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5.1. Предметом страхування є майнові інтереси Застрахованої 

особи, пов’язані зі збитками внаслідок відмови від 
заброньованої подорожі або дострокового її переривання 
відповідно до договору про надання туристичних послуг або 
іншого документа, який засвідчує умови туристичної 
подорожі.  

5.2. При укладенні договору страхування фінансових ризиків, 
пов’язаних з відміною або перериванням подорожі страхова 
сума встановлюється по узгодженню між сторонами на 
підставі розміру витрат, які Страхувальник здійснив для 
організації поїздки (придбання туристського продукту, 
оплата консульського збору, оплати заброньованого номеру 
готелю, апартаментів і т.п.), а також вартості квитків 
(авіаційних, залізничних і т.п.).   

5.3. У Договорі зазначається загальна страхова сума на всіх 
одночасно  Застрахованих осіб по цьому Договору. 

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

5.4.1. не більше ніж за 180 календарних днів до дати початку 
подорожі; 

5.4.2. 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, 
якщо інше окремо не узгоджено в договорі; 

5.4.3. на термін не менше 7 календарних днів до дати початку 
подорожі, якщо інше окремо не узгоджено в договорі; 
 

5.4.4. Договір на умовах цього розділу укладається із особами 
у віці до 80 років, поїздка яких починається із території 
України; 

5.4.5. При укладанні Договору для багаторазових поїздок, 
умова страхування фінансових ризиків поширюється 
лише на першу поїздку.  

5.5. 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 

 

 
 
 

 
 
 
5.1. The subject of insurance shall be the property interests of 

the Insured person relating to his/her losses caused by 
cancellation or interruption of the trip in accordance with the 
Travel service contract or another document stipulating 
travel conditions. 
 

5.2. When entering into an insurance contract for financial risks 
related to cancellation or interruption of travel, the insured 
amount is established by agreement between the parties 
based on the amount of expenses that the Insured has 
made for the organization of travel (purchase of a tourist 
product, payment of a consular fee, payment of the hotel's 
reservation number, apartments and t .p.), as well as the 
cost of tickets (aviation, railways, etc.). 

 
5.3. The Contract specifies the total Insurance Sum for all 

simultaneously Insured persons under this Contract. 
 
5.4. The Contract of Comprehensive Travel Insurance, that 

includes the option of voluntary trip cancellation or 
interruption insurance shall be concluded: 
 

5.4.1. not earlier than 180 calendar days before the departure 
date; 

5.4.2. can be concluded either with other types of insurance 
included in the comprehensive travel insurance, i.e. 
medical expenses insurance, accident insurance, 
public liability insurance or apart from them, unless 
otherwise agreed in the Contract; 
 

5.4.3. for the term of at least 7 calendar days before the 
departure date, unless otherwise separately agreed in 
the contract; 

5.4.4. shall be concluded with the persons under the age of 80, 
whose trip begins from the territory of Ukraine; 
 

5.4.5.   at the conclusion of the Contract for multiple trips, the 
condition of financial risks insurance applies only to the 
first trip. 
 
 

 

 



Застрахована особа була змушена скасувати подорож, а 
саме: 

5.5.1. 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 разом зі 
Страхувальником (Застрахованою особою) за одним 
договором комплексного страхування подорожуючих із 
умовою страхування фінансових ризиків; 

5.5.2. отримання травми або раптове захворювання, в тому 
числі на COVID-19, які вимагають амбулаторного 
лікування Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або 
супутника; 

5.5.3. отримання травми або раптове захворювання, в тому 
числі на COVID-19, які вимагають стаціонарного 
лікування Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або 
супутника; 

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

5.5.5. 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; 

5.5.6. необхідність участі Застрахованої особи у судовому 
процесі, якщо їй не було відомо про нього до дати 
бронювання подорожі; 

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

5.5.8. затримка видачі візи Застрахованій особі або члену її 
сім’ї, або супутнику, які здійснюють спільну подорож 
разом із Застрахованою особою; 

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

Договір страхування на умовах пунктів 5.5.7 - 5.5.9 укладається 
лише із резидентами України та діє за умов:  

 своєчасної подачі повного пакету необхідних документів 
у консульську установу на оформлення; 

 відсутності у Застрахованих осіб раніше отриманих 
відмов у видачі віз. 

5.5.10. 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; 

5.5.11. звільнення з роботи Застрахованої особи за ініціативою 
роботодавця, що відбулося після бронювання подорожі, 
при відсутності порушень чинного трудового  
законодавства з боку Застрахованої особи; 

5.5.12. 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;  

5.5.13. 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; 

5.6. Страховим випадком також є факт понесення 
Застрахованою особою збитків через раптове 
непередбачуване переривання подорожі, а саме дострокове 
повернення до країни постійного місця проживання, 

5.5. The insured accident is the fact of incurred losses by the 
Insured person due to the impossibility of travel due to a 
sudden, unpredictable and unintentional event that took 
place before the start date of the trip, and as a result of 
which the Insured person was forced to cancel the trip, 
namely: 
 

5.5.1. death of the Insured person, his/her family member or 
travel companion. The family members of the insured 
person under the terms of this Contract are: father, 
mother, husband/wife, children, siblings. The travel 
companion of the Insured is any third person who 
travels together with the Insured on the same route, 
lives in the same hotel or apartment with the Insured 
for the same period of time and is also insured under 
one Contract of Comprehensive Travel Insurance with 
the Insured (the Insured person), which is included trip 
cancellation or interruption insurance; 
 

5.5.2. trauma or sudden illness, including COVID-19, of the 
Insured person, his/her family member or travel 
companion that requires out-patient treatment; 

5.5.3. trauma or sudden illness, including COVID-19, of the 
Insured person, his/her family member or travel 
companion that requires in-patient treatment; 

5.5.4. destruction of the Insured person's property as a result 
of fire, natural disasters or illegal actions of third 
persons;  

5.5.5. theft or damage to the vehicle, owned by the Insured 
person, his/her family member or travel companion by 
which it is planned to make a booked trip, as a result of 
road traffic accident, natural disasters or illegal actions 
of third persons, thus becomes impossible to use it; 

 
5.5.6. participation of the Insured person in legal action in 

case if the Insured person was not informed of it before 
the moment of booking the trip; 

5.5.7. failure to obtain an entry visa by the Insured person, 
his/her family member or travel companion, 
accompanying the Insured person during the trip; 
 

5.5.8. delay in issuing visa to the Insured person, his/her 
family member or travel companion accompanying the 
Insured person during the trip; 

5.5.9. issuance of visa to the Insured person, his/her family 
member or travel companion for the term other than 
required to make a trip, thus it becomes impossible to 
make a booked trip; 

Insurance contract under paragraphs 5.5.7 - 5.5.9 apply only to 
the residents of Ukraine and in cases when: 
 the full package of required documents was submitted for 

registration to a consulate in due time;  
 the Insured persons were not previously denied an entry 

visas. 
5.5.10. theft of the Insured person’s, his/her family member’s 

or travel companion’s documents (tickets), passport, 
driving license or another documents, of which it was 
immediately notified to the police (Ministry of Internal 
Affairs authorities), thus it becomes impossible to 
make a trip; 

5.5.11. dismissal of the Insured person by the initiative of the 
employer when the trip is already booked on condition 
that labor laws were not violated by the Insured person; 
 

5.5.12. failure or inaction in work of machinery and other 
unforeseen technical problems with water transport 
(liner, motor ship) intended for making a booked and 
paid trip (cruise); 

 
5.5.13. cancellation of the trip as the result of missing a flight 

(train) from Ukraine for going on a paid trip as the result 
of accident, road traffic or another accident or 
breakdown of a vehicle (except for taxi) used by the 
Insured person to get to the airport (railway station), as 
well as the result of late arrival of flight (train), if it was 
also the part of the booked and altogether paid trip from 
the place of residence of the Insured person to the 
place of departure from Ukraine to abroad, provided 
that all requirements and recommendations of the 
carrier regarding the procedure and term of departure 
have been met; 
 
 



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

5.6.1. смерть, отримання травми або раптове захворювання, в 
тому числі на COVID-19, Застрахованої особи або члена 
сім’ї Застрахованої особи, що вимагає негайної її 
присутності; 

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

5.6.3. відмова у в’їзді в країну призначення Застрахованій 
особі, або члену її сім’ї представниками органів влади 
країни призначення, якщо така відмова мотивована 
підозрою органів влади країни подорожі на незаконну 
трудову міграцію таких осіб або підозрою наявності у них 
захворювання на COVID-19, якщо цей діагноз буде 
лабораторно підтверджений висновком ПЛР- тесту в 
Україні, який в свою чергу має бути пройдений не пізніше 
3 (трьох) днів після повернення до місця постійного 
перебування (проживання); 
 

5.6.4. 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. 

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

5.7.1. 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; 

5.7.2. 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.   

5.8. Виключення із страхових випадків і обмеження 
страхування. Не визнається страховим випадком 
скасування подорожі, якщо: 

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

5.8.2. причиною скасування або переривання подорожі є 
фобії, будь-які захворювання, в тому числі хронічні, 
психічні та інфекційні захворювання, трансплантація 
органів, імунодефіцитний стан, СНІД, новоутворення, які 
набуті особою (Страхувальником, Застрахованою 
особою, членом сім’ї, супутником) до дати укладання 
договору страхування, навіть якщо вони були виявлені 
вперше або проявлялися періодично; 

5.8.3. причиною скасування або переривання подорожі є події 
та страхові випадки, інші ніж вказані  у пунктах 5.5 – 5.7 
цього Договору. 

5.8.4. причиною скасування або переривання подорожі є 
перебування на самоізоляції, карантині, обсервації і т.п. 
без встановлення відповідного діагнозу (в тому числі 
COVID-19), який потребує вжиття вказаних заходів 

5.8.5. Події вказані в 5.5.1-5.5.11, які є підставою для 
скасування подорожі, сталися до або в день укладання 
договору страхування в частині страхування фінансових 
ризиків 

5.8.6. Події вказані в 5.5.1-5.5.11, які є підставою для 
скасування подорожі сталися після введення в Україні 
обмежувальних заходів (карантин, надзвичайний стан, 
воєнний стан, закриття кордонів, відміна рейсу і т.п.) які 
і так унеможливили здійснення подорожі. 

5.8.7. Виключенням зі страхування по страхуванню 
фінансових ризиків також є перебування 
Страхувальника (Застрахованої особи) на самоізоляції, 
карантині, обсервації і т.п. в країні подорожі. 

5.6. The insured accident is also the fact of incurred losses by 
the Insured person due to a sudden unforeseen interruption 
of the trip, namely, early return to the country of permanent 
residence, as a result of a sudden, unpredictable and 
unintentional event that took place during a tourist trip 
abroad, namely: 

5.6.1. death, accident injury or sudden illness, including 
COVID-19, of the Insured person or Insured person’s 
family member requiring his/her immediate presence; 

5.6.2. destruction of the Insured person's property as the 
result of fire, natural disasters or illegal actions of third 
persons;  

5.6.3. refusal of entry into the country of destination to the 
Insured person, his/her family member or travel 
companion if such a refusal is motivated by a suspicion 
of the authorities of the country of the travel in the 
illegal labor migration of such persons or a suspicion of 
having COVID-19 disease, if this diagnosis is 
laboratory confirmed by the conclusion of a PCR test 
in Ukraine, which, in its turn, must be passed no later 
than 3 (three) days after returning to the place of 
permanent residence; 

5.6.4. failure or inaction in work of machinery and other 
unforeseen technical problems with water transport 
(liner, motor ship) intended for making a booked and 
paid trip (cruise) that caused the interruption of the trip. 
 

5.7. The insured accident also shall be understood as a 
sudden unforeseen and accidental event which inflicted 
losses to the Insured person, namely: 
 

5.7.1. missing a flight (train) from Ukraine for going on a paid 
trip as the result of accident, road traffic accident or 
another accident or breakdown of a vehicle (except for 
taxi) used by the Insured person to get to the airport 
(railway station), as well as the result of late arrival of 
flight (train), if it was also the part of the booked and 
altogether paid trip from the place of residence of the 
Insured person to the place of departure from Ukraine 
to abroad, provided that all requirements and 
recommendations of the carrier regarding the 
procedure and term of departure have been met; 
 

5.7.2. delayed flight (train) arrival in Ukraine as a result of the 
accident, technical breakdown of the vehicle confirmed 
in written that caused a delay on the further internal 
transfer to the place of residence of the Insured person, 
if it was also the part of the booked and altogether paid 
trip directly to the place of residence of the Insured 
person; 

 
5.8. Exceptions to the insured accidents and limitations of 

insurance. The insured accident shall not be the subject to 
reimbursement in the following cases: 

5.8.1. trip was not recommended due to the Insured person's  
health problems; 

5.8.2. the reason for the  trip cancellation or interruption is 
phobias, any diseases, including chronic, mental and 
infectious diseases, organ transplantation, 
immunodeficiency state, AIDS, neoplasms which were 
acquired by a person (Insurant, Insured person, family 
member, travel companion) before the date of 
conclusion of the insurance contract, even if they were 
first discovered or appeared periodically; 

5.8.3. cancellation or interruption of the trip is caused by the 
events and insured accidents, which are not specified 
in item 5.5 – 5.7 of this Contract. 

5.8.4. the reason for the trip cancellation or interruption is to 
stay in self-isolation, quarantine, observation, etc. 
without establishing an appropriate diagnosis 
(including COVID-19), which requires the adoption of 
these measures; 

5.8.5. The events specified in 5.5.1-5.5.11, which are 
grounds for cancellation of travel, occurred before or 
on the day of conclusion of the insurance contract in 
terms of insurance of financial risks; 

5.8.6. The events specified in 5.5.1-5.5.11, which are 
grounds for trip cancellation, occurred after the 
restrictive measures in Ukraine (quarantine, state of 
emergency, martial law, closure of borders, 
cancellation of flights, etc.) that rendered travel 
impossible anyway 

5.8.7. An exception for insurance of financial risks is also the 



5.9. Строки дії договору страхування фінансових ризиків: 
5.9.1. Строком дії договору страхування фінансових ризиків в 

частині неможливості здійснення заброньованої 
подорожі (підпункти 5.5.1-5.5.13) є строк з 00 годин 00 
хвилин наступного дня від дати укладання цього 
договору до дати початку подорожі з врахуванням часу 
відправлення транспортного засобу на якому 
планувалося здійснити подорож.  

5.9.2. Строком дії договору страхування фінансових ризиків в 
частині переривання подорожі (підпункти 5.6.1-5.6.4) є 
строк від дати початку подорожі до дати її закінчення, 
якщо тривалість подорожі не більше 30 календарних 
днів. Якщо тривалість подорожі понад 30 календарних 
днів, строк страхування не може бути більшим перших 
30 календарних днів, якщо інше не обумовлено 
сторонами. 

5.9.3. Строком дії договору страхування фінансових ризиків в 
частині запізнення на рейс із України (підпункт 5.7.1.) є 
дата і час відправлення, які вказані в проїзних 
документах із аеропорту, залізничного або автовокзалу 
в Україні  до країни подорожі. 

5.9.4. Строком дії договору страхування фінансових ризиків в 
частині запізнення рейсу, на якому Застрахована особа 
прибула в Україну (підпункт 5.7.2.) є дата і час 
відправлення, які вказані в проїзних документах із 
аеропорту, залізничного або автовокзалу міста прибуття 
в Україні для подальшого внутрішнього переїзду до 
місця проживання Застрахованої особи. 

5.10. Дії Застрахованої особи в разі настання страхового 
випадку. 
5.10.1. При настанні події передбаченої п. 5.5.1-5.5.13, 5.6.1-

5.6.4, 5.7.1-5.7.2  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 такої події (дати відмови у видачі візи, початку 
захворювання, смерті, запізнення на літак тощо) 
повідомити про це Страховика електронною поштою 
на адресу info@eurotravelins.com.ua (цілодобово). 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. 

5.10.2. Протягом 30 календарних днів від дати настання 
страхового випадку , а саме події передбаченої п.5.5.1-
5.5.13, 5.6.1-5.6.4, 5.7.1-5.7.2 яка стала причиною 
відмови від подорожі або її переривання (неотримання 
візи або іншої причини відмови від запланованої 
подорожі, переривання подорожі чи запізнення на рейс) 
надати Страховику заяву про виплату страхового 
відшкодування. У заяві мають бути вказані причини та 
обставини страхової події, назва, адреса та реквізити 
суб’єкта бронювання послуг та постачальників послуг 
для поїздки, дата виїзду, вартість подорожі, сума 
сплачених за подорож коштів та додані всі необхідні 
документи, які обґрунтовують причину настання 
страхового випадку, суму сплачених коштів та розмір 
завданого збитку.  

5.10.3. 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. 

5.11. Витрати, які відшкодовуються Страховиком: 
5.11.1. Страхувальнику 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.  

5.11.2. Для резидентів України страхове відшкодування 
виплачується в гривнях. 

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

stay of the Insurant (Insured Person) in self-isolation, 
quarantine, observation, etc., in the country of travel. 

5.9. Terms of the contract of trip cancellation or interruption  
insurance: 

5.9.1. The period of validity of the financial risk insurance 
contract in part of trip cancellation (items 5.5.1-5.5.13) 
is the period from 00 hours 00 minutes of the next day 
from the date of the conclusion of this contract to the 
date of the start of the trip, taking into account the 
departure time of the vehicle on which the booked trip 
was planned to carry out; 

5.9.2. The term of insurance in part of trip interruption (items 
5.6.1-5.6.4) is the period from the date of the beginning 
if the trip till the date of its expiration, if the duration of 
the trip is not more than 30 calendar days. If the travel 
lasts more than 30 calendar days, the insurance period 
cannot exceed the first 30 calendar days, unless 
otherwise agreed by the parties. 
 

5.9.3. The term of insurance in part of travel delay (item 
5.7.1.) is the date and time of departure, specified in 
travel documents from the airport, railway or bus 
station in Ukraine to the country of travel destination.  

 
5.9.4. The term of insurance in part of delay of the flight on 

which the Insured person arrived to Ukraine (item 
5.7.2) is the date and time of departure, specified in 
travel documents from the airport, railway or bus 
station in Ukraine for the further internal transfer to the 
place of residence. In case of the insured accident, the 
Insured person shall act as follows: 

5.10. In case of the insured accident, the Insured person 
shall act as follows: 

5.10.1.  Upon the occurrence of the event envisaged in clause     
5.5.1-5.5.13, 5.6.1-5.6.4, 5.7.1-5.7.2  as a result of which 
made a decision to cancel or interrupt the trip,  the Insured 
person or a person representing his/her interests, is obliged 
within 24 hours from the moment of onset such an event 
(the date of refusal to issue a visa, the beginning of the 
disease, death, delay in the plane, etc.) to notify the Insurer 
about it by e-mail to info@eurotravelins.com.ua (round the 
clock). In case of failure to comply with the terms of the 
notification, to substantiate it in writing. The application must 
indicate the nature and circumstances of the insurance 
event, the name, address and details of the tourist activity 
that organized the trip, the date of departure, the cost of 
travel, the amount of funds paid to the subject of tourism 
activity, the address and telephone number of the Insured. 

 
5.10.2. Within the period of 30 days since the date of the insured 

accident namely the events provided in p.p. 5.5.1.-5.5.13, 
5.6.1-5.6.4, 5.7.1-5.7.2  which caused the refusal of the trip 
or its interruption (failure to obtain a visa or other reasons of 
cancellation of the planned trip, interruption of the trip or 
being late for flight (train)) the Insurant (Insured person) 
should submit the written claim to the Insurer. In the claim 
should be specified the reasons and circumstances of the 
insured event, the name, address and details of the trip and 
booking service providers, date of departure, the cost of the 
trip, the amount paid for the trip, also all necessary 
documents confirming the cause of the insured event, the 
amount paid and the amount of loss should be attached. 

 
 
5.10.3. In case of death of the Insured person, the heir shall 

provide the Insurer the written claim within the period of 30 
days since the date of accepting succession together with 
all necessary documents that substantiate reasons of the 
insured event and amount of losses 

 
5.11. Expenses that shall be reimbursed by the Insurer: 

 
5.11.1. The Insurer shall reimburse to the Insurant for that part of 

his assets that is included into insured sum and not 
returned by the travel service providers in accordance 
with the rates of penalties stated by them. The amount 
of insurance compensation cannot exceed the sum 
insured in UAH, calculated on the date the Contract 
conclusion. 

5.11.2. For the residents of Ukraine the insurance compensation 
shall be paid in UAH. 

5.11.3. For foreign residents of Ukraine the insurance 
compensation shall be calculated on the base of the 
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5.11.4. При скасуванні подорожі (підпункти 5.5.1 – 5.5.13 
Договору) сума страхового відшкодування 
розраховується як різниця між фактично понесеними 
витратами Страхувальника (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. 

5.11.5. При достроковому перериванні подорожі (підпункти 
5.6.1 – 5.6.4 Договору) сума страхового відшкодування 
розраховується як різниця між фактично понесеними 
витратами Страхувальника (Застрахованої особи) 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 
Страхувальника (Застрахованої особи), пов'язаний із 
перериванням подорожі, економічним класом та в 
межах невикористаної частини страхової суми. 

5.11.6. У випадку запізнення Страхувальника (Застрахованої 
особи) на рейс із України (підпункт 5.7.1 Договору), 
Страховик здійснює компенсацію обґрунтованих витрат 
Застрахованої особи на проживання, харчування та 
проїзд до іншого аеропорту (вокзалу) у сумі до 200 
EUR/USD. 
 

5.11.7. У випадку запізнення рейсу, на якому Страхувальник 
(Застрахована особа) прибула в Україну (підпункт 5.7.2 
Договору), 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/USD. 

 
5.11.8. Сума страхового відшкодування не може бути більше 

суми понесених витрат та в рамках визначеної в 
договорі страхової суми. 

5.11.9. Із суми страхового відшкодування утримується 
франшиза у розмірі 10%, якщо інше не визначено 
Договором. 

5.12. Умови здійснення страхової виплати. Страховик 
здійснює страхову виплату Страхувальнику (Застрахованій 
особі) на підставі наступних документів: 

 заява Страхувальника (Застрахованої особи) 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 
Страхувальником 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 Страхувальника (Застрахованої особи); 

 документи від постачальника послуг, зокрема від 
транспортних підприємств, консульств, готелю та інших 
організацій, послуги яких були замовлені та оплачені 
для Страхувальника (Застрахованої особи), що 
підтверджують штрафні санкції внаслідок скасування 
подорожі; 

 документи від суб’єкта туристичної діяльності або 
іншого постачальника послуг для заброньованої 
подорожі, щодо суми коштів повернутої Страхувальнику 
(Застрахованій особі)  внаслідок скасування подорожі; 

 документ, що посвідчує особу Страхувальника 
(Застрахованої особи) (у випадку смерті – спадкоємця) 
та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 
номера;  

 у разі скасування або переривання заброньованої 
подорожі внаслідок страхових випадків із членами сім’ї 
або супутниками Страхувальника (Застрахованої 
особи), надаються копії документів, що підтверджують 
родинні зв’язки Страхувальника (Застрахованої особи) 
та особи, в наслідок події з якою скасовується подорож 
(якщо така особа не є Застрахованою особою), копії 
договорів комплексного страхування, проїзних 

sum insured in UAH and converted into EUR/USD at 
the rate of the NBU applicable on the date of the 
insured event. 

5.11.4. In case of trip cancellation (p. 5.5.1.-5.5.13 of the 
Contract) the amount of insurance compensation shall 
be calculated as the difference between actual costs of 
travel services incurred by the Insurant (Insured 
person), including travel tickets, prepaid 
accommodation, etc., and the sum returned by travel 
service providers in accordance with the rates of 
penalties stated by travel service providers.  

 
5.11.5. In case of interruption of the trip (item 5.6.1-5.6.4 of the 

Contract) – the sum of insurance compensation shall 
be calculated as the difference between actually 
incurred losses of the Insurant (Insured person) related 
to the booking of the package of travel services, 
including travel documents, advance payment for 
accommodation etc, and cost of the consumed travel 
services. The Insurer shall also reimburse for 
additional expenses related to return trip of the 
Insurant (Insured person) connected with trip 
interruption in economy class and within the unused 
part of the insured sum.  
 

5.11.6. In the event the Insurant (Insured person) is late for the 
flight (train) from  Ukraine (item 5.7.1. of the Contract), 
the Insurer shall reimburse for the reasonable 
expenses of the Insured person connected with 
accommodation, nutrition and transfer to the next 
airport (railway station) in the amount of 200 
EUR/USD; 
 

5.11.7. In case of late arrival of flight (train), on which the Insurant 
(Insured person) arrived to Ukraine (item 5.7.2 of the 
Contract), resulting in the Insurant being late for the 
further paid transfer directly to the permanent place of 
residence, the Insurer shall reimburse for the 
reasonable expenses of the Insured person connected 
with accommodation, nutrition and transfer to the 
permanent place of residence in the amount of 100 
EUR/USD;  

5.11.8. The amount of insurance compensation cannot exceed 
the amount of expenses incurred and must be within 
the limits of the insurance sum specified in the contract 

5.11.9. Deductible making up 10% shall be deducted from the 
amount of insurance compensation, unless otherwise 
provided in the Contract. 

5.12. Terms and conditions of insurance payment. The 
Insurer shall make insurance payment to the Insurant 
(Insured person) on the basis of the following documents: 

 the Insurant’s (Insured person’s) claim for insurance 
compensation; 

 travel service contract with the travel service provider 
or other provider of services for the booked trip; 

 checks, receipts that prove payment by the Insurant of 
the cost of booked travel services; 

 documents issued by the travel service provider or 
other provider of services for the booked trip that 
confirm the booking and payment for services provided 
to the Insurant (Insured person); 

 documents from a service provider, in particular, from 
transport companies, consulates, hotels and other 
organizations, whose services were ordered and paid 
for the Insurant (Insured person), confirming penalties 
due to travel cancellation; 

 documents issued by the travel service provider or 
other provider of services for the booked trip 
concerning the amount returned to the Insurant 
(Insured person) as the result of cancellation of the trip; 

 document certifying the identity of the Insurant (Insured 
person) (in case of death – heir) and a copy of the 
identification code certificate; 

 in case of cancellation or interruption of the booked trip 
due to the insured events with the family members or 
companions of the Insurant (Insured person), the 
copies of documents confirming kinship of the Insurant 
(Insured person) and the person with whom the insured 
event has happened (if such a person is not the 
Insured person), copies of comprehensive travel 
insurance contracts, travel documents, vouchers etc. 
of travel companions who were supposed to 
accompany the Insured person in the trip; 



документів, ваучерів і т.п. супутників, що мали 
здійснювати спільну із Застрахованою особою подорож; 

 додатково до вищезазначених документів 
Страхувальник (Застрахована особа) зобов’язаний 
надати Страховику документи, відповідні страховому 
випадку, що вказані у підпунктах 5.12.1 – 5.12.10 

5.12.1. у разі скасування або переривання Страхувальником 
(Застрахованою особою) заброньованої подорожі 
внаслідок травми, захворювання, смерті Застрахованої 
особи або членів її сім’ї, або супутників (підпункти 5.5.1 
– 5.5.3  та підпункту 5.6.1 Договору): 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;  

5.12.2. у разі скасування або переривання заброньованої 
подорожі внаслідок знищення нерухомого майна 
Страхувальника (Застрахованої особи) (підпункти 5.5.4 
та 5.5.2 Договору): 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;  

5.12.3. у разі скасування або переривання заброньованої 
подорожі внаслідок викрадення або пошкодження 
транспортного засобу (ТЗ), на якому планувалося 
здійснення заброньованої подорожі (підпункт 5.5.5 
Договору): технічний паспорт на ТЗ, протокол про ДТП 
та довідка з відповідного  підрозділу Національної 
поліції України 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; 

5.12.4. у разі скасування заброньованої подорожі внаслідок 
виклику Страхувальника (Застрахованої особи) до суду 
(підпункт 5.5.6 Договору): судова повістка; 

5.12.5. у разі скасування заброньованої подорожі внаслідок 
неотримання, затримки у видачі в’їзної візи або 
переривання подорожі внаслідок відмови у в’їзді у країну 
призначення Страхувальника (Застрахованою особою) 
або ким-небудь із членів її сім’ї чи супутників 
Страхувальника (Застрахованої особи) під час подорожі  
(підпункти 5.5.7 - 5.5.9 та 5.6.3 Договору): 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, довідка від лікаря про встановлення діагнозу 
з додавання лабораторно підтвердженого висновку, інші 
документи, що підтверджують факт настання 
відповідної страхової події; 

5.12.6. у разі викрадення документів, відсутність яких не 
дозволяє здійснити подорож, (підпункт 5.5.10 Договору): 
копія заяви в органи МВС та витяг з ЄРДР; 

5.12.7. у разі звільнення Страхувальника (Застрахованої особи) 
з роботи за ініціативою роботодавця (підпункт 5.5.11 
Договору): копії наказу про повідомлення про звільнення 
та наказу про звільнення, копію трудової книжки; 

5.12.8. у разі скасування або переривання заброньованої 
подорожі внаслідок збою, відмови в роботі машинного 
обладнання та інших непередбачених технічних 
несправностей, із засобом водного транспорту (підпункт 
5.5.12 та 5.6.4 Договору): офіційне повідомлення та/або 
довідка оператора круїзу. 

5.12.9. у разі скасування заброньованої подорожі внаслідок 
запізнення Страхувальника (Застрахованої особи) на 
рейс із України (підпункти 5.5.13 та 5.7.1 Договору): 
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. 

5.12.10. у разі запізнення рейсу, на якому Страхувальник 

 in addition to the above mentioned documents, the 
Insurant (Insured person) should provide the Insurer 
with the documents corresponding to the insured 
accident mentioned in the items 5.12.1 – 5.12.10; 

5.12.1. in case of cancellation or interruption by the Insurant 
(Insured person) of the booked trip as a result of 
trauma, illness, death of the Insured person or his/her 
family member or travel companion (items 5.5.1 – 5.5.3 
and item 5.6.1 of the Contract): official certificate of 
trauma (illness, treatment) issued by the medical 
institution and medical prescriptions, copies of the 
documents that prove kinship of the Insured person 
and person, as a result of disease of which the trip was 
cancelled (if such person is not the Insured person), 
copies of comprehensive travel insurance contracts of 
travel companions who were supposed to accompany 
the Insured person in the trip. In case of death of the 
person – the certificate of death and copy of the 
certificate of inheritance shall be provided to the 
Insurer. 

5.12.2. in case of cancellation or interruption by the Insurant 
(Insured person) of the booked trip as a result of 
destruction of the Insurant’s (Insured person’s) 
property (item 5.5.4 and 5.5.2 of the Contract): property 
title documentation, standard certificate issued by 
relevant authorities depending on the nature of the 
insured accident (law enforcement bodies, Ministry of 
Emergency Situations, emergency services, 
communal services, seismological services etc.) that 
proves the fact of the insured accident and the list of 
damaged or destroyed property;  

5.12.3. in case of cancellation or interruption of the booked trip 
as a result of theft or damage to the vehicle, by which 
it was planned to make a booked trip (item 5.5.5 of the 
Contract): registration certificate on vehicle, accident 
report and certificate from the responsible unit of the 
National Police of Ukraine or certificate about the 
stated event (MES, emergency services, communal 
services, seismological services etc.), confirming the 
fact of the insured event, and a list and description of 
the damage from the technical service station; 

5.12.4. in case of cancellation of the booked trip as a result of 
summon to the court of the Insurant (Insured person) 
(item 5.5.6 of the Contract): subpoena; 

5.12.5. in case of cancellation of the booked trip due to non-
receipt, delay in issuing an entry visa by the Insurant 
(Insured person) or any of his family members or travel 
companions of the Insurant (Insured person) or trip 
interruption due to refusal to enter the country of 
destination for the Insurant (Insured person) or any of 
his family members or travel companions of the 
Insurant (Insured person)  (items 5.5. 7 - 5.5.9 and 
5.6.3 of the Contract): an official refusal to issue a visa 
from a consular post (if such a document was issued), 
a certificate on the date of receipt of the visa, a copy of 
the passport with a stamp on the refusal to issue a visa 
or on the refusal to enter the country of destination, 
presenting the original of this passport, a certificate 
from a doctor about a diagnosis with the laboratory-
confirmed conclusion, other documents confirming the 
occurrence of the relevant insurance event; 

5.12.6. in case of theft of documents, that caused the cancellation 
of the trip (item 5.5.10 of the Contract): copy of the 
statement to the police and certificate confirming the 
initiation of proceedings; 

5.12.7. in case of dismissal of the Insurant (Insured person) by 
the initiative of the employer (item 5.5.11 of the 
Contract): copy of the dismissal notice and the order 
on dismissal, copy of a workbook; 

5.12.8. In case of cancellation or interruption of the trip as a result 
of failure or inaction in work of machinery and other 
unforeseen technical problems with water transport 
(liner, motor ship) (items 5.5.12 and 5.6.4 of the 
Contract): official notice and/or certificate from the 
cruise operator. 

5.12.9. in case of cancellation of the booked trip as a result of the 
Insurant (Insured person) being late for the flight (train) 
from Ukraine (item 5.5.13 and 5.7.1 of the Contract): 
certificate issued by the carrier that indicated the 
reasons of delay, travel documents, accident 
certificate, certificate of a road traffic accident, checks, 
receipts, etc., grounding additional expenses of the 
Insured person.  



(Застрахована особа) прибув(ла) в Україну (підпункт 
5.7.2 Договору): 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. 

5.12.11. З урахуванням обставин події, що відбулась, Страховик 
має право вимагати додаткові документи для 
підтвердження факту та обставин настання страхового 
випадку, а також визначення розміру страхової виплати. 

5.13. Розірвання договору комплексного страхування 
подорожуючих (полісу) в частині страхування фінансових 
ризиків за ініціативою Страхувальника можливе не менше, 
ніж за 7 діб до дати закінчення строку дії договору 
страхування фінансового ризику. 

5.14. Для розірвання договору комплексного страхування 
подорожуючих (полісу) в частині страхування фінансових 
ризиків Страхувальник зобов’язаний подати Страховику 
письмову заяву із зазначенням причини розірвання. До 
заяви додаються: 

 Оригінал договору комплексного страхування (полісу); 
 Копія закордонного паспорта; 
 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; 
 Документи, що підтверджують оплату страхової премії. 

5.15. Після розірвання договору комплексного страхування 
подорожуючих (полісу) Страхувальнику повертається 
частина страхової премії, пропорційна кількості днів, яка 
залишилася від дати розірвання до дати початку подорожі.  

5.12.10. in case the Insurant's (Insured person's) flight(train) to 
Ukraine is delayed (item 5.7.2 of the Contract): travel 
documents; certificate issued by the carrier that 
indicates the time and reason of delay of the flight 
(train); checks, receipts etc. grounding additional 
expenses of the Insured person. 

5.12.11. Taking into account the circumstances of the event that 
took place, the Insurer has the right to require 
additional documents to confirm the fact and 
circumstances of the occurrence of the insured event, 
as well as to determine the amount of insurance 
payment. 

5.13. Termination of the comprehensive travel insurance 
contract (policy) in terms of financial risk insurance on the 
initiative of the Insured is possible not less than 7 days 
before the date of expiry of the contract of financial risk 
insurance (before the trip) in the part of the cancellation of 
the trip. 

5.14. For termination of the contract of comprehensive travel 
insurance (policy) in terms of financial risk insurance the 
Insured shall submit to the Insurer a written notice 
indicating the reasons for termination. The notice shall 
include: 

 Original of the comprehensive travel insurance 
contract (policy); 

 Copy of travel passport; 
 Copy of identification code certificate; 
 Document confirming the payment of insurance 

premium. 
5.15. After the termination of the contract of comprehensive 

travel insurance (policy) the Insured shall receive back the 
insurance premium in amount proportional to the number 
of days remaining from the date of termination to the date 
of departure. 
 


