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страхування (безперервне стра-

хування здоров'я), страхування 

здоров'я на випадок хвороби.

Страхування здоров'я на 

випадок хвороби передбачає 

страхування медичних витрат 

на випадок конкретної хвороби, 

яка зазначається в договорі стра-

хування. Наприклад, це можуть 

бути різні інфекційні хвороби, хво-

роби серцево-судинної системи, 

системи дихання. Договір стра-

хування може укладатися сто-

совно якоїсь однієї хвороби або 

цілого ряду хвороб, що турбують 

страхувальника. У разі настан-

ня страхового випадку страхова 

сума або її частина виплачується 

застрахованій особі. Якщо пра-

вила страхування передбачають 

оплату страховиком надаваних 

застрахованому медичних по-

слуг, то така оплата здійснюєть-

ся за його розпорядженням.

Безперервне страхування 

здоров'я передбачає поліклінічне 

обслуговування застрахованого 

(включаючи й аптечне), стаціо-

нарне обслуговування, послуги 

невідкладної медичної допомоги, 

а також стоматологічну допомогу. 

Воно проводиться на випадок за-

хворювання, яке триває не менш 

як два тижні. При цьому догово-

ри страхування укладаються на 

строк не менш як три роки. У разі 

настання страхового випадку пе-

редбачаються послідовні виплати 

застрахованому в межах терміну 

та місця дії договору страхування 

протягом періоду захворювання.

Страхування життя – це вид 

особистого страхування, який 

передбачає обов'язок страховика 

здійснити страхову виплату згідно 

з договором страхування у разі 

смерті застрахованої особи, а 

також, якщо це передбачено до-

говором страхування, у разі дожи-

вання застрахованої особи до за-

кінчення строку дії договору стра-

хування та (або) досягнення за-

страхованою особою визначеного 

договором віку. Умови договору 

страхування життя можуть також 

передбачати обов'язок страховика 

здійснити страхову виплату у разі 

нещасного випадку, що стався із 

застрахованою особою, та (або) 

хвороби застрахованої особи. У 

разі, якщо при настанні страхово-

го випадку передбачено регулярні 

послідовні довічні страхові випла-

ти (страхування довічної пенсії), 

обов'язковим є передбачення у 

Відповідно до законодавства 

України, страхування є видом 

цивільно-правових відносин щодо 

захисту майнових інтересів фі-

зичних та юридичних осіб у разі 

настання певних подій (страхо-

вих випадків), визначених дого-

вором страхування або чинним 

законодавством, за рахунок 

грошових фондів, що формують-

ся шляхом сплати фізичними та 

юридичними особами страхових 

платежів (страхових внесків, 

страхових премій) та доходів від 

розміщення коштів цих фондів.

Важливим елементом сис-

теми страхової медицини є 

медичне страхування. Для 

того, щоб зрозуміти природу 

медичного страхування, спро-

буємо розібратися в понятійно-

му апараті даного питання.

Медичне страхування – це 

вид особистого страхування на ви-

падок втрати здоров’я від хвороби 

або внаслідок нещасного випадку. 

Медичне страхування застосо-

вується з метою мобілізації та 

ефективного використання коштів 

на покриття витрат на медичне 

обслуговування страхувальників. 

Медичне страхування 

пов'язане з компенсацією ви-

трат громадян, які обумовлені 

одержанням медичної допомоги, 

а також інших витрат, спрямо-

ваних на підтримку здоров'я.

Об'єктом медичного страхування 

є майнові інтереси, які не суперечать 

чинному законодавству України, 

пов'язані зі здоров'ям страхуваль-

ника (застрахованої особи), а саме 

– витрати, які пов’язані з отриманням 

медичної допомоги або медичних по-

слуг при порушенні стану здоров’я, 

хворобою та втратою працездат-

ності застрахованої особи. Отже, 

об'єктом медичного страхування 

є життя і здоров'я громадян. Мета 

його проведення полягає в забезпе-

ченні громадянам у разі виникнення 

страхового випадку можливості 

одержання медичної допомоги за 

рахунок накопичених коштів і фінан-

сування профілактичних заходів.

Суб'єктами медичного страху-

вання є страховики, страхувальни-

ки, застраховані медичні установи.

Страховики – це незалежні 

страхові організації, які мають 

статус юридичної особи і ліцен-

зію держави на право здійсню-

вати медичне страхування.

Страховиками визнаються фі-

нансові установи, які створені у 

формі акціонерних, повних, коман-

дитних товариств або товариств 

з додатковою відповідальністю 

згідно з Законом України "Про гос-

подарські товариства" з урахуван-

ням особливостей, передбачених 

цим Законом, а також одержали 

у встановленому порядку ліцен-

зію на здійснення страхової ді-

яльності. Учасників страховика 

повинно бути не менше трьох.

Страхувальники – дієздатні 

фізичні або юридичні особи, які 

мають право укладати договори 

страхування на свою користь 

або на користь третіх осіб. 

Застраховані – це громадя-

ни, на користь яких укладають-

ся договори страхування. Якщо 

фізична особа укладає договір 

страхування відносно себе са-

мої, то страхувальник і застра-

хований є однією особою.

У медичному страхуванні 

страховим випадком є звернення 

застрахованої особи під час дії 

відповідного договору до медичної 

установи (з передбачених у до-

говорі страхування) у разі гостро-

го захворювання, загострення 

хронічного захворювання, травми 

або інших нещасних випадків з 

метою дістати консультативну, 

профілактичну або іншу допомогу, 

яка потребує надання медичних 

послуг у межах їх переліку, перед-

баченого договором страхування.

Страхове відшкодування здій-

снюється шляхом сплати медич-

ному закладу вартості медичного 

обслуговування застрахованої 

особи у межах страхової суми та 

переліку видів медичних послуг 

згідно Програми страхування, 

визначеної Договором добро-

вільного медичного страхування.

Договір медичного страху-

вання – це письмова угода між 

страхувальником і страховиком, 

згідно з якою страховик бере на 

себе зобов’язання в разі настан-

ня страхового випадку сплатити 

медичні послуги, а страхувальник 

зобов’язується сплачувати страхо-

ві платежі у визначений термін та 

виконувати інші умови договору.

Наказ Державного комітету 

України з питань регуляторної по-

літики та підприємництва, Мініс-

терства фінансів України від 16 

липня 2001 року N 98/343 визначе-

но, що страховики можуть займа-

тися такими формами страхуван-

ня: страхування життя, страхуван-

ня від нещасних випадків, медичне 
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договорі страхування ризику смер-

ті застрахованої особи протягом 

періоду між початком дії договору 

страхування та першою страховою 

виплатою з числа довічних стра-

хових виплат. В інших випадках 

передбачення ризику смерті за-

страхованої особи є обов'язковим 

протягом всього строку дії до-

говору страхування життя.

Закон України «Про стра-

хування», введений в дію По-

становою Верховної Ради Укра-

їни від 7 березня 1996 року, 

передбачив здійснення медич-

ного страхування в обов'язковій 

і добровільній формах.

Вибір форми медичного стра-

хування в кожній країні залежить 

від конкретних економічних і 

культурно-історичних умов, від 

особливостей демографічних 

і соціальних показників, рівня 

захворюваності та інших фак-

торів, які характеризують за-

гальний стан здоров'я і рівень 

медичного обслуговування.

Медичне страхування, яке про-

вадиться в обов'язковій формі, 

набуває рис соціального страху-

вання, оскільки порядок його про-

ведення визначається державним 

законодавством. Обов'язкова 

форма страхування 

координується дер-

жавними структурами. 

Страхові платежі, спла-

чувані громадянами та 

юридичними особами, 

мають форму податку. 

Обов'язкове медичне 

страхування пере-

буває під жорстким 

контролем держави 

і характеризується 

безприбутковістю.

Забороняється здій-

снення обов'язкових 

видів страхування, 

що не передбачені ЗУ 

«Про страхування». 

Обов'язкове медичне 

страхування базується 

на таких принципах: 

загальності, держав-

ності, некомерційності.

До обов’язкових ви-

дів страхування, крім 

перерахованих у ст. 7 

ЗУ «Про страхування» 

також можна віднести 

медичне страхування, 

особисте страхування 

медичних і фармацев-

тичних працівників (крім 

тих, які працюють в 

установах і організаці-

ях, що фінансуються з 

Державного бюджету 

України) на випадок 

інфікування вірусом 

імунодефіциту людини 

при виконанні ними 

службових обов'язків; страхування 

життя і здоров'я спеціалістів вете-

ринарної медицини; страхування 

медичних та інших працівників 

державних і комунальних закладів 

охорони здоров'я та державних 

наукових установ (крім тих, які пра-

цюють в установах і організаціях, 

що фінансуються з Державного 

бюд жету України) на випадок за-

хворювання на інфекційні хвороби, 

пов'язаного з виконанням ними 

професійних обов'язків в умовах 

підвищеного ризику зараження 

збудниками інфекційних хвороб.

Принцип загальності по-

лягає в тому, що всі громадяни 

незалежно від статі, віку, стану 

здоров'я, місця проживання, рівня 

особистого доходу мають право 

на одержання медичних послуг. 

Принцип державності означає, 

що кошти обов'язкового медич-

ного страхування – це державна 

власність. Держава забезпечує 

сталість системи обов'язкового 

медичного страхування і є без-

посереднім страхувальником для 

непрацюючої частини населення 

(наприклад, пенсіонерів). Неко-

мерційний характер обов'язкового 

медичного страхування базується 

на тому, що його здійснення і при-

буток – це несумісні речі. Прибуток 

від проведення обов'язкового ме-

дичного страхування є джерелом 

поповнення фінансових резервів 

системи такого страхування і не 

може бути засобом збагачення.

Для обов'язкового медичного 

страхування характерне те, що 

сплата страхувальниками вне-

сків здійснюється у встановлених 

розмірах і у встановлений час, а 

рівень страхового забезпечення 

однаковий для всіх застрахованих.

За умовами обов'язкового ме-

дичного страхування роботодавці 

мають відраховувати від своїх до-

ходів страхові внески. Ці кошти 

формують страховий фонд, яким 

керує держава. Частина цього 

фонду може створюватись і за 

рахунок внесків, які утримуються 

із заробітної плати працюючих. 

Частина кожної зі сторін залежить 

від конкретних економічних умов 

проведення такого страхування та 

вартості медичного обслуговуван-

ня. Із коштів створеного страхового 

фонду відбувається відшкодування 

необхідного мінімального рівня ви-

трат на лікування застрахованих 

працівників у разі їхньої непрацез-

датності через втрату здоров'я.

Страхові медичні організації 

здійснюють свою діяльність на 

основі договорів про співробітниц-

тво із медичними установами.

У системі обов'язкового ме-

дичного страхування страхо-

виками можуть бути і фонди 

обов'язкового медичного стра-

хування, які являють собою са-

мостійні державні некомерційні 

фінансово-кредитні установи, 

створювані для реалізації дер-

жавної політики в галузі медич-

ного страхування. Такі фонди 

створюються на державному 

і територіальному рівнях.

Страхувальниками в системі 

обов'язкового медичного страху-

вання для працюючого населен-

ня є роботодавці (підприємства, 

установи, організації; селянські 

(фермерські) господарства; осо-

би, котрі здійснюють індивіду-

альну трудову діяльність; особи, 

які займаються підприємництвом 

без створення юридичної особи; 

громадяни, які мають приватну 

практику у встановленому поряд-

ку; громадяни, які використову-

ють працю найманих працівників 

у особистому господарстві; для 

непрацюючого населення (дітей, 

школярів, студентів денної форми 

навчання, пенсіонерів, інвалідів, 

безробітних, що зареєстровані в 

установленому порядку) – органи 

державного управління, виконав-

чої влади, місцеві адміністрації.

Медичні установи, як суб'єкти 

обов'язкового медичного стра-

хування, являють собою ті уста-
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нови, які мають ліцензію на пра-

во надання медичної допомоги 

і послуг згідно з програмами 

обов'язкового медичного страху-

вання (лікувально-профілактичні 

установи, науково-дослідні інсти-

тути, інші установи, що надають 

різні види медичної допомоги). 

Система обов'язкового медич-

ного страхування зобов'язує стра-

хувальників укладати відповідні 

договори із страховиками, згідно 

з якими застраховані мають право 

на одержання медичних послуг, 

перелік і обсяг яких установлю-

ється програмами обов'язкового 

медичного страхування, у ме-

дичних установах, включених до 

системи обов'язкового медичного 

страхування. При укладанні до-

говору страховик видає страху-

вальникові страховий договір, 

а застрахованому – страховий 

поліс, який має силу договору. У 

договорі обов'язкового медично-

го страхування визначається, що 

страхова організація бере на себе 

зобов'язання з оплати медичних та 

інших послуг, що їх буде надано за-

страхованому згідно з програмою 

обов'язкового медичного страху-

вання. У свою чергу, страхуваль-

ник зобов'язується сплачувати вне-

ски страховій організації. У догово-

рі обумовлюються розмір, строки 

і порядок внесення страхових 

внесків, строк дії договору, відпові-

дальність сторін у разі невиконан-

ня умов договору, а також порядок 

вирішення спорів. Страховий поліс 

обов'язкового медичного страху-

вання підтверджує право громадя-

нина на одержання медичної допо-

моги за програмою обов'язкового 

медичного страхування.

Добровільне страхування – це 

страхування, яке здійснюється на 

основі договору між страхуваль-

ником і страховиком. Загальні 

умови і порядок здійснення до-

бровільного страхування визнача-

ються правилами страхування, що 

встановлюються страховиком са-

мостійно відповідно до вимог зако-

нодавства України. Конкретні умо-

ви страхування визначаються при 

укладанні договору страхування 

відповідно до законодавства. 

Види добровільного страху-

вання, на які видається ліцензія, 

визначаються згідно з прийнятими 

страховиком правилами (умова-

ми) страхування, зареєстрова-

ним уповноваженим органом. 

До видів добровільного стра-

хування, крім перерахованих 

у ст. 6 ЗУ «Про страхування», 

відноситься також медичне 

страхування (безперервне стра-

хування здоров'я), страхування 

здоров'я на випадок хвороби та 

страхування медичних витрат.

Обов'язкове медичне стра-

хування охоплює практично все 

населення і задовольняє осно-

вні першочергові потреби, але 

воно не може охопити весь об-

сяг ризиків. Тому незадоволений 

страховий інтерес реалізуєть-

ся організацією добровільно-

го медичного страхування.

Договори медичного стра-

хування укладаються в групо-

вому та індивідуальному поряд-

ку. Цей документ є гарантією 

отримання медичної допомоги 

в обсягах і на умовах, визна-

чених чинним законодавством 

або Правилами страхування.

Добровільне медичне стра-

хування є доповненням до 

обов'язкового. У рамках добровіль-

ного медичного страхування пе-

редбачається сплата медичних по-

слуг понад програму обов'язкового 

медичного страхування. Добро-

вільне медичне страхування має 

на меті забезпечити страхуваль-

никові (застрахованому) гарантії 

повної або часткової компенсації 

страховиком додаткових витрат, 

пов'язаних із зверненням до медич-

ної установи за послугою, яка на-

дається згідно з програмою добро-

вільного медичного страхування.

Програми добровільного 

медичного страхування розріз-

няються між собою залежно від 

переліку медичних послуг (на-

приклад, у разі стаціонарного 

лікування або виклику лікаря до-

дому); контингенту застрахованих 

(послуги дітям або дорослим); 

переліку медичних установ, що 

їх пропонує страхова організація 

для виконання програми добро-

вільного медичного страхування; 

від вартості наданих послуг.

Добровільна форма медичного 

страхування передбачає застосу-

вання видів страхування, в яких 

відповідальність страховика вини-

кає за фактом захворювання або 

лікування. Виплату за цими вида-

ми страхова організація здійснює 

у вигляді фіксованої страхової 

суми або добових. Добровільною 

формою охоплені й ті види страху-

вання, згідно з якими відповідаль-

ність страхової організації настає 

в разі звернення страхувальника 

(застрахованого) до медичної 

установи за одержанням медичної 

допомоги або послуг відповідно 

до умов договору страхування. 

Виплата має вигляд компенсації 

вартості необхідного лікування.

Страхові медичні організації 

укладають із медичними установа-

ми договори про співробітництво 

щодо надання медичної допо-

моги і лікування застрахованих 

за умовами договорів добро-

вільного медичного страхування. 

Договір звичайно передбачає 

контроль за якістю надання за-

страхованим медичних послуг, 

відповідності переліку останніх, що 

гарантується програмою добро-

вільного медичного страхування.

Медична допомога в сис-

темі медичного страхування 

може бути надана і само-

стійно практикуючими лікаря-

ми, які мають на це право.

Добровільне медичне страху-

вання провадиться в межах ство-

рених страховою медичною ком-

панією правил і може бути індиві-

дуальним або колективним. Для 

колективної форми страхування 

характерним є те, що страхові вне-

ски сплачуються за рахунок коштів 

юридичних осіб. При індивідуаль-

ній формі джерелом сплати вне-

сків є доходи окремих громадян.

За строками укладання до-

говору добровільне медичне 

страхування може бути ко-

ротко- або довгостроко-

вим, а іноді й довічним.

Добровільна форма медичного 

страхування передбачає надання 

страхувальникові (застраховано-

му) ширшого права вибору лікарів-

спеціалістів, а також установ для 

отримання необхідної допомоги; 

поліпшене утримання у стаціона-

рі, лікувально-відновлювальній 

установі; збільшений за стро-

ками післялікарняний патро-

наж та догляд на дому та ін.

Обсяг зобов'язань страхови-

ка за договором добровільного 

медичного страхування визна-

чається переліком страхових 

випадків, у разі настання яких 

у страховика виникає обов'язок 

провести страхову виплату.

При укладанні договору 

страхувальником обираєть-

ся програма добровільного 

медичного страхування.

Страховою сумою в добро-

вільному медичному страхуванні 

є граничний рівень страхового 

забезпечення, який визначаєть-

ся згідно з переліком і вартістю 

медичних послуг, передбаче-

них договором страхування.

Страхові внески, що їх спла-

чує страхувальник, залежать від 

обраної програми добровільного 

медичного страхування, рівня 

страхового забезпечення, строку 

страхування, тарифної ставки та 

інших умов, передбачених до-

говором. Чим ширший перелік 

страхових подій, за які страховик 

несе відповідальність, тим ви-

щий розмір страхового внеску.

Слід звернути увагу, що до-

говір добровільного медичного 

страхування включає перелік 

умов, за яких страхова організа-

ція має право не виконувати свої 

зобов'язання зі страхової виплати. 

Страховик вправі не відшкодову-

вати медичній установі вартість 
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послуг, наданих застрахованому, 

коли той звернувся до цієї уста-

нови у зв'язку з травматичними 

пошкодженнями, яких він зазнав у 

стані алкогольного, наркотичного 

або токсичного сп'яніння чи іншого 

розладу здоров'я, внаслідок здій-

снення умисного злочину, у разі 

спроби самогубства або умисного 

заподіяння собі тілесних пошкод-

жень. Крім того, страховик має 

право відмовити від сплати медич-

них послуг, якщо застрахованим 

одержані послуги, які не були пе-

редбачені договором страхування.

Тарифи на медичні та інші по-

слуги з добровільного медичного 

страхування мають встановлю-

ватися за згодою страховика та 

медичної установи, що надає від-

повідні послуги. Тарифна ставка 

розраховується страховиком на 

основі статистичних даних про 

звернення по медичну допомогу 

та тривалість лікування. Іноді та-

рифна ставка диференціюється 

залежно від статі, віку і стану 

здоров'я застрахованої особи.

Страхові внески за догово-

ром страхування можуть бути 

сплачені страхувальником одно-

разово за весь строк страхування 

або періодично протягом строку 

страхування готівкою чи бути 

перераховані на розрахунковий 

рахунок страховика безготівко-

во. Договір страхування вступає 

в дію у строки, установлені в 

ньому. Протягом часу дії дого-

вору страхувальник має право 

змінити умови страхування або 

достроково розірвати договір.

Послуги з добровільного медич-

ного страхування можна поділити 

на види, які передбачають виплати, 

не пов'язані з вартістю лікування 

(страхування на випадок уста-

новлення діагнозу захворювання, 

страхування на випадок захворю-

вання у зв'язку із травмою, стра-

хування добових виплат), і види, 

які забезпечують компенсацію 

витрат на лікування (страхування 

витрат на перебування в лікарні; 

страхування хірургічних витрат, 

страхування витрат на післяопера-

ційний догляд). Для застрахованих 

найбільший інтерес становлять 

види страхування, які гаранту-

ють не лише оплату, а й можли-

вість дістати медичну допомогу.

Страхування витрат, які не 

пов'язані з лікуванням, є прості-

шим, оскільки його здійснення не 

потребує узгодження з вартістю 

медичних витрат. Виплата за та-

кими договорами може здійсню-

ватися у вигляді певної страхової 

суми, обумовленої в договорі 

страхування, або у вигляді добо-

вих виплат. При здійсненні видів 

страхування, які передбачають 

відшкодування витрат на лікуван-

ня застрахованого, постають зна-

чні труднощі, пов'язані з установ-

ленням обсягу відповідальності, 

розрахунком тарифних ставок, ви-

значенням розміру страхової суми.

У разі втрати здоров'я за-

страхованим у зв'язку з захворю-

ванням або нещасним випадком 

страхова організація сплачує 

рахунки лікувального закладу, ви-

ходячи з фактичної кількості днів 

лікування застрахованого за вста-

новленими у договорі щоденними 

нормативами вартості лікування.

Як показує зарубіжний досвід, 

страхові організації можуть про-

понувати страхувальникам універ-

сальні та спеціалізовані страхові 

поліси медичного страхування.

Універсальний поліс медичного 

страхування як страховий перед-

бачає ті випадки (стан здоров'я), 

медична допомога при яких не 

потребує спеціального лікування 

або консультацій лікарів вузьких 

спеціальностей. Як страхові мо-

жуть розглядатися випадки, котрі 

потребують виклику дільничного 

лікаря додому, якщо має місце не-

здужання, підвищення температу-

ри, гостре респіраторне захворю-

вання та інше. Перелік страхових 

випадків може бути уніфікований, 

а може визначатися за згодою 

між страховиком і страхувальни-

ком з можливою участю клінічної 

обслуговуючої бази. Організація 

страхового захисту за універсаль-

ним полісом може полягати у звер-

ненні до послуг сімейного лікаря. 

Спеціалізовані страхові по-

ліси дають змогу скористатися 

медичними послугами лікарів 

вузьких спеціалізацій або брати 

під страховий захист лише певний 

стан здоров'я (вагітність, пологи, 

інфікування вірусом СНІД). Спеці-

алізовані медичні поліси здебіль-

шого укладають особи, які вже 

захворіли, або ті, що мають схиль-

ність до певних захворювань.

Якщо універсальні страхові 

поліси зорієнтовані на приват-

них осіб, то спеціалізовані ме-

дичні поліси часто надаються 

за колективними договорами 

страхування – підприємства 

та організації страхують своїх 

працівників від найбільш мож-

ливих професійних ризиків.

Для обслуговування клієн-

тів за спеціалізованими полі-

сами страхова компанія укла-

дає договір або з окремими 

профільними лікарями, або зі 

спеціалізованими клініками.

Добровільна форма медичного 

страхування дає змогу громадя-

нам, які виїжджають за кордон, 

укласти договори страхування 

(асистанс) на випадок раптово-

го захворювання, тілесних по-

шкоджень внаслідок нещасного 

випадку, а також смерті під час 

перебування за кордоном. Головна 

мета «асистансу» – негайне реагу-

вання в надзвичайних обставинах, 

надання клієнтові медичної допо-

моги. Договір страхування може 

передбачати відповідальність 

страховика при потребі медично-

го транспортування хворого до 

найближчої або спеціалізованої 

лікарні; транспортування в країну 

проживання з медичним супрово-

дом; репатріацію тіла застрахо-

ваного; дострокове повернення; 

екстрену стоматологічну допомогу; 

юридичну допомогу та інші послуги 

передбачені відповідним догово-

ром. Проте поліс добровільного 

медичного страхування громадян, 

які виїжджають за кордон, не пе-

редбачає відшкодування вартості 

медичних послуг з цілеспрямо-

ваного лікування, з лікування від 

хвороб, які були страхувальникові 

(застрахованому) відомі на момент 

укладання договору страхування, 

з медичного обслуговування або 

лікування, що не є невідкладним.

Правила страхування грома-

дян, які виїжджають за кордон, 

не передбачають відшкодування 

витрат у разі лікування хроніч-

них захворювань, стоматоло-

гічного протезування тощо.

При укладанні договору 

страхування страхові органі-

зації звичайно встановлюють 

максимальний розмір страхової 

суми, яка може бути виплачена 

застрахованому у разі настан-

ня страхового випадку, і вста-

новлюють розмір франшизи.

Досвід зарубіжних країн по-

казує, що добровільне медичне 

страхування має не лише багато 

позитивних якостей, а й пев-

ні недоліки, а саме: охоплення 

страхуванням нечисленних ви-

дів медичної допомоги; жор-

сткий відбір страхувальників за 

критерієм імовірності здійснення 

виплат; витратний порядок фі-

нансування; залежність обсягу 

медичної допомоги від плато-

спроможності клієнта або фінан-

сового становища роботодавця.

Розвиток медичного страхуван-

ня в Україні, пов'язаний зі створен-

ням відповідної інфраструктури. 

Враховуючи це, 4 грудня 1998 року 

Кабінет Міністрів України прийняв 

постанову «Про створення мере-

жі закладів з організації надання 

медичної допомоги «Асистанс-

Україна». Створення її може сприя-

ти збільшенню кількості страхових 

компаній, які пропонують послуги з 

медичного страхування. «Асистанс-

Україна» повинна не тільки взяти 

на себе функцію щодо укладання 

договорів з медичними устано-

вами, а й координувати роботу з 

обслуговування страхувальників.

АКАДЕМИЯ ПРАВА
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13 січня 1999 року Кабінетом 

Міністрів України була прийнята 

постанова «Про вдосконалення 

порядку надання медичної до-

помоги іноземним громадянам, 

які тимчасово перебувають на 

території України». Ця постано-

ва спрямована на забезпечення 

страхового захисту іноземних гро-

мадян та осіб без громадянства, 

які потребують екстреної медичної 

допомоги. Такі громадяни можуть 

під час оформлення в'їзних віз 

або при перетині державного 

кордону укласти відповідний до-

говір страхування із державною 

акціонерною страховою компані-

єю України з надання екстреної 

медичної допомоги іноземним 

громадянам – «Укрінмедстрах».

Для забезпечення страхових 

зобов'язань із страхування життя 

і медичного страхування страхо-

вики формують окремі резерви за 

рахунок надходження страхових 

платежів і доходів від інвестуван-

ня коштів сформованих резер-

вів по цих видах страхування. 

До речі, мінімальний розмір 

статутного фонду страховика, 

який займається іншими ви-

дами страхування, ніж страху-

вання життя, встановлюється 

в сумі, еквівалентній 1 млн 

євро, а страховика, який за-

ймається страхуванням жит-

тя, – 1,5 млн євро за валютним 

обмінним курсом України. 

Окремий перелік резервів 

по медичному страхуванню, а 

також порядок їх формуван-

ня визначається окремими 

нормативно-правовими актами. 

Окремоїї уваги заслуговує 

огляд істотних умов договору ме-

дичного страхування. Спробуємо 

зупинитись на основних моментах, 

на які потрібно звернути увагу при 

укладанні медичного договору 

про добровільне страхування:

1. У договорі завжди є по-

силання на Програму медичного 

страхування (іноді його назва 

«Правила страхування») відповід-

ної компанії. Такі правила розро-

бляються страховою компанією 

і не повинні суперечити діючому 

законодавству та мають бути за-

тверджені керівником страхової 

компанії та Державною комісією 

з регулювання ринків фінансових 

послуг України. В цих правилах 

можна ознайомитись з тим, що не 

буде зазначено в договорі. А тому 

для страхувальника буде краще, 

якщо в договорі страхування буде 

пункт з наступним змістом: „по-

ложення цього договору є прі-

оритетними щодо відповідного 

положення Правил страхування”.

2. Окрему увагу потрібно звер-

нути на те, що є страховим випад-

ком за договором. В класичному 

договорі медичного страхування 

страховим випадком є звернення 

особи за медичними послугами 

до конкретного медичного за-

кладу, передбаченого договором, 

в зв’язку з погіршенням стану 

здоров’я застрахованої особи. В 

договорі або в Програмі страху-

вання завжди має бути чітко вка-

зано, що входить до медичних по-

слуг та що відноситься до поняття 

«погіршення стану здоров’я».

3. Переважно страхові ком-

панії вказують у договорі, що 

всі супе речки між сторонами 

вирішуються у Третейському 

суді. Третейський суд – це не-

державний незалежний орган, 

що утворюється за угодою 

або відповідним рішенням за-

цікавлених фізичних та/або 

юридичних осіб у порядку, 

встановленому цим законодав-

ством, для вирішення спорів, 

що виникають із цивільних та 

господарських правовідносин. 

Прив’язка в договорі до Тре-

тейського суду може в майбут-

ньому суттєво ускладнити за-

хист своїх прав страховиком. Як 

правило, такі суди створюються 

підприємствами для захисту 

своїх інтересів, а тому не тре-

ба сподіватися на об’єктивний 

розгляд справи у даному суді.

Для застрахованої особи опти-

мальним буде наявність прив’язки 

у вирішенні спорів до загальної 

судової системи України («згід-

но законодавства України) або у 

випадках між юридичними осо-

бами – до Господарського суду 

України, а тому доцільним при 

підписанні страхового договору 

буде наголошувати, щоб всі спо-

ри були вирішені відповідно до 

чинного законодавства України.

4. Особливо уважно необхід-

но переглядати випадки відмови 

у страховій виплаті чи події, що 

не є страховими випадками.

5. У договорі одним із пунктів 

має бути передбачено, що форс-

мажорні обставини повинні бути 

підтверджені довідкою Торгово-

промислової палати України.

6. Також не менш важливою 

умовою у договорі медичного 

страхування є наявність номеру та 

серії ліцензії страхової компанії.

Страховий платіж залежить від: 

1. Страхової суми – ліміту від-

повідальності страховика перед 

застрахованою особою у разі 

настання страхового випадку. 

2. Рівня обслуговування. 

Обслуговування застрахова-

них осіб в приватних лікарнях, 

надання послуг цілодобового 

медичного асистансу, послуги 

медичного транспортування за-

страхованої особи коштують 

дорожче, ніж базовий рівень 

обслуговування в медичних за-

кладах комунального типу.

3. Змісту програми страху-

вання. Чим більше послуг, як то 

амбулаторне лікування, стаціо-

нарне лікування, стоматологічні 

послуги тощо входять до програми 

страхування, тим більший тариф. 

4. Кількості застрахованих 

осіб. Для колективів надаються 

значні знижки та пропонуються 

спеціальні умови страхування. 

До основних переваг, яким має 

відповідати професійна страхова 

компанія при здійсненні медичного 

страхування відносяться такі, як:

•  медичне обслуговування в 

кращих вітчизняних держав-

них та приватних клініках;

•  організація лікувально-

го процесу, пошук ліка-

ря та медикаментів;

•  оптимальне обслуговуван-

ня витрат роботодавця на 

медичну допомогу праців-

никам (у випадках юри-

дичного страхування). 

•  власний медичний асистанс 

з багатьма медичними за-

кладами. Лікарі – коорди-

натори асистансу з цілодо-

бовою консультативною та 

організаційною допомогою 

для застрахованих осіб;

•  наявність договорів із ап-

течними мережами та сво-

єчасна доставка медика-

ментів за вимогою лікаря;

•  контроль обсягу і якості на-

дання медичної допомоги;

•  пільгове страхування членів 

сімей. Застосування спеціаль-

них систем знижок або може 

бути спеціальною сімейною 

програмою страхування;

•  збільшення страхової 

суми при подовженні до-

говору страхування на 

кожен наступний рік 

при такому ж стра-

ховому платежі. 

Медичне страху-

вання в усьому світі 

грає роль механіз-

му забезпечення 

людини якісною, 

сплаченою медич-

ною допомогою. 

Наявність полісу 

добровільного 

медичного страху-

вання дає можливість 

одержати кваліфіковану 

медичну допомогу, сучасну 

діагностику, якісні медикаменти, 

захистити дітей від нещасних ви-

падків. Включення медичного 

страхування в соціальний па-

кет і, як результат, підвищення 

лояльності співробітників до 

підприємства-роботодавця – ваго-

мий психологічний фактор в сто-

сунках працівника і адміністрації. 
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