
 

4. «Страхування фінансових ризиків, пов’язаних із скасуванням або перериванням 

туристичної подорожі» 

4.1. Страховим випадком є факт понесення Застрахованою особою 
збитків через неможливість здійснення подорожі внаслідок 
раптової, непередбаченої і ненавмисної події, що відбулася до дати 
початку подорожі, та внаслідок якої Застрахована особа була 
змушена скасувати подорож, а саме: 

Ліміти 
відповідальн 
ості у % від 
страхової 

суми 

4.1.1 смерть Застрахованої особи, члена її сім’ї або супутника. Членами сім’ї 
Застрахованої особи за умовами цього Договору є: батько, мати, 
чоловік/дружина, діти, рідні сестра чи брат; супутником Застрахованої 
особи є будь-яка третя особа, що здійснює подорож спільно із 
Застрахованою особою, по одному маршруту, проживає в одному готелі чи 
апартаментах із Застрахованою особою в один і той же період часу, а також 
застрахована за договором комплексного страхування подорожуючих із 
умовою страхування фінансових ризиків; 

100% 

4.1.2 отримання травми або раптове захворювання, які вимагають амбулаторного 
лікування Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або супутника; 

100% 

4.1.3 отримання травми або раптове захворювання, які вимагають стаціонарного 
лікування Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або супутника; 

100% 

4.1.4 знищення нерухомого майна Застрахованої особи внаслідок пожежі, 
стихійних лих або протиправних дій третіх осіб; 

100% 

4.1.5 викрадення або пошкодження транспортного засобу, який належить 
Застрахованій особі, або члену її сім’ї або супутнику, на якому планувалося 
здійснити заброньовану подорож, у результаті ДТП, стихійних лих або 
протиправних дій третіх осіб, внаслідок чого подальша експлуатація 
транспортного засобу стала неможливою; 

100% 

4.1.6 необхідність участі Застрахованої особи у судовому процесі, якщо їй не 
було відомо про це до дати бронювання подорожі; 

100% 

4.1.7 неотримання в’їзної візи Застрахованою особою або ким-небудь із членів її 
сім’ї, або супутником, які здійснюють спільну подорож разом із 
Застрахованою особою; 

100% 

4.1.8 затримка видачі візи Застрахованій особі або кому-небудь із членів її сім’ї, 
або супутником, які здійснюють спільну подорож разом із Застрахованою 
особою; 

100% 

4.1.9 видача візи Застрахованій особі, або члену її сім’ї, або супутнику на інші 
терміни, ніж подавалося клопотання, внаслідок чого раніше заброньована 
подорож стала неможливою; 

100% 

4.1.1 
0 

викрадення у Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або супутника 
проїзних документів (квитків), закордонного паспорта, водійського 
посвідчення або інших документів, відсутність яких не дозволяє здійснити 
подорож, про що негайно заявлено в органи МВС; 

100% 

4.1.1 

1 

звільнення з роботи Застрахованої особи за ініціативою роботодавця, що 

відбулося після бронювання подорожі, при відсутності порушень чинного 
трудового законодавства з боку Застрахованої особи; 

100% 

4.1.12 призов Застрахованої особи на військову службу (мобілізація) до лав   
Збройних Сил України, якщо це відбулося після бронювання та оплати 
подорожі 

100% 

4.1.1 
3 

збої, відмова в роботі машинного обладнання та інші непередбачені технічні 
несправності із засобом водного транспорту (лайнер, теплохід), подорож 
(круїз) на якому була заброньована та оплачена, що потягнуло за собою 
відміну подорожі; 

100% 

4.1.1 
4 

запізнення на рейс із України для здійснення заброньованої подорожі у 
зв’язку із нещасним випадком, дорожньо-транспортною пригодою чи 
поломкою громадського транспортного засобу (крім таксі), на якому 
Застрахована особа прямувала до аеропорту (вокзалу), а також запізніле 
прибуття рейсу, якщо він є також заброньованою і разом оплаченою 

частиною загальної подорожі, від місця проживання Застрахованої особи до 
місця відправлення за кордон, при умові, що були виконані всі вимоги та 
рекомендації перевізника, який здійснює перевезення, щодо порядку та 
строку виїзду 

100% 



4.2. Страховим випадком також є факт понесення Застрахованою 
особою збитків через раптове непередбачуване переривання 

подорожі внаслідок раптової, непередбаченої і ненавмисної події, 
що відбулася під час здійснення туристичної подорожі, а саме: 

 

4.2.1 відмова у в’їзді в країну призначення Застрахованій особі, або члену її сім’ї, 

або супутнику при проходженні паспортного контролю, якщо ця відмова не 
є наслідком протиправних дій чи порушення законодавства, норм поведінки 
або звичаїв країни призначення; 

100% 

4.2.2 смерть, отримання травми або раптове захворювання члена сім’ї 
Застрахованої особи, що вимагає негайної її присутності; 

100% 

4.2.3 знищення нерухомого майна Застрахованої особи внаслідок пожежі, 
стихійних лих або протиправних дій третіх осіб; 

100% 

4.2.4 збої, відмова в роботі машинного обладнання та інші непередбачені технічні 
несправності із засобом водного транспорту (лайнер, теплохід), подорож 
(круїз) на якому була заброньована та оплачена, що потягнуло за собою 
переривання подорожі; 

100% 

4.3. Страховим випадком також є факт понесення Застрахованою 
особою збитків, які пов’язані із такими раптовими, 
непередбачуваними та ненавмисними подіями, а саме: 

 

4.3.1 запізнення на рейс із України для здійснення заброньованої подорожі у 

зв’язку із нещасним випадком, дорожньо-транспортною пригодою чи 
поломкою громадського транспортного засобу (крім таксі), на якому 
Застрахована особа прямувала до аеропорту (вокзалу), а також внаслідок 
запізнілого прибуття рейсу, якщо він є також заброньованою і разом 
оплаченою частиною загальної подорожі, від місця проживання 
Застрахованої особи до місця відправлення за кордон, при умові, що були 
виконані всі вимоги та рекомендації перевізника, який здійснює 
перевезення, щодо порядку та строку виїзду; 

до 200 

USD/EUR 

4.3.2 запізнення рейсу, на якому Застрахована особа прибула в Україну, у 
зв’язку із нещасним випадком, письмово підтвердженою технічною 
поломкою транспортного засобу, що потягнуло за собою запізнення на 
подальший внутрішній переїзд до місця проживання Застрахованої особи, 
якщо він є також заброньованою і разом оплаченою частиною загальної 
подорожі, безпосередньо до постійного місця проживання. 

 

до 100 
USD/EUR 

 
 
 

Стаття 4. УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

 

4. По страхуванню фінансових ризиків, пов’язаних зі збитками внаслідок відміни 
туристичної подорожі або її дострокового переривання 

 
4.1 Страховим випадком є факт понесення Застрахованою особою збитків через 
неможливість здійснення подорожі внаслідок раптової, непередбаченої і ненавмисної події, що 
відбулася до дати початку подорожі, та внаслідок якої Застрахована особа була змушена 
скасувати подорож з причин, вказаних в пунктах 4.1 – 4.3 Статті 2. 

 

4.2 Договір комплексного страхування подорожуючих з умовою добровільного страхування 
фінансового ризику, пов’язаного зі збитками через неможливість здійснення подорожі або 
дострокове її переривання, укладається: 

4.2.1 не більше ніж за 180 календарних днів до дати початку подорожі одночасно із 
договором на туристичне обслуговування. Будь-яке відхилення від цієї умови має бути 
письмово узгоджено із Страховиком до моменту укладання договору; 
4.2.2 може укладатися як разом із видами страхування, що включені у комплексне 
страхування подорожуючих, тобто страхуванням медичних витрат, нещасного випадку, 
цивільної відповідальності за шкоду життю, здоров’ю або майну третіх осіб, так і окремо 
від них; 
4.2.3 не менше, ніж за 3 календарних дні до дати початку подорожі, якщо інше 
окремо не узгоджено в договорі. 

 

4.3 Договір на умовах цього розділу укладається із особами у віці до 75 років. 
 



4.4 Строки дії договору страхування фінансових ризиків: 

4.4.3 Строком дії договору страхування фінансових ризиків в частині неможливості 

здійснення заброньованої подорожі (підпункти 4.1.1 – 4.1.14 таблиці) є строк від дати 
укладання цього договору до дати початку подорожі. 

4.4.4 Строком дії договору страхування фінансових ризиків в частині переривання 

подорожі (пункти 4.2.1-4.2.3 таблиці) є строк на який заброньована подорож, але він не може 
бути більшим перших 30 календарних днів, якщо інше не обумовлено сторонами. 

4.4.5 Строком дії договору страхування фінансових ризиків в частині запізнення на 
рейс із України або (підпункт 4.3.1 таблиці) є дата і час відправлення, які вказані в проїзних 

документах із аеропорту, залізничного або авто вокзалу в Україні до країни подорожі. 
4.4.6 Строком дії договору страхування фінансових ризиків в частині запізнення 

рейсу, на якому Застрахована особа прибула в Україну (підпункт 4.3.2 таблиці) є дата і час 
відправлення, які вказані в проїзних документах із аеропорту, залізничного або авто вокзалу 
міста прибуття в Україні для подальшого внутрішнього переїзду до місця проживання 
Застрахованої особи 

 

4.5 Застрахованій особі відшкодовується та частина його коштів, що включена до страхової 
суми, яку не повертають йому постачальники послуг у відповідності до ставок штрафних 
санкцій. У ПАМ’ЯТЦІ зазначена загальна страхова  сума по страхуванню фінансових ризиків 
на всіх вказаних у ПАМ’ЯТЦІ Застрахованих осіб. Сума страхового відшкодування не може 
бути більше страхової суми, розрахованої на дату оформлення ПАМ‘ЯТКИ. 

 
4.5 Із суми страхового відшкодування утримується франшиза у розмірі, який зазначено у 

ПАМ’ЯТЦІ. Франшиза розраховується від суми збитку. 

 

 

Стаття 5. ДІЇ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
 

5. По страхуванню фінансових ризиків, пов’язаних зі збитками внаслідок відміни 
туристичної подорожі або її дострокового переривання 

 

5.1. Дії Застрахованої особи в разі настання страхового випадку: 
 

5.1.1 При настанні події, що має ознаки страхового випадку та внаслідок якої приймається 
рішення про скасування або переривання подорожі, Застрахована особа, або особа, що 
представляє її інтереси зобов’язана протягом 24 годин з моменту настання страхового 

випадку повідомити про це Страховика електронною поштою на адресу info@erv.ua 
(цілодобово) та за телефоном +38 044 299 78 87 (не враховуючи вихідні та святкові дні, 
у робочий час із 09.00 до 18.00 за Київським часом, у п'ятницю – до 17.00). 

 
5.1.2 У випадку недотримання строків повідомлення, обґрунтувати це у письмовій формі. У 
заяві мають бути вказані характер та обставини страхової події, назва, адреса та реквізити 
суб’єкта туристичної діяльності, який організовував поїздку, дата виїзду, вартість подорожі, 

сума сплачених суб’єкту туристичної діяльності коштів, адреса та номер телефону 
Страхувальника. 

 
5.2 У випадку смерті Застрахованої особи спадкоємець зобов’язаний надати Страховику 

заяву про виплату страхового відшкодування протягом 30 днів від дати прийняття спадщини та 
всі необхідні документи, які обґрунтовують причину настання страхового випадку та розмір 
завданого збитку. 

5.3 Розірвання договору комплексного страхування подорожуючих в частині страхування 
фінансових ризиків за ініціативою Страхувальника можливе не менш, ніж за 3 доби до дати 
закінчення строку дії договору страхування фінансового ризику (до початку подорожі). 

 
5.4 Для розірвання договору комплексного страхування подорожуючих в частині 

страхування фінансових ризиків Страхувальник зобов’язаний подати Страховику письмову 

заяву із зазначенням причини розірвання. До заяви додаються: 
5.4.1 Оригінал договору комплексного страхування (ПАМ'ЯТКИ), 
5.4.2 Копія закордонного паспорта, 
5.4.3 Ідентифікаційний номер, 
5.4.4 Лист бронювання туристичних та страхових послуг; 

5.4.5 Документи, що підтверджують оплату страховки Застрахованою особою разом із 
оплатою договору на туристичне обслуговування. 

 

5.5 Після розірвання договору комплексного страхування подорожуючих Страхувальнику 

mailto:info@erv.ua


повертається частина страхової премії, пропорційна кількості днів, яка залишилася від дати 
розірвання до дати початку подорожі. 

 

Стаття 6. ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 
 

6. По страхуванню фінансових ризиків, пов’язаних зі збитками внаслідок відміни 
туристичної подорожі або її дострокового переривання 

 

6.1 Застрахованій особі відшкодовується та частина його коштів, що включена до страхової суми, 
яку не повертають йому постачальники послуг у відповідності до ставок штрафних санкцій. 
Сума страхового відшкодування не може бути більше страхової суми в гривнях, 
розрахованої на дату укладання Договору страхування. 

6.2 Для резидентів України страхове відшкодування виплачується в гривнях. 

6.3 Для нерезидентів України сума страхового відшкодування розраховується виходячи із 
страхової суми в гривнях та перераховується в EUR за курсом НБУ на дату настання 
страхового випадку. 

6.4 При скасуванні подорожі (підпункти 4.1.1 – 4.1.14 таблиці) сума страхового відшкодування 
розраховується як різниця між фактично понесеними витратами Застрахованої особи по 
придбанню пакета послуг для подорожі, включаючи вартість проїзних документів, 
попередню оплату вартості проживання і т.п., та повернутою суб’єктом туристичної 
діяльності сумою у відповідності зі ставками штрафних санкцій, встановлених 
постачальниками туристичних послуг. 

6.5 При достроковому перериванні подорожі (підпункти 4.2.1 – 4.2.4 таблиці) сума страхового 

відшкодування розраховується як різниця між фактично понесеними витратами 
Страхувальника по бронюванню пакета послуг для подорожі, включаючи вартість проїзних 
документів, попередню оплату вартості проживання і т.п., та вартістю спожитих 
туристичних послуг. Також Страховиком здійснюється компенсація додаткових витрат на 
зворотній проїзд Застрахованої особи, пов'язаний із перериванням подорожі, економічним 
класом та в межах невикористаної частини страхової суми. 

6.6 У випадку запізнення Застрахованої особи на рейс із України (підпункт 4.3.1 таблиці), 

Страховик здійснює компенсацію обґрунтованих витрат Застрахованої особи на 
проживання, харчування та проїзд до іншого аеропорту (вокзалу) у сумі до 200 EUR. 

6.7 У випадку запізнення рейсу, на якому Застрахована особа прибула в Україну (підпункт 4.3.2 
таблиці), що потягнуло за собою запізнення на подальший оплачений внутрішній переїзд 
безпосередньо до постійного місця проживання, Страховик здійснює компенсацію 
обґрунтованих витрат Застрахованої особи на проживання, харчування та проїзд до 
постійного місця проживання у сумі до 100 EUR. 

6.8 Сума страхового відшкодування на може бути більше страхової суми. 

6.9 Із суми страхового відшкодування утримується франшиза у розмірі, який зазначено у 
ПАМ’ЯТЦІ. Франшиза розраховується від суми збитку. 

6.10 Умови здійснення страхової виплати. Страховик здійснює страхову виплату Застрахованій 
особі на підставі наступних документів: 

 заява на отримання страхового відшкодування; 

 договір із суб’єктом туристичної діяльності про надання туристичних послуг або іншим 

постачальником послуг для заброньованої подорожі; 
 чеки, квитанції, що свідчать про сплату Застрахованою особою вартості послуг 

заброньованих для подорожі; 
 документи від суб’єкта туристичної діяльності або іншого постачальника послуг для 

заброньованої подорожі, що підтверджують бронювання та оплату послуг для Застрахованої 
особи; 

 документи, що підтверджують штрафні санкції внаслідок скасування подорожі, від 

транспортних підприємств, консульств, готелю та інших організацій, послуги яких були 
замовлені та оплачені для Застрахованої особи; 

 документи від суб’єкта туристичної діяльності або іншого постачальника послуг для 

заброньованої подорожі, щодо суми коштів повернутої Застрахованій особі внаслідок 
скасування подорожі; 

 документ, що посвідчує особу Застрахованої особи (у випадку смерті – спадкоємця) та копію 

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
 в разі скасування або переривання заброньованої подорожі внаслідок страхових випадків із 

членами сім’ї або супутниками Застрахованої особи, надаються копії документів, що 
підтверджують родинні зв’язки Застрахованої особи та особи, в наслідок події з якою 
скасовується подорож (якщо така особа не є Застрахованою особою), копії договорів 
комплексного страхування, проїзних документів, ваучерів і т.п. супутників, що мали 
здійснювати спільну із Застрахованою особою подорож; 

 додатково до вищезазначених документів Застрахована особа зобов’язана надати  

Страховику документи, відповідні страховому випадку, що вказані у підпунктах 6.10.1 – 
6.10.10 цієї Статті 6. 



6.10.1 в разі скасування або переривання Страхувальником заброньованої подорожі внаслідок 
травми, захворювання, смерті Застрахованої особи або членів її сім’ї, або супутників 
(підпункти 4.1.1 – 4.1.3 та підпункту 1.2.1 таблиці): офіційну довідку із медичного закладу 
про травму (захворювання, лікування), медичні приписи та застереження щодо подорожі, 
копії документів, що підтверджують родинні зв’язки Застрахованої особи та особи через 
хворобу якої скасовується подорож (якщо така особа не є Застрахованою особою), копії 
договорів комплексного страхування супутників, що мали здійснювати спільну із 
Застрахованою особою подорож. У випадку смерті особи – Страховику надається копія 
свідоцтва про смерть та копія свідоцтва про спадок; 

6.10.2 в разі скасування або переривання заброньованої подорожі внаслідок знищення 
нерухомого майна Застрахованої особи (підпункти 4.1.4 та 4.2.2 таблиці): право установчі 
документи на майно, довідка встановленого зразка з компетентних органів залежно від 
характеру страхового випадку (правоохоронних органів, МНС, аварійних служб, житлово- 
комунальних служб, сейсмологічної служби тощо), які підтверджують факт настання 
страхового випадку, а також перелік та опис знищеного майна; 

5.10.1. в разі скасування або переривання заброньованої подорожі внаслідок викрадення або 

пошкодження транспортного засобу (ТЗ), на якому планувалося здійснення заброньованої 
подорожі (підпункт 4.1.5 таблиці): технічний паспорт на ТЗ, протокол про ДТП та довідка 
ДАІ або довідка із правоохоронних органів про заявлену подію (МНС, аварійних служб, 
житлово-комунальних служб, сейсмологічної служби, тощо), які підтверджують факт 
настання страхового випадку, а також перелік та опис пошкоджень із станції технічного 
обслуговування; 

5.10.2. в разі скасування заброньованої подорожі внаслідок виклику Застрахованої особи до суду 

(підпункт 4.1.6 таблиці): судова повістка; 
5.10.3. в разі скасування заброньованої подорожі внаслідок неотримання, затримки у видачі 

в’їзної візи або відмови у в’їзді у країну призначення Застрахованою особою або ким- 
небудь із членів її сім’ї чи супутників Застрахованої особи під час подорожі (підпункти 
4.1.7 та 4.1.9 таблиці): офіційна відмова у видачі візи від консульської установи (якщо 
такий документ видавався); довідку про дату отримання візи; копію закордонного 
паспорта із штампом про відмову у видачі візи або про відмову у в’їзді у країну 
призначення із пред’явленням оригіналу цього паспорта, інші документи, що 
підтверджують факт настання відповідної страхової події; 

5.10.4. в разі викрадення документів, відсутність яких не дозволяє здійснити подорож, (підпункт 

4.1.10 таблиці): копія заяви в органи МВС та довідка про порушення справи; 
5.10.5. в разі звільнення Застрахованої особи з роботи за ініціативою роботодавця (підпункт 

1.1.11 таблиці): копії наказу про повідомлення про звільнення та наказу про звільнення, 
копію трудової книжки; 

5.10.6. в разі скасування або переривання заброньованої подорожі внаслідок збою, відмови в 
роботі машинного обладнання та інших непередбачених технічних несправностей, із 
засобом водного транспорту (підпункт 4.1.1 та 4.2.4 таблиці): офіційне повідомлення 
та/або довідка оператора круїзу. 

5.10.7. в разі скасування заброньованої подорожі внаслідок запізнення Застрахованої особи на 
рейс із України (підпункти 4.1.13 та 4.3.1 таблиці): довідка від перевізника про  
запізнення із зазначенням причини; проїзні документи; довідка про ДТП; довідка про 

нещасний випадок; чеки, квитанції і т.п., що обґрунтовують додаткові витрати 
Застрахованої особи. 

5.10.8. в разі запізнення рейсу, на якому Застрахована в Україну (підпункт .3.2 таблиці): проїзні 
документи; довідка від перевізника про час та причину запізнення рейсу; довідка про 
нещасний випадок; проїзні документи; чеки, квитанції і т.п., що обґрунтовують додаткові 
витрати Застрахованої особи. 

 
 

 

 
Стаття 7. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ 

 
7.1  По страхуванню фінансових ризиків, пов’язаних зі збитками внаслідок відміни туристичної 

подорожі або її дострокового переривання не визнається страховим випадком скасування 

подорожі, якщо: 
 

7.1.1 така подорож була протипоказана Застрахованій особі за станом здоров’я; 

7.1.2 причиною скасування або переривання подорожі є хронічні, психічні та інфекційні 
захворювання, фобії, трансплантація органів, імунодефіцитний стан, СНІД набуті до дати 
укладанні договору на туристичне обслуговування 

7.1.3 причиною скасування або переривання подорожі є події та страхові випадки, інші 
ніж вказані у пунктах 4.1 – 4.3 Статті 2 даної ПАМ’ЯТКИ або причиною скасування 



подорожі стали події, пов’язані з діючою (контрактною) військовою службою 
Застрахованої особи в ЗСУ, СБУ, МВС, прикордонній службі та інших військових 
підрозділах. 

 
7.2 Випадки, які стали причиною скасування подорожі, сталися до або в день оформлення 

Пам’ятки, яка зазначена в графі дата укладання; 
 

7.3 Страховий захист щодо випадків скасування туристичної діє з 00 годин 00 хвилин дати, 
наступної за датою оформлення в ПАМ’ЯТКИ та сплати страхової премії, до 24 годин 00 хвилин 

за Київським часом дати початку подорожі, відповідно до договору про надання туристичних 
послуг, але за умови, що в ПАМ’ЯТКА оформлена не менше, ніж за 3 дні до початку подорожі. 

 

7.4 Страховий захист щодо випадків дострокового переривання подорожі діє з 00 годин 00 
хвилин дати початку подорожі до 24 годин 00 хвилин за Київським часом дати закінчення 
подорожі, вказаної у договорі на туристичне обслуговування. 
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