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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
Особисте страхування пов'язане із особливою сферою процесу
відтворення – а саме – з відтворенням робочої сили і зумовлене ризиковим
характером діяльності людей різних професій, підвищеним ступенем ризику,
пов'язаним із погіршенням довкілля, зростанням питомої ваги людей похилого
віку у загальній кількості населення тощо.
Згідно ст. 4 Закону України «Про страхування», особисте страхування –
це страхування майнових інтересів, що не суперечать законодавству України і
пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією
страхувальника або застрахованої особи.
Головною особливістю особистого страхування є те, що об'єкти
особистого страхування не мають вартісної оцінки, тому вважається, що не
відбувається компенсація матеріальної шкоди, а мають місце виплати
страховика на користь страхувальника або його родини, які носять характер
фінансової допомоги.
В особистому страхуванні виділяють такі групи ризиків, на випадок яких
проводиться страхування: смерть страхувальника (застрахованого); тимчасова
втрата працездатності; постійна втрата працездатності; закінчення активної
трудової діяльності (працездатності) у зв'язку з виходом на пенсію за віком;
дожиття страхувальника (застрахованого) до закінчення строку дії договору
страхування. Останній ризик дозволяє поєднувати ризикові види страхування з
інтересами збереження, що робить надзвичайно привабливим страхування
життя навіть в умовах економічної кризи.
Як галузь страхування особисте страхування поділяється на такі
підгалузі:
− страхування життя, яке об'єднує довгострокові види особистого
страхування, які пов'язані з накопиченням страхової суми протягом всього
строку страхування. Тому їх ще називають накопичувальними видами.
Страхові виплати мають становити повну страхову суму, яка виплачується при
настанні таких подій: дожиття до закінчення строку дії договору страхування;
смерть застрахованого в період дії договору страхування; досягнення
застрахованим певного віку (пенсійного або визначеного договором
страхування);
− страхування від нещасних випадків, яке об'єднує короткострокові
види особистого страхування, за якими обсяг відповідальності передбачає
виплату страхової суми або її частини в разі настання таких подій: смерті
застрахованого; тимчасової втрати
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працездатності; встановлення інвалідності. Умовою настання відповідальності
є те, щоб ці події були наслідком саме нещасного випадку;
− медичне страхування, яке об'єднує види особистого страхування,
основним призначенням яких є соціальний захист інтересів громадян у разі
втрати здоров'я. Воно пов'язане з компенсацією витрат на оплату медичної
допомоги (відвідування лікарів, придбання медикаментів, лікування у
стаціонарі тощо).
Страхування від нещасних випадків та медичне страхування об’єднується
у поняттям «страхування здоров’я» та є ризиковими видами особистого
страхування, тобто страхова подія, що передбачена договором, може або
відбутися або ні, що свідчить про імовірнісний (ризиковий) характер цих видів
страхування. Стажування життя передбачає 100% ймовірність настання
страхової події. Неминучість настання такої подіє надає страхуванню життя
накопичувальний характер. Відмінності між страхуванням життя та
страхуванням здоров’я подано у табл. 7.1.
Таблиця 7.1
Основні відмінності страхування життя та страхування здоров’я
Страхування життя

Страхування здоров’я
Страхувальник
(застрахований)
одержує
страхове
відшкодування
Страхувальник
(застрахований) лише
у
випадку
настання
завжди одержує страхову суму.
передбаченої
ризикової
подію
(страхового випадку).
Договір
страхування
має Договори
страхування
є
довгостроковий характер.
короткостроковими.
Страхові
внески
сплачуються Страхові
внески
сплачуються
протягом дії договору страхування.
одноразово.
Обсяг страхової
відповідальності Обсяг відповідальності обмежений
охоплює широке коло ризиків.
одним або декількома ризиками.
Страхові
тарифи
є достатньо
Страхові тарифи є низькими.
високими.
Здійснюється тільки у добровільній
Здійснюється як у добровільній так
формі.
і обов’язковій формах.
3.1. Страхування життя
Страхування життя є підгалуззю особистого страхування, яке покликане
виконувати важливу роль відносно населення, адже його основне призначення
– створення фінансової безпеки для окремих громадян та їх сімей.

6

Страхування життя як вид особистого страхування з'явилося в Європі
наприкінці XVII ст. спочатку як додаток до морського страхування, коли поряд
зі страхуванням кораблів і вантажів почали укладати договори страхування
життя капітанів кораблів. У 1663 р. англійський підприємець Джеймс Додсон
створив власне товариство зі страхування життя. В основу діяльності
товариства було покладено методи наукової статистики. Д. Додсон розрахував
середній вік і кількість померлих за рік у Лондоні та застосував ці дані для
визначення розміру страхових премій. У 1740 р. в Англії була створена перша
спеціалізована страхова компанія зі страхування життя.
У наш час в економічно розвинутих країнах страхові надходження від цього
виду страхування становлять від 4 % ВВП у США до 10 % ВВП в Японії. На
відміну від України, у США в кінці XX ст. поліс страхування життя мали 78 %
сімей.
Принциповою відмінністю страхування життя від усіх ризикових
видів особистого страхування є те, що ймовірність настання страхових випадків
завжди дорівнює 1, тобто виплата страхової суми має бути здійснена за будьяких обставин, що, в свою чергу, вимагає особливих підходів до організації
страхового захисту. Всі види страхування життя проводяться тільки в
добровільній формі.
Страхування життя як вид особистого страхування, передбачає обов'язок
страховика здійснити страхову виплату страхувальнику (застрахованій особі
або вигодонабувачу) при настанні подій, що визначені умовами договору
страхування.
Такими подіями можуть бути:
− досягнення застрахованою особою пенсійного віку або віку, який
визначений у договорі страхування;
− дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору;
− смерть застрахованої особи;
− настання події у житті застрахованої особи, яка обумовлена у договорі
страхування (досягнення повноліття, пенсійного віку, вступ у шлюб тощо).
Умови договору страхування життя можуть також передбачати
обов'язок страховика здійснити страхову виплату в разі нещасного випадку, що
стався із застрахованою особою або її хвороби. Якщо в разі настання
страхового випадку передбачено регулярні послідовні довічні страхові виплати
(страхування довічної пенсії), обов'язковим є передбачення в договорі
страхування ризику смерті застрахованої особи протягом періоду між початком
дії договору страхування та першою страховою виплатою з числа довічних
страхових виплат. В інших випадках передбачення ризику смерті застрахованої
особи є обов'язковим протягом усього строку дії договору страхування життя.
Страхові виплати за договорами особистого страхування здійснюються
незалежно від суми, яку маг отримати одержувач за державним соціальним
страхуванням та соціальним забезпеченням, і суми, котру має бути йому
сплачено як відшкодування збитків.
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Страховики, які здійснюють страхування життя, можуть надавати
кредити страхувальникам, які уклали відповідні договори.
У міжнародній практиці страхування життя поділяють на:
− страхування капіталів, яке передбачає можливість укласти договори
страхування з умовою виплати певної суми в разі дожиття страхувальника до
зазначеного в договорі строку (події) або в разі його смерті;
− страхування рент, яке передбачає, що певна обумовлена договором
частка виплачується страхувальникові (застрахованому) у вигляді регулярних
періодичних виплат, а загальна сума таких виплат залежить від тривалості
життя страхувальника (застрахованого).
Найбільш поширеними у практиці видами страхування життя є:
− змішане страхування життя;
− страхування дітей;
− страхування до шлюбу;
− страхування додаткової пенсії.
Найбільш розповсюдженим та привабливим для страхувальника є
змішане страхування життя. Договір змішаного страхування життя дає змогу
поєднати відповідальність страхової компанії як у випадку дожиття до
закінчення строку страхування, так і у випадку смерті під час дії договору
страхування. Крім того, відповідальність страховика може бути розширена за
рахунок прийняття на страхування відповідальності виплатити страхову суму
або певну її частину у разі настання нещасного випадку із застрахованою
особою. При проведенні змішаного страхування життя страхувальник і
застрахований можуть бути однією особою, якщо договір страхування
страхувальник укладає відносно своєї особи. Страхувальником при змішаному
страхуванні життя є тільки фізичні особи.
Сьогодні на страховому ринку України страхування життя проводиться
за правилами страхування життя категорій А, В, С, які відрізняються кількістю
ризиків, на випадок яких і проводиться страхування життя. Так, категорія А
охоплює такі страхові випадки (ризики): дожиття до певного попередньо
встановленого віку та смерть застрахованого. Категорія В, крім названих, ще
передбачає втрату страхувальником здоров'я від нещасного випадку. Категорія
С доповнена ризиком втрати здоров'я від нещасного випадку, що призвело до
інвалідності застрахованого.
При укладенні договорів страхування життя страхові компанії
враховують такі чинники:
− вік страхувальника та його стать;
− стан здоров'я;
− місце проживання та громадянство;
− рід занять чи характер діяльності;
− генетична спадковість та деякі інші, навіть стать.
У сукупності названі критерії визначають
рівень смертності
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страхувальників.
Зазвичай вік страхувальника має становити від 16 до 72 роки (або до того
віку, який вважається середньою тривалістю життя у відповідній країні чи
місцевості) з тим, щоб після закінчення терміну страхування він не
перевищував 75 років (або віку середньої тривалості життя). Вік особи, на
користь якої укладається договір страхування життя, не має значення. Стан
здоров'я має важливе значення, оскільки може привести до передчасної смерті
страхувальника. Тому договір не укладається з непрацюючими інвалідами,
насамперед, першої групи, а також можуть бути передбачені обмеження щодо
інвалідів другої групи, хворих на онкологічні та хронічні захворювання, СНІД,
серцево-судинні та деякі інші захворювання.
Громадянство враховується у зв'язку з тим, що страховик має формувати
страхові резерви в тій валюті, у якій сплачуються страхові внески. Договори
укладаються з громадянами України і іноземними громадянами, що постійно
проживають на території України.
Суттєво впливає на страхові тарифи зі страхування життя і характер
діяльності застрахованого, так як з цим пов'язані відповідні страхові ризики за
цим страхуванням. У Західній Європі не страхують життя, наприклад, членів
королівської родини, політиків, артистів, відомих естрадних зірок, оскільки
вони відносяться до підвищеної групи ризику через свій спосіб життя. У деяких
країнах заборонено страхування життя дітей.
Страхова сума за договорами страхування життя визначається за згодою
сторін і може бути будь-якого розміру. Страхові тарифи встановлюються в
процентах до страхової суми або в абсолютному розмірі, встановленому на
одиницю страхової суми, за яку прийнято 100 грн. Розмір страхових внесків
залежить від строку страхування, віку страхувальника та страхової суми. Для
розрахунку страхових внесків (страхової премії) важливе значення має таблиця
смертності, за якою визначається ймовірність того, що особа доживе до певного
віку або середня тривалість життя і на основі цього розраховується страхова
премія з врахуванням норми інвестиційного доходу (приросту капіталу), яка не
повинна перевищувати чотирьох відсотків річних. Докладно буро розглянуто у
темі 2.
Принципи страхового відшкодування (обсяг відповідальності
страховика) охоплюють:
− при страхуванні на дожиття: особі, яка дожила до встановленого віку і
сплатила страхові внески, страховик виплачує повну страхову суму,
а в разі смерті застрахованого в період дії договору страхування така сума
виплачується спадкоємцям;
− при страхуванні на випадок смерті: страховик за умови внесення
страхувальником страхових внесків виплачує 100 % визначеної попередньо
страхової суми у всіх випадках смерті, коли б вона не сталася. Страхову суму
одержує вигодонабувач, який визначається страхувальником за життя і може
бути як фізичною, так і юридичною особою. У договорі страхування можуть
бути передбачені певні
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обмеження щодо таких виплат;
− при втраті страхувальником здоров'я від нещасного випадку, що
трапився протягом дії договору страхування: страховик виплачує частину чи
повну страхову суму пропорційно до ступеня втрати здоров'я. Ступінь втрати
здоров'я визначається за спеціально складеними таблицями.
У разі дострокового припинення дії договору страхування життя
страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом
страхувальника за договором страхування життя.
Викупна сума – це сума, яка виплачується страховиком у разі
дострокового припинення дії договору страхування життя та розра-ховується
математично актуарієм на день припинення договору стра-хування життя
залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з
методикою, яка проходить експертизу в Держфінпослуг є невід'ємною
частиною правил страхування життя. За умови дострокового припинення
договору страхування за зако-нодавством України не допускається повернення
коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі.
Одним із видів страхування життя є страхування дітей.
Страхувальниками можуть виступати батьки та інші родичі дитини, які
укладають договори страхування і сплачують страхові внески. Застрахованою є
дитина у віці з дня народження до 15 років, а вік та стан здоров'я
страхувальника не має значення. Договори страхування дітей можуть бути
також укладені юридичними особами – підприємствами, установами або
організаціями.
Обсяг відповідальності страхової компанії охоплює такі страхові
випадки: дожиття до закінчення строку страхування; настання смерті
застрахованої дитини незалежно від причин; втрату здоров’я від нещасного
випадку в період дії договору страхування.
Страхова сума визначається за згодою сторін, а розмір страхового внеску
залежить від розміру страхової суми і тарифної ставки, яка диференційована
залежно від віку застрахованого та строку страхування.
Принципи виплати страхової суми аналогічні, що і при страхуванні життя
дорослих осіб. Разом з тим, оскільки страхувальник і застраховані
– різні особи, то умови страхування передбачають виплату страхової суми як у
випадку смерті страхувальника, так і застрахованого. При настанні смерті
страхувальника до закінчення дії договору страхування страхова сума складає
зазвичай 90 % сплачених внесків. Договір страхування як правило за таких
умов розривається, або може продовжити інший родич. У випадку смерті
дитини страхова компанія може виплатити страхувальникам допомогу в
розмірі 30-50 % від страхової суми.
Страхування до шлюбу передбачає укладення договорів страхування
відносно дітей віком від дня народження і до 18 років на момент закінчення дії
договору страхування. Страхувальниками
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виступають батьки, дідусі, бабусі та інші родичі дитини віком від 18 до 80
років, які укладають договір на користь дітей, які є застрахованими особами.
На користь однієї дитини можна укладати декілька договорів страхування. При
цьому договори не укладаються з інвалідами першої групи.
Страхова сума може бути встановлена за бажанням страхувальника і
виплачена після закінчення терміну страхування у зв'язку з реєстрацією шлюбу.
При цьому відповідальність страховика закінчується тоді, коли дитина досягла
повноліття, однак виплата здійснюється лише через певний проміжок часу.
Тому від моменту закінчення терміну дії договору і до моменту виплати
страхового забезпечення з приводу реєстрації шлюбу застрахованої особи або
досягнення нею 21-го віку має місце вичікувальний період, де договір діє
в повному обсязі в частині інших ризиків, включених до обсягу
відповідальності страховика, тобто при настанні смерті застрахованого або при
втраті здоров'я від нещасного випадку. Важливим у такому страхуванні є те, що
у випадку смерті страхувальника в період дії договору страхування, дія
договору продовжується без подальшої сплати страхових внесків і дає право
застрахованій особі на одержання повної страхової суми при реєстрації шлюбу.
Головними відмінностями страхування дітей та весільного страхування є
те що, страхувальник і застрахований за цими видами договорів є завжди різні
особи.
За останні роки важливого значення набуло страхування пенсій. Це вид
особистого страхування і водночас різновид ренти, при якому страховик бере
на себе зобов'язання виплачувати застрахованому з певною періодичністю
пенсію протягом життя або обумовленого строку, а страхувальник – сплачувати
страхові внески. Суб'єктами накопичувального пенсійного страхування
виступають фізичні особи та страхові компанії, державні та недержавні
пенсійні фонди, а також інші суб'єкти.
Пенсійне страхування передбачає, що страхова компанія здійснює
виплати застрахованим при виході на пенсію (страхування додаткової пенсії)
або у віці, встановленому договором страхування. Додатково страхова компанія
може взяти на себе страхування від нещасного випадку або смерті
страхувальника (застрахованого). Страхувальник може укласти договір
страхування на користь третьої особи.
Строк страхування визначається як різниця між пенсійним віком і віком
страхувальника при укладенні договору. Пенсія виплачується довічно за умов
повної сплати страхових внесків.
Договори пенсійного страхування укладаються індивідуально
дієздатними громадянами або групою осіб.
Страхова сума визначається за згодою сторін і залежить від поточних
виплат, що їх має здійснювати страхова компанія. У договорі можуть бути
передбачені і додаткові виплати, які є наслідком участі стра-
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хувальника у прибутку страхової компанії. Розмір страхових внесків залежить
від страхової суми, віку, статі страхувальника чи застра-хованого.
Додаткова пенсія може бути виплачена страховиком протягом життя
застрахованого або впродовж визначеного періоду. Умовами договору може
бути передбачено, що за життя додаткову пенсію одержує застрахований
особисто, а в разі його смерті – вигодонабувач у повному обсязі або в її певній
частині довічно.
3.2. Страхування здоров’я
Страхування від нещасних випадків на відміну від страхування життя,
яке проводиться лише в добровільній формі, може проводитися як в
добровільній, так і в обов'язковій формах. Воно відноситься до ризикових видів
страхування, оскільки метою якого є страховий захист громадян на випадок
втрати здоров'я або смерті внаслідок нещасного випадку. На відміну від
накопичувального довгострокового страхування життя страхування від
нещасних випадків передбачає виплату страхової суми лише при настанні
страхового випадку. Виплати можуть здійснюватись у повному розмірі або в
межах певної частини.
Страхувальниками у страхуванні від нещасних випадків можуть бути як
юридичні особи, так і дієздатні громадяни, які уклали договори страхування.
Договори за цим видом страхування можуть укладатися в колективній або в
індивідуальній формах. При індивідуальній формі страхувальником виступає
фізична особа, яка укладає договір відносно себе самої або іншої фізичної
особи (наприклад, дитини). При колективній формі страхувальником виступає
юридична особа (підприємство, установа, організація), яка укладає договір
страхування на користь своїх працівників, які є застрахованими.
Страховою подією є нещасний випадок, яким вважається: раптова,
короткочасна, непередбачена та незалежна від волі застрахованої особи подія,
що може призвести до травматичного пошкодження, каліцтва або іншого
розладу здоров'я застрахованої особи.
Такою подією може бути: гостре отруєння отруйними рослинами,
хімічними речовинами, недоброякісними харчовими продуктами, ліками,
поранення органів або їх вилучення внаслідок неправильних медичних дій та
інші.
Обсяг відповідальності страховика охоплює такі страхові випадки:
− тимчасову втрату застрахованою особою працездатності;
− постійну втрату загальної працездатності (встановлення інвалідності);
− смерть застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.
Під непрацездатністю розуміють неможливість продовжувати професійну
діяльність або виконувати звичні обов'язки протягом певного

12

проміжку часу. Непрацездатність має зворотний характер, тобто минає під
впливом лікування.
Інвалідність може бути встановлена на певний строк або безстроково.
Безстрокова інвалідність означає постійну інвалідність, під якою розуміють
фізичні або функціональні втрати, які наносять застрахованому непоправної
шкоди. Постійна інвалідність може бути загальною, до якої відносять
невиліковну розумову неповноцінність, повну сліпоту, повний параліч, втрату
чи неможливість дії обома руками, обома ногами та інше пошкодження, які
зумовлює повну нездатність до будь-якого виду робіт. В інших випадках мова
може йти про часткову інвалідність.
До страхового випадку не належить подія, що відбулася внаслідок:
− навмисних
або
неправомірних
дій
страхувальника
(застрахованого), що призвели до настання страхового випадку;
− дій страхувальника (застрахованого), який перебував у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
− самогубства (за винятком доведення до такого стану протиправними
діями третіх осіб);
− навмисного спричинення страхувальником собі тілесних ушкоджень;
− вчинення вигодонабувачем навмисного злочину, що призвів до смерті
страхувальника.
Розмір страхової суми визначається за домовленістю сторін, в межах якої
проводиться виплата при настанні страхового випадку. Страховиком може бути
встановлено обмеження щодо мінімального чи максимального її розміру.
Страхова сума сплачується повністю або частково відповідно до ступеня втрати
страхувальником здоров'я від нещасного випадку як прямого наслідку цього
випадку, що стався у період страхування.
Виплата страхових сум здійснюється у такому порядку:
− у разі смерті страхувальника (застрахованої особи) внаслідок
нещасного випадку вигодонабувачу - 100 % страхової суми;
− у разі отримання страхувальником травми внаслідок нещасного
випадку і встановлення інвалідності І групи – 90 % страхової суми; II групи –
75 % страхової суми; III групи – 50 % страхової суми;
− у разі тимчасової втрати працездатності – за кожну добу перебування
на лікарняному 0,5 % страхової суми (у випадку стаціонарного лікування) або
0,25 % (у випадку амбулаторного лікування), але не більше 50 % страхової
суми. Страхова компанія при настанні тимчасової втрати працездатності може
здійснювати розрахунок страхових виплат за таблицею виплат залежно від
ступеня складності наслідків нещасного випадку.
Індивідуальне страхування проводиться переважно в добровільній формі,
а серед колективних договорів страхування від нещасних випадків багато видів
укладаються в обов'язковій формі, що визначено Законом України "Про
страхування" (ст. 6, 7 та 18).
Для добровільного страхування від нещасних випадків
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притаманні такі особливості:
− обмеження терміну страхування (договори укладаються на термін як
правило не більше одного року);
− обмеження віку страхувальників (не укладаються договори
страхування переважно з особами віком понад 70років);
− обмеження щодо стану здоров'я (зазвичай договір не укладається з
хворими на важкі форми захворювання серцево-судинної системи, онкологічні
захворювання, СНІД, з особами, які перебувають на обліку в наркологічних,
психоневрологічних та інших диспансерах, а також: з інвалідами 1, 2 та З груп);
− обмеження обсягу страхової відповідальності, зумовленої наслідками
нещасних випадків, які сталися у період дії договору (зазвичай не вважаються
страховим випадком травми або ушкодження, які сталися: внаслідок навмисних
або неправомірних дій самого страхувальника; у стані алкогольного,
наркотичного або токсичного сп 'яніння; через вчинення спадкоємцем або
вигодонабувачем навмисного злочину, що призвів до загибелі або смерті
страхувальника; через самогубство або його спроби за винятком випадків, коли
страхувальник був доведений до такого стану протиправними діями третіх
осіб),
− пропорційний розмір виплати страхової суми залежно від ступеня
втрати здоров'я, працездатності або часу лікування.
Для здійснення обов'язкових видів особистого страхування Кабінетом
Міністрів України та законодавчими актами визначається перелік об'єктів
страхування, обсяги страхової відповідальності, норми страхового
забезпечення, порядок сплати страхових платежів, права й обов'язки учасників
страхування, страхові організації, які здійснюють обов'язкове страхування.
У статті 7 Закону "Про страхування" поданий перелік обов'язкових видів
особистого страхування.
Одним із поширених видів обов'язкового особистого страхування є
обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, де страхуванню підлягають:
− пасажири
залізничного,
морського,
внутрішнього
водного,
автомобільного й електротранспорту (крім внутрішнього міського) під час
поїздки або перебування на вокзалі, в порту, на станції, пристані;
− працівники транспортних підприємств, незалежно від форм власності
та видів діяльності, які безпосередньо зайняті на транспортних перевезеннях, а
саме: водії відповідних транспортних засобів, машиністи, електромонтери
поїздів, кондуктори, механіки та інший обслуговуючий персонал.
Пасажири вважаються застрахованими з моменту оголошення посадки
в той чи інший вид транспорту до моменту завершення поїздки, а водії – тільки
на час обслуговування поїздки.
При страхуванні пасажирів усіх видів транспорту вони самі виступають
страхувальниками і сплачують страховий платіж при оплаті проїзного
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квитка, у вартість якого він включений. Такий платіж утримується з пасажира
транспортною організацією, яка має агентську угоду із страховиком, у розмірі
до 2 % вартості проїзду на міжобласних і міжміських маршрутах у межах однієї
області та АР Крим, та до 5 % вартості проїзду на маршрутах приміського
сполучення.
При страхуванні водіїв та іншого обслуговуючого персоналу
страхувальниками виступають транспортні організації, які є власниками або
експлуатують транспорті засоби і уклали договори страхування з
страховиками, які отримали ліцензію на здійснення такого страхування.
Страховий платіж з обов'язкового особистого страхування водіїв визначається
у розмірі до 1 % страхової суми за кожного застрахованого.
Відповідно до чинного законодавства максимальна страхова сума за
даним видом страхування встановлена в розмірі 500 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Об'єктом медичного страхування є життя і здоров'я громадян. Воно
здійснюється на випадок втрати здоров'я з будь-якої причини, в тому числі у
зв'язку із хворобою та нещасним випадком. Мета такого страхування –
забезпечити громадянам у разі настання страхового випадку одержання
медичної допомоги за рахунок накопичених коштів, а також фінансування
профілактичних медичних заходів.
Сутність медичного страхування полягає у тому, що сплативши
одноразовий страховий внесок, значно менший, ніж вартість усіх медичних
послуг, громадяни мають змогу протягом року безкоштовно користуватися
комплексом медичних послуг кваліфікованих спеціалістів у клініках з платним
обслуговуванням.
Медичне страхування, як і страхування від нещасних випадків, може
проводитися в обов'язковій і добровільній формах. Кожна з цих форм має певні
особливості щодо суб'єктів страхування і умов страхового захисту, водночас
обидві пов’язані з однією з найбільш важливих галузей сфери послуг охороною здоров'я.
Розвиток страхової медицини – один із перспективних напрямів
розв'язання проблем фінансування охорони здоров'я. Нині питання страхової
медицини є дуже актуальними. Досвід зарубіжних країн свідчить, що
відповідні страхові фонди можуть стати вагомим джерелом фінансування, а
механізм формування і витрачання цих коштів може забезпечити його
адресність, тобто фінансування не загалом медичних закладів, а конкретних
жителів. В Україні фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджетів місцевого та регіонального самоврядування, фондів медичного
страхування, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених
законодавством.
Спочатку пропонується впровадити державне загальнообов'язкове
медичне страхування, яке
забезпечуватиме фінансування певного
гарантованого рівня соціально-медичних потреб кожному громадянину.
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Згодом, враховуючи економічні можливості держави, її політику щодо охорони
здоров’я, можна перейти до впровадження приватного медичного страхування.
Сьогодні в Україні поки що в умовах безоплатної медицини медичне
страхування залишається видом державного соціального страхування. Але
потреби покращення рівня охорони здоров'я об'єктивно диктують пошук
позабюджетних джерел фінансування лікування громадян, забезпечення їх
ліками, сучасним діагностичним обладнанням тощо.
В Україні обов'язкове медичне страхування поки що знаходиться на рівні
проектів. А добровільне медичне страхування активно розвивається. Близько 50
страхових компаній вже отримали ліцензію на цей вид страхування.
Страхові послуги, які надають страхові компанії, поділяють на 4 основні
категорії (програми):
− програма "Поліклініка"; −
програма "Стаціонар";
− програма "Невідкладна і швидка допомога"; −
програма "Стоматологія".
Деякі компанії пропонують дещо інші види послуг: медичне
обслуговування на дім, безоплатна видача полісів зі страхування медичних
витрат при поїздках за кордон, пільгове страхування для членів сім'ї, спеціальні
програми для дітей і вагітних жінок. Велике коло страхових програм, які
відрізняються як за кількістю наданих послуг, так і за цілями чи їх комбінацією,
дає можливість вибрати поліс, виходячи із наявних потреб і фінансових
можливостей. Крім цього, майже кожна компанія пропонує знижки (інколи в
розмірі до 25 %) при страхуванні колективів, а також для своїх клієнтів, з якими
вона працює за іншими видами страхування або для постійних клієнтів за
медичного страхування.
Добровільною формою охоплені й ті види страхування, згідно з якими
відповідальність страхової компанії настає в разі звернення стра-хувальника до
лікувально-профілактичної установи за одержанням медичної допомоги або
послуг відповідно до умов договору страхування. Виплата має вигляд
компенсації вартості необхідного лікування.
Поява добровільної форми медичного страхування зумовлена тим, що
обсяг послуг й умови надання медичної допомоги за програмою обов'язкового
медичного страхування обмежені.
Програми добровільного медичного страхування передбачають заходи,
які розширюють можливості й поліпшують умови надання профілактичної,
лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги населенню. До цієї
роботи через систему добровільного медичного страхування вдається залучати
кваліфіковані медичні кадри, підвищуючи якість медичних послуг.
Об'єктом добровільного медичного страхування є майнові інтереси
страхувальника або застрахованого, які пов'язані з витратами на одержання
медичної допомоги. Добровільне медичне страхування
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базується на залученні вільних коштів підприємств, організацій і населення до
сфери охорони здоров'я.
Суб'єктами добровільного медичного страхування є:
− страхувальники - окремі дієздатні громадяни, підприємства, що
представляють інтереси громадян, а також благодійні організації та фонди;
− страховики - страхові компанії, що мають ліцензії на здійснення цього
виду страхування;
− медичні установи, що надають допомогу на засоби медичного
страхування і також мають ліцензію на здійснення лікувально-профілактичної
діяльності.
Добровільне медичне страхування проводиться в межах створених
страховою медичною компанією правил і може бути індивідуальним або
колективним.
При індивідуальному страхуванні страхувальниками, як правило,
виступають окремі громадяни, які уклали договір із страховиком про
страхування себе або третьої особи (дітей, батьків, родичів) за рахунок власних
грошових коштів.
При колективному страхуванні страхувальником, як правило, є
підприємство, організація, установа, яка укладає договір із страховиком про
страхування своїх працівників або інших фізичних осіб (членів сімей
працівників, пенсіонерів тощо) за рахунок їхніх грошових коштів.
Страхові організації укладають угоди з профілактично-лікувальними
закладами про надання ними допомоги застрахованим за певну плату, яку
зобов'язується гарантувати страховик.
За строками укладання договору добровільне медичне страхування може
бути коротко- або довгостроковим.
Обсяг зобов'язань страховика за договором добровільного медичного
страхування визначається переліком страхових випадків, у разі настання яких у
страховика виникає обов'язок провести страхову виплату.
Страхові внески, що їх сплачує страхувальник, залежать від обраної
програми добровільного медичного страхування, рівня страхового
забезпечення за договором страхування, строку страхування, тарифної ставки
та інших умов, передбачених договором страхування.
Договір добровільного медичного страхування включає перелік умов, за
яких страховик має право не виконувати свої зобов'язання зі страхової виплати.
Крім того, страховик має право відмовити в оплаті медичних послуг, якщо
застрахованим одержані послуги, які не були передбачені договором
страхування.
Тарифи на медичні та інші послуги з добровільного медичного
страхування мають установлюватися за згодою страховика та медичної
установи, яка надає відповідні послуги. Тарифна ставка розраховується
страховиком на основі статистичних даних про звернення по медичну допомогу
та тривалість лікування. Іноді тарифна ставка диференціюється залежно від
статі, віку і стану здоров'я застрахованої особи.
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Розміри страхових внесків встановлюються на договірній основі
страховика і страхувальника з урахуванням оцінки вірогідності захворювання
страхувальника у зв'язку з віком, професією, станом здоров'я тощо. Договір
страхування вступає в дію у строки, установлені в ньому. Протягом часу діє
договору страхувальник має право змінити умови страхування або достроково
розірвати договір.
Добровільна форма медичного страхування дає змогу громадянам, які
виїздять за кордон, укласти договори страхування на випадок захворювання,
тілесних пошкоджень внаслідок нещасного випадку, а також смерті під час
перебування за кордоном. Договір страхування може передбачати
відповідальність страховика при потребі медичного транспортування хворого
до найближчої або спеціалізованої лікарні; транспортування в країну
проживання з медичним супроводом; репатріацію тіла застрахованого;
дострокове повернення; екстрену стоматологічну допомогу; юридичну
консультацію і т. ін.
Правила страхування громадян, які виїздять за кордон, не перед-бачають
відшкодування витрат у разі лікування хронічних захворювань,
стоматологічного протезування.
При укладанні договору страхування страхові компанії звичайно
встановлюють максимальний розмір страхової суми, яка може бути виплачена
застрахованому у разу настання страхового випадку, і встановлюють розмір
франшизи.
Медичне страхування виїжджаючих за кордон здійснюється через
систему "Assistans" - організацію надання допомоги, яка гарантує за кордоном
не тільки медичну допомогу з відшкодуванням витрат на госпіталізацію та
лікування, а й повернення на батьківщину хворого чи загиблого та осіб, що
його супроводжують. Асистанс-компанії працюють за угодами зі страховими
компаніями. Прийнявши виклик застрахованого, вони зобов'язані (за
необхідністю) доставити його у відповідний лікувальний заклад, передати
кваліфікованому медичному персоналу і контролювати процес надання
допомоги.

