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1. У тексті Правил добровільного страхування від нещасних випадків №102/06 
від 01.03.2006 р. (надалі – „Правила”) словосполучення „об’єкт страхування” у всіх 
відмінках і числах замінити словосполученням „предмет договору страхування” у 
відповідних відмінках з урахуванням наступних змін: 

 
1.1. Викласти пункт 7.2 Правил у наступній редакції: 
„7.2. Договір страхування може діяти, якщо в договорі не обумовлене інше: 
7.2.1 тільки під час виконання службових обов’язків, а також під час 

перебування в дорозі до місця виконання службових обов’язків; 
7.2.2 24 години на добу; 
7.2.3 тільки під час тренувань та занять спортом.”  
 
1.2. Викласти пункт 7.3 Правил у наступній редакції: 
„7.3. Договір страхування, якщо не обумовлено інше, набуває чинності: 
7.3.1  при розрахунках готівкою – з 00 годин доби, наступної за днем сплати 

всієї або першої частини (якщо це обумовлено договором страхування) страхової 
премії в касу Страховика;  

7.3.2 при безготівкових розрахунках – з 00 годин доби, наступної за днем 
надходження страхової премії на поточний рахунок Страховика; 

але не раніше дати, зазначеної у договорі страхування як початок терміну дії.” 
 
1.3. Викласти пункт 12.6 Правил у наступній редакції: 
„12.6. Якщо умовами конкретного договору не зазначене інше, у разі настання 

страхового випадку розмір страхової виплати визначається наступним чином: 
12.6.1 При настанні страхового випадку, визначенного п. 5.2.1 Правил (смерть 

(загибель) Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що настала 
протягом одного року з моменту нещасного випадку) - 100% страхової суми.  

12.6.2 При настанні страхового випадку, визначенного п. 5.2.2 Правил 
(встановлення інвалідності (в тому числі, зміні групи інвалідності на вищу) 
Застрахованій особи внаслідок нещасного випадку протягом одного року з 
моменту нещасного випадку: 

ІІІ група інвалідності – 40 - 60% від страхової суми; 
ІІ група інвалідності – 60 - 80% від страхової суми; 
І група інвалідності – 90 - 100% страхової суми. 
12.6.3 При настанні страхового випадку, визначенного п. 5.2.3 Правил 

(травматичне ушкодження або інший розлад здоров’я передбачений Таблицею 
№1 страхових виплат (Додаток № 2 до Правил),) внаслідок нещасного випадку, що 
мав місце в період дії договору страхування) - у розмірах, визначених у Таблиці 
№1 страхових виплат (Додаток №2). 

12.6.4 При настанні страхового випадку, визначенного п. 5.2.4 Правил 
(тимчасова втрата працездатності Застрахованої особи внаслідок нещасного 
випадку) - 0,1 - 1% від страхової суми за кожен день непрацездатності, але                    
не більше 50% від страхової суми, визначеної в договорі страхування.” 

 
2. У тексті Правил словосполучення „РОСНО Україна” замінити 

словосполученням „Альянс Україна”. 
 

3. Доповнити Розділ 17 Правил таким пунктом:   
 

  „В договір страхування за згодою сторін можуть бути внесені інші додаткові 
умови, що не суперечать закону.” 

 


