
ТИПОВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ 
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Типові умови добровільного страхування медичних витрат на території України розроблені 
відповідно до ліцензії серії АЕ №284289, що діє з 24.04.2007 р. безстроково,  Правил добровільного 
страхування медичних витрат, далі - Правила та спрямовані на забезпечення страхового захисту 
майнових інтересів, пов’язаних з життям та здоров’ям застрахованих осіб. 

1.2. Медичні витрати – грошові витрати на оплату вартості медичної допомоги, необхідність в яких 
виникає внаслідок настання страхового випадку. 

Додаткові витрати безпосередньо пов’язані з страховим випадком витрати на оплату допомоги 
немедичного характеру: інформаційно-консультаційної, координаційної, адміністративної, 
транспортної та іншої подібної допомоги, необхідність в якій виникає внаслідок настання страхового 
випадку. 

Страховим ризиком є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 
ймовірності та випадковості настання, а саме: захворювання застрахованої особи, загострення   
хронічного    захворювання,    розлад   здоров'я застрахованої  особи  внаслідок  нещасного  випадку  або її 
смерть внаслідок захворювання або нещасного випадку. 

Страховим випадком є здійснення застрахованою особою медичних витрат на отримання  медичної 
допомоги та додаткових витрат у зв’язку з захворюванням застрахованої особи, загостренням   
хронічного    захворювання,    розладом   здоров'я застрахованої  особи  внаслідок  нещасного  випадку  
або її смертю внаслідок захворювання або нещасного випадку,  що сталися під  час здійснення 
застрахованою особою подорожі (поїздки). 

 

1.3.  Територія дії договору страхування – Україна. 

1.4.  Франшиза –  50,00 грн. 

 
2. ВИДИ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ. СТРАХОВІ СУМИ. ЛІМІТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. 

 
 

види медичних витрат 
 

Ліміт відповідальності за 
страховим випадком 
 (% страхової суми) 

 
стаціонарна медична допомога: 
консервативне та оперативне лікування, у тому числі невідкладні оперативні втручання; 
діагностика  та обстеження; 
лікувальні процедури та маніпуляції; 
забезпечення лікарськими засобами, у тому числі медикаментами; 
консультації лікарів-спеціалістів; 
перебування та харчування в стаціонарі за нормативами, прийнятими у даному медичному 
закладі; 

100% 

амбулаторно-поліклінічна медична допомога: 
консультації лікарів-спеціалістів; 
діагностика та обстеження; 
лікувальні процедури та маніпуляції; 
забезпечення лікарськими засобами, у тому числі медикаментами; 

100% 

невідкладна стоматологічна допомога: 
стоматологічний огляд; 
рентгенівські дослідження; 
зняття гострого зубного болю; 
накладення тимчасової пломби; 
видалення зубів; 
лікування травматичних пошкоджень зубів і щелепи; 
знеболювання (анестезія); 

10,0 %  

медичне транспортування від місця випадку до медичного закладу, за показниками 10,0 % 

передача термінових повідомлень, пов'язаних зі страховим випадком  2,0 %  

 
 

 
 
 



3. СТРАХОВІ ТАРИФИ ТА СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ. 
 

Страхові тарифи та страхові платежі наведені  з розрахунку за кожен день  дії договору,  
у національній грошовій одиниці України -гривні. 

 

Строк дії договору 
 (кількість днів) 

Страхова сума, грн. 

5 000 10 000 20 000 

тариф, % платіж тариф, % платіж тариф, % платіж 

1 – 183 0,05 2,50 0,05 5,0 0,05 10,0 

 
ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ  

до базових страхових тарифів зі страхування медичних витрат 
за наявності особливих  умов  

 Підстава застосування Коефіцієнт 

1. Вік Застрахованих осіб:  
1.1. до 1 – го року 2,5 
1.2. від 1- го до 3 - х років  2,0 
1.3. від 3 - х до 7- ми років  1,5 
1.4. від 7- ми до 17-ти років 1,1 
1.5. від 56 до 65 років 1,6 
1.6. від 65 до 75 років 2,0 
1.7. більше 75-ти років 2,5 
2. інші умови:  
2.1. застрахована кількість осіб від 2-х до 10-ти 0,95 
2.2. застрахована кількість осіб від 10-ти до 30-ти чол. 0,90 
2.3. застрахована кількість осіб від 30 –ти чол. і більше 0,80 

 
 

В окремих випадках, в залежності від чинників та факторів, що впливають на оцінку ризику, 
договором страхування можуть бути встановлені інші умови відповідно 
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