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Шановний спілчанине!

Повідомляємо Вам про те, що з 01 грудня 2009 року Ви 
застраховані від нещасних випадків.

Профспілка і в подальшому здійснюватиме громадський 
контроль за створенням безпечних умов праці, але не
щасний випадок може статися з ким завгодно і де завгод
но. А це тягне за собою фінансові витрати.

З метою додаткового соціального захисту своїх членів наша 
Профспілка уклала на Вашу користь договір про страхуван
ня від нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом. 
Відтепер усі члени Профспілки залізничників і транспорт
них будівельників України застраховані ЗАТ «Європейське 
туристичне страхування». Цей договір було укладено 
завдяки співробітництву нашої профспілки та компанії 
«DЕVK» — Німецького залізничного страхування.

Ця послуга надається тільки членам нашої профспілки. 
Вона не потребує додаткових платіжних зобов’язань, 
сплату страхових внесків за договором бере на себе 
профспілка.

Якщо стався нещасний випадок, пов’язаний з виробниц
твом, Вам необхідно звернутися до профспілкового комі
тету Вашого підприємства (структурного підрозділу) або 
до територіального (дорожнього) комітету Профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України. Усе 
подальше оформлення матеріалів для отримання стра
хової виплати здійснюється за допомогою представників 
Профспілки.

З повагою 

Голова профспілки залізничників 
і транспортних будівельників  
України   В.М. ТКАЧОВ

Голова Дорожньої  
профспілкової організації  
Південної залізниці   В.М. ГРАНОВСЬКИЙ
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СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО

Згідно з умовами укладеного Групового договору 
страхування №0011109 із Профспілкою залізничників і 
транспортних будівельників України страхова компанія  
ЗАТ «Європейське туристичне страхування» за участю  
компанії «DЕVK» – Німецького залізничного страхування  
надає страховий захист від нещасних випадків, пов’язаних 
з виробництвом, для членів Профспілки.

Основні умови Групового договору страхування:
Початок 
страхування

00 годин 00 хвилин 01 грудня 2009 року

Страхові 
виплати

500 грн. – у випадку тимчасової втрати 
працездатності до 1 місяця;

1000 грн. – у випадку тимчасової втрати 
працездатності до 2 місяців;

1500 грн. – у випадку тимчасової втрати 
працездатності до 3 місяців;

2000 грн. – у випадку тимчасової втрати 
працездатності до 4 місяців і по
над;

7000 грн. – у випадку часткової втрати пра
цездатності й одержанні інвалід
ності ІІІ групи;

9000 грн. – у випадку часткової втрати пра
цездатності й одержанні інвалід
ності ІІ групи;

10000 грн. – у випадку втрати працездатності 
й одержанні інвалідності І групи;

12000 грн. – у випадку смерті.

Застраховані 
Особи

Застрахованими Особами від нещасних ви
падків є всі працюючі члени Профспілки заліз
ничників і транспортних будівельників Украї
ни, що  сплачують членські внески у встанов
леному порядку.

DEVK Німецьке 
Залізничне Страхування

                               Гизелер Ф.

Голова правління

ЗАТ «Європейське 
туристичне страхування»

                          Бойчин М.М.

Голова правління
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ВИТЯГ
Із Групового Договору страхування від нещасних 
випадків, пов’язаних з виробництвом, для членів 
Профспілки залізничників і транспортних будівельників 
України

1. Предмет договору
1.1. Застрахованими Особами від нещасних випадків є 

працюючі члени Профспілки залізничників і транс
портних будівельників України (далі – Профспілка), 
що сплачують членські внески у встановленому по
рядку. 

2. Страховий захист
2.1. Страховим випадком за умовами Договору є нещас

ний випадок із Застрахованою Особою, пов’язаний з 
виробництвом і оформлений актом форми Н-1, з 
настанням якого виникає обов’язок Страховика здійс
нити страхову виплату Застрахованій або іншій третій 
особі.
В якості нещасного випадку розглядаються обме
жені в часі події або раптовий вплив на працівника 
небезпечного виробничого фактора або середови
ща, які трапилися в процесі виконання ним трудо
вих обов’язків, у результаті яких заподіяно шкоди 
здоров’ю або настала смерть.

3. Умови здійснення страхової виплати
Страхова виплата внаслідок нещасного випадку здій
снюється Страховиком відповідно до правил і умов да
ного Договору. Одноразова страхова виплата становить 
суму в розмірі:
а) 500 грн. – у випадку тимчасової втрати працездат

ності до 1 місяця;
б) 1000 грн. – у випадку тимчасової втрати працездат

ності до 2 місяців;
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в) 1500 грн. – у випадку тимчасової втрати працездат
ності до 3 місяців;

г) 2000 грн. – у випадку тимчасової втрати працездат
ності до 4 місяців і понад;

ґ) 7000 грн. – у випадку часткової втрати працездат
ності й одержанні інвалідності ІІІ групи;

д) 9000 грн. – у випадку часткової втрати працездат
ності й одержанні інвалідності ІІ групи;

е) 10000 грн. – у випадку втрати працездатності й одер
жанні інвалідності І групи;

э) 12000 грн. – у випадку смерті.
3.1. Страхова виплата здійснюється Застрахованій Особі 

або її довіреній особі або, у випадку смерті, Вигодо
набувачу.

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ
4.1. За даним Договором страховими випадками не ви

знаються й страхова виплата не здійснюється внаслі
док таких подій: 

а) навмисних дій Застрахованих Осіб або Вигодонабу
вачів, спрямованих на настання страхового випадку;

б) злочинних або навмисних дій Застрахованих осіб, 
його представників або третіх осіб, спрямованих на 
настання страхового випадку;

в) керування Застрахованою особою транспортним 
засобом у стані алкогольного або наркотичного 
сп’яніння або передача Застрахованою Особою керу
вання транспортним засобом особі, що перебуває у 
стані алкогольного або наркотичного сп’яніння і/або 
не має водійського посвідчення відповідної категорії,

г) самогубства або спроби самогубства Застрахованої 
Особи, за винятком випадків, коли Застрахована 
Особа була доведена до такого стану протиправними 
діями третіх осіб;

ґ) смерті або нещасного випадку внаслідок професій
них або хронічних захворювань.
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При цьому до навмисних дій прирівнюються дії (без
діяльність), за яких можливі витрати очікуються з 
досить великою ймовірністю й свідомо допускаються 
винною особою.

4.2. Відповідно до даного Договору Страховиком не від
шкодовуються:

а) упущена вигода Застрахованої Особи або Вигодона
бувача;

б) моральна шкода, нанесена Застрахованій Особі або 
Вигодонабувачу. 

4.3. Випадок не визнається страховим, якщо визнається 
недійсним відповідно до законодавства України.

5. Порядок дій при настанні страхового випадку
При настанні нещасного випадку необхідно негайно 
звернутися за медичною допомогою.

У разі настання страхового випадку для отриман-
ня страхової виплати необхідно звернутися до 
профспілкового комітету Вашого підприємства 
(структурного підрозділу) або до територіального 
(дорожнього) комітету Профспілки залізничників і 
транспортних будівельників України. Усе подаль-
ше оформлення матеріалів для отримання страхо-
вої виплати провадиться за допомогою представ-
ників Профспілки.
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Потрібну інформацію Ви можете 
отримати за телефонами:

Дорпрофсож Південної залізниці 

Тел. залізн. 4-33-74, 
міський 057-724-33-74
залізн. 4-31-16,  
міський 057-724-21-16

Харківський терком профспілки
Тел. залізн. 4-31-22, 
міський 057-724-31-22

Сумський терком профспілки
Тел. залізн. 4-41-44, 
міський 0542-22-35-62

Куп’янський терком профспілки
Тел. залізн. 4-16-70, 
міський 05742- 4-16-70

Полтавський терком профспілки
Тел. залізн. 33-14, 
міський 0532-51-33-14



ЗАТ «Європейське туристичне страхування»
вул. Спаська, 5, оф. 15
04071, г. Київ, Україна
Тел.. 8 (044) 220 00 07
Факс: 8 (044) 569 84 11
e-mail: info@erv.kiev.ua


