












































(ЗАТВЕРДЖЕНО)
Наказом ЛЬ 105 вiд 09 вересня 2019 р.

Товариства з

змIни ль 1

до Правил добровiльного медичного страхування
(безперервного страхування здоров'я)

(нова редакцiя)
?,

Генеральний директор
Bolo вiдповiдальнiстю

панiя <<IО.YQ.лй.>>

Киiв * 2019 piK



Товарuсmво з dоdаmковою вidповiDальнiсmю кСmрахова компанiя кЮ. Ес.Дй. у

1. !одаток J\b 1 до Правил добровiльного медичного страхування (безперервного страхування
здоров'я) (нова редакцiя) (надалi - Правила) викласти у редакцii, що наведена у ,ЩодаткУ 1 до
цих Змiн.

ЗлtiнuNрl dо Правuп dобровiльноео меduчноzо сmрахування (безперервноео сmрахування зdоров'я) (нова

реdакцiя) Bid 01 лuсmопаdа 20I7 р.



Тов ар uсmво з dоlаmковою вilповidальнiсmю <lCmpaxoBo компанiя к Ю, Ес.Ай. >

Додаток ЛЪ 1 до Змiн ЛЬ 1

до Правил добровiльного медичного страхування
(безперервного страхування здоров'я) (нова редакцiя).

Додаток ЛЪ 1

до Правил добровiльного медичного страхування
(безперервного страхування здоров'я) (нова редакцiя)

(в редакцii,Щодатку }lЪ1 до Змiн J\Ъ 1 до Правил).

ПРОГРАМИ ДОБРОВIЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Програма страхування, за бажанням Страхувальника, може включати одну або декiлька
Опцiй страхування (нада_пi - ОпчiТ). ,Щля однiеi, кiлькох або для кожноi iз цих Опцiй, в тому числi

у межах однiеi послуги, додаткових посJryг можуть встановлюватись франшизи, лiмiти
вiдповiдальностi (обмеження) щоло обсягу медичноi допомоги таlабо максимrtльного розмiру
страховоi виплати, що здiйснюватиметься за умови настання страхового випадку.

За погодженням CTopiH ,Щоговором страхування можуть бути змiненi таlабо доповненi
умови страхування, зазначенi у Опцiях та у,Щодаткових послугах за Опцiями, iншими умовами,
якi не суперечать нормам законодавства та цим Правилам. KoHKpeTHi умови страхування (у т.ч.

умови Програм страхування) зазначаються у Щоговорi страхування.
Страхова сума, що встановлюсться у Щоговорi страхування за згодою CTopiH, може

складатися iз окремих страхових сум за кожною, кiлькома чи BciMa Програмами чи Опцiями,
Тариф за окремими Опцiями може бути скоригований iз застосуванням коефiцiснтiв,

передбачених цими Правилами. За yciMa без виключення Програмами чи Опцiями можуть бути
передбаченi додатковi послуги за умови сплати додаткового платежу.

t. ОПЦIi'ТА ПЕРЕЛIК ПОСЛУГ ЗА ОПЦIЯМИ, IЦО МОЖУТЬ БУТИ ВКЛЮЧЕНI
ДО ПРОГРАМИ ДОБРОВIЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1 Амбчлаторно - полiклiнiчна допомога передбачас (якщо iнше не зазначене в ,.Щоговорi
страхування) консервативне та оперативне лiкуванйя в умовах амбулаторiй, полiклiнiк,
лiкувально-оздоровчих установ в тому числi:

. KoFIcyлbTaltii терапевта та вузькопрофirrьних спецiалiстiв: отори}IолариFIголог,
офтальмолог, I]европатолог. кардiолог, xipypг, уроJIог, гiнеtсоJtог, NIaMoJtoI,,

дерматолог, ендокри}lоJlог, гастроентеролог, травмIатолог, IIроктолог та iTlrпi,
. проведення лабораторних дослiджень в аrибулаторних умовах за медичниlии показами:

загально-клiнiчrri аналiзи, бiохiмiчнi показники KpoBi, гематологiчна i гормонаJIьна
IIанеJIь, баrстерiологiчнi дослiдrкення, iнфекцiйна панель та iнш i.

. проведення iнструментальних методiв дiагностики в амбулаторних умовах за
медtичними показа]ии: ультразвукова дiагностика (узд), ендосltопiчtti манiпуляuiТ.

рентгеIIологiчнi дослiдrкення. iнструмегrтальнi фуrrкцiональнi дос;tiдження, кт, lvIpT та
iHrTri.

1,2 Медикаментозне забезпечення при амбyлаторно-полiклiнiчному лiкуваннi*
передбачас забезпечення Застрахованих осiб медичними препаратами (офiчiйно
зареестрованими на YKpaiHi), якi призначенi лiкуючим лiкарем, необхiдними для лiкування в

амбулаторно-полiклiнiчних умовах основного захворювання курсом до 30 днiв за кожною
нозологiею протягом року. Умовами окремоi Програми страхування строк курсу
медикаментозного лiкування може бути змiнено.
* - забезпе.Iусться Jтише у компJIексi iз однiсю або кiлькома iншими Програмами.

Змiнu MI do Правuл dобровiльноzо .цеduчноео сmрqхування (безперервно2о сmрахування зdоров'я) (нова

реdакцiя) Bid 0l лuсmопаdq 20I7 р.
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1.3 Стацiонарна допомога (е передбачас (якщо iнше не

зазначене в.Щоговорi страхування) лiкування в умовах стацiонару при наявнос,l'i хвороб та
cTaHiB, що потребують стацiонарного лiкування:

. перебування Застрахованот особи в умовах lIiлодобового стацiонару в гlалатi з

полiпшегrими уIчIовами (за наявностi);
. консультацii лiкую.tого лitсаря, l]становленлля дiагнозу, признаLIення плану лiкування;
. консультацiя лiкарiв-спеttiалiс,гiв, в тому чис.lri повторлti. за направленняIчI лitсуlочого

лiкаря;
. проведеttttя дiагностичних лабораторних таlабо iнструментальI.lих дослiджень в умOвах

цiлодобового стацiонару, призначених лiкуючим лiкарем,гаlабо лiкарем-спецiалiстом;
. "герапевтичне та оперативне лiкування9 анестезiологi.tна доIIомога;
о забезпеченIш необхiдними для лiкування медичними [реIIаратами, засобами медичLlого

признаLIеFIня на перiод перебування в с,гацiонарi, за призначенням лitсуючого лiкарятаJабо
лiкаря-спецiалiс,га;

о фiзiотерапевтиLlнi процедури в умовах цiлодобового стацiонару, якщо вони призна'тенi
лitсуючим лiкарем, як частина основного лiкуватlьного процесу;

о харчування, передбачене умовами даного медичного закладу;

L,4 Швидка таlабо невiдкладна медична допомога передбачае (якщо iнше не за3начене В

,Щоговорi страхування) :

о виiъд бригади невiдкладнот медичноi допомоги до мiсця, де перебрае Застрахована особа;
о огляд лiкарем, встановленнJI попереднього дiагнозу;
о дiагностичнi та лiкральнi прочелlри. необхiднi для надання невiдкладrrоТ медичноТ допомоги

та стабiлiзацiТ стану хворого;
. tчIедикамен,гозне забезпечеtлI]я виключно в обсязi, яtсий rrеобхiдттий для FIадання невiдtсладнот

медичноТ доIIомоги (тобто застосування медичFIих препаратiв до стабiлiзаrдii стану хворого пiд
наглядом лir<аря невiдкладноТ меди.tllоi допомоги) ;

. тf}анспортування машиною невiдкладlоi допомоги до лiкувального закладу у випадку
необхiдностi невiдкладноi стацiонарноi допомоги, Транспортування вiдбувасться до
найбли>tсчого медичного закладу, який змоrке надати rсваrriфiковану медичну допомогу
вiдповiдного профiлюi .

1.5 Стоматологiчна допомога передбачае (якщо iнше не зазначене в,Щоговорi страхування):
о огляд i консуlьтацiя лiкаря - стоматOлога;
о дiагносм.+li дослiдження, в т.ч. реrrггенологi.шli;
. проведешш анестезii;
о зIlrIття незнiмнID( протезЬ лля лiкраrrrrя зубiв по rrтRl4дtй допомозi;
. видаленrrя зубiв та корень за медт.Iними покtlзtlннями;
. HeBilцglaдIa допомога при перiосгrгi, перiодоirпатi, розкритгя абсцесiв, висiчення сJIизового

капюшону);
о накJIаданIштилдrасовоiгlломби;
. розкриття запаjъних iнфЬтратiв i пародонта.lьшоr абсцесiв.

Програма "Стоматологiчна допомога" забезпечусться JIише у комплексi iз однiсю або кiлькома
iншими Програмами.

1.б Профiлактично-оздоровча програма передбачае (якщо iнше не зазначене в ,Щоговорi
страхування):
о курс профiлактичного масажу;
. Вiдвiдування фiтнес-центру (басейн, сауна, тренажерний зало йога тощо);
. Профiлактичний медичний огляд;
о Вакцинацiю вiд грипу;
. Вiтамiнопрофiлактику.

Змiнu Ml do Правuл dобровiльноео меduчноzо сmрахування (безперервноео сmрqхування зdоров'я) (нова

реdакцiя) Bid 01 лuсmопаdа 20I7 р.
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1.7 ДОДАТКОВI ПОСЛУГИ ЗА ОПЦIЯМИ (dля toloBopiB сmрахування

.Що ,Щоговору страхування може бути включено весь перелiк додаткових
Опцiями або частково.

Змiнu М1 do Правuл dобровiльноео меduчноео сmрqхування (безперервноzо сmрахування зdоров'я) (нова

реdакцif Bid 0l лuсmопаdа 20l7 р.

сmрокол4 на оduн piL):
медичних посJryг за

Амбулаторно-
полiклiнiчна допомога

о Застосування консультативних послуг лiкарiв вищоi категорii,
кандидатiв i докторiв наук;

о Фiзiотерапевтичне лiкування основного захворювання:
свiтлолiкування, грязелiкування, електрол iкування.

о Виклик лiкаря до дому;
о Виклик лiкаря до офiсу;
о !iагностика та профiлактика зору;
о Проведення поглибленого комплексного обстеження з метою

виявлення захворювань на раннiй стадii;
о Реабiлiтацiйнiзаходи;
о Забезпечення офiсною аптечкою;
о Супроводження ,щоговору страхування довiреним лiкарем

Асистуючоi компанiТ;
о Надання лiкарняних листкiв

та iншi
Медикаментозне
забезпечення при
амбулаторно-
полiклiнiчному
обслуговуваннi

о Вiтамiнiзацiя або забезпечення iмуномодуляторами;
о Проведення вакцинацii у передепiдемiчний перiод;
о Гомеопатичнелiкування;
. Пробiотики при антибiотикотерапiт;
о Гормона-пьнi медичнi препарати;
о Лiкувальнi косметичнi засоби за приписом дерматолога:

зiненрiт, нiзорал, дермазол, фрiдем тощо;
. Краплi для зволоження очей, препарати "чорниця-форте";
о Фiтопрепарати;
о Ферментнi препарати для лiкування шлунково-кишкового

тракту: фестал, холензiм, мезим, мезим-форте тощо;
о Хондропротектори (алфултоп, дона i т.п.) При лiкуваннi

дегенеративно-дистрофiчних захворювань опiрно-рухового
апарату;

о Гепатопротектори (карсил, есенцiале, гепабене тощо);
о Статини (коректори лiпiдного обмiну);
о Засоби медичного призначення: гiпсовi пов'язки, пов'язки

типу (скотчкаст), ортези
та iншi

Стацiонарна допомога . Плановагоспiта-lliзацiя;
о Розташування в 1-2-мiсних паJIатах пiдвищеного рiвня

комфортностi;
о Розташування в палатах з найвищим piBHeM cepBicy (люкс);
о Стацiонар на дому;
о Послуги приватноi наглядатlьницi (при необхiдностi);
. органiзацiя iндивiдуального харчування в умовах стацiонару

та iншi
стоматологiчна
допомога

о Гiгiенiчнi процедури (вiдбiлювання зубiв, зняття зубного
каменю та iH.);

о Реставрацiя зубiв
о Протезування зубiв

та iншi



ДОДаТКОВi ОпЦiТ | . Санаторно-курортне лiкування
о оздоровчi заходи (вiдвiдування басейну, тренажернот зали i

T.i.)
о Професiйний огляд;
о Лiкувальний масаж та лiкувальна фiзкультура, якщо вони

призначенi лiкуючим лiкарем як частина вiдновлюваJIьного
лiкування пiсля перенесених травм з iммобiлiзацiсю та
заходiв по зняттю больового синдрому в умовах стацiонару;

. Проведенняiмунограми;
о Вагiтнiсть;
о Пологи;
о Патронаж дитини до 1 року
. Лiкування за кордоном та iншi

Товарuсmво з dоdаmковою вidповidалlьнiсmю кСmрахова компанiя кЮ. Ес.Ай.>

2. стрАховIтАриФи
2.|. Базовi рiчr-ri cTpaxoBi тарифи.

Таблиlш 1

Опцiя стпаховий тариф на pik, 7о

Амбулаторно - Полiклiнiчна допомога 2,10 - 5,0

Медикаментозне забезпечення при амбулаторно-
полiклiнiчному лiкуваннi

1,0 - 5.0

Стацiонарна допомога 0,8 - 4,0

Швидка медична допомога 1,0 - 5,0

Стоматологiчна допомога 5.0 - 50.0

Проф iлактично-оздоровча програма 1,0 - 50,0

2,2. В залеrкностi вiд tPaKTopiB, що су,I"гсво впливаIоть на визI{ачення страхового ризику, Та

кошкретних умов /{оговору страхування, застосовуIоться поправоц{i коесРiцiенти. включаIочи аЛе

не обмехсуIочись: :

Таблиця2
Кориryючий коефiцiент в залежностi вiд фактору ризику дiапазон значень

1{1 - BiK Застрахованоi особи 0,5-3
К 2 -Виддiяльностi Застрахованоi особи 0.8 - 2.5

ff.l - Мiсце проживання Застрахованоi особи 0,8-2
К У - Умови проживання Застрахованоi особи I_2
1{ 5 - Стан здоров'я Застрахованоi особи 0,5 _5

1{б-Розмiрфраншизи 0,5_1
JT 7 - Перелiк страхових випадкiв 0.1 _ 1.3

1{ 8 - Обсяг страхового захисту.(u ,.з. пе.внi обставини, передумови
надання медико-санlтарноl та lншо1 допомоги, 1нших послуг) 0,1 J

1{ 9 - Розмiр страховоi суми 0,з-3
К 10 - Кiлькiсть Застрахованих осiб при cTpaxyBaHHi групи осiб 0.5_1
К 1I - Мiсце дii Договору страхування 0.5 _2

За узгодженням Страховика i Страхувальника можливе збiльшення базового тарифу при
включеннi в Програми страхування додаткових послуг або зменшення базового тарифу при
виключеннi певних послуг iз Програми. При цьому застосовуеться коригуючий коефiuiент вiд 0,1

до 10.

2,З. У випадку, якщо fiоговiр страхування (стосовно окремоi Застрахованоi особи) укладаеться
на строк менший одного року, застосовуIоться наступtлi варiанти розрахунку страхового тарифУ:

З.цiнч М] do Правuл dобровiльноео меduчноео сmрqхування (безперервно2о сmрахування зdоров'я) (нова 6

реdакцiя) Bid 0l лuсmопqdа 20I7 р.
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2.З.|. BapiaHT I - за поправочними коефiцiентами до рiчного страхового тарифу, зЕ}значеними у
Таблицi 3:

Таблиця коефiцiснтiв строку дii Щоговору страхування

2.З.2. BapiaHT 2 - розрахунок страхового тарифу за системою "рrо rata temporis":
пКп=Кu*з65'

де
Ко - розрахунковий тариф;
ff о - рiчний страховий тариф;
п - строк дii,Щоговору страхування у днях;
З65 - кiлькiсть днiв у роцi.

2.3.З. BapiaHT розрахунку страхового тариtРу за.Щоговором страхування зi строком дii менlле
одного року обирасться Страховиtсом.

3. Норматив витрат на ведення справи складае до 65 вiдсоткiв в cTpyкTypi вищенаведених
страхових тарифiв.

Змiнu MI do Правuл, dобровiльноео меduчноео сmр(tхування (безперервноzо сmрахування зdоров'я) (нова '7

реdакцiф вid 0l лuсmопаdа 20I7 р.

Таблиця 3

Строк дii flоговору
страхування

До 15

днiв
Кiлькiсть мiсяцiв (неповний мiсяць вважаеться за повний)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2

Коефiцiент 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
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Про реестрацilо ТОВАРИСТВУ З

додАтковою вIдгiов IдАльнI ст}о
КСТРАХОВА КОМПАI-IIЯ
<Ю.Ес.Ай> змiн до правил
добровiльного страхування

За результатами розгляду листiв ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВlДАЛЪНIСТЮ (СТРАХОВА КОМПАНIЯ <Ю.Ес.Ай.)) про реестрацiю
змiн до правил добровiльного страхування, вiд 1 1,09.2019 Ns 10-6061
(вх, Nл П 22|9 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 Jф 10-6062 (вх. No П 2220 вiд
11,09.2019 ), вiд lt.09.2019 N9 10-606з (вх. JФ П 2221 вiд 11.09.2019 ), вiд
l1.09.2019 Ng 10-6064 (вх. Jф П 2222вiд l1.09.2019 ), вiд li.09.2019 м 10-6065
(вх. JФ П 2223 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 М 10-60бб (вх. Ns П 2224 вiд
1i.09,2019 ), вiд 11.09.2019 J\b 10-6067 (вх. J\Ъ П 2225 вiд 11.09,2019 ), вiд
11,09.2019 Ns l0_б06S (вх. JФ П2226 вiд 11.09.2019 ), вiд 11,09.2019 М 10-60б9
(вх. М П 2227 вiд 11.09.2019 ), вiл 11,09.2019 jф 10-6070 (вх. Nэ П 222В вiд
l1.09.2019 ), вiд 11.09,2019 Jф 10-б07l (вх, Ns tI 2229 вtд 11,09,2019 ), вiд
i1.09.2019 Jф 10-60]2 (вх. JФ П22З0 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.20i9 Ns 10-6073
(вх. Nч П22З1 вiд 11.09,20l9 ), вiдповiдно до пункту 3 частини першоТ статгi 28

Закону Украlни <Про фiнаrrсовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг>), частини третьоi статгi 17 Закону УкраТни <Про

страхування)), на пiдставi пiдпункту б2 пункту 4 Положення про Нацiональну
комiсiю, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг,
затвердженого Указом Президента УкраiЪи вiд 23.11.2011 Ns 1070, ЛiценЗiйних

умов проваджеI]н,я гоQподарськоТ дiяльностi з надання фiнансових посЛУг (KpiM

професiйноI дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених постаноВОЮ

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 07.|2.20Тб М 9IЗ, Нацiональна комiсiя Що

здiйснюс державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, постаноВиЛа:

l . Заресструвати ТОВДРИСТВУ З ДОДДТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЪШСТЮ
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(СТРАХОВА КОМПАНIЯ <1О.Ес.Ай.> (код за еДРПОУ 32404600;
мiсцезнаходження: 04210, м. Киiв, просп9кт ГероТв Сталiнграда, 4, коп. бА):

змiни Ng 1 до Правил лобровiльного страхування вiд нещасних випадкiв,
затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ (СК (Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд
09.09.2019 JФ 105;

змiни Jф 1 до Правил добровiльного медичного страхування (безперервного
страхування здоров'я), затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ <СК
<Ю.Ес.Ай,> Ким Г.Г. вiд 09.09.2019 Ns l05;

змiни J\Ъ 1 до Правил добровiльного страхування здоров'я на випадок
хвороби, затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК <IО.ЕС,Ай.>
IfuM I-.Г. вiд 09,09.2019 Ns 105;

змiни Ns 1 до Правил добровiльного страхування наземного транспорту
(KpiM залiзничного), затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ (СК
<IО.Ес.Ай.> Ким Г.I', вiд 09.09.2019 Jф 1 05;

змiни Ns l до Правил лобровiльного страхування вантажiв та багажУ
(вантажобагажу), затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК
<Ю.Ес.Ай,> Ким Г.Г, вiд 09.09.2019 Ns 105;

змiни Nc 1 до Правил добровiлI>ного страхування вiд вогневиХ РИЗИКiВ Та

ризикiв стихiйних явищ, затвердженi наказом Генерального ДиректОРа Т,ЩВ KCI{

<}О.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд 09.09.2019 М i05;
змiни м 1 до Правил добровiльного страхування майна (iншого, нiж

передбачено пунктами 5_9 стаггi б Закону УкраТни <Про страхуванняD),

затвердженi наказом Генерального директора TffB (Ск (Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г, вiд

09.09,2019 N,, l05;
змiни Ns 2 до Правил добровiльного страхування цивiльноТ вiдповiдальностi

власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника),

затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ (Ск (Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд

09.09,2019 Jф 105;

змiни Ns 1 ло Правил добровiльного страхування вiдповiдальностi перед

третiми особами (kpiM цивiльнот вiдповiдальностi власникiв наl}емного

,pu""nopry, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника),

затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК <Ю.ЕС.Ай.> КИМ Г.Г. ВiД

09.09,20l9 Ng l05;
змiни Jф 1 до Правил добровiльного страхування кредитiв (у тому числi

вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту), затвердженi наказом

Генерального директора Т[В (ск (Iо.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд 09,09.2019 Ns l05;

змiнИ Ns 2 дО Правил добровiльного страхуваЕня фiнансових ризикiв,
затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ <СК кЮ.Ес.Ай.> Ким Г,Г, вiд

09.09.2019 Jф 105;
змiни Jф 1 до Правил добровiльного страхування медичних витрат,

затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (Ск <Ю.Ес.Ай.> Ким Г,Г. вiд

09.09,20I9 Jф 105;
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змiни Ns 1 до Правил добровiльного страхування сiльськогосподарськоi
продукцiТ, затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК <Ю.Ес.Ай.>
Ким Г.Г'. вiд 09.09.2019 J,Ib 105.

2. Управлiнню забезпе.lенrrя дiяльностi Голови та членiв KoMiciT забезпечиr'и
оприлюдненнJI рiшення на офiцiйному веб-сайтi Нацкомфiнпослуг у мережi
[нтернет.

3. Контроль за виконанням
Наuкомфiнпослуг Максимчук О,В.

Голова KoMiciT

Згiдно з чинним законодавством
вiдповiдlло до колегiального рiшення KoMiciT

розпорядження покласти

Протокол Nч

KoMicii вiд

члена

I. Пашко
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