








































































<<ЗАтвЕрджЕно>
Наказом ЛЪ 105 вiд 09 вересня 2019 р.

Генеральний директор
Товариства з додатковою вiдповhаль

змIни Nь 1

до Правил добровiльного страхування медичних витрат
(нова редакцiя)

Киiв - 2019 piK



Товарuсmво з dоdаmковою вidповidальнiсmю кСmрахова компанiя к Ю. Ес,Ай. >

1. Додаток J\Ъ 1 до Правил добровiльного страхування медичних витрат (нова редакцiя) (налалi

- Правила) викласти у редакцiТ, що наведена у,Щодатку 1 до цих Змiн.

Змiнu М] do Правuл dобровiльноzо сшрахувqння меduчнuх вumраm (нова реdакцiя) Bid 07 серпня 20I7 р. 2



Товарuсmво з dоdаmково ю вidповidаltьнiсmю < Сmражова компанiя к Ю. Ес.Ай. >

.Щодаток ЛЬ 1до Змiн ЛЬ 1

до Правил добровiльного страхування
медичних витрат (нова редакцiя).

Додаток ЛЬ 1

до Правил добровiльного страхування
медичних витрат (нова редакцiя)

(в редакцii.Щодатку Npl до Змiн J',lb 1 до Правил).

БАЗОВI CTPAXOBI ТАРИФИ

Групи витрат, якi вiдшкодовуються Страховиком

БАЗОВI ОДНОДЕННI ТАРИФИ
(для договорiв страхування строком дii вiд 1 до 3бб днiв в залежностi вiд групи витрат)

БАЗОВI РIЧШ ТАРИФИ
(для Rоговорiв страхування строком лii 1 piK)

ПОПРАВОЧНI КОЕФIЦI€НТИ
до базових тарифiв в залежностi вiд розмiру cTpaxoBoi суми

Таблиця 1

Група
витрат Перелiк витрат

1

Витрати на лiкування, витрати на транспортування ЗастрахованоТ особи та подорож
супроводя(уючоi особи; витрати на репатрiацiю тiла або на поховання тiла
Застрахованоi особи за кордоном; витрати на послуги термiнового зв'язку

2 Витрати на проiЪнi документи
J Витрати на адмiнiстративну допомогу
4 Витрати на юридичну допомогу
5 Витрати на технiчну допомогу

Таблпця 2
Група витDат страховий одноденний тариф, 7о

l 0,002
2 0,0002
J 0,0001
4 0.00007
5 0,003

Таблиця 2
рiчний тариф, Уо

0.15

Таблиця 3
Розмiр cTpaxoBoi сyми коефiцiснт

До 10 000,00 у.о. з,0-4,0
10 000,00 - 15 000,00 у.о. 2.0-з.5
15 000.00 - з0 000.00 у.о. 0,9-2,5
30 000,00 - 50 000,00 у.о. 0,7_1,5
50 000,00 - 70 000,00 у.о. 0,6-1,3

Бiльше 70 000,00 у.о. 0.5-1"2
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Строк дii Договорy страхyвання коефiцiснт

1-8 дн в 0,55- 1,3

8-16 дн в 0,5- 1,1 5

16-30 днiв 0,5- 1,0
30-90 днiв 0,45-0,85

90-180 днiв 0,4-0,9
180-365 днiв 0,35-0,8

Товарасmво з dоlаmковою вi,dповilальнiсmю кСmрахова компанiя к Ю. Ес.Дй. >

ПОПРАВОЧНI КОЕФIЦI€НТИ
до базових тарифiв в залежностi вh строку дiiщоговору страхування

Таб

ПОПРАВОЧНI
до базових тарифiв в залежностi

КОЕФIЦI€НТИ
вiд кiлькостi Застрахованих осiб

Таблиця 5

ПОПРАВОЧНI КОЕФIЦI€НТИ
До базових тарифiв при cTpaxyBaHHi осiб, вiднесених до категорii пiдвищеного ризику

Таблиця б
категорiя Застрахованоi особи коефiцiснт

Особа, що працюватиме за наймом за кордоном 1,0-4,0
Особа, що займатиметься спортом за кордоном 1,2-4,5

Особа BiKoM вiд 65 poKiB до 75 poKiB 2,0-5,0
особи, старше 75 poKiB 5.0_ 1 5.0

!iти BiKoM до 1 року 1,5-5,0
Особи, якi ви'rжджають до краiн, вiднесених до зони <Весь cBiT> i.2-3"0

В кох<ному конкретному випадку при встановленнi страхових тарифiв заJIежно вiд ступеня
риЗику, умов страхування, перелiку витрат за програмою, виду та розмiру франшизи, iнших
iСтОтних факторiв, визначених у Щоговорi страхування, можуть застосовуватись коригуючi
КОефiцiснти вiд 0,01 до 9,0 вiдповiдно до впливу вищезазначених факторiв на ступiнь ризику.
Страховий тариф визнача€ться шляхом множення базового тарифу на коригуючi коефiцiснти.

Норматив витрат на ведення справи складае до 65 вiдсоткiв в cTpyKTypi вищенаведоних
страхових тарифiв.

кiлькiсть Застрахованих осiб Коефiцiснт
10_20 0,9
20-30 0,85
з0-50 0,8

Бiльше 50 0,75
СiмОя* з дiтьми BiKoM до 16 poKiB 0.95

*Сiм'я - батько, MaTip та дiти
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Про ресстрацilо ТОВАРИСТВУ З

додАтковою вlдповIдАльнIст}о
КСТРАХОВА КОМПАI-ПЯ
кЮ.Ес.Ай> змiлI до правил
добровiльного страхуванI{я

За результатами розгляду лиотiв ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАJIЬНIСТЮ (СТРАХОВА КОМПАНIЯ <Ю.Ес.Ай.) про реестрацiю
змiн до правил добровiльrrого страхування, вiд 11,09.2019 Ns 10-6061
(вх, Nч П 2219 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 Jф 10-6062 (вх. No П 2220 ь|д
l1.09.2019 ), вiл 11.09,2019 N9 10-606З (вх. JФ П 2221 вiд 11.09.2019 ), вiд
11.09,2019 Ns 10-6064 (вх. ]ф П2222 вiд l1.09.2019 ), вiд l1.09.2019 М 10-6065
(вх. Nл П 2223 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 М 10-б066 (вх. Nч П 2224 вiд
11,09,2019 ), вiд 11.09.2019 Jt 10-6067 (вх. J\Ъ П 2225 вiд 11.09,2019 ), вiд
11,09.2019 }lb 10_б068 (вх. JФ П2226 вiд 11.09.2019 ), вiд 1i,09.2019 М 10-60б9
(вх. Nл П 2227 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 Jф 10-6070 (вх. Nэ П 222В вiд
l1.09.2019 ), вiд 11.09,2019 Jф 10-607l (вх, Ns tl 2229 вiд 11.09.2019 ), вiд
11.09.2019 М 10-6072 (вх. JФ П22З0 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 Ns 10-6073
(вх, JФ П22З1 вiд 11.09.20l9 ), вiдповiдно до пункту 3 чаотини першоТ cTaTri 28

Закону Украrни <Про фiнаrrсовi послуги та державне регулювання ринкiв
сРiнансових послуг)), частини третьоi cTaTтi |7 Закону УкраТни <Про

страхування)), на пiдставi пiдпункту 62 пункту 4 Полохсення про Нацiональну
комiсiю, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг,
затвердженого Указом Президента УкраiЪи вiд 23.1I.2011 Jф 1070, ЛiценЗiйних

умов провадження гоQполарськоТ дiяльностi з надання фiнансових посЛУг (KpiM

професiйноi дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених постанОВОЮ

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

здiйснюс державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, постаноВИЛа:

l . Заресотрувати ТОВДРИСТВУ З ДОДДТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЪШСТ}О



2
(СТРАХОВА КОМПАНIЯ <Ю.Ес.Ай.> (код за еДРПОУ 32404600;
мiсцезнаходження: 04210, м. Киiв, просп9кт ГероТв Сталiнграда, 4, когl. бА):

змiни Jllg 1 до Правил лобровiльного страхування вiд нещасних випадкiв,
затвердженi наказом Генерального директора Т.ЩВ (СК (IО.Ес.Ай.> Ким Г.Г, вiд
09.09.2019 Jф 105;

змiни Ns 1 до Правил добровiльного медичного страхування (безперервного
страхування здоров'я), затвердженi наказом Генерального директора TldB <СК
<Ю.Ес,Ай.> Ким Г.Г, вiд 09.09.2019 М 105;

змiни JФ 1 до Правил добровiльного страхування здоров'я на випадок
хвороби, затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК <}О.Ес.Ай.>
Ким I-.Г. вiд 09,09.20l9 Ns 105;

змiни Ns 1 до Правил добровiльного страхування наземного транспорту
(KpiM залiзничного), за,гвердженi наказом Генерального директора ТЩВ (СК
<tО.Ес.Ай.> Ким Г.I', вiд 09.09.20l9 Jф 105;

змiни J{Q 1 до Правил лобровiльного страхування вантажiв та багажу
(вантажобагажу), затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК
<Ю.Ес.Ай.> Ким Г,Г. вiд 09.09.2019 Jф l05;

змiни Ng 1 до Правил добровiльного страхування вiд вогневих риЗикiВ Та

ризикiв стихiйних явищ, затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ кСК
<Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд 09.09.20l9 Jф i05;

змiни J\Ъ 1 до Правил добровiльного страхування майна (iншого, нiЖ

передбачено пунктами 5-9 стаггi б Закону Украiни <Про страхУванНЯ))),

затвердженi наказом Генерального директора Т[В (СК (Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд

09.09.2019 Ns l05;
змiни J\b 2 до Правил добровiльного страхувацня цивiльноi вiдповiдальнОСтi

власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзНИКа),

затвердя(енi наказом Генерального директора ТЩВ (Ск (Ю.Ес,Ай.> Ким Г,Г. вiд
09.09,2019 Ns l05;

змiни Jф l до Правил добровiльного страхува}lня вiдповiдальностi перед

третiми особами (kpiM цивiльнот вiдповiдальностi власникiв наземного

,pur.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 Ns l05;
змiни jrf 1 до Правил добровiльного страхування кредитiв (У ТОМУ ЧИСЛi

вiдповiдальностi позичаJIьника за непогашення кредиту), затвердженi наказом

ГенеральНого директора Т[В (сК (Iо.Ес.Ай.> Ким Г.Г, вiд 09.09.2019 Ns l05;
змiни N9 2 до Правил добровiльного страхування фiнансових ризикiв,

затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ (СК (Ю.ЕС.Ай.> КИМ Г.Г, ВiД

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

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

09.09,2019 Jф l05;
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змiни Ng 1 до Правил добровiльного страхування сiльськогосподарськоТ
продукцiТ, затвердженi наказом Генерального директора ТДD (СК <Ю.Ес.Ай.>
Ким Г,Г. вiд 09.09.20l9 Jф 105.

2. Управлiнню забезпечення дiяльностi Голови та членiв KoMiciT забезпечити
оприлюдненнJI рiшення на офiцiйному веб-сайтi Нацкомфiнпослуг у мереЖi
IHTepHeT.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти
Нацкомфiнпослуг Максимчук О,В.

голова koMicii

Згiдно з чинним законодавством
вiдповiдпо до колегiального рiшення KoMiciT

на члена

I. Пашко
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