

інформацією в обсязі та в порядку, що передбачені частиною 2 статті 12 вказаного в цьому пункті закону; надана інформація є повною та 
достатньою для правильного розуміння суті фінансових послуг, що надаються Страховиком, а також є доступною в місцях обслуговування клієнтів 
Страховика;  
12.3.2. надає згоду Страховику на фіксацію та запис інформації, отриманої від Страхувальника (Експлуатантів) (в тому числі телефонних розмов), 
що була надана з метою виконання зобов’язань за цим Договором, а також на її використання будь-якою зі Сторін для вирішення спірних ситуацій 
та як доказів у суді, або державних контролюючих чи правоохоронних органах;  
12.3.3. погоджується отримувати інформацію стосовно виконання Сторонами умов цього Договору (здійснення страхової виплати, переукладання 
договору тощо), на отримання інформації рекламного характеру про послуги Страховика, шляхом надсилання sms-повідомлень на номер телефону, 
вказаний в цьому Договорі.  
12.4. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати отримувачу страхової виплати пені в 
розмірі 0,01% від суми страхового відшкодування за кожний день прострочення.  



12.5. За невиконання або неналежне виконання інших зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність у порядку, 
передбаченому чинним законодавством України.  
12.6. Сторони звільняються від відповідальності, якщо причиною невиконання або неналежного виконання обов’язків стали обставини 
непереборної сили (військові дії, масові безладдя, зміни законодавства).  
13.7. Всі спори щодо невиконання або неналежного виконання умов цього Договору вирішуються шляхом переговорів та, при необхідності, із 
залученням незалежних експертів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до 
законодавства України.  
13.8. У випадках, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються Правилами, а також іншими законодавчими актами України.  
13.9. Усі терміни, що використовуються в Договорі та визначення яких ним не обумовлено, визначені у Правилах та законодавстві України. Якщо 
значення терміну (найменування або поняття) не обумовлено Договором та не може бути визначено, виходячи з Правил чи законодавства, то таке 
найменування або поняття використовується у своєму звичайному лексичному значенні. 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 1 

 

ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ 
 
 

Поліс за програмою «А». 
Послуги невідкладної медичної допомоги Застрахованій особі: 

o сплата медичних витрат (за необхідне медичне обстеження, візит лікаря, амбулаторне та стаціонарне лікування); 
o транспортування в медичний заклад та репатріація на випадок гострої хваороби; 
o репатріація на випадок смерті; 
o невідкладна стоматологічна допомога на суму до 150 USD. 

 
 
 
 

 
Поліс за програмою «В» - надаються ті ж послуги, що і за програмою «А», а також додаткові послуги: 

o візит третьої особи у випадку перебування в лікарні Застрахованої особи більше, як 10 діб; 
o дострокове повернення Застрахованої особи у випадку смерті найближчих родичів (чоловіка, дружини, дітей та батьків); 
o евакуація дітей Застрахованої особи. 

 
 

 
 
 

Поліс за програмою «С» - надаються ті ж послуги, що і за програмою «В», а також додаткові послуги: 
o наданні можливості зв`язку з адвокатом (без оплати його послуг); 
o надання допомоги у порушенні справи по захисту прав Застрахованої особи, якщо нещасний випадок стався з вини третьої 

особи; 
Надання адміністративної допомоги: 

o сервісна допомога у випадку втрати багажу; 
o передача термінових повідомлень, пов`язаних зі страховим випадком; 
o - при втраті документів – надання допомоги на суму до 200 USD. 

 
 
 

 

Поліс за програмою «D» - надаються ті ж послуги, що і за програмою «С», а також додаткові послуги: 
  Забезпечення допомоги при поломці власного автотранспорту та хворобі водія: 

o організація доставки всіх пасажирів до місця призначення у країні перебування; 
o надання та сплата послуг іншого водія. 
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