Додаток №1
до Договору добровільного
медичного страхування (безперервного страхування здоров’я)

СПИСОК ВИКЛЮЧЕНЬ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
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Не визнаються страховим випадком звернення Застрахованої особи до Лікувально-профілактичного закладу (якщо
інше не вказано у Програмі страхування) з приводу захворювань та станів у наступних випадках
Випадки та медична допомога отримана поза межами території страхування відповідно до Договору.
Випадок, що став наслідком навмисних дій (бездіяльності) Страхувальника/Застрахованої особи.
Захворювання та/або травми, отримані внаслідок дій застрахованої особи, пов’язаних з невиправданим ризиком (безпосередня участь
в воєнних діях, під час проходження застрахованим військової служби, участі у військових зборах, маневрах, випробуваннях
військової техніки або інших подібних операціях як військовослужбовця, або цивільного службовця, масових заворушеннях, страйках,
локаутах, актах тероризму, диверсіях, арештах, військових діях, громадянській війні, у випадку використання і зберігання зброї та
вибухових речовин).
захворювання або травми отримані внаслідок дій невластивих щоденній життєвій та професійній діяльності Застрахованої особи, в
тому числі заняття такими видами активного відпочинку чи аматорського спорту, які обмежуються викладеним переліком
(альпінізмом, спелеологією, дельтапланеризмом, кінним спортом, бобслеєм, будь-якими перегонами на швидкість, дайвінгом,
розвагами, пов’язаними з вільним падінням, стрільбою з будь-якого виду зброї, рафтингом, слаломом, вінд-серфінгом,
вітрильницьким спортом, підводними видами спорту чи розваг, видами спорту, що потребують використання моторизованих
наземних, водних чи повітряних машин).
заняття будь-яким видом спорту на професійному рівні.
Події не визнаються страховими випадками, якщо вони сталися в результаті ядерних вибухів, радіації, радіоактивного, хімічного,
біологічного або токсичного забруднення або зараження, застосування вибухових речовин.
Дії Застрахованої особи, пов’язаних з невиправданим ризиком (керування транспортним засобом, без відповідних прав, недотриман ня
правил техніки безпеки).
Випадки, що сталися у стані наркотичного, токсичного, алкогольного сп’яніння, а також захворювання, травми, опіки та отруєння,
отримані внаслідок перерахованих вище станів, незалежно від термінів виявлення.
Самогубства/замаху на самогубство, навмисного нанесення собі тілесних ушкоджень чи некваліфікованого самолікування,
цілительства, використання нетрадиційних методів (гіпноз, психотерапія, рефлексотерапія, іридодіагностика, біокорекція,
склеродіагностика та склеротерапія, біоенергетика, діагностика за методом Фолля та інші нетрадиційні методи діагностики та
лікування, а також експерементальне лікування, лазеротехнологічне лікування (лазеротерапія, гідроколонотерапія) тощо.
Коли Застрахованій особі було відомо до укладання Договору про стан здоров’я, який потребує надання медичної допомоги,
інформацію про який вона не надала в Декларації про стан здоров’я, якщо таке є частиною Заяви на страхування.
Послуги, що не передбачені цим Договором/Програмою страхування.
Страховик не організовує та не відшкодовує витрати щодо наступних послуг та підготовку до надання таких послуг
Медичні послуги та/або товари (в т.ч. призначення медикаментів), які не є необхідними для лікування та діагностики основного
захворювання та його ускладнень та невідкладних станів, що діагностовано під час надання медичних послуг.
Діагностику та лікування (крім медикаментозного (по відшкодуванню)) будь-якого захворювання в амбулаторних та стаціонарних
умовах.
Діагностику та лікування (в тому числі медикаментозне) будь-якого захворювання в амбулаторних умовах строком понад 30
(тридцять) календарних днів з моменту встановлення первинного діагнозу по даному страховому випадку.
Лікування хронічного захворювання в стадії ремісії, в тому числі лікарські засоби, що необхідні для запобігання прогресування
захворювання та виникнення рецедивів та ускладнень.
Лікування та діагностика, що не відповідають чинним стандартам протоколів діагностики, лікування, тощо, рекомендованих та
затверджених Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України, в тому числі Міжнародні протоколи лікування.
Застосування екстракорпоральних методів лікування:
плазмаферез, гемосорбція, гемодіаліз, плазмо фільтрація, окрім лікування станів, що загрожують життю;
озонотерапія, аутогемотерапія, кисневі коктейлі з розчинами лікарських препаратів, гіпербарична та нормобарична оксигенація,
гіпоксітерапія, внутрішньо - судинне опромінення крові ультрафіолетом та світлом лазера та інше.
Косметичні процедури та пластичні операції (крім випадків, коли такі операції є етапом оперативного відновлення функцій,
порушених в результаті нещасного випадку, який настав в період дії Договору), в тому числі септопластика, процедури та засоби ,
пов’язані з корекцією слуху, дефектами шкіри (кріотерапія, кріомасаж, видалення бородавок, папілом, кондилом;).
Лікування келоїдних рубців в тому числі травмування; зміна ваги та/або лікування ожиріння, метаболічний синдром, модифікація
людського тіла, в тому числі хірургічна зміна статі.
Трансплантація органів та тканин (окрім лікування опіків),їх пошук, доставка,оплата донорів, протезування, ендопротезування та
імплантація.
Операції із застосуванням апарата штучного кровообігу (аорто-коронарне шунтування та ін.).
Консультації та інші послуги психолога, психотерапевта, психоаналітика логопеда, дієтолога, сурдолога, косметолога, сонолога,
гомеопата, трихолога, генетика, андролога, сексопатолога, корекція психоемоційних порушень якщо інше не передбачено
ПРОГРАМОЮ.
Нанесення напилення, відбілювання зубів, інкрустація, застосування дорогоцінних металів, герметизація фісур, покриття
профілактичними засобами емалі зубів, стоматологічна ремінералізуюча терапія, ортодонтія, заміна старих пломб з профілактичною,
косметичною та іншою метою, яка не пов’язана з лікуванням, зубні пасти, якщо інше не передбачено ПРОГРАМОЮ.
Шинування зубного ряду.
Корекція зору (медикаментозна та апаратна), тренажери, процедури, в т.ч. апаратне лікування косоокості, використання
профілактичної коагуляція сітківки ока, біостимуляції.
Контрацепція (запобігання вагітності та контрацептивні засоби) , послуги з планування сім'ї, стерилізації, штучного запліднення.
Надання послуги «виклик лікаря» за місцем перебування Застрахованої особи (поза межами лікувально-профілактичного закладу),
медичними працівниками.
Транспортні витрати при проведенні медичних маніпуляцій вдома (масаж, ін'єкції, забір аналізів та інше).
Транспортування Застрахованої особи до Лікувально-профілактичних закладів.
Профілактичне та/або реабілітаційне лікування (в т.ч. після перенесених травм та захворювань опорно-рухового апарату), мануальна
терапію, всі види масажу, фізіотерапевтичні процедури.
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Лікувально-оздоровчі заходи, лікування на бальнеологічних, лікувальних курортах, у санаторіях, будинках відпочинку, лікувально профілактичні послуги за абонементом.
Проведення курсу лікування на бальнеологічних та лікувальних курортах, санаторіях, будинках відпочинку чи подібних закладах.
Оплата перебування та харчування осіб, які супроводжують Застраховану особу при лікуванні в умовах стаціонару.
Профілактичні щеплення згідно наказу МОЗ України в період дії Договору, які проводяться з порушенням термінів передбачених
наказом, окрім випадків надання фахівцем відповідного профілю законному представнику Застрахованої особи медичного висновку
з обґрунтуванням зміни термінів проведення щеплення.
Повторні медичні обстеження, в т.ч. альтернативні консультації, ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ, та/чи придбання за її власним бажанням
товарів медичного призначення без відповідних на те медичних показань (за відсутності призначень лікуючого лікаря).
Вагітність та пологи (якщо послуга «Ведення вагітності» не передбачена програмою страхування), за винятком позаматкової
вагітності, переривання вагітності за медичним призначенням та маткової кровотечі вагітних. Проведення нетрадиційних пологів (у
воді, на дому тощо).
Медичні довідки для отримання водійського посвідчення, носіння зброї, відвідування басейну, на вступ до учбових \дитячих закладів,
посвідчення водіїв, тести на профпридатність, діагностика та лікування, збір та оформлення документації для МСЕК з метою
отримання чи підтвердження групи інвалідності, а також лікування захворювання, за яким встановлена будь -яка група інвалідності та
оформлення інших довідок.
Витрати на видалення металоконструкцій, встановлених поза строком дії даного Договору страхування.
Страховик не відшкодовує грошові суми, що були внесені Застрахованою особою до ЛПЗ, за надану їй медичну допомогу чи іншу
послугу, в якості благодійних внесків, доброчинності тощо.
Виключення / обмеження застосування виробів медичного призначення
вироби медичного призначення, які входять до «Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення», а також
підпадають під «Порядок Державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення» відповідно до чинного
законодавства, а саме: медичні пристрої, прилади, медичне обладнання та витратні матеріали до них в тому числі призначені з метою
заміни та\або корегування функції уражених органів (трансплантати, протези, ортези фіксатори зубних протезів імплантати,
резорбтивні болти. ендопротези, стенти, лінзи тверді та мякі, пролінові сітки, ендоскопічні стійки, апарати для зшивання кишківника
набори для коронарографії петлі для поліпектомії та інш.); еластичний бинт, скотч -каст (крім застосування при переломах);
інгалятори, лампи, присторої вимірювання (тонометри, термометри, глюкометри), медичне устаткування (набори для емболізації,
деартерилізації, артроскопічні набори, штучні звязки. устілки бандаж. витратні матеріали для металоостеосинтезу тощо).
Медичний інструментарій.
медичні вироби, призначені для догляду за хворими при будь-яких захворюваннях (милиці, коляски, пелюшки, простирадла,
клейонки, підгузки, медичні халати, маски, бахіли, комір Шанца тощо), їх ремонт або прокат.
Виключення діагностичних досліджень
Не визнаються страховим випадком, не організовуються та не відшкодовуються будь які діагностичні дослідження.
Виключення/обмеження, які діють з моменту встановлення первинного діагнозу
Нозологічні форми
код за МКХ-10
Мігрень
G43
Вегето-судинна дистонія, нейро-циркулярна дистонія
F45.3; G90.9
Системні захворювання сполучної тканини
M30-M36
Ауто імунні захворювання
M30-M36
Хронічні аутоімунні артропатії та спондилопатії (хвороба Бехтерєва та інш.)
M30-M36
Ревматизм
I00-I02
Ревматоїдний артрит
M05-M09
Синдром хронічної втоми
Імунодефіцити
D80-D89
Хвороба Крона
K50
Неспецифічний виразковий коліт
K51-K52
Саркоідоз
D86
Кардіміопатії
I43-I43
Демієлінізуючі захворювання
G35-G37
Системні атрофії ЦНС
G10-G13
Міастенії
G70
Міотонії
G71
Аміотрофії
G54.5
Сирингомієлія
G95
Захворювання та стани новонародженого, що пов’язані з пологовою травмою
P10-P15
Дитячий церебральний параліч
G80
Розлади церебрального статусу та м’язового тонусу у новонароджених
P91
Короткозорість
H52.1
Далекозорість
H52.0
Астигматизм
H52.2
Катаракта
H25-H28
Астенопія
Косоокість
H49-H52
Глаукома
H40-H42
Синдром «сухого ока»
H16.2
Хронічна ниркова недостатність
N18
Вікові та хронічні Дегенеративно-дистрофічні захворювання та їх ускладнення:
Опорно-рухового апарату: (окрім діагностики (за винятком МРТ), медикаментозного
лікування для зняття гострого стану строком до 5 днів з приводу одного випадку протягом дії M80-M82
Договору), остеопороз, остеоартроз, артрозоартрит
Органів зору ( макулодистрофія, деструкція скловидного тіла, ангіопатія судин сітківки ока).
Серцево-судинної системи: кардіосклероз, ішемічна хвороба серця ( окрім медикаментозного
лікування гострих станів і захворювань, які потребують невідкладної допомоги строком до 5
днів), атеросклероз, облітеруючий ендартереїт тощо.
Інших органів та систем: пневмосклероз тощо
Набуті деформуючі захворювання опорно-рухового апарату (плоскостопість, клишоногість, М21.40; М10-М90; М21.50; М41.00
кривошия, вальгусні/варусні деформації пальців та стоп; сколіозу, тощо), подагра, наслідки –М41.90; М43.60;
застарілих (ті, що відбулися більше календарного року з дати звернення за медичною
допомогою) ушкоджень опорно-рухового апарату
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Ендометріоз, гіперплазія ендометрія
Дісплазія епітелію шийки матки
Лейкоплакія
Мастопатія, мастодінія, гіпертрофія молочних залоз (гінекомастія тощо)
Гіпертонічна хвороба, крім надання невідкладної стаціонарної допомоги впродовж 5 днів
Хвороби ендокринної системи, розлади харчування в т.ч. недостатності харчування та
порушення обміну речовин ( в т.ч. амілоїдоз) Енцефалопатія будь якого ґенезу

5.41.

N80.; N85.0
N87
K13.2, N48.0, N88.0, N89.4, N90.4
N60
I 10 - I 19
Е50-Е64; E00- E07, E10- E14, E15E16, E20- E35;
A81.20; E51.20; G92.00; G93.40;
I67.30; I67.37; I67.40; I67.47
J30; К30

Функціональні порушення (в т.ч. синдром подразненого кишечнику, дисбактеріоз, дисбіоз,
диспанкреатизм, диспепсія, функціональний закреп, дискінезія жовчовивідних шляхів,
вазомоторний риніт), поліноз та інші алергічні риніти
Прогресуючу, нестабільну стенокардію, гострі порушення ритму серця та провідності, крім І20.
надання невідкладної стаціонарної допомоги впродовж 5 діб
Супутні захворювання, що діагностуються в комплексі з основним захворюванням, відносно
якого виникли скарги Застрахованої особи
Страховик не забезпечує організацію надання та оплату медичних та інших послуг щодо діагностики та лікування
наступних захворювань та станів, а також станів, які етіологічно з ними пов’язані
Нозологічні форми
код за МКХ-10
Захворювання, що мають характер епідемій, в тому числі особливо небезпечні інфекції (A00;A01,A20,A22,A23, A24 тощо)
(відповідно до діючих наказів МОЗ України та визначень ВООЗ), при введенні комплексу
карантинних заходів ( за винятком ГРВІ та грипу)
Вугрова хвороба
L70
Демодекоз
В88.0
Вроджені аномалії та вади розвитку, спадкові та генетичні захворювання та стани, в тому числі
отримані під час пологів – дисплазія кульшових суглобів, кривошия, фімоз, Q00-Q99
синехії,клишоногість тощо
Психічні захворювання, психопатії, порушення мови, розлади сну, астено-депресивні стани, F00-F99
неврози
Синдром Паркінсона, хвороба Паркінсона
G20-G26
Професійні захворювання, згідно до переліку професійних хвороб, затвердженого КМУ,
відповідно до висновку уповноваженої установи
Гельмінтози та паразитарні захворювання (окрім дітей віком до 16 років)
B65-B83
Порушення потовиділення
L74.90
Класичні венеричні захворювання, інфекційні захворювання, що передаються статевим В96, А63.0
шляхом (до них відносяться: сифіліс, гонококова інфекція, хламідійна інфекція, шанкроїд,
пахова гранульома, трихомоніаз, гарднерельоз уреаплазма, мікоплазма, аногенітальні вірусні
герпеси, гострокінцеві папіломи
цитомегаловірусні інфекції, вагінальний кандидоз, бактеріальний вагіноз, лептотрихіоз,
уретрити, простатити даної етіології, невизначені хвороби, які також передаються статевим
шляхом)
Хронічних TORCH-інфекцій, а саме токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, інфекція P35-P39
вірусом краснухи, герпетична інфекція. Інфекція Епштейн-Бар вірусом, за винятком гострих
типових клінічних форм з первинними проявами хвороби (вітряна віспа, краснуха,
інфекційний мононуклеоз, оперізуючий лишай)
Мікози
B35-B49
Псоріаз
L40
Екземи
L20-L30
Атопічний дерматит
L20
Себорейний дерматит
L21
Будь-який вид Алопеції
L63
Гіперкератози
Оніходистрофія
Вітіліго
L80
Себорея будь-якого типу
L21
Короста
B86
Педікульоз
B85
Контагіозний молюск
B08.1
Гіпергідроз
R61
Кіста яєчника (окрім ускладнень-розрив та перекрут кісти), фіброаденоматоз, фіброміома
матки, невус, аденоми будь-якої локалізації;
Полікістоз яєчників
E28.2
Гіперпролактинемія
E22.1
Гіперандрогенія
E28.0
Порушення оваріально-менструального циклу
N91-N93
Дисфункція яєчників (надлишок естрогенів, андрогенів), Синдром виснаження яєчників,
гіперпролактінемія
Безпліддя: чоловіче, жіноче, первинне, вторинне; порушення репродуктивної функції
N97, N46
Еректильні дисфункції
N48.4
Сексуальні дисфункції
F52
Клімакс, клімактеричний синдром
N95.1
Цирозів печінки
K74
Гепатозів
K73
Гострих форм інфекційних гепатитів (за винятком гепатиту А)
B15-B19
Епілепсія, у т.ч. посттравматична
G40
Захворювання в період латентного, персистуючого перебігу, в тому числі персистуючі інфекції
Цукровий діабет, туберкульоз, злоякісні новоутворення

5.42.
5.43.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
6.30.
6.31.
6.32.
6.33.
6.34.
6.35.
6.36.
6.37.
6.38.
6.39.
6.40.
6.41.
6.42.
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6.43.
6.44.
6.45.

6.46.
7.
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.16.1.
7.16.2.
7.16.3.
7.16.4.
7.16.5.
7.17.

7.18.
7.19.
7.20.
7.21.

Доброякісні новоутворення, крім оперативного лікування в разі запалення, кровотечі,
травмування
Захворювання крові та кровотворних органі (в т.ч. імунодифіцитні розлади) за винятком
D50-D61; D63-D77
анемії, зумовленої гострою крововтратою
Варикозна хвороба нижніх кінцівок, крім гострих станів: гострий тромбофлебіт,
I83
флеботромбоз, тромбоз гемороїдальних вен, варикоцеле; геморой (крім гострого тромбозу та
гемороїдальної кровотечі)
Туговухість
H90-91
Страховик не організовує та не відшкодовує витрати на лікарські засоби:
КОД ЗА АТС
Медикаменти не призначені лікарем, а також ліки, придбані поза аптечною мережею України
або не зареєстровані МОЗ України;
Ферментна, гормональна, анти гормональна терапія (в т.ч. використання інсулінів) та інша
замісна терапія, лікарські засоби, що необхідні для запобігання прогресування захворювання
та виникнення рецидивів та ускладнень.
Відшкодування вартості двох і більше аналогічних препаратів, крім випадків, коли 1 (один)
препарат місцевої, а 2 (другий) препарат загальної дії. Дія даного пункту не поширюється на
випадки стаціонарного лікування;
Інгібитори фактору некрозу пухлин альфа
Антинеопластичні засоби
Інші засоби, що застосуються при деменції
Антитромботичні засоби для систематичного чи профілактичного застосування в
амбулаторних умовах (клопідогрель («плавікс»), тиклопідин, дабігатрат етексілат
(«продакса»), ксарелто (ривароксабан) та інші
Аналоги гонадотропін-рилізинг гормону
Імуностимулятори
Кислота урсодезоксихолева
Біологічно активні та харчові добавки, стимулятори загальної дії, загальнозміцнюючі засоби,
вітаміни, вітамінно-мінеральні комплекси, адаптогени, препарати оподатковувані ПДВ за
основною ставкою;
Пробіотики, пребіотики, еубіотики, бактеріофаги, вакцинація (терапевтична та профілактична,
окрім антирабічної та вакцинації проти правцю), імуномодулятори.
Ензими загальної дії (вобензим, флогензим, дистрептаза, серрата тощо)
Гомеопатичні, антигомотоксичні препарати;
Сольові розчини для зрошування слизових оболонок закордонного виробництва, засоби
догляду, косметологічні засоби, дезинфікуючі засоби;
Препарати з цитопротектерною дією:
гепатопротектори
хондропротектори (Хондроїтин сульфат; глюкозамін і хондроїтин сульфат
Бісфосфонати та інші засоби, що застосовуються при патологіях опорно-рухового апарату та
впливають на структуру і мінералізацію кісток
кардіопротектори
ангіопротектори
Препарати, які запобігають каменеутворенню та розчиненню вже існуючих каменів, сечових
конкрементів крім випадків призначення таких препаратів після проведеного оперативного
втручання в період дії Договору
Лікарські засоби, що впливають на метаболічні процеси, в тому числі із психостимулюючою
та ноотропною дією; антигіпоксичною, антиоксидантною дією, які поліпшують кровоток,
препарати, які замінюють синовіальну та сльозну рідини, тощо)
Препарати інгібітори фактору некрозу пухлин, моноклональні антитіла, гіполіпідемічні
препарати
Лікування препаратами-аналогами гонадотропін-рилізинг-гормону («Золадекс», «Диферелін»
тощо)
Психотропні, снодійні та заспокійливі засоби, в т.ч. які мають додаткову лікувальну дію
(наприклад, спазмолітичну)

L04AB
L01
N06D X
B01

L02A E
L03
A05A A02

M01A X25; M01A X55**
M05B A; M09;

G04B C

N06B X
С10

Даний Список виключень є невід’ємною частиною Договору добровільного медичного страхування.
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