Ліцензія на страхування медичних витрат
Правила страхування медичних витрат
ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ
Страхування медичних та інших екстрених витрат — обов’язкова вимога більшості посольств при
поїздках за кордон. Ми оформляємо договір страхування терміном дії від 3-х днів до 1 року. При
цьому страхова сума буде встановлена у чіткій відповідності до вимог посольства тієї країни, до якої
Ви їдете.
Що страхується?
Майновий інтерес застрахованих осіб, пов’язаний з необхідністю організації та оплати невідкладної
медичної допомоги, медичного транспортування, медичної або посмертної репатріації Застрахованої
особи в Україну, а також відшкодування понесених медичних витрат.
Хто може виступати страхувальником?
Будь-яка дієздатна особа, резидент або нерезидент України віком від 3-х до 70 років, а також
юридична особа незалежно від форми власності.
Що є страховим випадком за даним договором, або які ризики покриваються?
Страховими ризиками на випадок яких проводиться страхування є Раптове захворювання або
Нещасний випадок, що можуть статися із Застрахованою особою за місцем і під час дії Договору
страхування, які спричинили витрати на оплату медичних або інших послуг, передбачених Договором
страхування
Страхове покриття передбачає:



сумарний ліміт кількості днів перебування за кордоном протягом року (MultiTravel);
одноразову поїздку.

Страхова сума від 30000,00 EURO/USD
Страховий тариф
Вартість страхового полісу залежить від країни,до якої подорожуємо ,кількості днів перебування за
кордоном і від програми страхування. (від 8 грн. на добу)
Сьогодні нашим Партнером з обслуговування Договорів страхування медичних
екстрених витрат при поїздках за кордон виступає: ТОВ «Смарт- Асистанс»

та інших

Програми Страхування
ПРОГРАМА « А»
При раптовому захворюванні відшкодовуються витрати отриманих невідкладних медичних послуг, а
саме:






Невідкладної амбулаторної допомоги в медичному закладі лікарем (оплата однієї
консультації).
Необхідної, призначеної лікарем заміни окулярів, зіпсованих в результаті нещасного випадку,
що призвів до травмування Застрахованої особи-до 100 EUR;
Невідкладної стоматологічної допомоги до 150 EUR;
Надання швидкої медичної допомоги (в тому числі на місці виникнення надзвичайних
медичних обставин).
Транспортування Застрахованої особи, в разі клінічної необхідності, за медичними
показаннями до лікарні або лікаря, що знаходяться у безпосередній близькості: автомашиною
швидкої допомоги або іншим транспортним засобом; засобом санітарної авіації з необхідним
медичним супроводом.

 Медичної евакуації/репатріації з-за кордону до найближчого міжнародного аеропорту або

найближчого пункту перетину кордону у країні постійного проживання (вид транспорту, умови
та строки репатріації визначаються страховиком), при цьому Страховику родичі подають
заяву-підтвердження про готовність забрати тіло Застрахованої особи після перетину кордону.
ПРОГРАМА « В»
При раптовому захворюванні відшкодовуються витрати отриманих
невідкладних медичних послуг, а саме:










Необхідної, призначеної лікарем заміни окулярів, зіпсованих в результаті нещасного випадку,
що призвів до травмування Застрахованої особи-до 100 EUR;
Невідкладної стоматологічної допомоги до 150 EUR;
Надання невідкладної амбулаторної допомоги в медичному закладі або дипломованим лікарем
(оплата однієї консультації), лікарняні послуги, діагностичні дослідження, медикаменти,
перев’язочні засоби, необхідні засоби для фіксації).
Оплата ліків, призначених для невідкладного лікування або зняття гострого стану, придбаних
за рецептом лікаря.
Надання швидкої медичної допомоги (в тому числі на місці виникнення надзвичайних
медичних обставин).
Транспортування Застрахованої особи, в разі клінічної необхідності, за медичними
показаннями до лікарні або лікаря, що знаходяться у безпосередній близькості: автомашиною
швидкої допомоги або іншим транспортним засобом; засобом санітарної авіації з необхідним
медичним супроводом.
Медичної евакуації/репатріації з-за кордону до найближчого міжнародного аеропорту або
найближчого пункту перетину кордону у країні постійного проживання (вид транспорту, умови
та строки репатріації визначаються страховиком), при цьому Страховику родичі подають
заяву-підтвердження про готовність забрати тіло Застрахованої особи після перетину кордону.

ПРОГРАМА « С»
 Невідкладної стаціонарної допомоги в медичних закладах (оплата медикаментів, діагностичних

та лікувальних процедур, консультацій, перебування в палаті);
 Невідкладної амбулаторної допомоги в медичному закладі або дипломованим лікарем (оплата














консультацій, лікарняних послуг,діагностичних досліджень, медикаментів, перев’язочних
матеріалів, засобів фіксації);
Оплати ліків, призначених для невідкладного лікування або зняття гострого стану здоров’я,
придбаних за рецептом лікаря та на підставі пред’явленого рецепту і підтвердження про
оплату.
Необхідної, призначеної лікарем заміни окулярів, зіпсованих в результаті нещасного випадку,
що призвів до травмування Застрахованої особи-до 100 EUR;
Невідкладної стоматологічної допомоги до150 ЕUR;
Невідкладної пологової допомоги до 7-го місяця вагітності;
Медичних перевезень;
Транспортування Застрахованої особи машиною швидкої допомоги до найближчого лікаря або
лікувального закладу;
Медичної евакуації/репатріації з-за кордону до найближчого міжнародного аеропорту або
найближчого пункту перетину кордону у країні постійного проживання (вид транспорту, умови
та строки репатріації визначаються страховиком); При цьому Страховику родичі подають
заяву-підтвердження про готовність забрати тіло Застрахованої особи після перетину кордону.
Візиту третьої особи, коли тривалість перебування Застрахованої особи у стаціонарі
перевищує 10 діб (оплата вартості квитків економічного класу, проживання в готелі -до 50 ЕUR
за добу, але не більше 4 діб);
Приїзду одного з близьких родичів Застрахованої особи, що мешкає в Україні (дружини,
чоловіка, повнолітньої дитини, батька, матері, рідних брата чи сестри), у випадку, якщо
Застраховану особу госпіталізовано до лікарні більш, ніж на 10 діб і жоден із повнолітніх
членів сім’ї не супроводжує її під час поїздки;

