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Нещасний випадок (НВ) – раптова, випадкова, короткочасна подія, що фактично
відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я (травматичне пошкодження; поранення;
випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими
або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами, за винятком харчової
токсикоінфекції (сальмонельозу, дизентерії), ліками; захворювання кліщовим енцефалітом
(енцефаломієлітом) або поліомієлітом; розриви (поранення) органів або їх вилучення
внаслідок невірних медичних маніпуляцій) Застрахованої особи або її загибель (смерть).

Добровільне страхування від нещасних випадків за програмою:

Застрахована особа

Програма страхування Вашої дитини –
під час канікул
Дитина шкільного віку

Час дії страхового захисту
Строк дії договору

Цілодобово, під час канікул
До 3 місяців

Припинення строку дії
договору

Страховий договір діє до завершення строку або виплати
всієї страхової суми

Страхова сума, грн.
Страховий тариф, % - 1 місяць
Страховий платіж, грн.
Страховий тариф, % - 2 місяця
Страховий платіж, грн.
Страховий тариф, % - 3 місяця
Страховий платіж, грн.
Страхові випадки

1 000

4 000
5 000
10 000
0,25
2,50
5
7,50
10
12,50
25
0,35
3,50
7
10,50
14
17,50
35
0,45
4,50
9
13,50
18
22,50
45
Тимчасовий розлад здоров’я
або смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного
випадку

Виплата при травмі*

Від 3 до 50% згідно з таблицею травм
(Додаток № 2 до Правил страхування)

Смерть

100% страхової суми

Обмеження

Вік Застрахованої дитини від 6 до 18 років

„КАНІКУЛИ”

2 000

3 000

Договір страхування діє цілодобово протягом шкільних канікулів при перебуванні в
школі, таборі, санаторії, будинку відпочинку і участі в спортивних та інших
змаганнях, тренуваннях, активному відпочинку.
* У випадку, якщо травма чи пошкодження відсутні в зазначеній Таблиці, страхова виплата
проводиться в розмірі 0,5% від страхової суми за кожен день непрацездатності (для
непрацюючих – за кожний день лікування згідно з довідкою медичного закладу), але не
більше 50 відсотків від страхової суми.

