ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ / INSURANCE PROGRAM
Страхування медичних витрат

Medical Expenses Insurance

Ліміти /
Liability limits

Програма B - включає в себе умови Програми А

Program B - includes Program А

1

швидка (невідкладна) допомога на місці виклику

first (emergency) aid in place of event

100%

2

лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах

medical service and out-patient-policlinic treatment

100%

3

стаціонарне лікування

in-patient treatment

100%

4

оплата вартості експрес-тестування та лабораторних
досліджень на COVID-19 призначених лікарем в разі
наявності ознак захворювання, що підтверджується
відповідним медичним звітом, а також амбулаторного та
стаціонарного лікування Застрахованої особи на COVID-19

payment of the cost of COVID-19 rapid testing, COVID19 laboratory tests, prescribed by the doctor in the
presence of signs of the disease, as evidenced by the
relevant medical report, as well as outpatient and
inpatient treatment of the Insured person COVID-19

100%

5

оплата вартості медикаментів, призначених для
невідкладного лікування, або компенсація витрат у разі
самостійного придбання в аптеці призначених лікарем
медикаментів

payment for medicines used for emergency medical
treatment or compensation of expenses in the event of
self-purchase of medicines prescribed by the doctor

100%

6

невідкладна стоматологічна допомога

urgent dental health service

7

послуги з транспортування потерпілої Застрахованої особи
до лікувального закладу, якщо стан здоров’я Застрахованої
особи не дозволяє пересуватися самостійно

transportation of the injured Insured person to the
medical establishment in cases when the Insured person
is unable to move by him/herself

100%

8

оплата лікування Застрахованої особи у стаціонарі строком
до 15 діб після закінчення періоду страхування

payment for in-patient treatment of the Insured in
hospital during up to 15 days after the end of period of
insurance

100%

9

транспортування та медичний супровід Застрахованої особи,
що знаходиться на стаціонарному лікуванні, в країну
постійного проживання

transportation and medical accompaniment of the
Insured person, which is on in-patient care, from abroad
to the medical institution nearest to the place of
permanent residence

100%

10

транспортування тіла (репатріація) Застрахованої особи до
митного кордону країни її попереднього постійного
проживання

transportation of the remains (repatriation) of the
Insured person to the customs border of the country of
permanent residence

100%

11

ритуальні послуги з поховання тіла Застрахованої особи в
країні за місцем смерті

payment for burial of the Insured person in a country of
death

10%

12

компенсація вартості послуг телефонного зв’язку з приводу
повідомлення про страховий випадок

compensation for expenditures for telephone contact with
the Insurer in order to inform about the insured accident

13

страхування дітей без обмеження віку (від народження) без
додаткової оплати (націнки), оплата витрат надання
медичної допомоги із залученням, за необхідності,
вузькопрофільних лікарів педіатричного напрямку

insurance of children without age limit (from birth)
without additional charge (extra charge), payment of the
costs of providing medical care with the involvement of,
if it is necessary, highly specialized doctor pediatric
doctors

100%

14

оплата витрат на продовження амбулаторного лікування
Застрахованої особи хворої на СOVID-19 строком до 15 діб
після закінчення строку дії Договору страхування

payment of expenses for the further outpatient treatment
of the Insured person with COVID-19 disease for up to
15 days after the expiration of the Insurance Contract

100%

15

оплата вартості медичної допомоги при сонячних опіках,
алергії

payment of medical care for sunburn, allergies

16

оплата вартості медичної допомоги при загостреннях
хронічних захворювань

payment of medical care for an acute exacerbation of
chronic diseases

10%

17

оплата вартості невідкладної гінекологічної допомоги при
вагітності, що не перевищує 31 тиждень

payment of urgent gynecological care during the term of
pregnancy, which does not exceed 31 weeks

10%

18

компенсація медичних витрат при передчасних пологах

medical expenses compensation for preterm labor

10%

19

оплата вартості медичної допомоги новонародженому при
передчасних полога

payment of the cost of medical care for a newborn at
preterm birth

10%

20

оплата вартості медичної допомоги при захворюваннях або
травмах, отриманих внаслідок алкогольного сп’яніння (крім
посмертної репатріації)

payment of medical care for diseases or injuries resulting
from alcohol inebriation (excluding post-mortem
repatriation)

21

оплата медичної допомоги внаслідок терористичних актів та
стихійних лих, включно із посмертною репатріацією

payment for medical assistance resulting from acts of
terrorism and natural disasters, including post-mortem
repatriation

22

оплата вартості гіпербаричної терапії (барокамера)

payment for hyperbaric therapy (pressure chamber)

23

компенсація витрат на оплату призначених лікарем засобів
фіксації при. До засобів фіксації в межах цих умов
страхування відносяться милиці, ортези, бандажі і тутори

compensation of expenses for payment of immobilization
devices prescribed by a doctor for injuries. Within these
insurance conditions, immobilization devices include
crutches, orthoses, bandages and splints

1%

100 EUR

1%

10% за
мінусом 50
EUR
франшизи
по кожному
випадку
100%
до/up to

10 000 EUR

1%

24

оплата транспортування Застрахованої особи економічним
класом в країну постійного проживання після амбулаторного
лікування на СOVID-19 або стаціонарного лікування на
СOVID-19 по закінчення строку дії договору страхування

payment for transportation of the Insured person by the
economy class to the country of permanent residence
after outpatient treatment of COVID-19 or inpatient
treatment of COVID-19 after the expiration of the
Insurance Contract

25

оплата транспортування Застрахованої особи економічним
класом в країну постійного проживання після лікування в
стаціонарі по закінченню строку дії договору страхування

payment for transportation of the Insured person in
economy class to the country of permanent residence
after in-patient treatment after the expiration of the
Insurance Contract

26

оплата витрат на перебування Застрахованої особи за
кордоном після закінчення строку дії Договору, якщо її
повернення до країни постійного проживання неможливе
відразу після виписки із лікарні (оплата витрат здійснюється
за не більше 5 діб перебування, однак в межах перших 15
днів після закінчення строку дії Договору)

payment for the prolonged staying of the Insured person
abroad after expiration of the Insurance contract for a
period not exceeding 5 days if after being discharged
from the hospital the Insured person cannot return to the
country of permanent residence (payment of costs is
carried out for 5 days of stay within only the first 15 days
after the expiration of the Insurance Contract)

оплата витрат на проживання в готелі одного супутника
Застрахованої особи за кордоном після закінчення строку дії
Договору, якщо Застрахована особа перебуває на
стаціонарному лікуванні (не більше 5 діб)

payment for the prolonged staying in a hotel abroad for a
period not exceeding 5 days of one Insured person’s
attendant after expiration of the Insurance contract if the
Insured person receives in-patient care

компенсація вартості проїзду економічним класом в обидва
кінці та вартості проживання в готелі (не більше 5 діб) для
одного із повнолітніх близьких родичів Застрахованої особи,
якщо тривалість її лікування в стаціонарі в країні
тимчасового перебування перевищує 5 діб

compensation for economy class return ticket and
staying in a hotel within the period up to 5 days of one of
the adult close relatives of the Insured person, provided
the latter stays of Insured person in a medical institution
of the country of temporary stay for more than 5 days

29

організація, оплата витрат на дострокове повернення до
країни постійного проживання та, при необхідності, супровід
дітей Застрахованої особи віком до 16 років у разі її
госпіталізації або смерті

arrangement and payment for travel costs connected
with return to the country of permanent residence and, if
necessary, accompaniment of the insured person’s
children aged under 16 in the event of the Insured
person's hospitalization or death

100%

30

оплата вартості проїзду до країни постійного проживання
одного супутника Застрахованої особи у випадку її
госпіталізації або смерті

payment for travel costs of the Insured person's
attendant to the country of permanent residence in the
event of the Insured person's hospitalization or death

100%

31

оплата витрат на пошук та рятування Застрахованої особи
внаслідок нещасного випадку в горах, на морі, в джунглях
або інших віддалених місцевостях

payment for costs of search and rescue of the Insured
person in mountains, at sea, in desert, jungle or other
remote places

10%

27

28

до/up to

250 EUR

100%

до/up to

75 EUR
за добу/per day

до/up to

75 EUR
за добу/per day

до/up to

75 EUR
за добу/per day

Ліміти /
Liability limits

Страхування від нещасного випадку

Accident Insurance

32

тимчасовий розлад здоров’я Застрахованої особи

temporary deterioration of the Insured person's health

30%

33

інвалідність (ІІІ групи)

primary disablement (III disability group)

60%

34

інвалідність (II групи)

primary disablement (II disability group)

75%

35

інвалідність (I групи)

primary disablement (I disability group)

100%

36

смерть Застрахованої особи

death of the Insured person

100%

