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Загальні умови страхування 
МЕДИЧНІ ВИТРАТИ 

Програма А Програма В Програма С 

ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Страхування медичних витрат при подорожі Україною:    
1. Оплата швuдкої (невідкладної) медuчної допомогu до 100% 100% 100% 

2. Оплата невідкладного амбулаторного лікування до 100% 100% 100% 

3. Оплата невідкладного стаціонарного лікування до 100% 100% 100% 

4. 
Оплата вартості медикаментів, призначених для невідкладного лікування, або компенсація витрат у разі 
самостійного придбання в аптеці призначених лікарем медикаментів 

до 100% 100% 100% 

5. Оплата невідкладної стоматологічної допомогu до 1% 1% 1% 

6. 
Оплата послуг з транспортування наземним транспортом потерпілої Застрахованої особи до лікувального 
закладу, якщо стан здоров’я Застрахованої особи не дозволяє пересуватися самостійно 

до 100% 100% 100% 

7. 
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 

до 100% 100% 100% 

8. 
Оплата витрат на продовження лікування Застрахованої особи у стаціонарі строком до 15 діб після 
закінчення строку дії Договору страхування, без покриття витрат на медичну евакуацію 

до 100% 100% 100% 

9. 
Оплата транспортування та медичний супровід Застрахованої особи, що знаходиться на стаціонарному 
лікуванні, до медичного закладу місця постійного проживання 

до 100% 100% 100% 

10. 
Оплата транспортування тіла (репатріація) Застрахованої особи до місця її попереднього постійного 
проживання 

до 100% 100% 100% 

11. Компенсація вuтрат на поховання тіла Застрахованої особu за місцем смерті до 20% 20% 20% 

12. Компенсація вартості послуг телефонного зв’язку з приводу повідомлення про страховий випадок до (UAH)  200 200 200 

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 

до — 100% — 

14. 
Оплата витрат на продовження амбулаторного лікування Застрахованої особи хворої на СOVID-19 
строком до 15 діб після закінчення строку дії Договору страхування 

до — 100% — 

15. Оплата вартості медичної допомоги при сонячних опіках, алергії до — 1% — 

16. Оплата вартості невідкладної медичної допомоги при загостреннях хронічних захворювань до — 10% — 

17. Оплата вартості невідкладної гінекологічної допомоги при вагітності, що не перевищує 31 тиждень  до — 10% — 

18. Компенсація медичних витрат при передчасних пологах до — 10% — 

19. Оплата вартості медичної допомоги новонародженому при передчасних пологах до — 10% — 

20. 
Оплата вартості медичної допомоги при захворюваннях або травмах, отриманих внаслідок алкогольного 
сп’яніння (крім посмертної репатріації) 

до — 
10% - 500 UAH 

франшизи по 
кожному випадку 

— 

21. 
Оплата медичної допомоги внаслідок терористичних актів та стихійних лих, включно із посмертною 
репатріацією 

до — 100% — 
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22. Оплата вартості гіпербаричної терапії (барокамера) до — 100% — 

23. 
Компенсація витрат на оплату призначених лікарем засобів фіксації при травмах. До засобів фіксації в 
межах цих умов страхування відносяться милиці, ортези, бандажі і тутори 

до (UAH) — 1000 — 

24. 
Оплата витрат на проживання в готелі одного супутника Застрахованої особи після закінчення строку дії 
Договору, якщо Застрахована особа перебуває на стаціонарному лікуванні (не більше 5 діб) 

до — 1% за добу — 

25. 
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 перевищує  5 діб 

до — 
5% на проїзд 

1 % за добу на 
проживання 

— 

26. 
Оплата витрат на дострокове повернення економічним класом (плацкарт) до місця постійного 
проживання та, при необхідності, супровід дітей Застрахованої особи у віці до 16 років, у разі її 
госпіталізації або смерті 

до — 5% — 

27. 
Оплата витрат на пошук  та рятування Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку в горах, на морі, 
в лісі або інших віддалених місцевостях, включно із витратами на евакуацію гелікоптером з місця пригоди 
до лікувального закладу 

до — 10% — 

28. 
Компенсація витрат на перевезення легкового автомобіля Застрахованої особи, який став непридатним 
для подальшої експлуатації внаслідок раптової технічної поломки або дорожньо-транспортної пригоди 
(ДТП), до найближчої станції технічного обслуговування (СТО) 

до — — 10% 

29. 

Компенсація вартості проїзду застрахованих водія та пасажирів до місця (країни) постійного проживання, 
якщо легковий автомобіль, на якому вони подорожують, викрадено, або пошкоджено внаслідок ДТП і 
подальша експлуатація його неможлива. Відшкодовується вартість проїзду економічним класом 
регулярним громадським транспортом, крім повітряного та таксі 

до — — 1% на особу 

30. 
Компенсація витрат на усунення раптової технічної поломки чи пошкодження внаслідок ДТП легкового 
автомобіля Застрахованої особи, або вартості тимчасового зберігання на стоянці, що охороняється, якщо 
його відремонтувати неможливо 

до — — 10% 

31. 
Компенсація вартості оплачених послуг адвоката по захисту прав Застрахованої особи після ДТП за її 
участю 

до — — 5% 
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Загальні умови страхування 
НЕЩАСНІ 
ВИПАДКИ 

ВІДПОВІДАЛЬ
НІСТЬ 

СКАСУВАННЯ 
ПОДОРОЖІ 

БАГАЖ 

ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Страхування від нещасного вuпадку:    
32. Вuплатu у разі тuмчасового розладу здоров`я внаслідок нещасного вuпадку до 30% — — — 

33. Вuплатu у разі встановлення інвалідності внаслідок нещасного вuпадку від…до 60% — 100% — — — 

34. Вuплатu у разі смерті внаслідок нещасного вuпадку до 100% — — — 

Страхування цuвільної відповідальності під час подорожі:     

35. 
Відшкодування збитків за нанесення шкоди життю та здоров’ю третіх осіб, завданих в 
результаті ненавмисних та необережних дій Застрахованої особи 

до — 70% — — 

36. 
Відшкодування збитків за нанесення майну третіх осіб, завданих в результаті 
ненавмисних та необережних дій Застрахованої особи 

до — 30% — — 

37. 
Відшкодування збитків за ненавмисне пошкодження взятого на прокат спортивного 
інвентарю 

до — 5% — — 

Страхування витрат при скасуванні або перериванні подорожі:     

Компенсація збитків при скасуванні подорожі, що сталося внаслідок наступних подій: 

38. смерть Застрахованої особи, члена її сім’ї або супутника до — — 100% — 

39. 
отримання травми або раптове захворювання, в тому числі на COVID-19, які вимагають 
амбулаторного лікування Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або супутника 

до — — 100% — 

40. 
отримання травми або раптове захворювання, в тому числі на COVID-19,які вимагають 
стаціонарного лікування Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або супутника 

до — — 100% — 

41. 
знищення нерухомого майна Застрахованої особи внаслідок пожежі, стихійних лих або 
протиправних дій третіх осіб 

до — — 100% — 

42. 
викрадення або пошкодження транспортного засобу, на якому планувалося здійснити 
заброньовану подорож 

до — — 100% — 

43. необхідність участі Застрахованої особи у судовому процесі до — — 100% — 

44. 
викрадення у Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або супутника проїзних документів 
(квитків), паспорта, водійського посвідчення або інших документів 

до — — 100% — 

45. звільнення з роботи Застрахованої особи за ініціативою роботодавця до — — 100% — 

46. 
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 

до — — 100% — 

Компенсація збитків при перериванні подорожі (дострокове повернення до місця постійного проживання), що сталося внаслідок наступних подій: 

47. 
смерть, отримання травми або раптове захворювання, в тому числі на COVID-19, 
Застрахованої особи або члена сім’ї Застрахованої особи 

до — — 100% — 

48. 
знищення нерухомого майна Застрахованої особи внаслідок пожежі, стихійних лих або 
протиправних дій третіх осіб 

до — — 100% — 
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49. 
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 

до — — 100% — 

Страхування багажу: 

50. 
Компенсація збитків, викликаних пошкодженням, викраденням, знищенням або втратою 
багажу 

до — — — 100% 

51. 
Компенсація витрат на придбання товарів першої необхідності у зв’язку із затримкою 
багажу більше, ніж на 6 годин 

до — — — 10% 

52. 
Компенсація витрат на оформлення втрачених документів, необхідних для повернення до 
місця постійного проживання 

до — — — 
Необхідні 
витрати 

 


