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 КИЇВ  2006 
 

1. Відповідно до Правил та цих Додаткових умов Страховик укладає договори 

добровільного страхування непередбачуваних витрат під час подорожі (надалі – договір 

страхування) зі Страхувальниками. 

2. Основні терміни 

Застрахована особа – дієздатний громадянин, резидент або нерезидент України, 

на користь якого укладений договір страхування. 

Спеціалізована служба Страховика (Асистанс) – юридична або фізична особа, 

що діє від імені та за дорученням Страховика і координує дії Страхувальника 

(Застрахованої особи) та осіб, що надають послуги Страхувальнику (Застрахованій особі) 

в разі настання страхового випадку, організовує, контролює, сплачує надання таких 

послуг та виконує інші дії від імені та за дорученням Страховика.  

Назва, адреса та телефони Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) 

зазначаються у договорі страхування. 

Спеціалізована служба Страховика (Асистанс) може здійснювати виплати по 

страховому випадку за Страхувальника та вимагати відповідної компенсації від 

Страховика. 

Вартість проїзду - вартість квитка на проїзд залізничним та/або морським 

транспортом першим класом або авіаквитка - економічним класом. 

Країна постійного проживання - країна, в якій Застрахована особа проживає у 

цілому не менш ніж 183 дня у календарному році. 

Рейсовий політ - політ, що зареєстрований в офіційному списку рейсів та/або в 

міжнародному довіднику авіарейсів (ABC World Airways Guide), за умови, що перевізник 

має ліцензію, сертифікат або інший дозвіл на здійснення рейсових перевезень, що видані 

відповідними інстанціями країни, на території якої зареєстрований цей літак, і за умови, 

що перевізник відповідно до даного дозволу утримує у технічно справному стані літак і 

регулярно публікує розклад і тарифи на перевезення пасажирів. 

3. Страхові ризики і страхові випадки 

3.1. Страховим ризиком за цими Додатковими умовами є: 

3.1.1. Смерть близького родича Страхувальника (Застрахованої особи). 

3.1.2. Затримка/арешт Страхувальника (Застрахованої особи), позбавлення волі, 

загроза виникнення таких випадків, а також будь-які ускладнення, викликані офіційними 

претензіями третіх осіб, у т. ч. внесення застави. 

3.1.3. Незручності використання авіаційного транспорту: 

3.1.3.1. Відкладення або відміна авіарейсу. 

3.1.3.2. Затримка доставки багажу. 

3.1.3.3. Втрата багажу або його пошкодження. 

3.1.4. Втрата або викрадення документів Страхувальника (Застрахованої особи) у 

країні тимчасового перебування, а саме: 

- закордонного паспорту; 

- проїзного документу дитини; 

- банківської платіжної картки; 

- посвідчення водія, свідоцтва, що посвідчує реєстрацію транспортного засобу, 

що належить Страхувальнику (Застрахованій особі) на правах власності, повного 

господарського володіння, оперативного управління або на інших законних підставах 

(договір оренди, лізингу, доручення тощо). 

3.1.5. Пошкодження (знищення) під час ДТП та/або поломка транспортного 

засобу, яким Страхувальник (Застрахована особа) подорожує та який належить 

Страхувальнику (Застрахованій особі) на правах власності, повного господарського 
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володіння, оперативного управління або на інших законних підставах (договір оренди, 

лізингу, доручення тощо). 

 3.2. Страховим випадком за цими Додатковими умовами є факт понесення  

Страхувальником (Застрахованою особою) додаткових витрат в результаті настання 

події, передбаченої договором страхування, що мала місце під час дії договору 

страхування і не підпадає під виключення та обмеження страхування, а саме здійснення 

витрат на: 

3.2.1. Оплату вартості проїзду Страхувальника (Застрахованої особи) у випадку 

його дострокової (позапланової) поїздки до місяця його постійного проживання у разі 

смерті близького родича та повернення Страхувальника (Застрахованої особи) назад до 

країни тимчасового перебування. 

3.2.2. Оплату послуг практикуючого адвоката та інші послуги у випадку 

затримки/арешту Страхувальника (Застрахованої особи), позбавлення волі, загрози 

виникнення таких випадків, а також будь-яких ускладнень, викликаних офіційними 

претензіями третіх осіб, у т.ч. внесення застави. 

3.2.3. Оплату вартості проживання Страхувальника (Застрахованої особи) в готелі, 

їжі, а також альтернативного транспорту в розмірі, передбаченому договором 

страхування, у випадку відкладення відправлення літака на 4 або більше години через 

страйк, з технічних причин, через несприятливі погодно-кліматичні умови або поломку 

літака, а також якщо рейс було відмінено і Страхувальнику (Застрахованій особі) не було 

запропоновано альтернативний транспортний засіб впродовж цього часу, якщо інше не 

передбачене договором страхування. 

3.2.4. Придбання Страхувальником (Застрахованою особою) предметів першої 

необхідності й одяг в розмірі, передбаченому договором страхування, у випадку не 

доставки Страхувальнику (Застрахованій особі) багажу, що перевозився повітряним 

транспортом, зареєстрованого відповідно до митних правил, впродовж 6 годин після 

його прибуття в аеропорт (крім прибуття в країну постійного проживання), якщо інше не 

передбачене договором страхування. 

3.2.5. Придбання Страхувальником (Застрахованою особою) предметів першої 

необхідності в розмірі, передбаченому договором страхування (за вирахуванням сум, що 

виплачують авіаперевізник та інші Страховики, і сум, витрачених на відшкодування 

збитку від затримки доставки), у випадку, якщо багаж, що перевозиться повітряним 

транспортом і зареєстрований відповідно до митних правил, втрачено, пошкоджено або 

знищено в період, коли авіаперевізник відповідає за збереження багажу. 

3.2.6. Витрати, повязані з буксируванням (перевезенням)  транспортного засобу 

до найближчого місця ремонту (у разі, якщо пошкодження  транспортного засобу  

обєктивно перешкоджають подальшій його експлуатації без ремонту) або до місця 

зберігання (у випадку технічної неможливості або економічної недоцільності його 

ремонту) та організацією оренди іншого транспортного засобу (за виключенням оплати 

такої оренди). 

Доцільність ремонту визначається Страховиком або Спеціалізованою службою  

Страховика (Асистансом). 

3.2.7. Витрати, повязані з орендою іншого транспортного засобу або надання 

автомобіля з водієм / таксі (для продовження поїздки в межах населеного пункту) з 

метою продовження поїздки до місця призначення або повернення додому. 

3.2.8. Витрати на розміщення та проживання Страхувальника (Застрахованої 

особи) у готелі під час ремонту транспортного засобу. 

3.2.9. Витрати, пов’язані з транспортуванням  Страхувальника (Застрахованої 

особи) до місця призначення (тільки в країнах Європи) у випадку ДТП та/або поломки 

транспортного засобу, керованого на законних підставах Страхувальником 

(Застрахованою особою), що подорожує ним, а також у випадках неможливості керувати 

транспортним засобом на підставі медичних висновків. 
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3.2.10. Витрати на повернення (проїзд в економічному класі) Страхувальника 

(Застрахованої особи) до місця проживання в країні постійного проживання у випадку 

втрати або знищення транспортного засобу (технічної неможливості або економічної 

недоцільності ремонту транспортного засобу). 

3.2.11. Витрати, пов’язані з наданням і оплатою послуг іншого водія для 

транспортування транспортного засобу на стоянку (стоянка за вибором Страховика або 

Спеціалізованої служби Страховика (Асистанса)) у разі, якщо Страхувальник 

(Застрахована особа) не може керувати автомобілем на підставі медичних висновків. 

3.2.12. Направлення технічної допомоги до місця ДТП або поломки 

транспортного засобу та дрібний ремонт на місці події. 

3.2.13. Доставка запчастин до місця проведення ремонту транспортного засобу. 

3.2.14. Оплату вартості відновлення загублених, втрачених або викрадених за 

кордоном документів Страхувальника (Застрахованої особи), в т. ч. супутні витрати. 

3.2.15. Інші непередбачувані витрати Страхувальника (Застрахованої особи), 

здійснені під час подорожі. 

3.3. Страхування може бути здійснене на випадок однієї, декількох чи усіх подій, 

зазначених в п. п. 3.2.1. – 3.2.15. цих Додаткових умов. 

3.4. Конкретний перелік страхових ризиків (випадків) за кожним окремим 

договором страхування визначається Страхувальником та Страховиком та зазначається в 

договорі страхування. 

4. Виключення зі страхових випадків і обмеження страхування 

4.1. Крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування, зазначених у 

Розділі 4 Правил, за цими Додатковими умовами Страховик не відшкодовує витрати на:  

4.1.1. Дострокову (позапланову) поїздку в країну постійного проживання та 

повернення назад у разі, якщо смерть близького родича Страхувальника (Застрахованої 

особи) є наслідком гострого захворювання, загострення хронічної хвороби, розладу 

здоров’я внаслідок нещасного випадку, про яке Застрахованій особі було відомо до її 

поїздки. 

4.1.2. Юридичні послуги, якщо Страхувальник (Застрахована особа) користувався 

послугами практикуючого юриста або звернувся до суду без попередньої згоди 

Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу), за виключенням випадків екстреної 

необхідності звернення Страхувальника (Застрахованої особи) за юридичною допомогою 

(позбавлення волі, арешт тощо).  

4.1.3. Послуги, що пов’язані з незручностями використання авіаційного 

транспорту, у випадку відкладення або відміни авіарейсу, якщо: 

4.1.3.1. Страхувальник (Застрахована особа) не пройшов реєстрацію на рейс, крім 

випадків, коли не було можливості пройти реєстрацію через страйки або з технічних 

причин. 

4.1.3.2. Затримка рейсу стала наслідком страйку або виникла з технічних причин, 

про які Застрахованій особі було повідомлено до реєстрації. 

4.1.3.3. Страхувальник (Застрахована особа) відмовився від польоту до вильоту 

літака свого рейсу. 

4.2. Страховик не відшкодовує витрати, пов’язані з незручностями використання 

авіаційного транспорту, у випадку затримки доставки багажу, якщо: 

4.2.1. Багаж перевозиться авіарейсом, кінцевим пунктом якого є країна постійного 

проживання Застрахованої особи. 

4.2.2. Страхувальник (Застрахована особа) не повідомив уповноваженому 

представникові авіаліній про затримку доставки багажу або його втрату. 

4.2.3. Затримка багажу Страхувальника (Застрахованої особи) викликана митним 

доглядом. 

4.2.4. Витрати були здійснені Страхувальником (Застрахованою особою) після 3 

(трьох) днів з моменту її прибуття в аеропорт країни тимчасового перебування. 

4.2.5. Витрати були проведені Страхувальником (Застрахованою особою) після 
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доставки її багажу перевізником. 

4.3. Страховик не відшкодовує витрати Страхувальника (Застрахованої особи) на 

послуги, що пов’язані з незручностями використання авіаційного транспорту, у випадку 

втрати багажу, його пошкодження або знищення, що сталися внаслідок конфіскації 

та/або знищення багажу митними органами або іншими представниками офіційної влади 

країни тимчасового перебування. 

4.4. Страховик не відшкодовує вартість втрачених документів Страхувальника 

(Застрахованої особи), а саме: особистої, адміністративної та ділової документації (у т.ч. 

комерційних або наукових матеріалів), дорожніх чеків, авіа- і залізничних квитків, 

цінних паперів, талонів на оплату палива, готівки і т.ін. 

4.5. Страховик не відшкодовує витрати Страхувальника (Застрахованої особи) на 

відновлення  документів у разі: 

4.5.1. Конфіскації документів митними органами або іншими представниками 

офіційної влади країни тимчасового перебування. 

4.5.2. Неповідомлення Страхувальником (Застрахованою особою) відповідних 

служб щодо загублених (втрачених, викрадених) документів, а також ненадання 

Страхувальником (Застрахованою особою) заяви відповідної форми про відсутні 

документи. 

4.6. Страховик не відшкодовує витрати Страхувальника (Застрахованої особи), що 

виникли внаслідок незаконного проведення третіми особами транзакцій з використанням 

втраченої або викраденої у Страхувальника (Застрахованої особи) банківської картки. 

4.7. Страховик не відшкодовує витрати на заміну документів, якщо така заміна 

викликана пошкодженням, утратою ними вигляду, придатного для використання і т.ін. 

4.8. Окремі виключення із числа перелічених у п.п. 4.1. - 4.7. цих Додаткових умов 

можуть бути скасовані за особливих умов, передбачених договором страхування. 

4.9. Договором страхування можуть бути передбачені й інші виключення зі 

страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать чинному законодавству 

та цим Правилам, Додатковим умовам і зазначені у договорі страхування. 

5. Територія дії договору страхування.  

5.1. Територія дії договору страхування визначається при його укладанні і 

вказується в договорі страхування. Територією дії договору страхування може бути 

територія будь-якої країни світу, за виключенням території країн, де ведуться військові 

дії, якщо інше не обумовлено договором страхування.  

5.2. Договором страхування може бути визначене, що він діє тільки під час 

подорожі за територіальні межі країни постійного проживання Страхувальника 

(Застрахованої особи). В цьому випадку, договір страхування набирає чинності з 

моменту перетинання Страхувальником (Застрахованою особою) кордону країни 

постійного проживання, але не раніше дати початку дії та часу видачі договору 

страхування, вказаних у ньому, та за умови сплати страхового платежу в повному обсязі. 

6. Договором страхування, крім зазначених у Розділі 8 Правил прав та обов’язків 

сторін можуть бути додатково передбачені права та обов’язки Застрахованої особи.  

7. Дії Застрахованої особи при настанні страхового випадку  

7.1. У випадках, передбачених договором страхування, Страхувальник 

(Застрахована особа) негайно, але в будь-якому разі не пізніше 24 годин, повинен: 

7.1.1. Звернутися до Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) за 

телефоном, зазначеним в договорі страхування та отримати інформацію щодо подальших 

дій. 

Якщо Страхувальнику (Застрахованій особі) необхідно терміново здійснити 

витрати, а повідомити про це неможливо, таке повідомлення передається Спеціалізованій 

службі Страховика (Асистансу) або Страховику відразу, як тільки це стане можливим, 

але не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту отримання такої допомоги. Таке 

повідомлення може бути передане будь-якою особою, що діятиме від імені 

Страхувальника (Застрахованої особи). 
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7.1.2. Повідомити Спеціалізованій службі Страховика (Асистансу): 

- назву Страхової компанії, номер договору страхування та термін його дії; 

- прізвище та ім’я Страхувальника (Застрахованої особи); 

- територію дії договору страхування; 

- розмір страхової суми та Програму страхування; 

- опис того, що трапилось, та характер необхідної допомоги; 

- точне місцезнаходження Страхувальника (Застрахованої особи), 

контактний телефон. 

7.1.3. Після звернення до Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) 

виконувати її рекомендації щодо своїх подальших дій. 

7.1.4. Документально підтвердити термін свого перебування за кордоном. 

7.1.5. Якщо це передбачено договором страхування, сприяти вжиттю Страховиком 

або Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) необхідних заходів щодо 

визначення причин страхового випадку, розмірів понесених витрат.  

7.1.6. Вживати заходи щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 

настання страхового випадку. 

7.2. Договором страхування може бути передбачений інший порядок дій 

Страхувальника (Застрахованої особи) в разі настання випадку, що має ознаки 

страхового. 

7.3. У випадку, коли Страхувальник (Застрахована особа) з об’єктивних причин не 

зв’язався із Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) та внаслідок цього 

повинен був самостійно здійснити витрати, він зобов’язаний узгодити це із 

Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) чи Страховиком протягом 24 годин 

після здійснення таких витрат. В цьому випадку вступають в дію умови п. 9.2. цих 

Додаткових умов. 

8. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та 

розмір збитків 
8.1. Визнання події страховим випадком провадиться Страховиком на підставі: 

8.1.1. Документів Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) щодо витрат, 

пов’язаних зі страховим випадком. 

8.1.2. Документів (чеків, рахунків, квитанцій), що підтверджують розмір збитків, 

понесених внаслідок настання страхового випадку. 

8.1.3. Копії вітчизняного паспорту / свідоцтва про народження. 

8.1.4. Копії закордонного паспорту.  

8.1.5. Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

8.1.6. Оригіналу договору страхування. 

8.1.7. Заяви на виплату страхового відшкодування за формою Страховика. 

8.1.8. Інші документи на запит Страховика. 

8.2. Перелічені у п. 8.1. цих Додаткових умов документи можуть бути надані 

англійською, французькою, німецькою або іспанською мовами. Якщо документи 

складені іншими мовами, Страхувальник (Застрахована особа) має надати офіційний 

переклад українською мовою. 

8.3. Документи, які подаються для отримання страхової виплати, повинні бути 

достовірні, подані в обсязі, якого вимагає Страховик та відповідно до цих Додаткових 

умов, оформлені та засвідчені належним чином. 

8.4. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку, Страховик 

приймає рішення про необхідність надання Страхувальником (Застрахованою особою) 

документів, визначених п. 8.1. цих Додаткових умов. 

8.5. Документи, що перераховані у п. 8.1. цих Додаткових умов повинні бути 

надані Страховику протягом 10 (десяти) календарних днів після настання страхового 

випадку, якщо інше не передбачене договором страхування. Якщо існували істотні 

причини, через які документи не були подані вчасно, вони подаються як тільки це буде 

можливо, з обґрунтуванням  причин затримки. 
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9. Порядок і умови виплати страхового відшкодування  

9.1. Страхові виплати здійснюються Страховиком шляхом: 

9.1.1. Перерахування коштів на рахунок Спеціалізованої служби Страховика 

(Асистансу) або іншого закладу, який надав послуги, якщо інше не передбачене 

договором страхування, на підставі документів, що підтверджують факт настання 

страхового випадку та визначають розмір понесених збитків. Форма вказаних документів 

і строки розрахунків погоджуються між Страховиком, Спеціалізованою службою 

Страховика (Асистансом) або іншим закладом, що надав послуги. 

9.1.2. Відшкодування Страхувальнику (Застрахованій особі) розміру понесених 

витрат у разі самостійної їх оплати за умови надання всіх документів, що перераховані у 

п. 8.1. цих Додаткових умов та підтверджують факт настання страхового випадку та 

розмір витрат.  

9.2. Якщо Страхувальник (Застрахована особа) за узгодженням зі Страховиком 

поніс витрати самостійно, відшкодування здійснюється таким чином:  

9.2.1. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних 

документів, згідно із переліком, що наведений у п. 8 цих Додаткових умов (якщо інше не 

передбачене договором страхування), Страховик складає страховий акт та приймає 

рішення про здійснення страхової виплати або про відмову у виплаті.  

9.2.2. У разі прийняття рішення про відмову у страховій виплаті Страховик 

протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття такого рішення (якщо інше не 

передбачене договором страхування) повідомляє про це Страхувальника (Застраховану 

особу), в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови. 

9.2.3. Якщо у Страховика виникли сумніви відносно достовірності наданих 

Страхувальником (Застрахованою особою) документів, термін прийняття рішення про 

визнання випадку страховим продовжується на період збирання Страховиком необхідних 

підтверджуючих документів від організацій, підприємств та установ, які володіють 

необхідною інформацією, але цей термін не може перевищувати 90 (дев’яносто) 

календарних  днів. 

9.3. Страхова виплата здійснюється Страхувальнику (Застрахованій особі) 

впродовж 7 (семи) робочих днів з дня складання страхового акту про страхову виплату, 

якщо інше не передбачено умовами договору страхування. 

9.4. В залежності від характеру страхового випадку Страховик відшкодовує 

наступні витрати: 

9.4.1. Вартість проїзду в обидва кінці Страхувальника (Застрахованої особи) у 

випадку смерті близького родича Страхувальника (Застрахованої особи) в країні його 

постійного проживання. 

9.4.2. Витрати на оплату послуг практикуючого адвоката, якщо Страхувальника 

(Застраховану особу) затримано/заарештовано або позбавлено волі або є загроза цього, а 

також у разі будь-яких інших ускладнень через офіційні претензії третіх осіб. 

Страховик може надати Страхувальнику (Застрахованій особі) в якості застави 

суму в розмірі, передбаченому договором страхування на термін 3 (три) місяці з дня її 

надання, якщо інше не передбачено договором страхування. 

Якщо сума цієї застави була повернута відповідними структурами даної країни до 

закінчення тримісячного періоду, то вона має бути негайно повернута Страхувальником 

(Застрахованою особою) Страховику. 

Якщо Страхувальника (Застраховану особу) викликають до суду, а вона ігнорує 

цей виклик, і заставу конфісковано, Страховик буде вимагати від Страхувальника 

(Застрахованої особи) негайної виплати наданої позики. Якщо Страхувальник 

(Застрахована особа) не виплатить необхідну суму протягом часу, наданого 

Страховиком, останній може вимагати її стягнення судовим порядком. 

9.4.3. Витрати Страхувальника (Застрахованої особи) на їжу, проживання в готелі, 

а також альтернативний транспорт в розмірі, передбаченому договором страхування, 

якщо інше не передбачене договором страхування, у випадку відкладення відправлення 
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літака на 4 або більше годин через страйк, з технічних причин, через несприятливі 

погодно-кліматичні умови або поломку літака, а також якщо рейс було відмінено і 

Страхувальнику (Застрахованій особі) не було запропоновано альтернативний 

транспортний засіб впродовж цього часу.  

Ці витрати будуть відшкодовані на підставі оригіналів документів, що 

підтверджують такі витрати.  

9.4.4. Витрати на предмети першої необхідності й одяг в розмірі, передбаченому 

договором страхування, якщо інше не передбачене договором страхування, у випадку  не 

доставки Страхувальнику (Застрахованій особі) багажу, що перевозився повітряним 

транспортом, зареєстрованим відповідно до митних правил, впродовж 6 годин після його 

прибуття в аеропорт (крім прибуття в країну постійного проживання).  

Ці витрати будуть оплачені на підставі оригіналів документів, що їх 

підтверджують.  

9.4.5. Витрати на придбання предметів першої необхідності в розмірі, 

передбаченому договором страхування, за вирахуванням сум, що виплачують 

авіаперевізник та інші Страховики, і сум, витрачених на відшкодування збитку від 

затримки доставки, якщо багаж, що перевозиться повітряним транспортом і 

зареєстрований відповідно до митних правил, втрачено, пошкоджено або знищено в 

період, коли авіаперевізник відповідає за збереження багажу. 

9.4.6. Якщо документи Страхувальника (Застрахованої особи) були загублені, 

втрачені або викрадені за кордоном - витрати в розмірі, передбаченому договором 

страхування, на отримання довідки (дозволу) консульства на виїзд з країни тимчасового 

перебування та на відновлення таких документів (включаючи супутні витрати): 

- закордонного паспорту, 

- проїзного документу дитини, 

- банківської платіжної картки, 

- посвідчення водія, свідоцтва, що посвідчує реєстрацію транспортного засобу, 

що належить Страхувальнику (Застрахованій особі) на правах власності, 

повного господарського володіння, оперативного управління або на інших 

законних підставах (договір оренди, лізингу, доручення тощо). 

9.4.7. Витрати на буксирування (перевезення)  транспортного засобу до 

найближчого місця ремонту (у разі, якщо пошкодження  транспортного засобу  

обєктивно перешкоджають подальшій його експлуатації без ремонту) або до місця 

зберігання (у випадку технічної неможливості або економічної недоцільності його 

ремонту) та на організацію оренди іншого автомобіля (за виключенням оплати такої 

оренди). 

9.4.8. Витрати, повязані з орендою іншого транспортного засобу або надання 

автомобіля з водієм / таксі (для продовження поїздки в межах населеного пункту) з 

метою продовження поїздки до місця призначення або повернення додому. 

9.4.9. Витрати на розміщення та проживання Страхувальника (Застрахованої 

особи) у готелі під час ремонту транспортного засобу. 

9.4.10. Витрати на транспортування Страхувальника (Застрахованої особи) за 

місцем призначення (тільки в країнах Європи) у випадку ДТП та/або поломки 

транспортного засобу, керованого на законних підставах Страхувальником 

(Застрахованою особою), що подорожує ним, а також у випадках неможливості керувати 

транспортним засобом на підставі медичних висновків. 

9.4.11. Витрати на транспортування (повернення) (проїзд в економічному класі) 

Страхувальника (Застрахованої особи) до місця проживання в країні постійного 

проживання у випадку втрати або знищення транспортного засобу (технічної 

неможливості або економічної недоцільності ремонту транспортного засобу). 

9.4.12. Витрати, пов’язані з організацією послуг іншого водія та оплатою таких 

послуг для транспортування транспортного засобу на стоянку (стоянка за вибором 
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Страховика або Спеціалізованої служби Страховика (Асистанса)) у разі, якщо 

Страхувальник (Застрахована особа) не може керувати автомобілем на підставі медичних 

висновків. 

9.4.13. Направлення технічної допомоги до місця ДТП або поломки 

транспортного засобу та дрібний ремонт на місці події. 

9.4.14. Доставка запчастин до місця проведення ремонту транспортного засобу. 

9.5.  Витрати, перераховані в пп..9.4.6. – 9.4.14. цих Додаткових умов будуть 

відшкодовані на підставі оригіналів документів, що підтверджують такі витрати.  

9.6. Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну територію 

відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних 

розрахунків регулюється відповідно до чинного законодавства України. 

10. Якщо договором страхування не передбачено інше, то відносно цих 

Додаткових умов в іншому діють Правила добровільного страхування медичних витрат. 
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