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Мошенничество 
 - Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием. 

 Ст 190 УК Украины 

  

 Мошенничество в страховании жизни и в личном страховании можно разделить на две 
части: 

 мошенничество со стороны страховых компаний или страховых посредников – 
преступления в отношении клиентов, 

 мошенничество со стороны Страхователей, Застрахованных лиц или 
Выгодоприобретателей - преступления в отношении СК и добросовестных клиентов. 

 

  



«НЕТ, МНЕ НЕ НУЖНО СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ. Я 
ХОЧУ, ЧТОБЫ РОДСТВЕННИКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

РАССТРОИЛИСЬ, КОГДА Я УМРУ!» 



Страхование жизни, мошенники, 
злодеи… 



Страховые случаи 

Риски 

Смерть Дожитие 

Хирургия 

Инвалидность 

Травмы/Несчастный 
случай 

Критические 
заболевания 



Мошенничество при страховании жизни на 
случай смерти 

 Убийств, уголовное преступление; 

 Инсценировка смерти застрахованного лица: 

 инсценировки смерти застрахованного лица вследствие фальсификации документов,  

 инсценировки смерти застрахованного с использованием трупа другого человека, 

  инсценировки исчезновения в результате несчастного случая,  

 другие случаи. 

  
 



Мошенничество при страховании жизни от несчастного 
случая (травма, инвалидность) 

 Фальсификации документов, удостоверяющих факт несчастного случая, 

 Инсценировки страхового события путем обмана работников медицинских учреждений, 

 Инсценировки страхового события по сговору с работниками медучреждений, 

 Заключения договора страхования после случившегося несчастного случая. 

 Умышленного причинения вреда здоровью (членовредительство) 

 Заключение договора в нескольких страховых компаниях. 

 

 



«Все само срослось!» 



Мошенничество при страховании жизни на случай 
болезни  (критическое заболевание, хирургия, 

инвалидность) 

 Фальсификации документов, удостоверяющих факт болезни, 

 Инсценировки страхового события по сговору с работниками медучреждений, 

 Заключения договора страхования после постановки диагноза и сокрытие фактов на момент 
заключения договора. 

 Заключение договора в нескольких страховых компаниях. 



Превентивные меры 

 Страховую компанию должен настораживать сомнительный страховой интерес у 
страхователя. 

 Разумное ограничение страховых сумм . 

 Внимательное рассмотрение документов при приеме на страхование. 

 Тщательная проверка всех документов, предъявляемых при обращении за выплатой.  

 Тесное сотрудничество с медицинскими учреждениями на всех этапах рассмотрения 
медицинских документов. 



Закон України "Про страхування" 
Постанова ВР  

N 86/96-ВР від 07.03.96, ВВР, 1996  

Стаття 25. Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхового відшкодування.  
 
Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором 
страхування на підставі заяви страхувальника (його правонаступника  
або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається 
страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком. 
…. 

 У разі необхідності страховик або Моторне (транспортне) страхове бюро можуть робити запити про відомості, 
пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, 
установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також можуть самостійно 
з'ясовувати причини та обставини страхового випадку. 
  
Підприємства, установи та організації зобов'язані надсилати відповіді страховикам та Моторному (транспортному) 
страховому бюро на запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною 
таємницею. При цьому страховик та Моторне (транспортне) страхове бюро несуть відповідальність за їх 
розголошення в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.  
 



Заявление на страхование 

2. Я не заперечую проти подання Страховиком запитів до лікарів, медичних 
закладів або інших осіб, що мають додаткову інформацію про стан мого 
здоров’я. Я не заперечую проти надання повної інформації щодо стану мого 
здоров’я лікарями або медичними закладами, до яких я звертався(лася), а 
також іншими особами, які мають відповідні відомості. 
3. Я проінформований, що Страховик має право відмовити у здійсненні 
страхової виплати у разі: подання свідомо неправдивої та/або неповної 
інформації у цій Заяві або про факт та/або обставини настання страхового 
випадку; створення перешкод Страховику у з’ясуванні обставин, характеру 
та наслідків страхового випадку. 



Спасибо за внимание! 


