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ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 

Терміни, що наведені нижче, використовуються в цих Правилах і вживаються в такому 

значенні: 

Страховик – Закрите страхове акціонерне товариство «Соверен».  

Страхувальник - юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком 

договір страхування від нещасних випадків. 

Застрахована особа – фізична особа, зазначена в договорі страхування вiд нещасних 

випадків, яка може набувати прав і обов’язків Страхувальника згідно з договором 

страхування. Застрахованими особами можуть бути особи, які на момент укладання 

договору страхування знаходяться у віці  до 70 років.    

Вигодонабувач - особа, яка призначена Страхувальником за згодою із Застрахованою 

особою для отримання страхової виплати в разі смерті Застрахованого. Якщо 

Страхувальник не є Застрахованою особою, то Вигодонабувачем є Застрахована особа. 

Нещасний випадок - раптова, випадкова, ненавмисна та незалежна від волі Застрахованої 

особи короткочасна подія, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров'я 

або смерть Застрахованої особи, а саме: травматичне пошкодження, утоплення, опіки та 

обмороження, переохолодження, удар блискавкою чи електричним струмом, випадкове 

гостре отруєння хімічними речовинами,  харчовими продуктами, ліками тощо, укус тварин, 

комах, змій.  

Договір страхування – це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з 

якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити 

страхову виплату Застрахованій особі або Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов'язується 

сплачувати страховий платіж у визначені строки та виконувати інші умови договору 

страхування. 

Страхова сума   -   грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов договору та 

Правил страхування зобов’язаний провести страхову виплату при настанні страхового 

випадку. 

Страховий тариф - ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за визначений 

період страхування. 

Страховий платіж - плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний сплатити 

Страховику згідно з договором страхування. 

Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов 

договору страхування при настанні страхового випадку. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Правила добровільного страхування від нещасних випадків (далі – Правила) 

розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, вимог чинного Закону 

України “Про страхування” та інших законодавчих  і нормативно-правових актів 

України. 

1.2. На підставі цих Правил  Страховик укладає договір страхування вiд нещасних 

випадків із Страхувальником. 

1.3. Відповідно до цих Правил та договору страхування Страховик бере на себе 

зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату  

Застрахованій особі або Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов’язується 

сплачувати страховий платіж у визначений строк та виконувати умови цих Правил і 

договору страхування. 

2. ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ 

2.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, 

пов'язані із життям, здоров'ям та працездатністю Застрахованої особи. 
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3. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ 

3.1. Розмір страхової суми визначається за згодою між Страхувальником та Страховиком 

при укладанні договору страхування. 

3.2. Розмір страхового тарифу визначається для різних категорій Застрахованих осіб 

відповідно до Додатку 1 до цих Правил.  

3.3. Страховий платіж визначається з урахуванням розміру страхової суми та страхового 

тарифу за договором страхування. 

3.4. Страховий платіж сплачується одноразово у строк, визначений договором 

страхування, якщо інше не передбачено договором страхування. 

3.5. При частковій сплаті страхового платежу, незалежно від причин, Страховик несе 

зобов’язання у тій частці страхової суми, яка пропорційна відношенню фактично 

сплаченого страхового платежу до страхового платежу, визначеного у договорі 

страхування. 

3.6. Страховий платіж може бути сплачений готівкою або шляхом безготівкового 

перерахування на рахунок Страховика. 

3.7. Страховий платіж вважається сплаченим з моменту його надходження в касу або 

зарахування на поточний рахунок Страховика. 

4. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК. ВИКЛЮЧЕННЯ З СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА 

ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

4.1. Страховий ризик – подія, на випадок якої провадиться страхування і яка має ознаки 

ймовірності та випадковості настання. 

4.2. Відповідно до цих Правил страховим ризиком є настання нещасного випадку 

внаслідок, якого настала смерть або стійка втрата працездатності або тимчасова 

втрата працездатності Застрахованої особи. 

4.3. Страховий випадок – факт настання нещасного випадку під час дії договору 

страхування, внаслідок якого настала: 

4.3.1. тимчасова втрата працездатності Застрахованої особи. Під тимчасовою втратою 

працездатності розуміється перебування на амбулаторному або стаціонарному 

лікуванні строком більше 5 календарних днів, якщо інше не передбачено договором 

страхування; 

4.3.2. стійка втрата працездатності Застрахованої особи із встановленням первинної 

інвалідності I-III групи; 

4.3.3. смерть Застрахованої особи.  

4.3.4. Зазначені вище випадки визнаються страховими за умови, що вони підтверджені 

документами, виданими офіційними уповноваженими органами у порядку 

встановленому чинним законодавством України (медичними закладами, судом 

тощо). 

4.4. Нещасний випадок не є страховим випадком, якщо він стався внаслідок: 

4.4.1. скоєння Застрахованою особою навмисного злочину; 

4.4.2. скоєння Вигодонабувачем навмисного злочину, що призвів до настання страхового 

випадку; 

4.4.3. того, що Застрахована особа під час дії договору страхування стала особою, що не 

може бути Застрахованою особою відповідно до цих Правил. Дія договору 

страхування по відношенню до цієї Застрахованої особи припиняється відповідно до 

п. 9.3 цих Правил; 

4.4.4. форс-мажорних обставин (природних катаклізмів, ядерного вибуху, впливу радіації 

або радіоактивного забруднення, війни, військових дій будь-якого роду, 

надзвичайного стану, оголошеного уповноваженими органами влади, революції, 

заколоту, повстання, громадських заворушень, страйку тощо). 
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4.5. Не є страховим випадком факт настання нещасного випадку в період дії договору 

страхування за який не сплачено страховий платіж. 

4.6. Природна смерть, що настала внаслідок хвороби, старості тощо не є страховим 

випадком. 

4.7. Не можуть бути Застрахованими особи, які: 

4.7.1. визнані у встановленому порядку недієздатними; 

4.7.2. які на час укладання договору страхування є непрацюючими інвалідами I-II групи; 

4.7.3. хворі на нервові та психічні захворювання: інсульт мозковий, пухлини головного та 

спинного мозку, алкоголізм, наркоманію, шизофренію, епілепсію; 

4.7.4. хворі на СНІД; 

4.7.5. яким на час укладання договору страхування виповнилося 70 років. 

5. УКЛАДАННЯ, СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

5.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає письмову заяву за 

формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір 

укласти договір страхування.     

5.2. Страхувальники можуть укладати договори страхування відносно третіх осіб 

(Застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством України. 

5.3. При укладанні договору страхування, Страхувальник зобов’язаний надати 

інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення 

для оцінки страхового ризику (професія Застрахованої особи тощо). 

5.4. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом 

(полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.  

5.5. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового платежу на 

рахунок Страховика, якщо інше не передбачено договором страхування. 

5.6. Договір страхування від нещасних випадків укладається на строк до 1 року включно, 

якщо інше не передбачено договором страхування. 

5.7. Дія договору страхування закінчується днем, зазначеним в договорі страхування як 

день закінчення дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором 

страхування 

5.8. Договір страхування діє на території України (тобто коли Застрахована особа 

знаходиться на території України), якщо інше не передбачено договором 

страхування. 

5.9. Дія договору страхування в межах добового періоду визначається умовами договору 

страхування наступним чином : 

1) протягом 24 –х годин на добу; 

2) при виконанні службових обов’язків або під час учбових занять чи знаходженні в 

дошкільному учбовому закладі; 

3) під час занять спортом у спортивних секціях, спортивних клубах тощо: 

  а) під час тренувального процесу та спортивних змагань; 

  б) під час спортивних змагань. 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Будь-які зміни до умов договору страхування вносяться лише за згодою сторін. 

6.2. Зміни до умов договору страхування вносяться у формі додаткової угоди до 

договору страхування. 



 
Правила добровільного страхування від нещасних випадків                                                                     6 з 9 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

7.1. Страхувальник має право: 

7.1.1. отримати від Страховика роз’яснення положень цих Правил і умов договору 

страхування; 

7.1.2. за погодженням із Застрахованою особою визначити у договорі страхування 

Вигодонабувача, а також замінити Вигодонабувача іншою особою до настання  

страхового випадку; 

7.1.3. достроково  припинити  дію договору страхування, якщо це передбачено договором 

страхування; 

7.1.4. за домовленістю із Страховиком внести  зміни до умов договору страхування, про 

що укладається додаткова угода. 

7.2. Страхувальник зобов'язаний: 

7.2.1. сплатити страховий платіж в обумовлені договором  страхування строки; 

7.2.2. повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо об’єкта 

страхування; 

7.2.3. повідомити Страховика протягом строку дії договору страхування про зміни 

прізвищ, адрес та інших зазначених у договорі відомостей, що стосуються 

Страхувальника і Застрахованої особи; 

7.2.4. довести до відома Застрахованих осіб умови договору страхування та цих Правил, а 

також покласти на них обов’язок виконання всіх обов’язків Страхувальника 

передбачених цими Правилами (за винятком п. 7.2.1.) і договором страхування; 

7.2.5. вживати заходів щодо запобігання та зменшення шкоди, завданих внаслідок 

настання страхового випадку; 

7.2.6. не порушувати лікарський режим при лікуванні та виконувати всі приписи та 

призначення лікаря. 

7.3. Страховик має право: 

7.3.1. на дострокове припинення дії договору страхування у випадку встановленому 

законом та договором страхування; 

7.3.2. самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку, а також робити 

запити про відомості, пов'язані зі страховим випадком, до правоохоронних органів, 

медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють 

інформацією про обставини страхового випадку. 

7.4. Страховик зобов'язаний: 

7.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 

7.4.2. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового 

відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову 

відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового 

відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір 

якої визначається умовами договору страхування; 

7.4.3. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 

своєчасного здійснення страхової  виплати або страхового відшкодування 

Страхувальнику. 

7.4.4. тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком 

випадків, передбачених законодавством України. 

7.4.5. у випадку прийняття рішення про відмову у страховій виплаті письмово повідомити 

про це Страхувальника з обґрунтуванням причин відмови; 

7.4.6. виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України. 
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7.5. Умовами договору страхування та чинним законодавством можуть бути передбачені 

інші права та обов’язки Страховика і Страхувальника. 

8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ. 

ПОРЯДОК  І  УМОВИ  ЗДІЙСНЕННЯ  СТРАХОВОЇ  ВИПЛАТИ  

8.1. При настанні події, що в подальшому може визнаватися як страховий випадок, 

Страхувальник зобов’язаний: 

8.1.1. негайно звернутися у відповідні компетентні органи (медичні установи, міністерство 

внутрішніх справ України тощо); 

8.1.2. письмово сповістити Страховика про настання подію, яка має ознаки страхового 

випадку   протягом 3-х робочих днів із дня настання такої події, якщо договором 

страхування не передбачений інший строк повідомлення. У повідомленні про 

настання страхового випадку повинні бути коротко описані обставини події і 

характер шкоди; 

8.1.3. якщо з поважних причин Страхувальник не міг повідомити Страховика про настання 

такої події у встановлений строк, він повинен підтвердити це документально. 

8.2. В залежності від характеру та обставин події Страхувальник зобов’язаний надати 

Страховику такі документи: 

8.2.1. письмова заява про настання страхового випадку та страхову виплату;  

8.2.2. договір страхування; 

8.2.3. документ, що посвідчує особу, яка отримує страхову виплату; 

8.2.4. листок непрацездатності Застрахованої особи; 

8.2.5. довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності; 

8.2.6. акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н1; 

8.2.7. свідоцтво про смерть Застрахованої особи; 

8.2.8. документ, що посвідчує право на спадщину; 

8.2.9. інші документи на запит Страховика, що необхідні для здійснення страхової 

виплати. 

8.3. При настанні страхового випадку, розмір страхової виплати визначається: 

8.3.1. у разі смерті Застрахованої особи  у розмірі  100% страхової суми; 

8.3.2. у разі стійкої втрати працездатності Застрахованої особи із встановленням первинної 

інвалідності I-III групи: 

- I група інвалідності – 100% страхової суми; 

- ІІ група інвалідності – 70% страхової суми; 

- ІІІ група інвалідності – 50% страхової суми. 

8.3.3.  У разі тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи: 

а)  у розмірі 0,2% від страхової суми за кожен день непрацездатності, але не більше 

50% страхової суми за кожним окремим страховим випадком, якщо інше не 

передбачено договором страхування. У цьому випадку страхова сума виплачується, 

якщо строк тимчасової втрати працездатності перевищує п’ять днів, якщо інше не 

передбачено договором страхування. 

8.4. У разі встановлення інвалідності Застрахованій особі (внаслідок страхового випадку) 

після тимчасової втрати працездатності та отримання Застрахованою особою 

страхової виплати, цій Застрахованій особі виплачується різниця між розрахованою 

страховою виплатою на випадок інвалідності та вже отриманою страховою 

виплатою. 

8.5. У разі смерті Застрахованої особи (внаслідок страхового випадку) після тимчасової 

втрати працездатності чи встановлення інвалідності та отримання Застрахованою 
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особою страхової виплати її Вигодонабувачу виплачується різниця між 

розрахованою страховою виплатою та вже отриманою страховою виплатою. 

8.6. З моменту отримання всіх необхідних документів Страховик протягом 15 робочих 

днів: 

 складає страховий акт, в якому зазначаються (додаються)  розрахунки страхової 

виплати та рішення щодо її проведення, або 

 приймає обґрунтоване рішення про відмову у страховій виплаті, про що письмово 

повідомляє Страхувальника протягом 15 робочих днів від дня прийняття такого 

рішення. 

8.7. Страхова виплата здійснюється Застрахованій особі чи Вигодонабувачу протягом 15 

робочих днів із дня прийняття рішення про страхову виплату, якщо інше не 

передбачено договором страхування. 

8.8. Загальна сума страхових виплат щодо кожної Застрахованої особи за одним або 

декількома страховими випадками не може перевищувати страхової суми для цієї 

Застрахованої особи, встановленої договором страхування. 

8.9. Страховик має право відмовити у страховій виплаті в разі: 

8.9.1. навмисної дії Страхувальника, Застрахованої особи, Вигодонабувача спрямованої на 

настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії пов’язані з 

виконанням ними громадського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони 

(без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та 

ділової репутації. Кваліфікація таких дій, встановлюється відповідно до чинного 

законодавства України; 

8.9.2. вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої 

укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 

8.9.3. самогубства або спроби самогубства за винятком тих випадків, коли Застрахована 

особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб; 

8.9.4. навмисного спричинення Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень; 

8.9.5. знаходження Застрахованої особи в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного 

сп’яніння або під впливом медикаментів, що приймались не за призначенням лікаря; 

8.9.6. діагностичних, лікувальних та інших професійних медичних заходів (включаючи 

ін'єкції ліків), якщо вони не були пов'язані з лікуванням, яке здійснювалось з 

приводу нещасного випадку, або виникли внаслідок самолікування чи лікування 

особами без медичної освіти; 

8.9.7. гострого інфаркту або інсульту чи іншого гострого нападу, що призвели до 

виникнення нещасного випадку; 

8.9.8. не надання необхідних документів та відомостей, що підтверджують настання 

страхового випадку; 

8.9.9. подання Страхувальником, Застрахованою особою свідомо неправдивих відомостей 

про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 

8.9.10. несвоєчасного повідомлення Страхувальником або Застрахованою особою про 

настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховику 

перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 

8.9.11. не виконання обов’язків Страхувальником чи Застрахованою особою передбачених 

цими Правилами та договором страхування; 

8.9.12. інших випадків, передбачених чинним законодавством України. 

8.10. Умовами договору страхування можуть бути передбачені додаткові підстави для 

відмови у страховій виплаті, якщо це не суперечить чинному законодавству України. 

9. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

9.1. Договір страхування припиняє дію за згодою сторін, а також у разі: 
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9.1.1. закінчення строку дії договору страхування;  

9.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;  

9.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При 

цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або 

черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика 

протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, 

якщо інше не передбачено умовами договору; 

9.1.4. якщо Застрахована особа під час дії договору страхування стала особою, яка не може 

бути Застрахованою особою згідно цих Правил; 

9.1.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.  

9.2. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона 

зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати 

припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено. 

9.3. В разі дострокового припинення договору страхування на вимогу Страхувальника 

або на вимогу Страховика, що зумовлена невиконанням Страхувальником умов 

договору страхування, Страховик повертає йому сплачені страхові платежі за період, 

що залишився до закінчення строку договору, із вирахуванням нормативних витрат 

на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу та фактичних 

виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором.   

9.4. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов  договору 

страхування або при достроковому припиненні дії договору страхування на вимогу 

Страховика, Страховик повертає сплачені йому страхові платежі повністю. 

9.5. В разі смерті Страхувальника його права та обов’язки можуть перейти як до 

Застрахованої особи, так і до осіб, на яких відповідно до чинного законодавства 

України покладено обов’язки щодо охорони прав та законних інтересів 

Застрахованих осіб (опікуни тощо). 

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

10.1. Спори за договором страхування між Страховиком і Страхувальником вирішуються 

шляхом переговорів, а при недосягненні згоди - в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

10.2. У випадку невиконання або неналежного виконання умов договору страхування 

сторони договору страхування несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством України, якщо інше не передбачено договором страхування. 

10.3. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового 

відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір, 

якої визначається умовами договору страхування або законом. 

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

11.1. На підставі цих Правил можуть розроблятися програми страхування, що 

затверджуються, вводяться в дію і скасовуються наказом Голови Правління 

Страховика, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цим 

Правилам. 

11.2. Договором страхування можуть бути передбачені інші умови страхування, якщо 

вони не суперечать чинному законодавству України та цим Правилам. 
      

 

 

 


