
CONDITIONS FOR VOLUNTARILY MEDICAL CHARGES INSURANCE % of insured
amount

Programs
A В c

medical services provided in the stationary medical establishment 100% + + +

ambulatory / polyclinic medical services 100% + + +

providing medicines by doctor's prescription 100% + + +

dental medical services caused by sharp infl ammation a tooth and/or oral tissues or jaw maim * 0,5% + + +

maternity rescue emergency care up to the seventh months of pregnancy 100% + + +

medical transportation of the Insured person by an ambulance to medical establishment 100% + + +

medical evacuation/repatriation of the Insured person from the country of sojourn to medical establishment, the nearest to international airport or 
nearest to the point border crossing to the country of the permanent dwelling 100% + + +

charges for an accompanying person in case of evacuation/repatriation of Insured person* 3,0% + + +

charges for the body repatriation, if death of the Insured person comes as a result of accident or sudden disease 100,0% + + +

charges for funeral and ceremonial services while the Insured person bury outside the country of the permanent dwelling * 3,0% + + +

charges for sending urgent messages, related to the accident insured * 0,2% + + +

charges for passage to the place of hospitalization and in reverse direction for one next of blood of the Insured person from the country of the 
permanent dwelling of the Insured person (wife, husband, adult child, father, mother, brother, sister) * 3,0% - + +

charges for the Insured person child (children) under age 15 transporting and in the case of necessity for their accompaniment to the residence 
permanent, if the Insured person is hospitalized to medical establishment and there are no adults (by age over 18 years) around * 3,0% - + +

charges for the Insured person transportation to destination in the countries of sojourn or returning to the country of the permanent dwelling in the 
case of failure, car accident etc. with the vehicle *

1,0% - - +

charges for driver services granted (only in the European countries) in case the Insured person unable to manage the vehicle due to medical state * 1,0% - - +

charges for vehicle towing, unapt for motion, to the nearest technical service or parking place station * 1,0% - - +

charges for repair and delivery of spare parts into place of accident* 1,0% - - +



CONDITIONS FOR VOLUNTARILY MEDICAL CHARGES INSURANCE % of insured
amount

Programs
A В c

CONDITIONS OF VOLUNTARILY ACCIDENT INSURANCE X

death of the Insured person as a result of accident 100%

temporal loss of capacity by the Insured person as a result of accident (for every days) 0,5%

CONDITIONS OF VOLUNTARILY LIABILITY BEFORE THE THIRD PERSONS INSURANCE X

losses compensation caused for Third person’s life and health 50,0%

losses compensation caused to the Third person’s property 50,0%

additional charges for legal services related to detention/arrest of the Insured person, privation of his freedom, threat of origin of such cases, and also 
processing of offi cial claims (court claims),by the third persons *

2,0%

CONDITIONS OF VOLUNTARILY LUGGAGE INSURANCE X

elimination or damage of the luggage while its transportation by an offi cial carrier 60,0%

luggage loss while its transportation by an offi cial carrier, but not more than 10 USD/EUR/ or other currency which is mentioned in the insurance contract 
for 1 kg of luggage

30,0%

carry-on baggage theft and expenses for temporal documents receipt which certify person or bank’s payment card proceeding 10,0%

additional charges for acquisition of daily necessities commodities in the case of luggage delay while its transportation by an offi cial carrier * 5,0%

 * for these types of charges the fi xed limit of sum insured



УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ % страхової
суми

Програми
А В С

медичні послуги, які надаються в стаціонарних медичних закладах 100% + + +

амбулаторно-поліклінічні медичні послуги 100% + + +

забезпечення медикаментами за призначенням лікаря 100% + + +

стоматологічні медичні послуги обумовлені гострим запаленням зубу та/або оточуючих зуб тканин або щелепною травмою * 0,5% + + +

медичні послуги з невідкладної пологової допомоги до сьомого місяця вагітності 100% + + +

медичне транспортування Застрахованої особи машиною швидкої допомоги до медичного закладу; 100% + + +

медична евакуація/репатріація Застрахованої особи з країни тимчасового перебування до медичного закладу, найближчого до міжнародного 
аеропорту або найближчого до пункту перетину кордону у країні постійного проживання 100% + + +

витрати на супроводжуючу особу при евакуації/репатріації Застрахованої особи* 3,0% + + +

витрати по репатріації тіла, якщо внаслідок нещасного випадку або раптового захворювання настає смерть Застрахованої особи 100,0% + + +

витрати на поховання та ритуальні послуги при похованні Застрахованої особи за межами країни постійного проживання * 3,0% + + +

витрати на передачу термінових повідомлень, пов'язаних зі страховим випадком * 0,2% + + +

витрати на проїзд до місця госпіталізації та в зворотному напрямку одного з близьких родичів Застрахованої особи з країни постійного 
проживання Застрахованої особи (дружини, чоловіка, повнолітньої дитини, батька, матері, рідного брата, сестри) * 3,0% + +

витрати на транспортування дитини (дітей) Застрахованої особи віком до 15 років та у разі необхідності на її (їх) супровід до місця постій ного 
проживання, якщо Застраховану особу госпіталізовано до медичного закладу і немає дорослого (віком понад 18 років) близького родича * 3,0% - + +

витрати з доставки Застрахованої особи до місця призначення у країнах тимчасового перебування або повернення до країни постійного 
проживання у разі аварії, ДТП тощо із засобом перевезення * 1,0% - -

витрати на надання послуг іншого водія (тільки у країнах Європи) у випадку, якщо Застрахована особа, у зв'язку із розладом медичного стану 
не здатна керувати транспортним засобом * 1,0% - - +

витрати на буксирування транспортного засобу, непридатного до руху, до найближчої станції технічного обслуговування або автостоянки * 1,0% - - +

витрати на ремонт і доставку запасних частин на місце аварії* 1,0% - - +



УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ % страхової
суми

Програми
А В С

УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ X

смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку 100%

тимчасова втрата працездатності Застрахованою особою внаслідок нещасного випадку (за кожну добу) 0,5%

УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ X

відшкодовується шкода, заподіяна життю і здоров’ю Третіх осіб 50,0%

відшкодовується шкода, заподіяна майну Третіх осіб 50,0%

додаткові витрати на юридичні послуги, що пов’язані із затриманням/арештом Застрахованої особи, позбавленням його волі, загрозою виникнення 
таких випадків, а також пред’явленням офіційних претензій (судових позовів) третіми особами * 2,0%

УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ БАГАЖУ X

знищення або пошкодження багажу під час його перевезенням офіційним перевізником 60,0%

втрата багажу під час його перевезення офіційним перевізником, але не більше 10 доларів США/Євро/інша грошова одиниця, що визначена 
Договором страхування за 1 кг багажу 30,0%

викрадення шляхом крадіжки ручної поклажі та витрати на отримання тимчасових документів, що посвідчують особу або поновлення банківської 
платіжної картки

10,0%

додаткові витрати на придбання товарів першої необхідності у разі затримки багажу під час його перевезення офіційним перевізником * 5,0%

 * за цими видами витрат встановлений лїміт  страхової суми
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13. GENERAL
13.1. This Agreement of voluntarily medical charges insurance in the countries of sojourn (farther – insurance agrement) 
 is concluded in accordance with Law of Ukraine “About the insurance” and:
13.1.1. Rules of the voluntarily medical charges insurance;
13.1.2. Rules of the voluntarily accidents insurance;
13.1.3.  Rules of the voluntarily liability before the third persons insurance;
13.1.4.  Rules of voluntarily load and luggage insurance;
13.2. This insurance agreement is complex and includes such types of insurance:
13.2.1.  the voluntarily medical charges insurance (farther – “Medical charges”);
13.2.2.  the voluntarily against accidents insurance (farther – “Accident”);
13.2.3. the voluntarily liability before the third persons insurance (farther – “Liability “);
13.2.4.  the voluntarily luggage insurance (farther – “Luggage”);
13.3.  The Insurance agreement with the terms of insurance “Liability”, Luggage”, “Financial charges” should include
 insurance of medical charges and insurance accident obligatory.
13.4.  With the purpose of the Insurance agreement conditions implementation the Insurer concluded an agreement about 
 grant of services organization with the Service company (assistance company) indicated in this insurance agreement.

14.   THE SUBJECT OF THE INSURANCE AGREEMENT

14.1.  The subject of the insurance agreement is the property interests of Insure (Insured person), which do not confl ict 
 with a law, related with:
14.1.1.  life and health;
14.1.2. life, health and capacity;
14.1.3.  the compensation of the caused harm for life or health of the persons, to their property and to property of the legal entities;
14.1.4.  domain, usage and disposing of property transported as a luggage and reimbursement of losses as a result of 
 elimination, loss or damage of the luggage;

TERMS OF MEDICAL CHARGES INSURANCE

15.  TERMS AND DETEFINITIONS
In this Insurance agreement terms and detefi nitions are used in such sense:
Close relative is a husband/wife, father, mother, child, brother or sister of the Insured person.
Acute pain is a reaction of the nervous system of man for an external or internal irritant, which in the case of fi rst aid absence 
can cause pain shock which will threat to the life of the Insured person.
Acute disease is the sudden, sharp worsening of the medical condition popped up for the fully healthy Insured person, origin 
reasons of which in any way are unconnected with the medical condition of the Insured person at the moment of medical 
state worsening.
Life and health risks is a situation or medical condition of the Insured person when the fi rst aid absence may cause the 
considerable and protracted disorder of body functions or separate organs, appearances of heavy complications as a result of 
acute disease or death of the Insured person.

Disease recrudescence is strengthening of abnormal development and/or symptoms of chronic illness (without the origin 
of new illness) for the Insured person which may cause the temporal loss of capacity, disability or death, and requires the 
immediate medical care.
Disease – worsening for the Insured person of bodily and/or psychical condition of health with the presence of signs of 
pathological character with physiology and/or structural changes at organ or tissue level is caused internal or external reasons, 
which results in the parafunction of organism with authenticity of origin of temporal loss of capacity, disability or offensive of 
death, and needs grant of medical services and related services. A disease is one of possible varieties of the medical state.
Full-time residence country is a country, where the Insured person lives totally no less than 183 days in a calendar year
A country of sojourn is a country other than full-time residence country (foreign country), where the Insured person tem-
porally stay while the insurance agreement validity less than 183 days in a calendar year from the day of entrance on the ter-
ritory. During the insurance agreement validity the Insured person can visit a few countries of sojourn herewith the insurance 
agreement will operate through the territory of every country.
Insured amount limit is a money amount which the Insurer according to the agreement conditions obliged to pay the as an
insurance compensation when the insured accident happened for separate type of medical services.
Medical charges are the charges for medical (or related) services cost payment.
Medical service is an action which has a cost estimation, related to the medical condition of the Insured person and requires med-
ical or other medical establishment personnel or service company (assistance company). To medical services, in particular, belong:

• diagnostics;
•  advisory medical services;
•  checkup and treatment in dispensary or polyclinic;
•  checkup and treatment in hospital;
•  organization and grant of ambulance services and the next hospitalization in the case of necessity;
•  organization and grant of dental emergency medicine including the therapeutic, surgical;
•  organization of medications providing (medicines);
•  organization and grant of medical services to pregnant up to the seventh months of pregnancy;
•  services, related to the stay in medical and synteretic establishments, namely: feeding, bed upkeep costs etc.;
•  medical evacuation, medical transporting;
•  other similar actions, related to the medical condition of the Insured person.

Medical condition is the medical description of the physical and/or psychical condition of the Insured person authorized by 
a doctor and confi rmed by primary and secondary documents from point of necessity to grant or not the medical or related 
services.
Medical evacuation is the Insured person transporting using the special transport and in accompaniment of medical person-
nel to medical establishment, where medical services should be given in case when such transporting is necessary due to the 
medical condition of the Insured person and the insurance agreement conditions.
Medical transporting is transporting of the Insured person and/or accompanying person to or from the medical establish-
ment because of the Insured person medical condition.
Intentional actions are the advised actions of Insure (Insured person) which could harm him (her) and/or to the third persons.
Accident – sudden, brief, unforeseen and independent from the Insure’s (Insured person) will occasion (maim, drowning, 
ambustion, lightning or electricity stroke; cold injury, frigorism, accidental acute intoxication by plants, food products excluding 
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food toxical infection /salmonellosis, dysentery etc./, by chemical agent/industrial or household/, by medicines; animal biteso, 
noxious insects, snakes), which actually took place during the insurance agreement validity and the disorder of health or death 
of Insure (Insured person) was as a result.
Journey is a movement of the Insured person by any vehicle within the limits of territory the insurance agreement valid from 
the point of departure to the point of arrival by a travel document or trip by vehicle belonging to the Insured person lawfully. 
Related services are the unmedical services: transport, legal, mechanical and other services, a necessity for which arises up 
for the Insured person during a journey as a result of insured accident and the grant of which the Service Company organizes 
and provides by the suppliers (medical establishments or other establishments).
Insurance program is a list of beforehand insurance conditions estimated, namely: types of medical charges, limits of 
amounts covered, additional conditions etc. which the Insured person accedes while insurance agreement signing and in case 
of insured accident the medical and additional services are granted to the Insured person. The insurance program may have 
a name distinguished from other.
Repatriation is an Insured person body transporting or accompanying person transportation in case of the Insured person 
death at the insured accident to the full-time residence indicated in the insurance agreement or to another place according to 
the conditions of the insurance agreement.
Service Company (Assistance Company) is a legal entity, person or person-businessman which provides the special coor-
dinating, controlling, organizational, consultating, transport and other related lawfully services and the Insurer has the cor-
responding agreement regarding medical services granting and payment to the Insured person after insured accident. Insured 
amount is a money amount limit indicated in the insurance agreement the Insurer obliged to pay as insurance compensation 
asamounted that the insured accident accrued.
Insurance compensation is a money amount paid by Insurer in case of insured accident accured and which can be equal 
the total insured amount or its part.
Insurance tariff is a rate of insurance payment from the unit of insured amount for the certain insurance period. 
Insurance risk is certain event in case of which insurance is conducted and which has signs of probability and chance of 
offensive.
Insured accident is an event covered in the insurance agreement ar ised and after which the insurer duty to recover medical 
expences arise.

16.  RISKS AND INSURED ACCIDENTS

16.1. According to the insurance agreement the insurance risk is a certain event insured which has features of probability 
 and chance of offensive, namely: 
16.1.1. a disease, disease recrudescence or acute disease happened unexpectedly and makes a threat for life and health 
 of the Insured person and needs immediate grant of medical services;
16.1.2. the change of the medical state of the Insured person which came in connection with an accident makes a threat 
 for life and health of the Insured person and needs immediate grant of medical services;
16.1.3. death of the Insured person due to disease or accident.
16.2.  An accident insured by this insurance agreement is an event, mentioned in article 16.1. of the insurance agreement, 
 that took place and resulted to medical charges of medical and related services cost payment covered by agreement, 
 provided to Insured person and with the offensive of which there is a duty of Insurer to carry out insurance payment.

17.  INSURANCE PROGRAMS
Insure (Insured person) chooses one of the following Insurance Programs determined in the Insurance agreement. 

17.1.  Program «A»
17.1.1.  By Program «A» Insurer compensates the borne medical charges of medical services caused by the sudden worsening 
 of the medical state of the Insured person due to disease, disease recrudescence, acute disease or accident which 
 make a threat to the life and health:medical services in the conditions of stationary medical establishment within 
 the limits of amount covered by insurance agreement, namely:
17.1.1.1. medical services in hospital within the limits of amount covered by insurance agreement, namely:
17.1.1.1.1.  treatment, including immediate operative interferences;
17.1.1.1.2. diagnostics and inspection;
17.1.1.1.3.  manipulation treatments and procedures;
17.1.1.1.4.  medications, including medicines;
17.1.1.1.5.  advisory services;
17.1.1.1.6.  a stay is in chambers (inc. reanimation);
17.1.1.1.7.  feed during a stay in a stationary medical establishment according to the standards accepted in medical establishment;
17.1.1.2.  Dispensary or polyclinic medical services provided by medical establishment or by a certifi cated doctor within 
 the limits of amount covered by insurance agreement, namely:
17.1.1.2.1.  advisories;
17.1.1.2.2.  diagnostics, researches;
17.1.1.2.3.  manipulation treatments;
17.1.1.2.4.  medicines, bandaging materials, fi xing facilities etc.;
17.1.1.2.5.  ambulance services.
17.1.1.3.  providing medicines by doctor’s prescription – within the limits of amount covered by insurance agreement;
17.1.1.4.  dental medical services due to acute tooth fi re and/or gums or jaw maim as a result of accident in the size of of 
 amount covered limit – 0,5% amount insured, namely: dental exploration, x-ray photography research, dental 
 extraction or teeth fi lling;
17.1.1.5.  medical services at the fi rst maternity aid up to the seventh months of pregnancy; 
17.1.1.6 medical transporting within the limits of amount covered, namely:
17.1.1.6.1.  medical transporting of the Insured person by an ambulance to medical establishment;
17.1.1.6.2.  medical evacuation/repatriation from the country of sojourn to medical establishment, the nearest to international 
 air-port or nearest to the border crossing point of the country of the permanent dwelling, on condition that the 
 necessity of evacuation/repatriation confi rmed by the proper documents. Charges are thus compensated also for 
 an accompanying person at presence of the medical establishment document confi rming the necessity of 
 accompaniment of the Insured person, within the limit of amount  insured but not more than 3.0% of the sum 
 insured. The insurer covers medical charges of the provided medical services in the country of sojourn within the 
 limits set in the insurance agreement at amount covered while the medical state of the Insured person will allow 
 transporting him to the country of the permanent dwelling for further treatment.
 A decision about expediency of medical evacuation/repatriation and facilities of its realization can accept only doctors, 
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 authorized by the representative of Insurer. If doctors, authorized by the representative of Insurer, consider that 
 evacuation/repatriation is possible, and the Insure (Insured person) declines it, Insurer stops payment of medical 
 services immediately. Evacuation/repatriation could be also conducted in cases, when charges on a stay in permanent 
 establishment exceed the limit of amount covered, set in the insurance agreement and medical evacuation is not a 
 contraindication for the medical state of Insured person.
17.1.6.3 if death of the Insured person comes as a result of accident or sudden disease, then Insurer covers charges for 
 the repatriations of body at within the limit of amount insured and in the amount of the actual  expenses that 
 are supported by relevant documents. At the Insured person burial outside the country of the permanent dwelling 
 also covered charges for a burial place and ceremonial services in within the limit of amount  insured but not 
 more than 3.0% of the sum insured. A burial place outside the country of the permanent dwelling and/or repatriation 
 of body of the Insured person is carried out only in a concordance with Insurer. 
 A necessary condition for organization of burial place outside the country of the permanent dwelling is a grant of 
 the dead Insure all necessary permissions from the authorized state institution of the country of sojourn, and for 
 a repatriation – receipt from relatives of the dead statements – confi rminations about a willingness to take away 
 body of the Insured person after crossings of border. 
17.1.2 the urgent messages transfer, related to the accident insured within the limit of amount insured but not more 
 than 0.2 % of the sum insured.

17.2. Program «B» 
17.2.1. On Program «B» Insurer covers the medical charges foreseen by Program «A», and also transport services charges:
17.2.1.1. the arrival of one Insured person relative from the country of the permanent dwelling of the Insured person (wife, 
 husband, adult child, father, mother, brother, sister), namely: charges on passage to the place of hospitalization 
 and in the back direction in the volume within the limit of amount  insured but not more than 3.0% of the sum 
 insured, in case when the Insured person is hospitalized to medical establishment more, than for 10 days and none 
 of adult near of Insured person relation accompanies him during a journey; 
17.2.1.2. the child (children) transporting of Insured person under age of 15 to the permanent residence, if the Insured
 person is hospitalized to medical establishment and there is no adult relative (by age over 18 years). In the case of 
 necessity Insurer pays charges on of child (children) accompaniment in volume of the covered within the limit of 
 mount  insured but not more than 3.0% of the sum insured. 
17.2.2. The Insurer pays transport services, mentioned in the p. 17.2.1.1. – 17.2.1.2. of the insurance agreement for a
 journey by railway – in compartment car, by a marine transport – A-class or by air – economic class.

17.3. Program «C»
17.3.1. On the program «C» are covered charges, foreseen by Program «B», and also charges for motor-vehicleservices 
 and services, related to inconveniences of the air transport use (crash; traffi c accident happened with a 
 motor-vehicle the Insured person travels), which require:
17.3.1.1.  delivery organization of the Insured person (driver and passengers) to destination in the countries of sojourn 
 or returning to the country of the permanent dwelling, in the volume of amount covered limit – 1,0% insured 
 amount. The Insurer covers charges foreseen by this article for railway trip – in compartment car, by a marine 
 transport – A-class or by air – economic class. The cost of fuel and lubricants is not covered by the Insurer; 

17.3.1.2. the driver services (only in the countries of Europe) in case when the Insured person due to medical state disorder 
 unable to drive a vehicle – within the covered limit – 1,0% insured amount;
17.3.1.3.  the vehicle towing, unapt for motion, to the nearest technical service or parking place within the limit of amount 
 insured but not more than 1.0% of the sum insured and also repair and spare parts delivery to the place of 
 accident in case if it will do a transport vehicle which the Insured person travels on, suitable for exploitation (the 
 cost of this service will be covered within the limit of amount insured but not more than 1.0% of the sum insured. 
 The repair necessity is determined by the Insurer or Service Company.

18.  AN EXCEPTION FROM ACCIDENTS INSURED AND INSURANCE LIMITS 
18.1. Insurer does not compensate charges which are caused:
18.1.1. by the intentional actions of the Insured person or any other person supported by the Insured person; 
18.1.2. by suicide, attempt of suicide or intentional causing of bodily harms;
18.1.3. by a management a transport vehicle by the Insured person which has no authority to manage such transport vehicle;
18.1.4. by fl ight by airplane excluded from International register or special fl ights;
18.1.5.  by act of God: by war, invasion, acts of hostility, terrorist actions, civil war, revolt, revolution, action of military
 authority or usurper modes or participation of the Insured person, in violent actions or any public agitations; 
18.1.6.  by the use of nuclear energy;
18.1.7. by the offensive of any civil responsibility, which arises up as a result of action of ionizing radiation, radiocontammant, 
 caused by any radio-active wastes or through incineration of radio-active material, and also radio-active, toxic or 
 other explosives of any explosive rigging, stuffed nuclear matters; 
18.1.8.  participating in a wager, offences or fi ghts (except the cases of self-defence); 
18.1.9.  by the conscious report of lie information at the conclusion of insurance treaty.
18.2.  Insurer does not compensate charges caused by:
18.2.1.  participation in a wager, offences or fi ghts (except the cases of self-defence);
18.2.2.  attempt of the Insured person to establishment of speed records or participation at such competitions; 
18.2.3.  participation of the Insured person in car races or other competitions (or to preparation to them) on ground, water or 
 air as a driver, captain, pilot or their assstants, and also as animal rider; 
18.2.4.  discharging duties of pyrotechnist, professional diver, conjurer or trainer of animals; 
18.2.5.  going in for ski sports outside certain routes.
18.2.6.  If other separately is not foreseen in the insurance agreement, the Insurer does not compensate an expenses 
 on the receipt of medical services in cases, which took place as a result of:
18.2.7.  participating of the Insured person in such dangerous for life types of activity, as parajumpings (both from airplanes 
 and from towers (vaulting), jumps with the use of elastic rope, swimming on rafts and canoes, spelaean activity, 
 alpinism, hikes in extreme conditions, participating in prospect or other expeditions in areas with extreme nature 
 conditions or in geographically remote regions; hunt. 
18.2.8. professional going in for sports; 
18.2.9. ski sports within the limits of certain routes; participation in national or international sport competitions; 
18.2.10.  fi shing; 
18.2.11.  work on a production with an enhance able danger, construction-works, underground works, work, on options on 
 the booty of oil. 
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18.3. The Insurer does not compensate an expense:
18.3.1. if they arose up as a result of the Insured person medical state worsening and such worsening lasted during half-
 year before the beginning of journey, and also if as a result of the medical state worsening the Insured person was 
 on to the ambulatory or polyclinic treatment before a journey. It does not touch those cases, when to the Insured 
 person by the medical indexes a journey was settled and there are confi rmation documents from the medical 
 establishment;
18.3.2. for the preliminary planned or ponderable treatment outside the country of the permanent dwelling; 
18.3.3.  for treatment in the country of sojourn after running back of term, when by medical indexes the medical repatriation 
 is possible, except charges which were borne with the purpose of Insured person medical repatriation realization;
18.3.4. for treatment which by the medical indexes can be set aside until the Insured person returns in the country of the 
 permanent dwelling;
18.3.5. for medical and related services exceeds the suffi cient and reasonable levels of their payment in the country of stay;
18.3.6. for treatment continuation of the Insured person after his returning to the country of the permanent dwelling; 
18.3.7. for medical examination which are not the consequences of the acute pain, sudden disease and body harm; 
 services which are not necessary or urgent from the medical point of view, whether are not included in the treatment 
 appointed by doctor, and also such special services as separate chamber, telephone, television etc.; 
18.3.8. for disease treatment concerning which the Insured person before a journey was on a clinical follow-up, or when 
 the Insured person knew the disease diagnosis before a journey; 
18.3.9. for the lead through of prophylactic vaccinations, medical examinations and laboratory researches, unconnected 
 with an accident insured; 
18.3.10. for prophylactic vaccinations, medical equipment with the radionuclidess, additional medical facilities (glasses, 
 medical thermometers etc.); 
18.3.11. for acquisition of bracing preparations, vitamins, hygiene facilities, child’s food; physical therapy treatment;  
18.3.12. for checkup and treatment by methods, not acknowledged by the offi cial medicine on territory of country of sojourn, 
 untraditional methods treatment; 
18.3.13. for see a doctor after consultation after sunblisters of the fi rst and second levels;
18.3.14.  for treatment of mycotic and dermatological illnesses; 
18.3.15.  for correcting or rehabilitation treatment; acquisition and repair of auxiliary facilities (glasses, contact lenses, hearings 
 devices, prosthetic appliances);
18.3.16.  caused by any health disorders, complication or death, as a result of treating doctor recommendations ignore, 
 indirect actions of medicines not appointed by a doctor or as a result of food additive indirect actions;
18.3.17.  if they arose up as a result of the use of alcohol, drugs, or medicines which can cause consciousness dizziness;
18.3.18.  for illnesses treatment passed by the sexual intercourse;
18.3.19.  related to any illness or death caused by HIV, including AIDS and by treatment of this disease consequences;
18.3.20.  for disease treatment or diseases consequences of on viral hepatitis;
18.3.21.  for disease treatment and disorders of ears, except the acute ears disease;
18.3.22.  for chronic diseases treatment, innate anomalies (enlargement defects), deformation and chromosomal violations;
18.3.23.  for morbid growth treatment; illnesses of the endocrine system; to tuberculosis; illnesses of blood and blood circulation; 
 epidemic and pandemic illnesses; acute and chronic radiation illnesses;

18.3.24.  for neuropathy treatment (except neuritis), mental illness, and also traumatic damages related to them;
18.3.25.  for the cosmetic defects removal; all of types of plastic and cosmetic operations and procedures; all of types of 
 prosthetics, organs transplantation;
18.3.26.  for providing dentures or false teeth (except for an urgent help with the purpose of complications prevention while 
 meal conamountption);
18.3.27.  for mental and psychical disorders treatment and related diseases by the methods of hypnosis and psychotherapy;
18.3.28.  for treatment of of pregnancy complications during three last months before the foreseen date of births; testing and 
 treatment related to the artifi cial pregnancy abruption, by incipient dilating pains and complications as a result of 
 such actions, by an artifi cial impregnation, fruitiessness treatment, measures, on prevention pregnancy;
18.3.29.  for a medical repatriation or remains repatriation, if such organized without participation of the Service company 
 authorized by Insurer;
18.3.30.  for medical repatriation, if diseases or body harm are not serious enough according to the medical indexes and 
 treatment can be carried out after a residence permanent the Insured person, and if a disease does not hinder 
 continuation of journey;
18.3.31. for accommodation leased with the purpose of care for relative who is the Insured person.
18.4. Insurer does not cover the expences for motor-vehicle services:
18.4.1. for repair in case of mechanical breakage, caused absence of fuel, butter, oil, antifreeze, tyre damage and/or fi ttings;
18.4.2. if the Insured person managed a vehicle without any license for such vehicle type;
18.4.3. if Insured person managed a vehicle in the state of alcoholic or narcotic intoxication;
18.4.4. if Insured person new that managed a transport vehicle is in the technically defective state;
18.4.5. for towage or transportation of cargo, passengers if there were not fulfi lled the expluatation norms set by the 
 vehicle producer;
18.4. 6. the cost of the stolen things in a transport vehicle inside or outside it.

19.  THE PROCEDURE OF INSURED AMOUNT DETERMINATION
19.1.  The Insured amount indicates in the insurance agreement adjusted between Insure and Insurer according to the 
 terms of Insurance program selected by the Insure.
19.2. In the insurance agreement can be fi xed limits of amount covered for the separate types of medical services and 
 related services, included in the Insurance program.
19.3.  The Insured amount can be set in currency: USD, EUR or currency which is the national currency of adoptive state.
19.4.  The Insured amount limits are set in that currenc that Insured amount.
19.5.  The Insure as agreed upon with the Insurer has a right during the action of the Insurance agreement to change the 
 volume of amount insured and also the limits of amount insured for the separate types of medical services and 
 related services included to the terms of the Insurance Programs.
19.6.  The volume of the amount insured according to the the Insurance agreement diminishes at the volume of insurance 
 compensation from the day of payment of insurance compensation.

20.   THE INSURANCE TARIFF. THE INSURANCE PAYMENT
20.1.  Insurance payment is determined in accordance with terms and terms insurances on the basis of tariffs, which 
 operate in the moment of conclusion of the insurance agreement.
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20.2.  Insurer at determining size of insurance payment can use correctings coeffi cients depending on the different sort of 
 factors which infl uence on probability of offensive of accident insured: engaged in the dangerous kinds of sport, if it 
 is specially conditioned in the contract of insurance, presence of risks, related to the state of health and activity of 
 the Insured person etc.
20.3.  Insurance payment is paid non-permanent in a term and in a size, certain the conditions of the insurance agreement.
20.4.  Insurance payment can be paid in an available or cashless form.

21.  SIDES’ RIGHTS AND DUTIES
21.1. Insure (Insured person) has a right:
21.1.1. apply to Insurer for clarifi cation the procedure in case of accident insured.
21.2.  Insurer has a right:
21.2.1.  to require from the Insured person to return of airtickets or railroad tickets in the case of their unuse, if Insurer paid 
 the Insured person transport charges in obedience to the conditions of the Insurance agreement.
21.3.  The Insure (Insured person) is under an obligation:
21.3.1.  in case of insurance accident to act according to the Insurance agreement conditions, including coordinate with the 
 Insurer or Service company all actions related to the medical expences conditioned in the Insurance agreement and 
 fulfi ll all recommendations of the Service company or the Insurer;
21.3.2.  to give a right for free access of the trusted doctor of Insurer and his authorized representative to the medical, 
 fi nancial and other documentation related to the accident insured, with the purpose to determine the reasons of the 
 accident, level of charges.
21.4.  The Insurer is under an obligation
21.4.1. To carry out the insurance payment in case of insurance accident in term indicated in agreement between 
 the Insurer and Service Company and also by the Insurance agreement. The Insurer carries property responsibility 
 for late insurance payment to the Service company by the payment of forfeit (penalty, fi ne) in the level determined 
 in the agreement between Insurer and Service company.

22.  SIDES’ ACTIONS AT THE ACCIDENT INSURED OFFENSIVE
22.1. at the offensive of accident insured the Insured person or his trusted person is under an obligation before the 
 moment of charges leadthrough for medical and other services to provide to the Service company of Insurer by the 
 telephones indicated in the insurance agreement such information:
 • last name, name of the Insured person;
 • number of the Insurance agreement (the policy);
 • location, contact telephone;
 • detailed description of circumstances and character of necessary help.
22.2.  In case of impossiblility to iinform the Service company before consultation with a doctor, urgent hospitalization or 
 leadthrough of other types of medical charges, the Insured person, or a person which presents his interests should 
 as soon as possible (but not later than 2- days from the moment of offensive of event) to inform the Service company 
 about the offensive of accident insured.
2.2.3.  Insured person forfeits the right for the charges compensation in case if he/she did not report about a case in time 
 indicated in the Insurance agreement without any reasonable excuse.

22.4.  On the medical establishment choice, if character of disease does not need urgent medical interference for the life 
 rescue, the Insured person should appeal to the Service Company and get the consultation regarding the recommended 
 medical establishments.
22.5.  In the case when the Insured person from objective reasons should independently pay the cost provided for provided 
 medical services and related services it is obligatory to co-ordinate it with the Service company of Insurer as it is 
 indicated at the Insurance agreement.
22.6.  After applying to the Service company Insured person must to execute recommendations for futher actions.
22.7.  Insured person must documentary confi rm the journey on territory of action of the Insurance agreement.
22.8.  Insured person must to pass to the representative of the Service company or Insurer unused air- or railroad tickets 
 in the period of their action, in exceptional cases – with the fi rst cases.
22.9.  Insured person must to support to the Insurer (Service Company) with the nessesary actions to determine the 
 reasons of accident insured and level of of charges.
22.10. Insured person must to apply measures for prevention and diminishing of charges which arose up as a result of 
 accident insured offensive.
22.11. In case if the Insured person independently paid the cost of services during a journey, but co-ordinated these 
 charges with Insurer, or with the Service company, not later than 5 (fi ve) workings days from the day of returning 
 on territory of Ukraine to hand in an Insurer (Insured person) writing application about payment of insurance 
 compensation. To add to the statement all of present information about the level of the harm caused to the Insured 
 person and documents confi rming the fact of offensive of accident insured.
22.12.  Insured person must in any case to follow requirements foreseen of the Insurance agreement.

23.   LIST OF DOCUMENTS CONFIRMING THE INSURED ACCIDENT OFFENSIVE AND THE LOSSES SIZE
23.1.  In case if Insure (Insured person) paid charges independently after the concordance of them with the
 Service company of Insurer, within the limits of limits, certain the contract of insurance, Insurer will recover him 
 these charges on the basis of writing statement to which added:
23.1.1.  original of the Insurance agreement;
23.1.2.  report or certifi cate of offi cial organization which confi rms a fact and circumstances (with the detailed description) 
 of offensive of accident insured;
23.1.3.  originals of the itemized accounts of rendered services with itemized types of services given, costs; recipes with the 
 names of medicines, essential elements and seal of medical establishment (pharmacies) etc.;
23.1.4.  a certifi cate of medical establishment concerning dispensary or stationary treatment of the Insured person with 
 pointing of the last name of patient, beginning and end of treatment, diagnosis of disease, reasons, which caused 
 a disease, general conclusions of doctor, by the detailed information about the given medical services, appointed 
 medicinal-diagnostic facilities with pointing of their amount and cost;
23.1.5.  documents confi rming the fact of payment for the services, medicines (cashdesk documents, sales receipt, bank 
 receipts with the noted amount etc.);
23.1.6.  documents of the Service company related charges, related to the accident insured;
23.1.7.  a death certifi cate (copy) in case of the Insured person death;
23.1.8.  costs for telephone calls (fax-messages) with a telephone number, date, time and cost of every talk, is marked on;
23.1.9.  on call of Insurer the foreign passport with the border control crossing marks;
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23.1.10.  in the case of trauma, traffi c accidents, which happened with a motor-car transport vehicle which the Insured 
 person travels, added additionally:
 • the offi cial record or certifi cate issued in the country of sojourn about an accident, where such information 
  must be indicated: public servants which certify the fact of accident and their authorities for implementation of 
  such actions;
 •  addresses and numbers of telephones of persons which witnessed the fact of accident;
 •  the detailed description of circumstances of accident and role of Insured person is in him;
 •  consisting of the Insured person is of relation of alcoholic, narcotic or toxic intoxication;
23.1.11.  other documents are on call of Insurer.
23.2.  All of documents should be legibly written or printed on forms and to have the proper seals and signatures, and 
 also the name, an address, contact telephone of organization which gave out document. On call of Insurer, to the 
 documents that made on foreign languages, offi cial translations must be added by Ukrainian.

24.  THE ORDER AND PAYMENT TERMS OF THE INSURANCE COMPENSATION
24.1  Fayment of insurance compensation is carried out by payment of cost of given the Insured face of medical and 
 related services by the Service company which is the representative of Insurer, if the Insured person got services  
 at mediation of the Service company, here the proper medical establishment, organization, or a specialist which 
 provided service the Insured person sends an account in satisfaction of services directly to the Service company. 
 Calculations between Insurer and Service company for provided service the Insured person, are carried out in an 
 order and in terms, foreseen an agreement, celled between Insurer and Service company.
24.2 If the Insured person independently paid the cost of services during a journey, but co-ordinated these charges with 
 Insurer, or with the Service company, Insurer compensates these charges on territory Ukraine after return of the 
 Insured person in the size of the borne charges, but no more limit of amount covered, insurance set in the insurance 
 agreement, on condition of documentary ground and confi rmation of these charges as it is foreseen Insurance 
 agreement:
24.2.1. Insurance compensation determined size in the equivalent of national currency of Ukraine to currency in which 
 charges were carried out after the course of NBU which operated on the day of drafting of insurance act.
24.2.2. Payment of insurance compensation is carried out Insurer in accordance with the conditions of the agreement of 
 insurance on the basis of statement of Insure (Insured person) and insurance act, which is folded Insurer, or person 
 authorized by him, after a form, set Insurer.
24.2.3. Decision about payment (drafting of insurance act) or about a refuse in payment of insurance compensation accepted 
 Insurer during 15 workings days from the day of grant of all of necessary documents, foreseen Rules and Insurance 
 agreement the Insured person.
24.2.4. Payment of insurance compensation is carried out Insurer during 15 workings days from the day of decision-making 
 about payment (drafting of insurance act).
24.2.5. The size of insurance compensation of Insurer by insurance agreement can not exceed an amount covered and 
 limits of amount covered, indicated in the Insurance agreement.

25. THE REASONS OF THE INSURANCE COMPENSATION PAYMENT REFUSE
25.1. By reasons of refuse in payment of insurance compensation it can be:

25.1.1.  intentional actions of Insure or person, in behalf of which the celled insurance agreement directed on the offensive 
 of accident insured. The noted norm does not spread on actions, related to implementation by them civil debt, 
 in the state of necessary defensive (without exceeding of its limits) or defence of property, life, health, honour, 
 dignity and business reputation. Qualifi cation of actions of Insure or person which the Insurance agreement is 
 celled in behalf of is set in accordance with a law;
25.1.2.  feasance Insure or other person, which the contract of insurance, intentional crime which resulted in an accident 
 insured is celled in behalf of;
25.1.3.  untimely report Insure (Insured person) of Insurer (Service company) about an accident insured without worthy on 
 it reasons or creation Insurer of obstacles in the decision of circumstances, character and size of losses;
25.1.4. assignment Insure consciously information of lie about the subject of agreement of insurance, circumstances which 
 have a substantial value for the estimation of insurance risk or about a fact or circumstances of offensive of accident 
 insured.
25.1.5. failure of the insured (insured person) to fulfi ll the conditions of point 22.11. of the Insurance contract, i.e. to submit 
 to the Insurer  a written demand  for insurance .compensation
25.2.  The Insurer has a right to say no in payment of insurance compensation, if Insure (Insured person): 
25.2.1.  handed in an application about payment of insurance compensation after a case which is not foreseen the Insurance 
 agreementas insurance (this point spreads on benefi ciary party);
25.2.2.  got the consent of the Service company or Insurer to the leadthrough of charges.
25.3. In case of the insurance compensation payment refuse, Insurer reveals to Insure (To the insured person) in a writing 
 form the grounded reasons of refuse in time not more than fi fteen workings days from the day of decision-making 
 about a refuse in payment.

 TERMS OF VOLUNTARILY INSURANCE ACCIDENT

26.  RISKS AND ACCIDENTS INSURED
26.1. The insurance risk is the disorder of health or death of Insure (Insured person) as a result of accident.
26.2. The accident is the sudden, brief, unforeseen and independent from will of Insure (Insured person) event (trauma; 
 sinking; guardianship, defeat lightning or electric current; frost-bite, supercooling; casual sharp poisoning by plants, 
 food products, after the exception of food intoxication/salmonellosis, dysentery etc./, by chemical matters /industrial 
 or domestic/, by medications; bites of animals, poisonous insects, snakes), that actually took place during the action 
 of the Insurance agreement and which disorder of health or death of Insure came as a result of (Insured person).
26.3.  The accidents insured is:
26.3.1. death of Insure (Insured person) is as a result of accident;
26.3.2.  temporal loss of capacity Insure (Insured person) as a result of accident.

27.  AN EXCEPTION IS FROM ACCIDENTS INSURED AND LIMITATION OF INSURANCE
27.1.  It can not be insured:
27.1.1.  persons which are acknowledged in accordance with established procedure incompetent;
27.1.2.  invalids And groups;
27.1.3.  there are patients with heavy nervous and psychical diseases;
27.1.4.  there are patients with oncologic or chronic cardiovascular diseases;
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27.1.5. there are patients with alcoholism or drug addiction;
27.1.6. there are patients with AIDS.
27.2.  By this agreement the following limits of the insurance are set and the payments of amount (its parts) covered 
 are not carried out in case if death or temporal loss of capacity came as a result of:
27.2.1.  war, military operations, civil war, introduction of extraordinary or special position, at the direction of military or civil 
 authorities;
27.2.2.  public agitations, strikes, hunger strikes, violation of labour discipline;
27.2.3.  actions of mines, bombs, and other facilities of war;
27.2.4.  direct or indirect infl uence of atomic explosion, radiation or nuclear contamination, in connection with any application 
 of atomic energy by the use of materials which are added a radioactive-decay;
27.2.5.  alcoholic, narcotic or toxic intoxication of Insure (Insured person);
27.2.6.  self-treatment or treatment a person which does not have the proper medical education;
27.2.7.  control a transport vehicle transfers other person, which was in the state of alcoholic, narcotic, toxic intoxication, or 
 person which is incompetent;
27.2.8.  feasance or attempts of feasance of illegal actions Insure (Insured person);
27.2.9.  to the heart attack or stroke;
27.2.10. violation of consciousness or worsening of psychical perception of Insure (Insured person) is under act of medicines;
27.2.11. engaged in the active kinds of sport, participation, in sporting measures or at preparation to these measures, if 
 other is not foreseen the Insurance agreement;
27.2.12. psychical traumas and depression, mental and psychical disorder, shock, colour, sexual or religious bar, slanders 
 and  violation of honour, dignity and business reputation, and also illegal detention.
27.3. An accident insured is not a loss of capacity as a result of professional disease.
27.4. An insurer does not carry out payment of amount (its parts) covered in the case of confession of Insurance 
 agreementinvalid in obedience to the legislation of Ukraine.

28.  ACTIONS OF INSURE (INSURED PERSON) AT THE OFFENSIVE OF ACCIDENT INSURED 
28.1. At the offensive of accident Insure (Insured person) or Benefi ciary party is under an obligation:
28.1.1. to accept measures in relation to fi nding out of reasons of event and on prevention and diminishing of conse-
 quences of accident;
28.1.2.  immediately, since it will be known about the offensive of accident, to declare about it in competent organs (medical 
 establishments, organs of law and order, fi re, state motor-car-department, extreme-situationdepartment or other, 
 are in accordance with character of event), to wait till and get from them documents (certifi cate, protocol), which 
 confi rm the fact of offensive, time and circumstances of accident;
28.1.3.  urgently, but not later than 24-kh hours from the moment of offensive of accident, to report the Service (assisting) 
 company about the offensive of accident insured;
28.1.4.  not later than 5 (fi ve) workings days from the day of returning on territory of Ukraine to hand in an Insurer writing 
 application about insurance payment. To add to the statement all of present information about the size of the harm 
 caused the Insured person and documents which confi rm the fact of offensive of accident insured and character of 
 the infl icted harm: time, place, reasons of accident, character and weight of the infl icted harm, possible culprit of event,  last 
 name and address of sufferings persons and witnesses.

29.   LIST OF DOCUMENTS WHICH CONFIRM THE OFFENSIVE OF ACCIDENT INSURED
29.1.  The offensive of accident insured is confi rmed by the followings documents which get Insurer for the receipt of 
 insurance payment:
29.1.1.  writing statement of the form set Insurer;
29.1.2.  original of this insurance agreement;
29.1.3.  certifi cate of medical establishment with pointing of the last name of the Insured person, to give appeal and duration 
 of treatment, notarized a signature and seal of responsible person (doctor) and stamp of medical establishment;
29.1.4.  offi cial record or other document from competent organs, which confi rms the fact of accident;
29.1.5.  there is a copy of death certifi cate the Insured person in the case of death of the Insured person;
29.1.6.  a passport, identifi cation code of person (copies) which gets amount covered (its part);
29.1.7.  for heirs is testifying to the right on an inheritance (copy);
29.1.8.  other documents after the requirement of Insurer.

30.   ORDER AND TERMS OF PAYMENT OF INSURED AMOUNT(ITS PARTS)
30.1.  Payment of amount (its parts) covered is carried out Insurer as by agreement insurance on the basis of writing 
 statement of Insure, (Insured person) or Benefi ciary party and insurance act which is folded Insurer.
30.2.  An insurance act is folded during 10 (ten) workings days after the receipt of writing statement of Insure about 
 payment of amount (its parts) covered and all of necessary documents which confi rm the fact of offensive of 
 accident insured.
30.3.  An insurer taking into account the conditions of this insurance agreement pays an amount covered (its part):
30.3.1. in the case of death of Insure (Insured person) as a result of accident – Benefi ciary party or heir of Insure (Insured 
 person) in size of 100 percents of amount insured;
30.3.2. in the case of temporal loss Insure (Insured person) of capacity as a result of accident for every days -a 0,5 
 percent of amount insured, but not more than 50 percents of amount insured.
30.4. Insurance payments by this insurance agreement are carried out the Insured person.
30.5.  In the case of death of the Insured person after the temporal loss of capacity and receipt by it parts of amount 
 covered, Benefi ciary party a difference is paid between a maximal amount covered and already got part of amount 
 covered. In any case the amount of insurance payments by insurance agreement can not exceed the size of amount 
 covered, certain the Insurance agreement.
30.6. An amount (its part) covered is paid not later than 15 (fi fteen) workings days from the day of drafting of insurance act.
30.7. An amount (its part) covered is paid regardless of payments on state social security, public welfare, and in order of 
 reimbursement of losses.
30.8. Insured amount(its part) is not paid in cases foreseen this agreement of insurance. About a refuse in payment of 
 amount (its parts) covered made decision Insurer and revealed to Insure (To the insured person), Benefi ciary party 
 or heir of the Insured person in writing with the ground of reasons of refuse during 10 (ten) days after the receipt 
 of writing statement of Insure about payment of amount (its parts) covered and all necessary documents which 
 confi rm the fact of offensive of accident insured.
30.9. In the case of necessity Insurer can inquire about information, related to the accident insured, to law enforcement 
 authorities, medical establishments and other enterprises, to establishments and organizations which owns information 
 about the circumstances of accident insured, and also can independently fi nd out reasons and circumstances of 
 accident insured.
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30.10.  For to the facts of disorder of health or death of Insure (Insured person) as a result of accident, which a criminal 
 case is excited after, payment of amount (its parts) covered is carried out taking into account a decreet which 
 purchased legal force.

TERMS OF VOLUNTARILY INSURANCE OF LIABILITY BEFORE THE THIRD PERSONS

31.  TERMS AND DETERMINATIONS
A loss is losses of the Insured person as a result of offensive of accident insured, that subject a compensation in a money form.
The insurance amount limit – the maximum (maximal) money amount of payments is set this insurance agreement on every 
accident insured or series of cases as a result of one reason.
A lawsuit is a writing requirement about the penalty of money or satisfaction of other requirements, which is contained in the 
point of claim of plaintiff (if it is given a plaintiff) or in the meeting point of claim (if it is given a defendant). 
Claim is a previous address (in writing) directly to the Insured person with the purpose of to attain Sides the decision of 
dispute: compensation of harm, infl icted a person or his property, and also harm, caused a legal entity as a result of any action 
or inactivity of the Insured person.
Claim charges are judicial and other charges, which was borne by the Insured person for investigation, settlement of claim, 
during defence or as a result of leadthrough of judicial trial.

32.   RISKS AND ACCIDENTS INSURED
32.1.  Risk on these terms of insurance is infl iction of harm the Third persons (To the third persons) Insured person, 
 namely: to life or health of physical persons, to their property or to property legal entities as a result of events 
 certain by the Insurance agreement.
32.2.  Accidents insured is the Insured person liability to the Third person (persons) for harm during realization by it 
 journeys and in accordance with the norms of civil law there were requirements of the Third persons from the 
 settlement of this harm, namely: to life or health of physical persons, to their property or to property legal entities 
 as a result of events (insurance risks), which took place during an action and on territory of action of Insurance 
 agreementdoes not fall under an exception or limitation of insurance.
32.3.  Fact of offensive of responsibility of the Insured person for harm life or health of physical persons, to their property 
 or to property legal entities, caused the Third persons, must be held by a court or proper competent organ on 
 which the fi xed implementations of such duties in accordance with the legislation of country in which harm 
 or requirements of the Third persons is infl icted acknowledged the Insured person grounded and Insurer (repre-
 sentative of Insurer) agrees with confession of such requirements.

33.   INSURANCE PROGRAM
33.1.  An insurer on the terms of insurance of responsibility compensates infl icted the Insured person harm which is 
 caused:
33.1.1.  to life and health of the Third persons, in the size of limit of amount covered – 50,0% amount insured;
33.1.2. to property the Third persons, in the size of limit of amount covered – 50,0% amount insured; and also compensates 
 additional charges in relation to:
33.1.3.  organizations of legal services, which is related to detention/arrest of the Insured person, privation of his freedom, 
 threat of origin of such cases, and also processing of offi cial claims (court claims), by the third persons, in the size 
 of limit of amount covered – 2,0% amount insured. Thus charges on payment of services of advocate are not 
 compensated Insurer.

34.   AN EXCEPTION IS FROM ACCIDENTS INSURED AND LIMITATION OF INSURANCE
34.1.  By this insurance agreement is not insured:
34.1.1.  civil responsibility of proprietors of ground, air, water vehicle (including responsibility of ferryman);
34.1.2.  responsibility is for contamination of natural environment;
34.1.3.  responsibility is for non-fulfi llment of responsibilities.
34.2. In accordance with this insurance agreement is not subject compensation responsibility:
34.2.1.  any claim is related to the event which took place to beginning or upon termination of term of action of contract of 
 insurance;
34.2.2.  any claim, if requirements are produced by persons, which intentional entailed itself harm or carried out intentional 
 actions, directed on the origin of accident insured.
34.3.  An insurer sets next limitations of insurance and does not make amends, that directly or side caused, arise up or 
 increased as a result of damage or elimination of antiques, wares, from precious metals, precious and semiprecious 
 stone, articles of religious cult, pictures, manuscripts, money signs, securities.
34.4.  An accident insured is not an offensive of uncapacity or death of the Third persons as a result of:
34.4.1.  alcoholic, narcotic or toxic intoxication;
34.4.2.  natural death;
34.4.3.  suicide or consequences of encroaching upon suicide;
34.4.4.  intentional damage of the state of health.
4.5.  Not subject a compensation fi nes, to the fi ne or other approvals, including fi nes, imposed on Insure the organs of 
 executive power.
34.6.  Indirect losses, moral harm and indemnifi cation of lost benefi t, are not subject a compensation; a loss is over 
 volumes and amounts, foreseen the current legislation of Ukraine and/or country of sojourn.
34.7.  Causing of harm, related to the duties of the Insured person in relation to persons with which he is in labour relations 
 is not subject a compensation, in obedience to a current legislation. In case if harm is caused such persons not in 
 working hours and/or not in connection with implementation of labour duties, it is subject a compensation in 
 accordance with the terms of this agreement of insurance.
34.8.  Is not subject a compensation it is sorry or loss, infl icted as a result of going in for sports, at participating in sporting 
 competitions, in the process of preparation to them.

35.   ACTIONS OF INSURE (INSURED PERSON) AT THE OFFENSIVE OF ACCIDENT INSURED
35.1.  At the offensive of event which has signs of accident insured Insure (Insured person) is under an obligation:
35.1.1.  to accept measures in relation to fi nding out of causes and effects of event and on prevention and diminishing of 
 additional losses (harm);
35.1.2.  urgently since Insured person it will be known about the offensive of event, to declare about it in competent organs 
 (a fi re department, organs of hydrometeorological service, organs of law and order, SMD, ESD or other, is in 
 accordance with character of event), to wait till and get from them documents (certifi cate, protocol), which confi rm 
 the fact of offensive, time and circumstances of event;
35.1.3.  urgently but not later than 24 hours since the damage inform the Service (Assistance) company about insurande accident;
35.1.4.  during 5 (fi ve) workings days from the day of returning on territory of Ukraine to give Insurer a writing statement 
 about the offensive of accident insured;
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35.1.5.  not to pay a compensation, not acknowledge partly or fully requirements which are produced him in connection 
 with an accident insured, and also to asamounte no lines or indirect obligations from settlement of such requirements 
 without the consent of Insurer or Service (assisting) company, except for cases foreseen by the legislation of 
 country where harm is infl icted;
35.1.6.  to provide all information and to give Insurer, his representative, possibility to meet with documents, which are 
 needed for establishment of causes and effects of accident insured, and determining size of loss.
 
36.   LIST OF DOCUMENTS WHICH CONFIRM 
  THE OFFENSIVE OF ACCIDENT INSURED
36.1.  The offensives of accident insured confi rm:
36.1.1.  a statement of Insure (Insured person)is about the offensive of accident insured, his circumstance and reason;
36.1.2.  claim of victim of person;
36.1.3.  detailed description of case;
36.1.4.  protocol/act of the authorized organ of power is in relation to a case; protocol of questioning of witnesses, certifi cate 
 of police, other offi cial records which confi rm guilt of Insured person indisputably;
36.1.5.  copy of point of claim of the Third persons (his heirs);
36.1.6.  an extract is from a decreet about the size of the caused harm;
36.1.7.  a decision of the authorized organ of power is about imposition on Insured person of duty to recover the harm 
 caused the Third person (Third persons);
36.1.8.  certifi cate of medico-legal examination;
36.1.9.  certifi cate (conclusion of examination) which confi rms the size of property losses of infl icted Insured person the 
 Third person (Third persons).
36.1.10.  accounts, estimated expenses.

37.   ORDER AND TERMS OF REALIZATION OF INSURANCE PAYMENT
37.1.  Payment of insurance compensation is carried out the Third persons or Insure (Insured person) in the case when he 
 independently recovered harm caused to the Third persons them and gave Insurer documents which testify to 
 indemnifi cation of losses Insure( Insured person).
37.2. Insurance payment determined size going out from the size of the actually infl icted harm the Third persons as a 
 result of offensive of accident insured, but no more amount covered (to the limit of insurance amount) by this 
 insurance agreement.
37.3.  Direct actual damage as a result of damage or elimination of property determined size: at elimination of property, 
 – coming from the size of actual cost with deduction of wear; at the damage of property – coming from the size 
 of charges on reductive repair with deduction of wear. Size of losses caused to property the third persons settles 
 accounts on prices which operated in a that place, where such losses were infl icted, in the moment of offensive of 
 accident insured or in the day of taking away of cramps of decision in relation to the compensation of harm.
37.4.  Compensation of harm, caused life and health of the third persons carried out: at causing of harm a health -coming 
 from the size of charges on treatment of victim of person; at death of the third persons – from the size of the borne 
 charges on sacral services.
37.5.  Insurance payment is carried out Insurer as by insurance agreement on the basis of writing statement of the 
 Insured person and insurance act which is folded Insurer.

37.6.  An insurance act is folded during 10 (ten) workings days after the receipt of writing statement of Insure (Insured 
 person) about insurance payment and all of necessary documents which confi rm the fact of offensive of accident 
 insured.
37.7.  Insurance payments carried out not later than 15 (fi fteen) workings days from the day of drafting of insurance act.
37.8.  An insurer has a right to say no in realization of insurance payment in cases foreseen by this insurance agreement, 
 by the legislation of Ukraine and in the case of not grant of documents necessary Insure (Insured person) for 
 determining size of loss and realization of insurance payment.
37.9.  Insurer has a right to postpone a decision-making in relation to payment of insurance compensation or refuse in 
 payment, when:
37.9.1.  the given documents do not enable fully to fi nd out reasons and circumstances of accident insured, size of losses, 
 right for Insure, on the receipt of compensation to fi nding out of such circumstances;
37.9.2.  action, which touches the circumstances of accident insured, size of loss or compensation, is at bar, – to the receipt 
 of decreet or decision Insurer about stoppings (closing) of judicial realization, which collected legal force, and in the 
 case of appeal in an appellate or appeal order – to completion of consideration of business;
37.9.3.  Insurer had doubts in relation to authenticity of the documents given Insure (Benefi ciary party) – to completion of 
 verifi cation Insurer, but no more than on 3 months from the date of grant of documents Insure(Insured person);
37.9.4.  after an accident insured or Insurance agreement a criminal case is excited – to the stop or completion of pre-trial 
 investigation after a criminal case.

TERMS OF LUGGAGE VOLUNTARILY INSURANCE

38.   TERMS AND DETERMINATIONS
Luggage is things, objects, which a passenger hands over on transportation in an order, set a ferryman and gets the proper 
vehicular documents and/or carry-on baggage.
A carry-on baggage is things, objects which a passenger has at itself after the mestome of passenger or on the places of 
carry-on baggage without handing over of him on transportation a ferryman and без the receipt of the proper vehicular docu-
ments. The insured carry-on baggage by this insurance agreement are the personal documents of the Insured person (bank 
pay cards, passport, travel document, certifi cation of driver, etc.).

39.   RISKS AND ACCIDENTS INSURED
39.1.  Risk by agreement of insurance is a certain event in case of which insurance is conducted and which has signs of 
 probability and chance of offensive, namely:
39.1.1.  elimination, loss or damage of luggage, during his transportation by an ofi cial ferryman and feasible additional 
 charges in connection with the delay of delivery of luggage or his loss;
39.1.2.  theft by the theft of carry-on baggage of Insure (Insured person), namely the personal documents: internal, oversea 
 passports, travel documents, certifi cation of driver, bank pay card, etc. and realization in this connection additional 
 charges.
39.2.  An accident insured by this insurance agreement is an event, ponderable 39.1. of this Insurance agreement, that 
 took place and resulted in elimination, loss or damage of luggage and/or loss of carry-on baggage.

40.   THE INSURANCE PROGRAM
40.1.  An insurer on the terms of insurance of luggage makes amends the Insure (Insured person), which arose up as a 
 result of:
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40.1.1.  elimination or damage of luggage during by his transportation by an ofi cial ferryman, in the size of limit of amount 
 covered – 60,0% amount insured;
40.1.2.  loss of luggage, if he was lost during transportation professional ferrymen on the basis of ofi cial records, which are 
 designed a ferryman, in the size of limit of amount covered – 30,0% amount insured, but not more than 10 USD/
 EUR/other of monetary item which an amount covered is set after, for 1 kg of luggage;
40.1.3.  theft by the theft of carry-on baggage of Insured person, namely the personal documents: internal, oversea 
 passports, travel documents, certifi cation of driver, bank pay card, etc. and realization of charges on the receipt of 
 temporal documents, which certify person, or proceeding in a bank pay card, in the size of limit of amount covered – 
 10,0% amount insured;
40.1.4.  An insurer also compensates the additional charges of the Insured person on acquisition of commodities of daily 
 necessities, in the size of limit of amount covered – 5,0% Insured amountin the case of delay in delivery luggage 
 on condition that luggage is registered in accordance with customs regulations and he is not delivered the Insured 
 person during twelve hours after his arrival in the point of setting (except for arrival in the country of the permanent 
 dwelling). To the commodities of daily necessities belong: articles of the personal hygiene, products of feed.

41.   AN EXCEPTION FROM ACCIDENTS INSURED AND LIMITATION OF INSURANCE
41.1.  Not made :
41.1.1.  amends, which took place as a result of carelessness or rough carelessness of the Insured person;
41.1.2.  shortage of luggage, passed under responsibility of ferryman at integrity of the external packing;
41.1.3.  fi ght or damage of wares from the glazed pottery, porcelain, glass etc.;
41.1.4.  electric or mechanical disrepairs audio or video equipments etc.;
41.1.5.  amends, which took place as a result special properties or natural qualities of luggage (ordinary wear, natural 
 worsening of quality, mould);
41.1.6.  loss, caused acids, paints, aerosols, medications, any liquids which is transported in luggage.
41.2.  By this insurance agreement are not insured:
41.2.1.  fur wares, decorations, motion-, photo-, video equipment, notebooks, mobile telephones and equipment, to them;
41.2.2.  money, dredges, securities;
41.2.3.  precious metals and stone, antiques and unique wares, works of art, and also articles of cult;
41.2.4.  wrist and pocket watches, manuscripts, plans, charts, drafts, business papers, sliding seats, snapshots, fi lm print etc.;
41.2.5.  animals, seed and plants;
41.2.6.  sport outfi t and equipment;
41.2.7.  facilities of auto-moto-bike-vehicle, air and water types of transport, and also spare parts, are to them.

42.   ACTIONS OF INSURE (INSURED PERSON) AT THE OFFENSIVE OF ACCIDENT INSURED
42.1.  At the offensive of event which has signs of accident insured the Insure (Insured person) is under an 
 obligation:
42.1.1.  urgently, as soon as it was known about elimination, damage or loss of luggage, during his transportation to reveal 
 to about it the representatives of ferryman, law-enforcement and other offi cial organs by presentation of writing 
 statement;
42.1.2.  urgently, but not later than 24 hours from the moment of offensive of event, to report the Service (assisting) 
 company about the offensive of accident insured;

42.1.3.  to carry out measures (to get documents) for confi rmation of offensive of accident insured;
42.1.4.  during 5 (fi ve) workings days from the day of returning on territory of Ukraine to give Insurer a writing statement 
 about the offensive of accident insured;
42.1.5.  to provide all information and to give Insurer, his representative, possibility to meet with documents which are 
 needed for establishment of causes and effects of accident insured and determining size of loss.

43.   LIST OF DOCUMENTS WHICH CONFIRM 
  THE OFFENSIVE OF ACCIDENT INSURED
43.1.  The offensive of accident insured is confi rmed by the followings documents which get Insurer for the receipt of 
 insurance payment:
43.1. 1. writing statement of the form set Insurer;
43.1.2.  original of this insurance agreement;
43.1.3.  the list of the articles of luggage, which are lost, is destroyed or damaged with pointing of their cost, confi rmative 
 documents about a purchase;
43.1.4.  travel documents on the basis of which carried out transportation of the Insured person and luggage (Bag of 
 Identifi cation of Tag);
43.1.5.  act about a damage, elimination, loss of luggage, made a responsible person;
43.1.6.  pictures of the damaged things, estimated expenses on repair (or confi rmation of his pointiessness);
43.1.7.  confi rmation of decision of ferryman about a complete or partial refuse in a compensation at a damage, elimination 
 or loss of luggage;
43.1.8.  confi rmation of ferryman is about realization of measures on the search of luggage;
43.1.9.  cotter pins, receipts which confi rms realization of charges on acquisition of commodities of daily necessities.

44.  ORDER AND TERMS OF REALIZATION OF INSURANCE PAYMENT
44.1.  Insurance payment determined size going out from the size of the actually caused fi nancial loss as a result of 
 offensive of accident insured, but no more amount (to the limit of amount covered) covered is by this insurance 
 agreement. Loss determined size coming from the milch cost of the articles (things) of luggage.
44.2.  Determining size of loss is conducted on each on every article of luggage (to the place) separately. If the damaged 
 thing can be repaired, the size of harm equals the cost of repair. If the cost of repair is exceeded by the cost of thing 
 (to the object) and limit of amount covered, an insurance compensation is carried out within the limits of actual and 
 costs of thing (to the object) and limit of amount covered. If the stolen thing was returned the Insure (Insured 
 person), then it must return Insurer an insurance compensation is got in a term not later than 15 workings days 
 from the day of returning of the stolen thing. If for lost or damaged luggage the Insured person got a compensation 
 from the third persons, Insurer pays a difference between a amount, which is subject a compensation and by a 
 amount, got from the third persons.
44.3.  Insurance payment is carried out Insurer as by agreement insurance on the basis of writing statement of the Insure 
 (Insured person) and insurance act which is folded Insurer.
44.4.  An insurance act is folded during 10 (ten) workings days after the receipt of writing statement of Insure (Insured 
 person) about insurance payment and all of necessary documents which confi rm the fact of offensive of accident 
 insured.
44.5.  Insurance payments carried out not later than 15 (fi fteen) workings days from the day of drafting of insurance act.
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44.6.  An insurer has a right to say no in realization of insurance payment in cases foreseen by this insurance agreement, 
 by the legislation of Ukraine and in the case of not grant of documents necessary Insure (Insured person) for 
 determining size of loss and realization of insurance payment.

FINAL TERMS 

45.   RIGHTS AND DUTIES OF SIDES
45.1.  Insure (Insured person) has a right:
45.1.1.  to get from Insurer, in the case of offensive of insurance event, insurance compensation in terms, foreseen insurance 
 agreement;
45.1.2.  to appeal the refuse of Insurer about payment of insurance compensation in a judicial order;
45.1.3.  to get the doublet of Insurance agreementin the case of his loss;
45.2.  An insurer has a right:
45.2.1. to check up information, that Insure, and also implementation of requirements and conditions of the agreement of 
 insurance Insure (Insured person) reported;
45.2.2.  independently to fi nd out reasons and circumstances of accident insured;
45.2.3.  to say no in payment of insurance compensation, in cases foreseen by Rules and contract of insurance;
45.2.4.  to postpone payment of insurance compensations, if against Insure (Insured person) concerning an accident 
 insured it is excited a criminal case, to the pronouncement of judicial sentence on business or its closing.
45.3.  Insure (Insured person) is under an obligation:
45.3.1.  to give Insurer all information which matters for an estimation insurance risk known him;
45.3.2. in good time to bring in insurance payments;
45.3.3.  to accept measures in relation to prevention and diminishing of losses as a result of offensive of accident insured;
45.3.4.  at the offensive of accident insured to operate in accordance with the Insurance agreement;
45.3.5.  to carry out other duties which this of insurance agreement foreseen is celled.
45.4.  An insurer is under an obligation:
45.4.1.  to acquaint Insure (Insured person) with terms and Rules of insurance;
45.4.2.  during two workings days, as soon as it will be known about the offensive of accident insured, to accept measures 
 in relation to processing of all necessary documents for timely realization of insurance payment;
45.4.3.  to carry out insurance payment in a term, foreseen the Insurance agreement. An insurer carries property responsibility 
 for ill-timed realization of insurance payment the way of payment Insure (Insured person) of fi ne in size of registration 
 rate of NBU, which operates in a period which a fi ne is counted for, for every day of delay;
45.4.4.  to recover charges, borne Insure (Insured person) at the offensive of accident insured in relation to prevention or 
 diminishing of losses;
45.4.5.  not to divulge information of Insure (Insured person), him property position and state of health, except for cases, 
 set a law
45.4.6.  to carry out other duties which this of insurance agreement foreseen is celled.

46.   TERM AND SCENE OF CONTRACT OF INSURANCE
46.1.  The Insurance agreementcan be celled on a term from one to 365-TU days.
46.2.  The Insurance agreementgoes into effect from 00.00 hours to give beginning of his action, marked in 7 of this 

 insurance agreement. The term of action of the Insurance agreement is closed oh 24.00 hours to give completion 
 of his action, marked in 7 of this insurance agreement. Thus insurance spreads on a period which begins from 
 the moment of passing custom-boundary control and fi nding in to the transport vehicle of offi cial ferryman to/off 
 country of sojourn.
46.3. In default on insurance payment in a term which is marked at the 8 of the Insurance agreement, this insurance 
 agreement is considered uncelled.
46.4.  At the multiple journeys of Insure (Insured person) the Insurance agreement can contains limitation in relation to 
 duration of separate journey and general duration of journeys during the term of action of the Insurance agreement. 
 Term of action of the Insurance agreement, certain as an amount of days of stay of Insure (Insured person) on 
 territory of action of the Insurance agreement after every journey of Insure (Insured person) automatically diminishes 
 on the amount of used days. The Insurance agreementconcludes the action at exhausting of limit of general duration 
 of stay of Insure (Insured person) on territory of action of Insurance agreement.
46.5.  The Territory of the insurance agreement action is determined in article 10 of this insurance agreement. According 
 to the insurance conditions the „Medical charges “; „Accident”; „Liability”; „Luggage” the territory of the insurance 
 agreement action is the whole world including except the territory of Ukaraine.
46.6.  The action of Insurance agreement does not spread on countries, the citizen of which it is, areas of the armed 
 confl icts and those which are under approval of United Nations organization.

47.   TERMS OF STOPPING OF ACTION 
  OF THE INSURANCE AGREEMENT
47.1.  The action of the Insurance agreement is halted and loses an action on the consent of Sides, and also in cases:
47.1.1.  completion of term of action;
47.1.2.  implementation of obligations Insurer is before Insure in full;
47.1.3.  liquidations of Insurer in an order, by the set current legislation of Ukraine;
47.1.4.  in other cases, foreseen the current legislation of Ukraine.
47.2.  It can be before the appointed time halted the .diyu Insurance agreementafter the requirement of Insure or Insurer. 
 About intention before the appointed time to halt the action of Insurance agreementany direction is under an 
 obligation to report other not later as 30 days prior to the date of stopping of action of Insurance agreement.
47.3.  In the case of the pre-schedule stopping of action of Insurance agreement after the requirement of Insure Insurer 
 returns him insurance payments for period, which remained to completion of action of the Insurance agreement 
 with deduction of normative charges on conducting business (in a size, foreseen the proper Rules of insurance), 
 certain at the calculation of insurance tariff, actual payments of amounts covered, which was carried out by this 
 insurance agreement. If the requirement of Insure is conditioned violation of conditions of the insurance agreement 
 Insurer, then the last returns Insure the insurance payments prepaid by him fully.
47.4.  In the case of the pre-schedule stopping of action of the Insurance agreement the insurance payments fully prepaid 
 by him return after the requirement of Insurer Insure. If the requirement of Insurer is conditioned non-fulfi llment 
 Insure of conditions of the insurance agreement, then Insurer returns him insurance payments for period which 
 remained to completion of action of the Insurance agreement, with deduction of normative charges on conducting 
 business (in a size, foreseen the proper Rules of insurance), acertain at the calculation of insurance tariff, actual 
 payments of amounts covered, which was carried out by this insurance agreement.
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48.   OTHER TERMS
48.1.  The Insurer has a right to inform to reject payment in instances provided in the Insurance agreement.
48.2.  On this insurance agreement spread all of terms of realization of insurance payments, foundation, for a refuse in 
 insurance payment, foreseen the proper Rules of insurance.
48.3.  Insurance payments from the compensation of the charges independently prepaid Insure (Insured person) are 
 conducted on territory of Ukraine exceptionally in national currency of Ukraine – hryvnya. Count of foreign currency, 
 in which were realizable payment of charges, and also amounts covered in a hryvnya carried out after the course 
 of NBU upon the date of leadthrough of insurance payment Insurer.
48.4. Insurance payment for one or by a few accidents insured for any conditions of insurance can not exceed the set 
 size of amount covered for this condition of insurance.
48.5. At the offensive of grounds for a doubt in relation to validity of insurance payment Insurer can set aside a 
 decision-making about payment to the receipt of confi rmation or refutation of these doubts on a term not more 
 than 45 workings days.
48.6 Responsibility leading to of fact of offensive of accident insured, ground of size of charges or impossibility of realization 
 of public-call (facsimile, electronic) connection, with the purpose of report about an accident insured fully depends 
 upon Insure (Insured person).
48.7.  Benefi ciary partyem by this insurance agreement in the case of death of the Insured person there are heirs after a law.
48.8. This insurance agreement is celled two languages (Ukrainian and Ehglish). In the case of divergences in text has 
 legal force expounded Ukrainian.
48.9  By signing this Agreement, the Insured -declares that at the time when this contract was signed he received  
 necessary, accurate, well-timed and full information on Insurer’s fi nancial services under Part 2 of Article 12 of the 
 Law of Ukraine «On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets» and this information is 
 accessible and understandable to the Insured.
48.10.  Insured provides the Insurer with consent to  processing any personal data of the Insured and to the transfer 
 of its personal data to third parties without notifying him by the Insurer. Valid consent is given by the Insured to 
 the Insurer to exercise any needed actions with respect to personal data of Insured, without limitation, to perform 
 actions on collecting, recording, organizing, accumulation, storage, refi ning (updating, modifying), use, distribution 
 (including transferred to any third parties), depersonalization and destruction of personal data, and also to carry 
 out any other actions with  personal data of the Insured with the requirements of law  in force.
  Valid consent Insured considers appropriate message on making it his personal data to the above mentioned 
 databases with the above mentioned purpose, and on about his rights foreseen by the Law of Ukraine «On Personal 
 Data Protection» and about the third parties to whom Personal Information of the Insured is provided  in order  
 fulfi ll mentioned purpose.. 

49.  THE ORDER OF DISPUTES DECISION
49.1. Spores by agreement of insurance between Insurer and Insure decide by negotiations, and at unachievement
 of consent – in an order, statutory.
49.2.  A side, guilty in non-fulfi llment or in improper implementation of conditions of the insurance agreement, carries 
 responsibility in obedience to the Insurance agreement and with a law.

13.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Цей Договір добровільного страхування медичних витрат в країнах тимчасового перебування (далі – договір 
 страхування) укладений відповідно до Закону України «Про страхування» та
13.1.1. Правил добровільного страхування медичних;
13.1.2. Правил добровільного страхування від нещасних випадків;
13.1.3. Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами;
13.1.4. Правил добровільного страхування вантажу та багажу.
13.2. Цей договір страхування є комплексним і включає такі види страхування:
13.2.1. добровільне страхування медичних витрат (далі – «Медичні витрати»);
13.2.2.  добровільне страхування від нещасних випадків (далі – «Нещасний випадок»);
13.2.3.  добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (далі – «Відповідальність»);
13.2.4.  добровільне страхування багажу (далі – «Багаж»).
13.3. Договір страхування з умовами страхування «Відповідальність»; «Багаж» обов›язково має включати 
 страхування за умовами: «Медичні витрати» та «Нещасний випадок».
13.4. З метою виконання умов договору страхування Страховик уклав договір про організацію надання послуг з 
 Сервісною (асистуючою) компанією, що вказана в цьому договорі страхування.

14.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
14.1.  Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника (Застрахованої особи), що не 
 суперечать закону, пов’язані із:
14.1.1.  життям та здоров›ям;
14.1.2.  життям, здоров›ям та працездатністю;
14.1.3.  відшкодуванням заподіяної шкоди життю або здоров›ю фізичних осіб, їх майну і майну юридичних осіб;
14.1.4.  володінням, користуванням і розпорядженням майном, яке перевозиться багажем та відшкодуванням збитків 
 внаслідок знищення, втрати або пошкодження багажу.

УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ

15.  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В цьому договорі страхування терміни та визначення вживаються в такому значенні: Близький родич – чоловік/
дружина, батько, мати, дитина, брат або сестра Застрахованої особи. Гострий біль – реакція нервової системи людини 
на зовнішній або внутрішній подразник, яка у випадку ненадання невідкладної медичної допомоги може призвести до 
розвитку больового шоку, що становитиме загрозу життю Застрахованої особи.
Гостре захворювання – раптове, різке погіршення медичного стану, що виникло несподівано, у повністю здорової 
Застрахованої особи, причини виникнення якого ніяк не пов›язані із медичним станом Застрахованої особи, що існував 
до моменту початку погіршення медичного стану.
Загроза життю та здоров›ю – ситуація або медичний стан Застрахованої особи, при яких ненадання негайної 
медичної допомоги може призвести до значного та тривалого розладу функцій організму або його окремого органу, 
появи важких ускладнень внаслідок гострого захворювання, або смерті Застрахованої особи.
Загострення захворювання – посилення патологічних проявів та/або симптомів хронічного захворювання (без 
виникнення нового захворювання) у Застрахованої особи, яке може призвести до тимчасової втрати працездатності, 
інвалідності чи смерті та вимагає негайного надання медичної послуги.
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Захворювання – погіршення у Застрахованої особи фізичного та/або психічного стану здоров›я з наявністю ознак 
патологічного характеру з фізіологічними та/або структурними змінами на органному чи тканинному рівні викликане 
внутрішніми чи зовнішніми причинами, яке призводить до порушення функцій організму з вірогідністю виникнення 
тимчасової втрати працездатності, інвалідності або настання смерті та потребує надання надання медичних послуг та 
пов›язаних послуг. Захворювання є одним із можливих різновидів медичного стану.
Країна постійного проживання – країна, де Застрахована особа проживає сумарно не менш ніж 183 днів у 
календарному році.
Країна тимчасового перебування – країна інша ніж країна постійного проживання (іноземна країна), де Застрахована 
особа тимчасово перебуває в період дії договору страхування зазвичай менше ніж 183 днів у календарному році з дня 
в›їзду на її територію. Під час дії договору страхування Застрахована особа може відвідувати декілька країн тимчасового 
перебування, при цьому договір страхування буде діяти на території кожної з цих країн. Ліміт страхової суми – 
грошова сума, в межах якої Страховик, згідно умов договору страхування, зобов›язаний здійснити виплату страхового 
відшкодування при настанні страхового випадку за окремим видом медичних послуг. Медичні витрати – витрати на 
оплату вартості медичних та пов›язаних з ними послуг.
Медична послуга – дія, яка має вартісну оцінку, пов›язана з медичним станом Застрахованої особи та потребує 
залучення медичного та іншого персоналу медичного закладу чи сервісної (асистуючої) компанії. До медичних послуг, 
зокрема, відносяться:

• діагностика;
•  консультативні медичні послуги;
• обстеження та лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах;
• обстеження та лікування в стаціонарних умовах;
•  організація та надання послуг швидкої та невідкладної медичної допомоги
 з наступною госпіталізацією в разі необхідності;
•  організація та надання екстреної стоматологічної послуги, в тому числі терапевтичної, хірургічної;
•  організація забезпечення лікарськими засобами (медикаментами);
•  організація та надання медичних послуг вагітним до сьомого місяця вагітності;
•  послуги, пов›язані з перебуванням в лікувально-профілактичних установах (ЛПУ), а саме: 
 харчування, вартість утримання ліжка тощо;
•  медична евакуація, медичне транспортування;
•  нші подібні дії, пов›язані з медичним станом Застрахованої особи.

Медичний стан – офіційно визначена лікарем, та підтверджена первинною та/або вторинною медичною документацією 
медична характеристика фізичного та/або психічного стану здоров›я Застрахованої особи з точки зору необхідності 
надання їй чи ненадання тієї чи іншої медичної послуги або пов›язаних послуг.
Медична евакуація – транспортування Застрахованої особи із застосуванням спеціально обладнаного транспорту 
та в супроводі медичного персоналу до медичного закладу, де надаються медичні послуги, якщо необхідність такого 
транспортування обумовлена медичним станом Застрахованої особи, умовами договору страхування. 
Медичне транспортування – транспортування Застрахованої особи та/або супроводжуючої її особи до/чи з медичного 
закладу в зв›язку з медичним станом Застрахованої особи.
Навмисні дії – дії Страхувальника (Застрахованої особи), здійснюючи які він передбачає та свідомо бажає завдання 
шкоди собі та/або третій особі.

Нещасний випадок – раптова, короткочасна, непередбачена та незалежна від волі Страхувальника (Застрахованої 
особи) подія (травма; утоплення; опіки, ураження блискавкою або електричним струмом; обмороження, переохолодження; 
випадкове гостре отруєння рослинами, харчовими продуктами, за виключенням харчової ток-сикоінфекції /сальмонельоз, 
дизентерія тощо/, хімічними речовинами /промисловими або побутовими/, ліками; укуси тварин, отруйних комах, змій), що 
фактично відбулася під час дії Договору страхування та внаслідок якої настав розлад здоров›я або смерть Страхувальника 
(Застрахованої особи).
Поїздка – пересування Застрахованої особи будь-яким засобом транспорту в межах території дії договору стра-хування 
від пункту відправлення до пункту призначення за проїзним документом або подорож на транспортному засобі, який 
належить Застрахованій особі на законних підставах.
Пов›язані послуги – послуги немедичного характеру: транспортні, юридичні, автотехнічні та інші послуги, необхідність 
в яких виникає у Застрахованої особи під час поїздки внаслідок настання страхового випадку та надання яких 
постачальниками послуг (медичними закладами, іншими установами) організовує та забезпечує Сервісна компанія. 
Програма страхування – перелік наперед визначених умов страхування, а саме: види медичних витрат, ліміти 
страхових сум, додаткові умови тощо, з якими погоджується Застрахована особа при укладенні договору страхування 
та згідно з якими Застрахованій особі в разі настання страхового випадку організовуються та надаються медичні та 
пов›язані послуги. Програма страхування може мати назву, що відрізняє її від інших.
Репатріація – транспортування тіла Застрахованої особи та/або перевезення супроводжуючої його особи у разі 
смерті Застрахованої особи при виникненні страхового випадку до постійного місця проживання вказаного в договорі 
страхування або до іншого місця, згідно з умовами договору страхування. 
Сервісна компанія – компанія з надання послуг (компанія з асистансу, асистуюча компанія), юридична особа, фізична
особа або фізична особа-підприємець, яка надає спеціалізовані координаційні, диспетчерські, організаційні, консультаційні, 
транспортні та інші пов’язані послуги у встановленому законом порядку та з якою Страховиком укладено відповідний 
договір щодо організації надання та оплати медичних послуг Застрахованій особі при настанні страхового випадку. 
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик, згідно умов договору страхування, зобов›язаний здійснити 
виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
Страхове відшкодування – грошова сума, яка виплачується Страховиком при настанні страхового випадку, та яка 
може складати всю страхову суму або її частину. 
Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений термін страхування. 
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості 
настання. 
Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, яка відбулася і з настанням якої виникає обов›язок 
Страховика відшкодувати медичні витрати.

16.   СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ
16.1.  Страховим ризиком за договором страхування є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка 
 має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме:
16.1.1.  Захворювання, гостре захворювання або загострення захворювання, що сталося несподівано, становить 
 загрозу для життя та здоров’я Застрахованої особи та потребує невідкладного надання медичних послуг; 
16.1.2.  Зміна медичного стану Застрахованої особи, що настала у зв’язку з нещасним випадком, становить загрозу 
 для життя та здоров’я Застрахованої особи та потребує негайного надання медичних послуг;
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16.1.3. Смерть Застрахованої особи у зв’язку з захворюванням або нещасним випадком.
16.2.  Страховим випадком за цим договором страхування є подія, передбачена п.16.1. договору страхування, що 
 відбулася та призвела до медичних витрат з оплати вартості передбачених договором медичних та 
 пов’язаних послуг, наданих Застрахованій особі та з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити 
 страхову виплату.

17.   ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ
Страхувальник (Застрахована особа) вибирає одну з нижченаведених Програм страхування, яка визначається у договорі 
страхування.
17.1.  Програма «А»
17.1.1.  За Програмою «А» Страховик відшкодовує понесені медичні витрати на медичні послуги, що викликані 
 раптовим погіршенням медичного стану Застрахованої особи, у зв’язку з захворюванням, загостренням 
 захворювання, гострим захворюванням або нещасним випадком, які становлять загрозу життю та здоров’ю:
17.1.1.1. медичні послуги в умовах стаціонарного медичного закладу, – в межах страхової суми за договором 
 страхування, а саме:
17.1.1.1.1. лікування, у тому числі невідкладні оперативні втручання; 
17.1.1.1.2. діагностика та обстеження; 
17.1.1.1.3. лікувальні процедури та маніпуляції; 
17.1.1.1.4. лікарські засоби, у тому числі медикаменти; 
17.1.1.1.5. консультативні послуги;
17.1.1.1.6. перебування в палатах (в тому числі реанімаційних);
17.1.1.1.7. харчування під час перебування в стаціонарі за нормативами, прийнятими у медичному закладі; 
17.1.1.2.  амбулаторно-поліклінічні медичні послуги, надані медичним закладом або дипломованим лікарем, – в 
 межах страхової суми за договором страхування, а саме: 
17.1.1.2.1. консультації;
17.1.1.2.2.  діагностика, дослідження; 
17.1.1.2.3.  лікувальні процедури;
17.1.1.2.4.  медикаменти, перев›язочні матеріали, засоби фіксації тощо; 
17.1.1.2.5.  надання послуг швидкої та невідкладної медичної допомоги.
17.1.1.3.  забезпечення медикаментами за призначенням лікаря – в межах страхової суми за договором страхування;
17.1.1.4.  стоматологічні медичні послуги обумовлені гострим запаленням зубу та/або оточуючих зуб тканин або 
 щелепною травмою, що отримана внаслідок нещасного випадку, – в розмірі ліміту страхової суми — 0,5% 
 страхової суми, а саме: стоматологічний огляд, рентгенівське дослідження, видалення або пломбування 
 зубів;
17.1.1.5.  медичні послуги з невідкладної пологової допомоги до сьомого місяця вагітності; 
17.1.1.6.  медичне транспортування в межах страхової суми, а саме:
17.1.1.6.1. медичне транспортування Застрахованої особи машиною швидкої допомоги до медичного закладу; 
17.1.1.6.2.  медична евакуація/репатріація з країни тимчасового перебування до медичного закладу, найближчого до 
 міжнародного аеропорту або найближчого до пункту перетину кордону у країні постійного проживання, при 
 умові, що необхідність евакуації/репатріації підтверджується відповідними документами. При цьому 
 відшкодовуються також витрати на супроводжуючу особу при наявності документу медичного закладу, 
 що підтверджує необхідність супроводжування Застрахованої особи, – в межах ліміту страхової суми але не 

 більше 3,0 % від страхової суми. Страховик відшкодовує медичні витрати на отримані медичні послуги 
 в країні тимчасового перебування в межах встановленої в договорі страхування страхової суми доки 
 медичний стан Застрахованої особи не дозволить транспортувати її до країни постійного проживання для 
 подальшого лікування. Рішення про доцільність медичної евакуації/репатріації та засоби її здійснення 
 можуть приймати тільки лікарі, уповноважені представником Страховика. Якщо лікарі, уповноважені 
 представником Страховика, вважають, що евакуація/репатріація можлива, а Страхувальник (Застрахована 
 особа) відмовляється від неї, Страховик негайно припиняє оплату медичних послуг. Евакуація/репатріація 
 проводиться також у тих випадках, коли витрати на перебування у стаціонарі перевищують ліміт страхової 
 суми, встановленої договором страхування і медична евакуація не протипоказана за медичним станом 
 Застрахованої особи. 
17.1.1.6.3.  Якщо внаслідок нещасного випадку або раптового захворювання настає смерть Застрахованої особи, 
 то Страховик відшкодовує витрати по репатріації тіла в межах ліміту страхової суми в розмірі фактичних 
 витрат, які підтверджуються відповідними документами. При похованні Застрахованої особи за межами 
 країни постійного проживання, також відшкодовуються витрати на поховання та ритуальні послуги в межах 
 ліміту страхової суми але не більше 3,0 % від страхової суми. Поховання за межами країни постійного 
 проживання та/або репатріація тіла Застрахованої особи здійснюються лише за погодженням із Страховиком. 
 Необхідною умовою для організації поховання за межами країни постійного проживання є надання родичами 
 померлої Застрахованої особи всіх необхідних дозволів із адміністративних органів країни тимчасового 
 перебування, а для репатріації – отримання від родичів померлого заяви – підтвердження про готовність 
 забрати тіло Застрахованої особи після перетини кордону. 
17.1.2.  передача термінових повідомлень, пов’язаних зі страховим випадком  в межах ліміту страхової суми але 
 не більше 0,2 % від страхової суми.
17.2.  Програма «В»
17.2.1.  За Програмою «В» Страховик відшкодовує понесені медичні витрати передбачені Програмою «А», а також 
 витрати на транспортні послуги:
17.2.1.1.  приїзд одного з близьких родичів Застрахованої особи з країни постійного проживання Застрахованої особи 
 (дружини, чоловіка, повнолітньої дитини, батька, матері, рідного брата, сестри), а саме: витрати на проїзд 
 до місця госпіталізації та в зворотному напрямку в межах ліміту страхової суми але не більше 3,0 % від 
 страхової суми, у випадку, якщо Застраховану особу госпіталізовано до медичного закладу більш, ніж на 10 
 діб і жоден із повнолітніх близьких родичів Застрахованої особи не супроводжує його під час поїздки;
17.2.1.2.  транспортування дитини (дітей) Застрахованої особи віком до 15 років до місця постійного проживання, 
 якщо Застраховану особу госпіталізовано до медичного закладу і немає дорослого (віком понад 18 років) 
 близького родича. У разі необхідності Страховик оплачує витрати на супровід дитини (дітей)  в межах ліміту 
 страхової суми але не більше 3,0 % від страхової суми.
17.2.2.  Страховик оплачує транспортні послуги, передбачені пп. 17.2.1.1-17.2.1.2 договору страхування на поїздку 
 залізницею – в купейному вагоні, морським транспортом – першим класом або літаком – економічним класом.
17.3.  Програма «С»
17.3.1.  За програмою «С» відшкодовуються витрати, передбачені Програмою «В», а також витрати на авто-
 технічні послуги та послуги, пов’язані з незручностями використання повітряного транспорту 
 (аварія; дорожньо-транспортна пригода, що сталася з автомобільним транспортним засобом, яким подорожує 
 Застрахована особа), що потребують:
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17.3.1.1.  організації доставки Застрахованої особи (водія і пасажирів) до місця призначення у країнах тимчасового 
 перебування або повернення до країни постійного проживання, в розмірі ліміту страхової суми -– 1,0% 
 страхової суми. Страховик відшкодовує витрати передбачені цим пунктом на поїздку залізницею – в 
 купейному вагоні, морським транспортом – першим класом або літаком – економічним класом. Вартість 
 паливно-мастильних матеріалів Страховиком не відшкодовується;
17.3.1.2.  надання послуг іншого водія (тільки у країнах Європи) у випадку, якщо Застрахована особа, у зв’язку із 
 розладом медичного стану не здатна керувати транспортним засобом – в розмірі ліміту страхової суми – 
 1,0% страхової суми;
17.3.1.3.  буксирування транспортного засобу, непридатного до руху, до найближчої станції технічного обслуговування 
 або автостоянки в межах ліміту страхової суми але не більше 1,0 % від страхової суми, а також витрати на 
 ремонт і доставку запасних частин на місце аварії за умови, що це зробить транспортний засіб, на якому 
 подорожує Застрахована особа, придатним для експлуатації (відшкодовується вартість даної послуги в 
 межах ліміту страхової суми але не більше 1,0 % від страхової суми.   
 Доцільність ремонту визначається Страховиком або сервісною компанією.

18.   ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
18.1.  Страховик не відшкодовує витрати, що спричинені:
18.1.1.  навмисними діями Застрахованої особи або будь-якої іншої особи, які підтримувалися Застрахованою особою; 
18.1.2.  самогубством, спробою самогубства або навмисним нанесенням тілесних пошкоджень; 
18.1.3.  керуванням транспортним засобом Застрахованою особою, яка не має права керування таким транспортним 
 засобом;
18.1.4.  перельотом на літаку, що не входить до офіційно зареєстрованих у Міжнародному Реєстрі авіарейсів або 
 спеціальних рейсів;
18.1.5.  форс-мажорними обставинами: війною, вторгненням, ворожими діями, терористичними діями, громадянською 
 війною, повстанням, революцією, дією військової влади або узурпаторських режимів або участю Застрахованої 
 особи в насильницьких діях або будь-яких громадських хвилюваннях; 
18.1.6.  використанням ядерної енергії;
18.1.7.  настанням будь-якої цивільної відповідальності, що виникає внаслідок дії іонізуючої радіації, радіоактивного 
 забруднення, викликаного будь-якими радіоактивними відходами або через спалення радіоактивного 
 матеріалу, а також радіоактивних, токсичних або інших вибухових речовин будь-якого вибухонебезпечного 
 оснащення, начиненого ядерними речовинами; 
18.1.8.  участю у парі, правопорушеннях або бійках (крім випадків самооборони); 
18.1.9.  свідомим повідомленням неправдивих відомостей при укладанні договору страхування. 
18.2.  Страховик не відшкодовує витрати, що спричинені: 
18.2.1.  участю у парі, правопорушеннях або бійках (крім випадків самооборони);
18.2.2.  спробою Застрахованої особи у встановленні рекордів швидкості або участі в такого роду змаганнях; 
18.2.3.  участю Застрахованої особи в автоперегонах або інших змаганнях (або підготовці до них) на землі, на воді 
 або в повітрі як водія, капітана, пілота або їхніх помічників, а також наїзника на тваринах; 
18.2.4.  виконанням обов›язків піротехніка, професійного водолаза, фокусника або дресирувальника тварин; 
18.2.5.  заняттями лижним спортом за межами визначених маршрутів.

18.2.6.  Якщо інше окремо не передбачено договором страхування, Страховик не відшкодовує витрати на 
 одержання медичних послуг у випадках, які відбулися внаслідок:
18.2.7.  участі Застрахованої особи в таких небезпечних для життя видах діяльності, як стрибки з парашутом (як 
 з літаків, так і з веж (вольтижування), стрибки з використанням еластичного троса, плавання на плотах 
 і каное, спелеологічній діяльності, занять альпінізмом, походів в екстремальних умовах, участі в пошукових 
 або інших експедиціях у зони з екстремальними природно-кліматичними умовами або в географічно 
 віддалених регіонах; полювання;
18.2.8.  професійного заняття спортом;
18.2.9.  занять лижним спортом в межах визначених маршрутів; участі в національних або міжнародних спортивних 
 змаганнях; 
18.2.10.  рибальства;
18.2.11.  роботи на виробництві з підвищеною небезпекою, будівельних робіт, підземних робіт, роботи на установках 
 по видобутку нафти.

18.3.  Страховик не відшкодовує витрати:
18.3.1.  якщо вони виникли внаслідок погіршення медичного стану Застрахованої особи і таке погіршення тривало 
 протягом півроку до початку поїздки, а також якщо внаслідок погіршення медичного стану Застрахована 
 особа перебувала перед поїздкою на амбулаторно-поліклінічному лікуванні. Це не стосується тих випадків, 
 коли Застрахованій особі за медичними показниками було дозволено поїздку є підтверджуючі документи 
 медичного закладу;
18.3.2.  на заздалегідь сплановане або передбачене лікування за межами країни постійного проживання;
18.3.3.  на лікування в країні тимчасового перебування після збігання строку, коли за медичними показниками
 можливою є медична репатріація, крім тих витрат, які були понесені з метою здійснення медичної репатріації 
 Застрахованої особи;
18.3.4.  на лікування, яке за медичними показниками може бути відкладене до повернення Застрахованої особи в 
 країну постійного проживання;
18.3.5.  на медичні та пов›язані послуги, що перевищують достатні та обґрунтовані розміри їх оплати для країни 
 перебування;
18.3.6.  на продовження лікування Застрахованої особи після її повернення в країну постійного проживання;
18.3.7.  на медичні огляди, що не є наслідками гострого болю, раптового захворювання та тілесного ушкодження; 
 надання послуг, що не є обґрунтовано необхідними або невідкладними з медичної точки зору, чи не входить 
 у призначене лікарем лікування, а також надання таких спеціальних послуг як окрема палата, телефон, 
 телевізор тощо;
18.3.8.  на лікування захворювання, з приводу якого Застрахована особа перед поїздкою перебувала на дипан-серному 
 обліку, або коли діагноз захворювання був відомий Застрахованій особі до початку її поїздки;
18.3.9.  на проведення профілактичних вакцинацій, лікарських експертиз та лабораторних досліджень, не пов›язаних 
 з страховим випадком;
18.3.10.  на профілактичні вакцинації, медичне устаткування з використанням радіоактивних речовин, допоміжні медичні 
 засоби (окуляри, медичні термометри й т.п.);
18.3.11.  на придбання загально-укріплюючих препаратів, вітамінів, засобів гігієни, дитячого харчування; фізіотерапев-
 тичне лікування;
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18.3.12.  на обстеження та лікування за допомогою методів, не визнаних офіційною медициною на території країни 
 тимчасового перебування, лікування нетрадиційними методами;
18.3.13.  на звернення до лікаря за консультацією при сонячних опіках першого та другого ступеня;
18.3.14.  на лікування грибкових та дерматологічних хвороб;
18.3.15.  на коригувальне або реабілітаційне лікування; придбання та ремонт допоміжних засобів (окулярів, контактних 
 лінз, слухових апаратів, протезів);
18.3.16.  викликані будь-якими розладами здоров›я, ускладненням або смертю внаслідок невиконання рекомендацій 
 лікуючого лікаря, побічних дій ліків, що не були призначені лікарем чи внаслідок побічних дій харчових 
 добавок;
18.3.17.  якщо вони виникли внаслідок вживання алкоголю, наркотиків, або препаратів які можуть викликати 
 запаморочення свідомості;
18.3.18.  на лікування хвороб, що передаються статевим шляхом;
18.3.19.  пов›язані з будь-якою хворобою або смертю, які викликані вірусом ВІЛ, у т.ч. СНІД і лікуванням наслідків 
 цього захворювання;
18.3.20.  на лікування захворювання або наслідків захворювань на вірусні гепатити;
18.3.21.  на лікування захворювання та розладів органів слуху, крім гострого захворювання органів слуху;
18.3.22.  на лікування хронічних захворювань, вроджених аномалій (вад розвитку), деформації та хромосомних 
 порушень;
18.3.23.  на лікування новоутворень; хвороб ендокринної системи; туберкульозу; хвороб крові та кровотворних органів; 
 епідемічних та пандемічних хвороб; гострих та хронічних променевих хвороб;
18.3.24.  на лікування нервових захворювань (крім невритів), психічних захворювань, а також пов’язаних з ними 
 травматичних пошкоджень;
18.3.25.  на усунення косметичних дефектів; всі види пластичних та косметичних операцій та процедур; всі види 
 протезування, трансплантації органів;
18.3.26.  на забезпечення зубними протезами або штучними зубами (крім екстреної допомоги з метою запобігання 
 ускладнень при споживанні їжі);
18.3.27.  на лікування розумових і психічних розладів і приналежних до них захворювань методами гіпнозу та 
 психотерапії;
18.3.28.  на лікування ускладнень вагітності протягом трьох останніх місяців перед передбаченою датою пологів; 
 обстеження і лікування, що пов›язані зі штучним перериванням вагітності, передчасними пологами та 
 ускладненнями внаслідок таких дій, штучним заплідненням, лікуванням безпліддя, заходами по запобіганню 
 вагітності;
18.3.29.  на медичну репатріацію або репатріацію останків, якщо такі організовані без участі уповноваженої Страховиком 
 Сервісної компанії;
18.3.30.  на медичну репатріацію, якщо захворювання або тілесне ушкодження не є досить серйозними за 
 медичними показниками і лікування може бути здійснене за місцем постійного проживання Застрахованої 
 особи, і якщо захворювання не перешкоджає продовженню поїздки;
18.3.31.  на житло, що орендується з метою здійснення догляду за Застрахованою особою. 
18.4.  Страховик не відшкодовує витрати з автотехнічних послуг:
18.4.1.  на ремонт у випадку механічної поломки, викликаної відсутністю пального, масла, охолодженої рідини, 
 пошкодженням шини та/або сполучних патрубків;

18.4.2.  якщо Застрахована особа керував транспортним засобом, не маючи права на керування таким транспортним 
 засобом;
18.4.3.  якщо Застрахована особа керував транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп›яніння;
18.4.4.  якщо Застрахована особа керував транспортним засобом, що перебував у технічно несправному стані, про 
 що було заздалегідь відомо Страхувальнику (Застрахованій особі);
18.4.5.  на буксирування або перевезення вантажу, пасажирів, якщо при цьому не дотримувалися норми, встановлені 
 заводом-виробником по експлуатації транспортного засобу;
18.4.6.  щодо відшкодування вартості викрадених речей, які перебували в транспортному засобі або поза ним.

19.   ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОЇ СУМИ
19.1.  Страхова сума зазначається у договорі страхування за погодженням між Страхувальником та Страховиком 
 виходячи з умов Програми страхування, обраної Страхувальником.
19.2.  У договорі страхування можуть бути встановлені ліміти страхової суми за окремими видами медичних послуг 
 та пов’язаних послуг, що включені у Програму страхування.
19.3.  Страхова сума може встановлюватись в валюті: в доларах США, Євро або в іншій грошовій одиниці, що є 
 національною валютою країни перебування.
19.4.  Ліміти страхової суми встановлюються у тій самій валюті, що і страхова сума.
19.5.  Страхувальник за узгодженням із Страховиком має право протягом дії договору страхування змінити розмір 
 страхової суми, а також ліміти страхової суми за окремими видами медичних послуг та пов’язаних послуг, що 
 включені до умов Програм страхування.
19.6.  Розмір страхової суми за договором страхування зменшується на розмір страхового відшкодування з дня 
 22.2. виплати страхового відшкодування.

20.   СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
20.1.  Страховий платіж визначається в залежності від строків та умов страхування на основі тарифів, які діють 
 на момент укладання договору страхування.
20.2.  Страховик при визначенні розміру страхового платежу може використовувати коригуючі коефіцієнти
 залежно від різного роду факторів, які впливають на ймовірність настання страхового випадку: заняття 
 небезпечними видами спорту, якщо це спеціально обумовлено в договорі страхування, наявності ризиків, 
 пов’язаних із станом здоров’я та діяльністю Застрахованої особи тощо. 22.5.
20.3.  Страховий платіж сплачується одноразово у строк та у розмірі, визначених умовами договору страхування.
20.4.  Страховий платіж може сплачуватись у готівковій або безготівковій формі.

21.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
21.1.  Страхувальник (Застрахована особа) має право: 
21.1.1.  звертатися до Страховика щодо роз’яснення порядку дій у разі настання страхового випадку.
21.2.  Страховик має право: 
21.2.1. вимагати у Застрахованої особи повернення авіаквитків або залізничних квитків у випадку їхнього 
 невикористання, якщо Страховик оплатив Застрахованій особі транспортні витрати згідно з умовами 
 договору страхування.
21.3.  Страхувальник (Застрахована особа) зобов’язаний: 
21.3.1.  при настанні страхового випадку діяти відповідно до умов Договору, в т.ч. погоджувати зі Страховиком або 
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 Сервісною компанією (службою) всі дії, пов’язані з медичними витратами, обумовленими договором 
 страхування та виконувати рекомендації Сервісної компанії або Страховика;
21.3.2.  надати право вільного доступу довіреного лікаря Страховика та його уповноваженого представника до медичної, 
 фінансової та іншої документації, яка пов›язана зі страховим випадком, з метою встановлення причин випадку, 
 розміру витрат.
21.4.  Страховик зобов’язаний: 
21.4.1. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у строк, передбачений договором, що 
 укладений між Страховиком та Сервісною компанією (службою), а також договором страхування. Страховик 
 несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати Сервісній компанії (службі) 
 шляхом сплати неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору укладеного між 
 Страховиком та Сервісною компанією.

22.   ДІЇ СТОРІН ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
22.1. При настанні страхового випадку Застрахована особа або її довірена особа зобов’язана до моменту 
 проведення витрат за медичні та інші послуги повідомити Сервісній компанії Страховика за вказаними у 
 договорі страхування телефонами таку інформацію: 

•    прізвище, ім’я Застрахованої особи;
•  номер договору страхування (полісу);
•  місце знаходження, контактний телефон;
•  докладний опис обставин та характер необхідної допомоги.

22.2. У разі неможливості повідомлення Сервісної компанії перед консультацією з лікарем, екстреною госпіталізацією 
 або проведенням інших видів медичних витрат, Застрахована особа, або особа, що представляє її інтереси, 
 повинна як тільки стане можливо (але не пізніше 2-х діб з моменту настання події) повідомити Сервісну 
 компанію про настання страхового випадку.
22.3.  Застрахована особа втрачає право на відшкодування витрату разі, якщо вона не повідомила про випадок в 
 строк, передбачений договором страхування без поважних на те причин. 
22.4.  При виборі медичного закладу, якщо характер захворювання не потребує термінового лікарського втручання 
 для врятування життя, Застрахована особа повинна звернутись до Сервісної компанії і отримати консультацію 
 щодо рекомендованих медичних закладів.
22.5.  У випадку, коли Застрахована особа з об’єктивних причин змушена самостійно оплатити вартість наданих їй 
 медичних послуг та пов’язаних послуг, вона зобов’язана узгодити це з Сервісною компанією Страховика як 
 це визначено договором страхування.
22.6.  Після звернення до Сервісної компанії Застрахована особа повинна виконувати її рекомендації щодо своїх 
 подальших дій.
22.7.  Застрахована особа повинна документально підтвердити термін свого перебування у поїздці на території дії 
 договору страхування.
22.8.  Застрахована особа повинна передати представникові Сервісної компанії або Страховику невикористані авіа- 
 або залізничні квитки в період їхньої дії, у виняткових випадках – з першою нагодою. 
22.9.  Застрахована особа повинна сприяти прийняттю Страховиком (Сервісною компанією) необхідних заходів 
 щодо визначення причин страхового випадку, розміру витрат.

22.10.  Застрахована особа повинна вживати заходів щодо запобігання та зменшення витрат, що виникли внаслідок 
 настання страхового випадку.
22.11.  У разі, якщо Застрахована особа самостійно сплатила вартість послуг під час поїздки, але узгодила ці 
 витрати зі Страховиком, або з Сервісною компанією, не пізніше 5-ти (п’яти) робочих днів з дня повернення 
 на територію України Страхувальник (Застрахована особа) зобов’язаний подати Страховику письмову заяву 
 про виплату страхового відшкодування. Додати до заяви всю наявну інформацію про розмір заподіяної 
 Застрахованій особі шкоди і документи, що підтверджують факт настання страхового випадку. 
22.12.  У будь-якому випадку керуватися вимогами, передбаченими договором страхування.

23.  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 
  СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
23.1 У випадку, якщо Страхувальник (Застрахована особа) сплатив витрати самостійно після узгодження їх із 
 Сервісною компанією Страховика, в межах лімітів, визначених договором страхування, Страховик відшкодує 
 йому ці витрати на підставі письмової заяви, до якої додаються: 
23.1.1  оригінал договору страхування;
23.1.2 протокол або довідка офіційної організації, що підтверджує факт та обставини (з детальним описом) 
 настання страхового випадку;
23.1.3  оригінали деталізованих рахунків щодо наданих послуг з деталізацією виду послуг, дати, вартості послуг; 
 рецепти з назвами медикаментів, реквізитами та печаткою медичного закладу (аптеки) тощо;
23.1.4  довідка медичного закладу з приводу амбулаторного або стаціонарного лікування Застрахованої особи 
 з зазначенням прізвища пацієнта, початку та кінця лікування, діагнозу захворювання, причин, які викликали 
 захворювання, загальні висновки лікаря, детальними даними про надані медичні послуги, призначені 
 медикаментозно-діагностичні засоби із зазначенням їх кількості та вартості; 
23.1.5 документи, що підтверджують факт оплати за отримані послуги, медикаменти (розрахунково-касові документи, 
 товарні чеки, банківські квитанції з зазначеною сумою тощо);
23.1.6  документи Сервісної компанії щодо витрат, пов’язаних зі страховим випадком; 
23.1.7 свідоцтво (копія) про смерть у випадку смерті Застрахованої особи;
23.1.8  рахунки за телефонні розмови (факсимільні повідомлення), на яких зазначено номер телефону, дату, час та 
 вартість кожної розмови;
23.1.9  за вимогою Страховика – закордонний паспорт з відмітками прикордонного контролю про перетин 
 державного кордону; 
23.1.10  у випадку травми, дорожньо-транспортної пригоди, що сталася з автомобільним транспортним засобом, 
 яким подорожує Застрахована особа, додатково додаються: 

• складений в країні тимчасового перебування офіційний протокол або довідка про нещасний випадок, де має 
  бути вказана така інформація: посадові особи, що засвідчують факт нещасного випадку та їх 
  повноваження на виконання таких дій;
•  адреси та номери телефонів осіб, що засвідчили факт нещасного випадку;
•  детальний опис обставин нещасного випадку та роль Застрахованої особи в ньому; 25.1.2.
•  стан Застрахованої особи у відношенні алкогольного, наркотичного або токсичного сп›яніння;
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23.1.11  інші документи на вимогу Страховика. 
23.2.  Всі документи мають бути розбірливо написані або надруковані на бланках та мати відповідні печатки 
 та підписи, а також назву, адресу, контактний телефон організації, що видала документ. На вимогу 
 Страховика, до документів що складені на іноземних мовах, мають бути додані офіційні переклади 
 українською мовою. 

24.   ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
24.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється шляхом оплати вартості наданих Застрахованій особі 
 медичних та пов›язаних послуг Сервісною компанією, яка є представником Страховика, якщо Застрахована 
 особа отримала послуги за посередництвом Сервісної компанії, при цьому відповідний медичний заклад, 
 організація, або фахівець, який надав послугу Застрахованій особі, надсилає рахунок на сплату послуг 
 безпосередньо Сервісній компанії. Розрахунки між Страховиком та Сервісною компанією за надані 
 Застрахованій особі послуги, здійснюються у порядку та у терміни, передбачені договором, укладеним  між 
 Страховиком і Сервісною компанією.
24.2. Якщо Застрахована особа самостійно сплатила вартість послуг під час поїздки, але узгодила ці витрати зі 
 Страховиком, або з Сервісною компанією, Страховик відшкодовує ці витрати на території Україні після 
 повернення Застрахованої особи в розмірі понесених витрат, але не більше ліміту страхової суми, 
 встановленого в договорі страхування, за умови документального обґрунтування та підтвердження цих 
 витрат як це передбачено договором страхування:
24.2.1. Розмір страхового відшкодування визначається в еквіваленті національної валюти України до валюти в якій 
 здійснювались витрати за курсом НБУ, що діяв на день складання страхового акту. 
24.2.2.  Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком відповідно до умов договору страхування 
 на підставі заяви Страхувальника (Застрахованої особи) і страхового акту, що складається Страховиком, або 
 вповноваженою ним особою за формою, встановленою Страховиком. 
24.2.3.  Рішення про виплату (складання страхового акту) або про відмову у виплаті страхового відшкодування 
 приймається Страховиком протягом 15-ти робочих днів з дня надання Застрахованою особою всіх необхідних 
 документів, передбачених Правилами та договором страхування.
24.2.4.  Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком протягом 15-ти робочих днів з дня прийняття 
 рішення про виплату (складання страхового акту).
24.2.5.  Розмір страхового відшкодування Страховика за договором страхування не може перевищувати страхової 
 суми та лімітів страхової суми, вказаних у договорі страхування.

25.  ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
25.1.  Причинами відмови у виплаті страхового відшкодування може бути:
25.1.1. навмисні дії Страхувальнка або особи, на користь якої укладений договір страхування, спрямовані на 
 настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов›язані з виконанням ними 
 громадянського обов›язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, 
 здоров›я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої 
 укладено договір страхування, встановлюється відповідно до закону;
25.1.2.  вчинення Страхувальником або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного 
 злочину, що призвів до страхового випадку;

25.1.3.  несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Застрахованою особою) Страховика (Сервісної компанії) про 
 страховий випадок без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, 
 характеру та розміру збитків;
25.1.4.  подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування, обставини, 
 що мають істотне значення для оцінки страхового ризику або про факт чи обставини настання страхового 
 випадку.
25.1.5. невиконання Страхувальником (Застрахованою Особою) умов п 22.11. Договору страхування, а саме: 
 несвоєчасне подання Страховику письмової заяви про страхову виплату.
25.2.  Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник (Застрахована 
 особа):
25.2.1. подав заяву про виплату страхового відшкодування за випадком, що не передбачений договором 
 страхування як страховий (цей пункт поширюється і на Вигодонабувача); 
25.2.2.  не отримав згоду Сервісної компанії або Страховика на проведення витрат.
25.3.  При відмові у виплаті страхового відшкодування, Страховик повідомляє Страхувальнику (Застрахованій 
 особі) в письмовій формі обгрунтовані причини відмови в строк не більше п’ятнадцяти робочих днів з дня 
 прийняття рішення про відмову в виплаті.

УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

26.  СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
26.1.  Страховим ризиком є розлад здоров›я або смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.
26.2.  Під нещасним випадком розуміється: раптова, короткочасна, непередбачена та незалежна від волі 
 Страхувальника (Застрахованої особи) подія (травма; утоплення; опіки, ураження блискавкою або 
 електричним струмом; обмороження, переохолодження; випадкове гостре отруєння рослинами, харчовими 
 продуктами, за виключенням харчової токсикоінфекції /сальмонельоз, дизентерія тощо/, хімічними 
 речовинами (промисловими або побутовими), ліками; укуси тварин, отруйних комах, змій), що фактично 
 відбулася під час дії Договору страхування та внаслідок якої настав розлад здоров›я або смерть 
 Страхувальника (Застрахованої особи).
26.3  Страховими випадками є:
26.3.1.  смерть Страхувальника (Застрахованої особи) внаслідок нещасного випадку;
26.3.2.  тимчасова втрата працездатності Страхувальником (Застрахованою особою) внаслідок нещасного випадку.

27.   ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
27.1.  Не можуть бути застрахованими:
27.1.1.  особи, що визнані в установленому порядку недієздатними;
27.1.2.  інваліди І групи;
27.1.3.  хворі на тяжкі нервові та психічні захворювання;
27.1.4.  хворі на онкологічні або хронічні серцево-судинні захворювання;
27.1.5.  хворі на алкоголізм або наркоманію;
27.1.6.  хворі на СНІД.
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27.2.  За цим договором страхування встановлені наступні обмеження страхування і не здійснюються виплати 
 страхової суми (її частини) у разі, якщо смерть або тимчасова втрата працездатності настали внаслідок:
27.2.1.  війни, військових дій, громадянської війни, введення надзвичайного чи особливого положення по розпорядженню 
 військових або цивільних влад;
27.2.2.  громадських хвилювань, страйків, голодувань, порушення трудової дисципліни;
27.2.3.  дії мін, бомб та інших засобів війни;
27.2.4.  прямого або непрямого впливу атомного вибуху, радіації чи радіоактивного зараження у зв›язку із будь-яким 
 застосуванням атомної енергії і використанням матеріалів, що піддаються радіоактивному розпаду;
27.2.5.  алкогольного, наркотичного, токсичного сп›яніння Страхувальника (Застрахованої особи);
27.2.6.  самолікування або лікування особою, яка не має відповідної медичної освіти;
27.2.7.  передачі керування транспортним засобом іншій особі, яка знаходилась у стані алкогольного, наркотичного 
 або токсичного сп’яніння, або особі, що є недієздатною;
27.2.8.  вчинення або спроби вчинення Страхувальником (Застрахованою особою) протиправних дій;
27.2.9.  інфаркту або інсульту;
27.2.10.  порушення свідомості або погіршення психічного сприймання Страхувальника (Застрахованої особи) під 
 впливом медикаментів;
27.2.11.  занять активними видами спорту, участі у спортивних заходах або при підготовці до цих заходів, якщо інше 
 не передбачено договором страхування;
27.2.12.  психічних травм і депресії, розумового і психічного розладу, шоку, расової, статевої або релігійної дискримінації, 
 наклепів і порушення честі, гідності і ділової репутації, а також неправомірного затримання.
27.3.  Страховим випадком не є втрата працездатності внаслідок професійного захворювання.
27.4.  Страховик не здійснює виплату страхової суми (її частини) у випадку визнання договору страхування 
 недійсним згідно законодавства України.

28.   ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ) 
  ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
28.1. При настанні нещасного випадку Страхувальник (Застрахована особа) або Вигодонабувач зобов›язаний:
28.1.1.  вжити заходи щодо з’ясування причин події та по запобіганню і зменшенню наслідків нещасного випадку;
28.1.2.  негайно, після того, як стане відомо про настання нещасного випадку, заявити про це у компетентні органи 
 (медичні заклади, органи правопорядку, відділення пожежної охорони, ДАІ, МНС або інші відповідно до 
 характеру події), дочекатися і отримати від них документи (довідку, протокол), які підтверджують факт 
 настання, час і обставини нещасного випадку;
28.1.3.  негайно, але не пізніше 24-х годин з моменту настання нещасного випадку, повідомити Сервісну (асистуючу) 
 компанію про настання страхового випадку;
28.1.4.  не пізніше 5-ти (п›яти) робочих днів з дня повернення на територію України подати Страховику письмову 
 заяву про страхову виплату. Додати до заяви всю наявну інформацію про розмір заподіяної Застрахованій 
 особі шкоди і документи, що підтверджують факт настання страхового випадку та характер завданої шкоди: 
 час, місце, причини нещасного випадку, характер та тяжкість завданої шкоди, ймовірний винуватець події, 
 прізвища і адреси постраждалих осіб і свідків.

29.   ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ  НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
29.1.  Настання страхового випадку підтверджують наступні документи, які надаються Страховику для одержання 
 страхової виплати:
29.1.1.  письмова заява встановленої Страховиком форми;
29.1.2.  оригінал цього договору страхування;
29.1.3.  довідка медичного закладу із зазначенням прізвища Застрахованої особи, дати звернення та тривалості 
 лікування, завірена підписом та печаткою відповідальної особи (лікаря) та штампом медичного закладу;
29.1.4.  офіційний протокол або інший документ від компетентних органів, який підтверджує факт нещасного випадку;
29.1.5.  копія свідоцтва про смерть Застрахованої особи у разі смерті Застрахованої особи;
29.1.6.  паспорт, ідентифікаційний код особи (копії), яка одержує страхову суму (її частину);
29.1.7.  для спадкоємців – свідоцтво про право на спадщину (копію);
29.1.8.  інші документи за вимогою Страховика.

30.  ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОЇ СУМИ (ЇЇ ЧАСТИНИ)
30.1. Виплата страхової суми (її частини) здійснюється Страховиком згідно договору страхування на підставі 
 письмової заяви Страхувальника, (Застрахованої особи) або Вигодонабувача і страхового акту, який 
 складається Страховиком.
30.2.  Страховий акт складається протягом 10 (десяти) робочих днів після одержання письмової заяви Страхувальника 
 про виплату страхової суми (її частини) і всіх необхідних документів, які підтверджують факт настання 
 страхового випадку.
30.3.  Страховик з урахуванням умов цього договору страхування виплачує страхову суму (її частину):
30.3.1.  у разі смерті Страхувальника (Застрахованої особи) внаслідок нещасного випадку – Вигодонабувачу або 
 спадкоємцю Страхувальника (Застрахованої особи) у розмірі 100 відсотків страхової суми;
30.3.2.  у разі тимчасової втрати Страхувальником (Застрахованою особою) працездатності внаслідок нещасного 
 випадку за кожну добу – 0,5 відсотка страхової суми, але не більше 50 відсотків страхової суми.
30.4.  Страхові виплати за цим договором страхування здійснюються Застрахованій особі.
30.5.  У разі смерті Застрахованої особи після тимчасової втрати працездатності та отримання нею частини страхової 
 суми, Вигодонабувачу виплачується різниця між максимальною страховою сумою та вже отриманою 
 частиною страхової суми. У будь-якому разі сума страхових виплат за договором страхування не може 
 перевищувати розміру страхової суми, визначеної договором страхування.
30.6.  Страхова сума (її частина) виплачується не пізніше 15 (п›ятнадцяти) робочих днів з дня складання 
 страхового акту.
30.7.  Страхова сума (її частина) виплачується незалежно від виплат по державному соціальному страхуванню, 
 соціальному забезпеченню та в порядку відшкодування збитків.
30.8.  Страхова сума (її частина) не виплачується у випадках передбачених цим договором страхування. Рішення 
 про відмову у виплаті страхової суми (її частини) приймається Страховиком і повідомляється Страхувальнику 
 (Застрахованій особі), Вигодонабувачу або спадкоємцю Застрахованої особи у письмовій формі з 
 обґрунтуванням причин відмови протягом 10 (десяти) днів після одержання письмової заяви Страхувальника 
 про виплату страхової суми (її частини) і всіх необхідних документів, які підтверджують факт настання 
 страхового випадку.
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30.9.  У разі необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов›язані із страховим випадком, до 
 правоохоронних органів, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють 
 інформацією про обставини страхового випадку, а також може самостійно з›ясовувати причини та обставини 
 страхового випадку.
30.10.  По фактам розладу здоров›я або смерті Страхувальника (Застрахованої особи) внаслідок нещасного випадку, 
 за якими порушено кримінальну справу, виплата страхової суми (її частини) здійснюється з урахуванням 
 рішення суду, яке набуло законної сили.

УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

31.   ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Збиток – втрати Застрахованої особи в результаті настання страхового випадку, що підлягають відшкодуванню у 
грошовій формі.
Ліміт страхової суми – встановлена цим договором страхування гранична (максимальна) грошова сума виплат по 
кожному страховому випадку або серії випадків внаслідок однієї причини.
Позов – письмова вимога про стягнення грошей чи задоволення інших вимог, яка міститься у позовній заяві позивача 
(якщо вона подана позивачем) або в зустрічній позовній заяві (якщо вона подана відповідачем).
Претензія – попереднє звернення (у письмовій формі) безпосередньо до Застрахованої особи з метою досягти 
Сторонами вирішення спору: відшкодування шкоди, завданої особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній 
особі внаслідок будь-якої дії або бездіяльності Застрахованої особи.
Претензійні витрати – судові та інші витрати, які понесла Застрахована особа для розслідування, врегулювання 
претензії, у ході захисту або внаслідок проведення судового розгляду.

32.   СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ
32.1.  Страховим ризиком за цими умовами страхування є заподіяння Застрахованою особою шкоди Третій особі 
 (Третім особам), а саме: життю або здоров’ю фізичних осіб, їх майну чи майну юридичних осіб внаслідок 
 подій визначених договором страхування.
32.2.  Страховим випадком є настання відповідальності за заподіяння Застрахованою особою Третій особі (Третім 
 особам) шкоди під час здійснення нею поїздки і відповідно до норм цивільного права виникли вимоги Третіх 
 осіб з врегулювання цієї шкоди, а саме: життю або здоров’ю фізичних осіб, їх майну чи майну юридичних осіб 
 внаслідок подій (страхових ризиків), які мали місце під час дії та на території дії договору страхування і не 
 підпадають під виключення або обмеження страхування.
32.3.  Факт настання відповідальності Застрахованої особи за шкоду життю або здоров’ю фізичних осіб, їх майну чи 
 майну юридичних осіб, заподіяну Третім особам, повинен бути визнаний судом або відповідним компетентним 
 органом на якого покладені виконання таких обов’язків відповідно до законодавства країни, в якій завдано 
 шкоду чи вимоги Третіх осіб визнані Застрахованою особою обґрунтованими та Страховик (представник 
 Страховика) згоден з визнанням таких вимог.

33.   ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ
33.1.  Страховик за умовами страхування відповідальності відшкодовує завдану Застрахованою особою шкоду, що 
 заподіяна:

33.1.1.  життю і здоров›ю Третіх осіб, в розмірі ліміту страхової суми – 50,0% страхової суми;
33.1.2.  майну Третіх осіб, в розмірі ліміту страхової суми – 50,0% страхової суми; а також відшкодовує додаткові 
 витрати щодо:
33.1.3.  організації юридичних послуг, що пов›язані із затриманням/арештом Застрахованої особи, позбавленням 
 його волі, загрозою виникнення таких випадків, а також пред›явленням офіційних претензій (судових позовів) 
 третіми особами, в розмірі ліміту страхової суми – 2,0% страхової суми. При цьому витрати на оплату послуг адвоката 
 не відшкодовуються Страховиком.

34.   ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 
  І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
34.1.  За цим договором страхування не є застрахованою:
34.1.1.  цивільна відповідальність власників наземного, повітряного, водного транспорту (включаючи відповідальність 
 перевізника);
34.1.2.  відповідальність за забруднення навколишнього природного середовища;
34.1.3. відповідальність за невиконання зобов›язань.
34.2.  Відповідно до цього договору страхування не підлягає відшкодуванню:
34.2.1.  будь-яка претензія пов›язана з подією, що мала місце до початку або після закінчення строку дії договору 
 страхування;
34.2.2.  будь-яка претензія, якщо вимоги пред’являють особи, які умисно спричинили собі шкоду або здійснили 
 навмисні дії, спрямовані на виникнення страхового випадку.
34.3.  Страховик встановлює наступні обмеження страхування і не відшкодовує збитки, що безпосередньо або 
 побічно спричинені, виникають або збільшуються внаслідок пошкодження або знищення антикварних речей, 
 виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, предметів релігійного культу, 
 картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів.
34.4.  Страховим випадком не є настання непрацездатності або смерть Третьої особи внаслідок:
34.4.1.  алкогольного, наркотичного або токсичного сп›яніння;
34.4.2.  природної смерті;
34.4.3.  самогубства або наслідків замаху на самогубство;
34.4.4.  навмисного ушкодження стану здоров›я.
34.5.  Не підлягають відшкодуванню штрафи, пені або інші санкції, в т.ч. штрафи, накладені на Страхувальника 
 органами виконавчої влади.
34.6.  Не підлягають відшкодуванню непрямі збитки, моральна шкода та компенсація упущеної вигоди; збиток 
 понад об’єми та суми, передбачені чинним законодавством України та/або країни тимчасового перебування.
34.7.  Не підлягає відшкодуванню нанесення шкоди, пов›язане з обов›язками Застрахованої особи щодо осіб з 
 якими він перебуває у трудових відносинах, згідно чинного законодавства. У разі якщо шкода заподіяна 
 таким особам не в робочий час та/або не в зв›язку з виконанням трудових обов›язків, вона підлягає 
 відшкодуванню відповідно до умов цього договору страхування.
34.8.  Не підлягає відшкодуванню шкода чи збиток, завдані внаслідок занять спортом, при участі в спортивних 
 змаганнях, в процесі підготовки до них.
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35.   ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ) 
  ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
35.1.  При настанні  події, яка має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Застрахована особа) зобов’язаний:
35.1.1.  вжити заходи щодо з›ясування причин і наслідків події та по запобіганню і зменшенню додаткових збитків 
 (шкоди);
35.1.2.  негайно, після того, як Застрахованій особі стане відомо про настання події, заявити про це в компетентні 
 органи (відділення пожежної охорони, органи гідрометеорологічної служби, органи правопорядку, ДАІ, МНС 
 або інші відповідно до характеру події), дочекатися і отримати від них документи (довідку, протокол), які 
 підтверджують факт настання, час і обставини події;
35.1.3.  негайно, але не пізніше 24-х годин з моменту завдання шкоди, повідомити Сервісну (асистуючу) компанію 
 про настання страхового випадку;
35.1.4.  протягом 5-ти (п›яти) робочих днів з дня повернення на територію України надати Страховику письмову 
 заяву про настання страхового випадку;
35.1.5.  не виплачувати відшкодування, не визнавати частково або цілком вимоги, які пред›являються йому в зв›язку 
 з страховим випадком, а також не приймати на себе будь-яких прямих або непрямих зобов›язань з 
 урегулюванням таких вимог без згоди Страховика чи Сервісної (асистуючої) компанії, крім випадків 
 передбачених законодавством країни де завдано шкоду;
35.1.6.  повідомляти всі відомості і надавати Страховику, його представнику можливість ознайомлюватися з
 документами, які необхідні для встановлення причин і наслідків страхового випадку, та визначення розміру 
 збитку.

36.  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
36.1. Настання страхового випадку підтверджують:
36.1.1. заява Страхувальника (Застрахованої особи) про настання страхового випадку, його обставини та причини;
36.1.2. претензія потерпілої особи;
36.1.3. детальний опис випадку;
36.1.4. протокол/акт/довідка уповноваженого органу влади щодо випадку; протокол опиту свідків, довідка поліції, 
 інші офіційні документи, що безперечно підтверджують вину Застрахованої особи;
36.1.5. копія позовної заяви Третьої особи (його спадкоємців);
36.1.6. виписка з рішення суду про розмір заподіяної шкоди;
36.1.7. рішення уповноваженого органу влади про накладання на Застраховану особу обов’язку відшкодувати
 заподіяну Третій особі (Третім особам) шкоду;
36.1.8. довідка судово-медичної експертизи;
36.1.9. довідка (висновок експертизи), яка підтверджує розмір майнових збитків завданих Застрахованою особою 
 Третій особі (Третім особам).
36.1.10. рахунки, кошториси витрат.

37.   ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ
37.1.  Виплата страхового відшкодування здійснюється Третій особі або Страхувальнику (Застрахованій особі) у 
 разі, коли він самостійно відшкодував шкоду спричинену ним Третій особі та надав Страховику документи, 
 що свідчать про компенсацію Страхувальником (Застрахованою особою) збитків.

37.2.  Розмір страхової виплати визначається виходячи із розміру фактично завданої шкоди Третім особам 
 внаслідок настання страхового випадку, але не більше страхової суми (ліміту страхової суми) за цим
 договором страхування.
37.3.  Розмір прямого дійсного збитку внаслідок пошкодження або знищення майна визначається: при знищенні 
 майна, – виходячи з розміру дійсної вартості з відрахуванням зносу; при пошкодженні майна – виходячи з 
 розміру витрат на відновлювальний ремонт з відрахуванням зносу. Розмір збитків заподіяних майну третіх 
 осіб розраховується за цінами, які діяли в тому місці, де такі збитки було завдано, на момент настання
 страхового випадку або в день винесення судом рішення щодо відшкодування шкоди.
37.4.  Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб здійснюється: при нанесенні шкоди здоров’ю – 
 иходячи з розміру витрат на лікування потерпілої особи; при загибелі третьої особи – з розміру понесених 
 витрат на ритуальні послуги.
37.5.  Страхова виплата здійснюється Страховиком згідно договору страхування на підставі письмової заяви
 Страхувальника (Застрахованої особи) і страхового акту, який складається Страховиком.
37.6.  Страховий акт складається протягом 10 (десяти) робочих днів після одержання письмової заяви 
 Страхувальника (Застрахованої особи) про страхову виплату і всіх необхідних документів, які підтверджують 
 факт настання страхового випадку.
37.7.  Страхова виплат здійснюється не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня складання страхового акту.
37.8.  Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках передбачених договором 
 страхування, законодавством України та у разі не надання Страхувальником (Застраховано особою) 
 документів необхідних для визначення розміру збитку та здійснення страхової виплати.
37.9.  Страховик має право відстрочити прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування або відмови у 
 виплаті, коли:
37.9.1.  подані документи не дають змоги повністю з’ясувати причини і обставини страхового випадку, розмір 
 збитків, право Страхувальника (Застрахованої особи) на одержання відшкодування – до з’ясування таких 
 обставин;
37.9.2.  справа, що стосується обставин страхового випадку, розміру збитку чи відшкодування перебуває на розгляді 
 суду – до одержання Страховиком рішення суду або ухвали про припинення (закриття) судового провадження, 
 що набрали законної сили, а в разі оскарження в апеляційному чи касаційному порядку – до закінчення 
 розгляду справи;
37.9.3.  у Страховика виникли сумніви відносно достовірності наданих Страхувальником (Застрахованою особою) 
 документів – до закінчення перевірки Страховиком, але не більше ніж на 3 місяці з дати надання 
 Страхувальником (Застрахованою особою) документів;
37.9.4.  за страховим випадком або договором страхування порушено кримінальну справу – до зупинення чи 
 закінчення досудового слідства за кримінальною справою.

УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ БАГАЖУ

38.   ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Багаж – речі, предмети, які пасажир здає на перевезення в порядку, встановленому перевізником та отримує відповідні 
перевізні документи та/або ручна поклажа.
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Ручна поклажа – речі, предмети, які пасажир має при собі за місцем пасажира або на місцях ручної поклажі без 
здавання його на перевезення перевізнику та без отримання відповідних перевізних документів. Застрахованою руч-
ною поклажею за цим договором страхування є особисті документи Застрахованої особи (банківські платіжні картки, 
паспорт, проїзний документ, посвідчення водія тощо).

39.  СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ 
39.1.  Страховим ризиком за договором страхування є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка 
 має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме:
39.1.1. знищення, втрата або пошкодження багажу під час його перевезення офіційним перевізником та здійсненні 
 додаткові витрати у зв’язку із затримкою видачі багажу або його втратою; 
39.1.2.  викрадення шляхом крадіжки ручної поклажі Страхувальника (Застрахованої особи), а саме особистих 
 документів: внутрішнього, закордонного паспортів, проїзних документів, посвідчення водія, банківської 
 платіжної картки тощо та здійсненні у зв’язку з цим додаткові витрати.
39.2. Страховим випадком за цим договором страхування є подія, передбачена п. 39.1 договору страхування, що
 відбулася та призвела до знищення, втрати або пошкодження багажу та/або втрати ручної поклажі.

40.   ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ
40.1. Страховик за умовами страхування багажу відшкодовує Страхувальнику (Застрахованій особі) збитки, що 
 виникли внаслідок:
40.1.1.  знищення або пошкодження багажу під час його перевезенням офіційним перевізником, в розмірі ліміту 
 страхової суми – 60,0% страхової суми;
40.1.2.  втрати багажу, якщо його було втрачено під час перевезення професійними перевізниками на підставі 
 офіційних документів, які оформлюються перевізником, в розмірі ліміту страхової суми – 30,0% страхової 
 суми, але не більше 10 доларів США/Євро/іншої грошової одиниці, за якою встановлена страхова сума, за 
 1 кг багажу;
40.1.3.  викрадення шляхом крадіжки ручної поклажі Застрахованої особи, а саме особистих документів: 
 внутрішнього, закордонного паспортів, проїзних документів, посвідчення водія, банківської платіжної картки 
 тощо та здійснення витрат на отримання тимчасових документів, що посвідчують особу, або поновлення 
 банківської платіжної картки, в розмірі ліміту страхової суми – 10,0% страхової суми;
40.1.4.  Страховик також відшкодовує додаткові витрати Застрахованої особи на придбання товарів першої 
 необхідності, в розмірі ліміту страхової суми – 5,0% страхової суми у разі затримки доставки багажу при 
 умові, що багаж зареєстрований відповідно до митних правил та його не доставлено Застрахованій особі 
 впродовж дванадцяти годин після його прибуття в пункт призначення (крім прибуття в країну постійного 
 проживання). До товарів першої необхідності відносяться: предмети особистої гігієни, продукти харчування.

41.   ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
41.1.  Не відшкодовуються:
41.1.1.  збитки, що відбулися внаслідок неуважності або грубої необережності Застрахованої особи;
41.1.2.  недостача багажу, переданого під відповідальність перевізника при цілісності зовнішньої упаковки;
41.1.3.  бій або пошкодження виробів з фаянсу, порцеляни, скла тощо;

41.1.4.  електричні або механічні несправності аудіо або відеоапаратури тощо;
41.1.5.  збитки внаслідок особливих властивостей або природних якостей багажу (звичайний знос, природне 
 погіршення якості, цвіль);
41.1.6.  збитки, заподіяні кислотами, фарбами, аерозолями, ліками, будь-якими рідинами, що перевозяться у багажі.
41.2.  За цим договором страхування не є застрахованими:
41.2.1.  хутряні вироби, прикраси, кіно-, фото-, відеоапаратура, ноутбуки, мобільні телефони та приладдя до них;
41.2.2.  гроші, коштовності, цінні папери;
41.2.3.  дорогоцінні метали та камені, антикварні речі й унікальні вироби, витвори мистецтва, а також предмети 
 культу;
41.2.4.  наручні і кишенькові годинники, рукописи, плани, схеми, креслення, ділові папери, слайди, фотознімки, 
 фільмокопії тощо;
41.2.5.  тварини, насіння та рослини;
41.2.6.  спортивне приладдя та спорядження;
41.2.7.  засоби авто-мото-вело-транспорту, повітряні і водні види транспорту, а також запасні частини до них.

42.   ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ) ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
42.1.            При настанні події, що має ознаки страхового випадку Страхувальник (Застрахованаособа)
 зобов’язана:
42.1.1.  негайно, як тільки стало відомо про знищення, пошкодження або втрату багажу під час його перевезення 
 повідомити про це представників перевізника, правоохоронні та інші офіційні органи шляхом подання 
 письмової заяви;
42.1.2.  негайно, але не пізніше 24-х годин з моменту настання події, повідомити Сервісну (асистуючу) компанію про 
 настання страхового випадку;
42.1.3.  здійснити заходи (отримати документи) для підтвердження настання страхового випадку;
42.1.4.  протягом 5-ти (п›яти) робочих днів з дня повернення на територію України надати Страховику письмову 
 заяву про настання страхового випадку;
42.1.5.  повідомляти всі відомості і надавати Страховику, його представнику можливість ознайомлюватися з 
 документами, які необхідні для встановлення причин і наслідків страхового випадку та визначення розміру 
 збитку.

43.   ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
43.1.  Настання страхового випадку підтверджують наступні документи, які надаються Страховику для одержання 
 страхової виплати:
43.1.1.  письмова заява встановленої Страховиком форми;
43.1.2.  оригінал цього договору страхування;
43.1.3.  перелік предметів багажу, які втрачено, знищено або пошкоджено із зазначенням їх вартості, підтверджуючі 
 документи про купівлю;
43.1.4.  проїзні документи на підставі яких здійснювалося перевезення Застрахованої особи і багажу (Bag 
 Identifi cation Tag);
43.1.5.  акт про пошкодження, знищення, втрату багажу, складений відповідальною особою;
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43.1.6.  фотографії пошкоджених речей, кошторис витрат на ремонт (або підтвердження його недоцільності);
43.1.7.  підтвердження рішення перевізника про повну або часткову відмову у відшкодуванні при пошкодженні, 
 знищенні або втраті багажу;
43.1.8.  підтвердження перевізника про здійснення заходів щодо пошуку багажу;
43.1.9.  чеки, квитанції, що підтверджують здійснення витрат на придбання товарів першої необхідності.

44.   ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ
44.1.  Розмір страхової виплати визначається виходячи із розміру фактично заподіяного матеріального збитку 
 внаслідок настання страхового випадку, але не більше страхової суми (ліміту страхової суми) за цим 
 договором страхування. Розмір збитку визначається виходячи з дійної вартості предметів (речей) багажу.
44.2.  Визначення розміру збитку проводиться по кожному по кожному предмету багажу (місцю) окремо. Якщо 
 пошкоджену річ можна відремонтувати, розмір шкоди дорівнює вартості ремонту. Якщо вартість ремонту 
 перевищує вартість речі (предмету) та ліміт страхової суми, страхове відшкодування здійснюється в межах 
 дійсної і вартості речі (предмету) та ліміту страхової суми. Якщо викрадена річ була повернена Застрахованій 
 особі, то вона повинна повернути Страховику отримане страхове відшкодування у строк не пізніше 
 15-ти робочих днів з дня повернення викраденої речі. Якщо за втрачений або пошкоджений багаж 
 Застрахована особа одержала відшкодування від третіх осіб, Страховик сплачує різницю між сумою, яка 
 підлягає відшкодуванню та сумою, отриманою від третіх осіб.
44.3.  Страхова виплата здійснюється Страховиком згідно з договором страхування на підставі письмової заяви 
 Страхувальника (Застрахованої особи) і страхового акту, який складається Страховиком.
44.4.  Страховий акт складається протягом 10 (десяти) робочих днів після одержання письмової заяви 
 Страхувальника (Застрахованої особи) про страхову виплату і всіх необхідних документів, які підтверджують 
 факт настання страхового випадку.
44.5.  Страхова виплат здійснюється не пізніше 15 (п›ятнадцяти) робочих днів з дня складання страхового акту.
44.6.  Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках передбачених цим договором 
 страхування, законодавством України та у разі ненадання Страхувальником (Застрахованою особою) 
 документів необхідних для визначення розміру збитку та здійснення страхової виплати.

ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

45.   ПРАВА ТА ОБОВ›ЯЗКИ СТОРІН
45.1.  Страхувальник (Застрахована особа) має право:
45.1.1.  у разі настання страхової події отримати від Страховика страхове відшкодування у строки, передбачені 
 договором страхування;
45.1.2.  оскаржити у встановленому законодавством України порядку відмову Страховика у виплаті страхового 
 відшкодування або його розмір;
45.1.3.  одержати дублікат договору страхування у разі його втрати;
45.1.4.  ініціювати припинення дії договору страхування відповідно до його умов.
45.2.  Страховик має право:
45.2.1.  перевіряти інформацію, що повідомив Страхувальник, а також виконання Страхувальником (Застрахованою 
 особою) умов договору страхування;

45.2.2.  самостійно з›ясовувати причини та обставини страхового випадку;
45.2.3.  відмовити у виплаті страхового відшкодування, у випадках передбачених Правилами та договором 
 страхування;
45.2.4.  відстрочити виплату страхових відшкодувань, якщо проти Страхувальника (Застрахованої особи) із приводу 
 страхового випадку порушена кримінальна справа, до винесення судового вироку в справі або її закриття.
45.3.  Страхувальник (Застрахована особа) зобов›язаний:
45.3.1.  надати Страховику всю відому йому інформацію, що має значення для оцінки страхового ризику;
45.3.2.  своєчасно вносити страхові платежі;
45.3.3.  вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків внаслідок настання страхового випадку;
45.3.4.  при настанні страхового випадку діяти відповідно до договору страхування;
45.3.5.  виконувати інші обов›язки передбачені цим договором страхування.
45.4.  Страховик зобов›язаний:
45.4.1.  ознайомити Страхувальника (Застраховану особу) з умовами та Правилами страхування;
45.4.2.  протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо 
 оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати;
45.4.3.  здійснити страхову виплату у строк, передбачений договором страхування. Страховик несе майнову 
 відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику (Застрахованій 
 особі) пені у розмірі облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, за кожен день 
 затримки;
45.4.4.  відшкодувати витрати, понесені Страхувальником (Застрахованою особою) при настанні страхового випадку 
 щодо запобігання або зменшення збитків;
45.4.5.  не розголошувати відомостей про Страхувальника (Застраховану особу), його майнове становище та стан 
 здоров›я, за винятком випадків, встановлених законом
45.4.6.  виконувати інші обов›язки передбачені цим договором страхування.

46.   СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
46.1.  Договір страхування може бути укладений на строк від одного до 365-ти днів.
46.2.  Договір страхування набирає чинності з 00.00 годин дати початку його дії, зазначеного в п.7 цього 
 зазначеного в п.7 цього договору страхування. При цьому страхування поширюється на період, що 
 починається з моменту проходження митно-прикордонного контролю та знаходження в транспортному 
 засобу офіційного перевізника під час прямування до/з країни тимчасового перебування.
46.3.  У разі несплати страхового платежу у строк, що зазначений в п.8 договору страхування, цей договір 
 страхування вважається неукладеним.
46.4.  При багаторазових поїздках Страхувальника (Застрахованої особи) договір страхування може містить 
 обмеження щодо тривалості окремої поїздки та загальної тривалості поїздок протягом строку дії договору 
 страхування. Строк дії договору страхування, визначений як кількість днів перебування Страхувальника 
 (Застрахованої особи) на території дії договору страхування після кожної поїздки Страхувальника 
 (Застрахованої особи) автоматично зменшується на кількість використаних днів. Дія Договору страхування 
 закінчується при вичерпанні ліміту загальної тривалості перебування Страхувальника (Застрахованої особи) 
 на території дії договору страхування.
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46.5.  Територія дії договору страхування визначається у п.10 цього договору страхування. За умовами страхування 
 «Медичні витрати»; «Нещасний випадок»; «Відповідальність» та «Багаж» територія дії договору страхування 
 – весь світ, виключаючи територію України.
46.6.  Дія договору страхування не поширюється на країни, громадянином якої вона є, зон збройних конфліктів та 
 тих, що знаходяться під санкцією ООН.

47.   УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
47.1.  Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у випадках:
47.1.1.  закінчення строку дії;
47.1.2.  виконання Страховиком зобов›язань перед Страхувальником у повному обсязі;
47.1.3.  ліквідації Страховика у порядку, встановленим чинним законодавством України;
47.1.4.  в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
47.2.  Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. 
 Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов›язана повідомити іншу 
 не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії договору страхування.
47.3.  У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає 
 йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору страхування з вирахуванням 
 нормативних витрат на ведення справи (у розмірі, передбаченому відповідними Правилами страхування), 
 визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум, що були здійснені 
 за цим договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов 
 договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
47.4.  У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику 
 повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням 
 Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що 
 залишився до закінчення дії договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи 
 (у розмірі, передбаченому відповідними Правилами страхування), визначених при розрахунку страхового 
 тарифу, фактичних виплат страхових сум, що були здійснені за цим договором страхування.

48.   ІНШІ УМОВИ
48.1.  Страховик має право відмовити у страховій виплаті у випадках передбачених умовами цього договору 
 страхування.
48.2.  На цей договір страхування поширюються всі умови здійснення страхових виплат, підстави для відмови у 
 страховій виплаті, передбачені відповідними Правилами страхування.
48.3.  Страхові виплати з відшкодування самостійно оплачених Страхувальником (Застрахованою особою) витрат 
 проводяться на території України виключно в національній валюті України – гривні. Перерахунок іноземної 
 валюти, в якій були здійснена оплата витрат, а також страхових сум в гривні здійснюється за курсом НБУ на 
 дату проведення Страховиком страхової виплати.
48.4.  Страхова виплата за одним чи декількома страховими випадками за будь-якими умовами, передбаченими 
 договором страхування, не може перевищувати розмір страхової суми за такими умовами страхування, 
 встановлений договором страхування.

48.5.  При настанні підстав для сумніву щодо обґрунтованості страхової виплати Страховик може відкласти 
 прийняття рішення про виплату до отримання підтвердження або спростування цих сумнівів на строк не 
 більше 45-ти робочих днів.
48.6.  Обов›язок доведення факту настання страхового випадку, обгрунтування розміру витрат або неможливості 
 здійснення телефонного (факсимільного, електронного) зв›язку з метою повідомлення про страховий 
 випадок повністю покладається на Страхувальника (Застраховану особу).
48.7.  Вигодонабувачем за цим договором страхування у разі смерті Застрахованої особи є спадкоємці за законом.
48.8.  Цей договір страхування укладений двома мовами (українською та англійською). У разі розбіжностей у тексті 
 юридичну силу має текст викладений українською мовою.
48.9.   Підписуючи цей Договір, Страхувальник засвідчує, що до моменту укладання Договору страхування одержав 
 необхідну, достовірну, своєчасну та повну інформацію про фінансові послуги Страховика, передбачені ч. 2 
 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» і така 
  інформація є доступною та  зрозумілою для Страхувальника.
48.10.  Страхувальник надає згоду на обробку Страховиком будь-яких персональних даних Страхувальника та на 
 передачу Страховиком його Персональних даних третім особам без  повідомлення його Страховиком. 
 Дійсна згода надається Страхувальником на здійснення Страховиком будь-яких дій відносно Персональних 
 даних Страхувальника, які потрібні, без обмеження, для виконання дій зі збору, реєстрації, систематизації, 
 накопичення, зберігання, уточнення (поновлення, зміни), використання, поширення (у тому числі, передачі 
 будь-яким третім особам), знеособлення і знищення Персональних даних, а також здійснення будь-яких 
 інших дій з Персональними даними Страхувальника з урахуванням вимог чинного законодавства.
 Дійсну згоду Страхувальник вважає належним повідомленням його про внесення його Персональних даних 
 до вище зазначених баз  даних з вище зазначеною метою, а також про його права, визначені Законом 
 України «Про захист персональних даних» та про третіх осіб, яким Персональні дані Страхувальника 
 надаються, для виконання зазначеної мети.»

49.   ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
49.1.  Спори за договором страхування між Страховиком і Страхувальником вирішуються шляхом переговорів, а 
 при недосягненні згоди – в порядку, передбаченому законом.
49.2.  Сторона, винна в невиконанні або в неналежному виконанні умов договору страхування, несе відповідальність 
 згідно з договором страхування та з законом.

50.   ПІДПИСИ СТОРІН

                СТРАХОВИК    СТРАХУВАЛЬНИК

 ________________   ________________     ________________   ________________
                 підпис           п.і.б                підпис                       п.і.б

 м.п.         м.п.




