
ЕЛЕКТРОННИЙ ПОЛІС
добровільного страхування медичних витрат

(індивідуальна частина)
ПРОДУКТ «Е-ЛІКИ» № DNH0ED-219J0ME

3700

м. Київ Дата: 19-10-2021

Цей електронний Поліс добровільного страхування медичних витрат (продукт «Е-ліки»), надалі «Поліс», є індивідуальною частиною
електронного Договору добровільного страхування медичних витрат (продукт «Е-ліки»), надалі –  «Договір»,  що підтверджує укладення
Договору у порядку, передбаченому Пропозицією щодо укладення електронного Договору добровільного страхування медичних витрат
(продукт «Е-ліки»), надалі – «Пропозиція», чинною на дату її акцептування. Невід’ємними частинами Договору  є цей Поліс (індивідуальна
частина) та  Пропозиція (публічна частина Договору страхування) з Додатком №1 до Договору страхування, повний текст якої доступний на
сайті  Страховика   https://arx.com.ua/  .  Дані  Поліса формуються на підставі  Пропозиції Страховика та електронної заяви Страхувальника,
заповненої в ІТС Страховика або його Страхового агента. Договір є дійсним за наявності сплати страхового платежу за відповідний період
страхування.

1. СТРАХОВИК ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС",
Адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
Код ЄДРПОУ 20474912
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи СТ №108 від 17.09.2009 року
https://arx.com.ua/

1.1.    СТРАХОВИЙ АГЕНТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1
На підставі Договору доручення на виконання страхових агентських послуг № 000007451П від 17 листопада 
2017 року.
https://privatbank.ua/
Контактний телефон Центру Страхування: 3700.

2. СТРАХУВАЛЬНИК Скайуокер Люк Енакінович Дата народження 25-10-1985

Адреса проживання, електронна адреса, номер мобільного 
телефону

51200 ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛ. НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н. Г. 
НОВОМОСКОВСК УЛ. ЛЕНИНА, 325
DN251085GAN@GMAIL.COM
+38*******77

3. ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА Скайуокер Люк Енакінович Дата народження 25-10-1985 

Адреса проживання  51200 ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛ. НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н. Г. НОВОМОСКОВСК УЛ. ЛЕНИНА, 325

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Предметом  Договору є майнові  інтереси, що не суперечать закону, пов'язані  зі  здоров'ям та працездатністю  Страхувальника чи
третьої особи (Застрахованої особи) визначеної Страхувальником у договорі страхування за її згодою.

4.2. Згідно з умовами Договору та у відповідності до «Правил добровільного страхування медичних витрат» № 019 (нова редакція) (надалі
–  «Правила»),  Страховик  зобов’язується  за  встановлену  Договором плату  (страховий  внесок,  страховий  платіж,  страхову  премію)
здійснити страхову  виплату відповідно до умов  Договору в  розмірі  страхової  суми  або її  частини шляхом оплати вартості  медичних
препаратів, що були призначені Застрахованій особі закладами охорони здоров’я, до яких вона звернулася під час дії Договору, у зв’язку із
гострим захворюванням, загостренням хронічного захворювання або розладом здоров’я внаслідок нещасного випадку.

5. СТРАХОВИЙ РИЗИК. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

5.1. Страховими ризиками за цим Договором є:
5.1.1. гостре захворювання;
5.1.2. загострення хронічного захворювання;
5.1.3. розлади здоров’я внаслідок нещасного випадку.
5.2. Страховим випадком є факт одержання медичних послуг Застрахованою особою, а саме: придбання медикаментів та медикаментів-
генериків, які зареєстровані в Україні та призначені Застрахованій особі його сімейним лікарем відповідно до Додатку №1 «Перелік 
медичних препаратів, що призначаються відповідно до певних діагнозів за програмою е-Ліки", та частково відшкодовуються 
страховою компанією" до Договору у період дії цього Договору в  аптеці у межах переліку та обсягах, передбачених Додатком №1 до 
Договору, що є невід'ємною частиною Договору.

6. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. ФРАНШИЗА. ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ

6.1.1. Страхова сума при первинному укладанні договору (піврічна) 10000

6.1.2. Страхова сума при лонгації договору (річна) 20000

6.2. СТРАХОВИЙ ТАРИФ 
(/річний),%

7.20 6.3. ФРАНШИЗА. % 20

6.4. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (щомісячний) (відповідно до обраної Програми страхування), грн. 120.0 

https://privatbank.ua/
https://arx.com.ua/
https://arx.com.ua/


7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. 
ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ

7.1. Договір діє 6 місяців з  20-10-2021  до  19-10-2022  включно.ʺ ʺ ʺ ʺ
Строк дії  Договору поділяється на сплачувані періоди страхування.  Договір діє за наявності сплати на
відповідний(-і)  сплачений(-і)  період(-и) страхування. При цьому  Договір набуває чинності з 00 годин 00
хвилин дня, наступного за днем сплати страхового платежу за період страхування на поточний рахунок
Страховика в розмірі та у строк, зазначений в Полісі, але не раніше 00 годин 00 хвилин дня, зазначеного у
Полісі  як  дата  початку  строку  дії Договору.  Договір  діє  до  24  годин  00  хвилин  за  київським  часом
останнього дня періоду страхування в якому відбулася сплата страхового платежу.
Дія Договору продовжується на такий самий строк у разі сплати страхових платежів на наступні періоди
страхування, якщо жодна із Сторін Договору не заявить про намір  його припинити.
Про такий намір будь-яка Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону не пізніше, як за 10 днів до дати
припинення дії Договору.
Страховик після першого періоду дії договору 6 місяців може збільшити термін дії договору до 12 місяців з
автоматичною пролонгацією на наступні 12 місяців.

7.2. Договором встановлюється на початковому етапі період страхування строком в 6 місяців. 
В подальшому – 12 місяців з автоматичною пролонгацією на наступні 12 місяців.

Період страхування  6 

7.3. Період  страхування  починається  з  00  годин  00  хвилин  дня,  наступного  за  днем  надходження
страхового платежу на поточний рахунок Страховика. Якщо страховий платіж надійшов у діючому періоді
страхування, то наступний період страхування починається з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем
закінчення попереднього періоду страхування. та діє до 24 годин 00 хвилин за київським часом останнього
дня  періоду  страхування,  в  якому  відбулася  сплата  страхового  платежу.  Строк  закінчення  останнього
періоду страхування відповідає строку закінчення Договору.

7.4. Період очікування - 14 (чотирнадцять) днів з дати набуття чинності Договору або відсутності страхових
платежів протягом 3 (трьох) місяців поспіль, протягом якого будь-який факт діагностування або фіксації в
медичних документах перших симптомів настання захворювання та/або стану, що потребує лікування не
буде підставою для отримання будь-яких виплат та сплати послуг по Договору протягом терміну його дії.

8. ПОРЯДОК ТА СТРОК СПЛАТИ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ

8.1. Страхові платежі 
сплачуються за реквізитами:

рахунок № UA983052990000026509006200483  в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" .
ЄДРПОУ 20474912

8.2. Спосіб сплати страхових 
платежів:

Страхові платежі сплачуються Страхувальником до дати початку дії відповідного періоду страхування.
Щомісячний регулярний платіж згідно пункту 6.4.  Полісу (у розмірі  120.0 )  до 20 числа кожного місяця
знімається з карткового рахунку Страхувальника

8.3. Страховий платіж вважається сплаченим з моменту надходження безготівкових коштів або внесення готівкових коштів на рахунок 
Страховика, вказаний в п.8.1. Полісу.

8.4. Під час сплати страхового платежу в призначенні платежу вказується наступне: «Страхова премія за Договором № DNH0ED-219J0ME
від 19-10-2021 »
8.5. У разі несплати або неповної сплати відповідної частини 1/12 річного страхового платежу чи 1/6 піврічного страхового платежу, Договір
не набуває чинності (або припиняє свою дію) і жодні страхові виплати за випадками, що мали місце в період від дати початку дії Договору,
зазначеної в п.7 Полісу, до 00 годин 00 хвилин дня, наступного, за днем сплати страхового платежу Страховиком не здійснюються.
У разі  сплати наступного  місячного  страхового  платежу  Договір  поновлює свою дію з 00 годин 00 хвилин дня,  наступного  за  днем
надходження місячного страхового платежу на поточний рахунок Страховика.
При сплаті страхового платежу рівними частинами (місячними страховими платежами):
- у разі несплати або неповної сплати страхового платежу на перший період страхування Договір не набуває чинності до моменту сплати
страхового платежу і жодні страхові виплати за випадками, що мали місце в період від дати укладення Договору, зазначеної в Розділі 7
Полісу, до 00 годин 00 хвилин дня, наступного, за днем сплати страхового платежу, Страховиком не здійснюються;
- у разі несплати частини місячного страхового платежу на наступний період страхування в обсязі визначеному в п. 8.2. Полісу, Страховик
не несе відповідальності  за випадками, що мали місце в період, починаючи з 00 годин 00 хвилин дня,  наступного,  за останнім днем,
визначеним,  як  сплачений  період  страхування до 00 годин 00 хвилин дня,  наступного  за  днем сплати  відповідної  частини  місячного
страхового платежу, при цьому дата закінчення строку дії Договору та сплаченого періоду залишається незмінною. За будь-яких обставин,
за  випадками,  що  трапились  в  період  прострочення сплати  страхового  платежу  страховий  захист  не надається  і  Страховик  не  несе
відповідальності відповідно до умов Договору.
У випадку, якщо Страхувальник не сплатить перший страховий платіж протягом 6 місяців від дати укладення Договору, (при одноразовій
сплаті платежу) або протягом 6 місяців від дати закінчення останнього оплаченого періоду страхування (при сплаті страхового платежу
щомісячно) – Договір вважається припиненим і не підлягає поновленню.
У випадку несплати страхового платежу Страхувальником протягом 3 (трьох), 4 (чотирьох) та 5 (п’яти) місяців поспіль, для наступного
першого оплаченого періоду страхування застосовується період очікування 14 днів,  протягом якого будь-який факт діагностування або
фіксації в медичних документах перших симптомів настання захворювання та/або стану, що потребує лікування не буде підставою для
отримання будь-яких виплат та сплати послуг по Договору протягом терміну його дії.

9. МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ

9.1. Місце надання послуг: Місцем  надання  послуг  за  програмою є   Україна,  окрім  територій  Автономної  Республіки  Крим,  міста
Севастополь, населених пунктів Луганської та Донецької областей, де органи державної влади тимчасово
не здійснюють свої повноваження.

Порядок зміни і припинення дії Договору визначено в Розділі 13 Пропозиції.
Права та обов'язки Cторін Договору та відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору визначено в
Розділі 12 Пропозиції.



У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ звертайтесь до Вашого сімейного лікаря

У разі виникнення питань ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ 3700

Договір укладений  на  підставі  електронної  заяви  Страхувальника  шляхом  прийняття  (акцепту)  Пропозиції,  розміщеній  у  вигляді
електронного  документа  на  сайті  Страховика   https://arx.com.ua/   та  його  страхових  агентів,  а  також  в  ІТС  (тощо)  Страховика  та  його
страхових агентів.
Договір складено у вигляді електронного документу, підписаного електронним підписом одноразовим ідентифікатором відповідно до ст.12
ЗУ «Про електронну комерцію» шляхом направлення Страховиком або його страховим агентом одноразового ідентифікатора на мобільний
телефон  Страхувальника  та  введення  Страхувальником  в  ІТС  Страховика  або  його  страхового  агента  отриманого  одноразового
ідентифікатора. Сторони приймають на себе зобов'язання за будь-якої необхідності, що виникла, відтворити Поліс на паперовому носії. На
письмову вимогу Страхувальника Страховик здійснює вручення Поліса, підписаного оригінальним підписом уповноваженого представника
Страховика, в робочий час Страховика за його місцезнаходженням.
Сторони домовились, що Поліс, який направляється Страхувальнику на його електронну адресу по електронній пошті або надсилається
каналами  комунікації  страхового  агента  згідно  п  5.11  Пропозиції  може  бути  підписано  Страховиком  із  використанням  факсимільного
відтворення за допомогою засобів механічного, електронного чи іншого копіювання підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори
від імені Страховика, зразок яких відображено в Пропозиції.Підписанням Договору Страхувальник підтверджує та визнає, що: до моменту
погодження Пропозиції та укладення Договору на виконання вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг” (надалі – «Закон») Страховик надав, а Страхувальник отримав та ознайомився зі всією інформацією в обсязі та в
порядку, що передбачені частиною 2 статті 12 Закону (далі – інформація); зазначена інформація є доступною в місцях обслуговування
страхувальників Страховика та/або на веб-сторінці Страховика в мережі Інтернет (www.arx.com.ua), а також є повною та достатньою для
правильного розуміння суті фінансових послуг, що надаються Страховиком; вся зазначена інформація та всі умови викладені в Пропозиції
та Правилах йому зрозумілі; зазначена інформація та Договір не містять двозначних формулювань та/або незрозумілих Страхувальнику
визначень;  укладення  Договору  не  нав’язане  йому  іншою  особою  (в  тому  числі  Вигодонабувачем);  Договір не  укладається
Страхувальником під впливом помилки, тяжких обставин, примусу, насильства; Страхувальник має необхідний обсяг правоздатності та
дієздатності для укладення Договору; згоду Застрахованої особи (Законного представника Застрахованої особи) щодо укладення Договору
на її користь отримав.

СТРАХУВАЛЬНИК
 Скайуокер Люк Енакінович    

_________ м.п.________

Підписано за допомогою одноразового ідентифікатора,
відправленого на номер [ +38*******77 ]

СТРАХОВИК

Перший заступник Голови Правління Межебицький М. С.
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