
Базові програми страхування 
 
Програма А - «Економ». 
 

За цією Програмою Страховик відшкодовує такі витрати або сплачує послуги, надані 
Застрахованим особам, у такому обсязі: 
 
Транспортна допомога: 
- Медичне транспортування Страхувальника (Застрахованої особи), в разі необхідності, до 
найближчого Медичного закладу, що відповідає медичним показанням, спеціальним 
медичним транспортом; 
 
- Медична евакуація: повернення Страхувальника (Застрахованої особи) до Місця постійного 
проживання або до іншого місця країни постійного проживання, в якому найбільш доцільно 
здійснити стаціонарне лікування, з метою своєчасного надання кваліфікованої і 
спеціалізованої медичної допомоги у випадку погіршення стану здоров’я Страхувальника 
(Застрахованої особи) внаслідок Нещасного випадку, Раптового захворювання або 
загострення хронічного захворювання, що становить загрозу життю та здоров’ю 
Страхувальника (Застрахованої особи). 
 
В будь-якому випадку рішення щодо доцільності медичної евакуації приймається 
Страховиком за згодою місцевого лікаря (лікаря, що надає необхідну допомогу 
Страхувальнику (Застрахованій особі)). У випадку, якщо представники Страховика 
(Асистуючої компанії) та при погодженні місцевого лікаря, що лікує Страхувальника 
(Застраховану особу), вирішать доцільною медичну евакуацію Страхувальника 
Застрахованої особи), а він (вона) відмовиться від здійснення евакуації, то Страховик не 
відповідає за будь-які медичні витрати Страхувальника (Застрахованої особи), що виникли 
після дати оголошення Страховиком висновку щодо необхідності медичної евакуації. У 
кожному конкретному випадку рішення про - Медична евакуація: повернення Страхувальника 
(Застрахованої особи) до Місця постійного проживання або до іншого місця країни постійного 
проживання, в якому найбільш доцільно здійснити стаціонарне лікування, з метою 
своєчасного надання кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги у випадку 
погіршення стану здоров’я Страхувальника (Застрахованої особи) внаслідок Нещасного 
випадку, Раптового захворювання або загострення хронічного захворювання, що становить 
загрозу життю та здоров’ю Страхувальника (Застрахованої особи). 
 
В будь-якому випадку рішення щодо доцільності медичної евакуації приймається 
Страховиком за згодою місцевого лікаря (лікаря, що надає необхідну допомогу 
Страхувальнику (Застрахованій особі)). У випадку, якщо представники Страховика 
(Асистуючої компанії) та при погодженні місцевого лікаря, що лікує Страхувальника 
(Застраховану особу), вирішать доцільною медичну евакуацію Страхувальника 
Застрахованої особи), а він (вона) відмовиться від здійснення евакуації, то Страховик не 
відповідає за будь-які медичні витрати Страхувальника (Застрахованої особи), що виникли 
після дати оголошення Страховиком висновку щодо необхідності медичної евакуації. У 
кожному конкретному випадку рішення про вибір засобу транспортування приймається 
спільно лікарем Страховика (представником Асистуючої компанії) та місцевим лікарем, що 
лікує Страхувальника (Застраховану особу). 
 
Посмертна репатріація: 
- Організація послуг та оплата витрат по репатріації тіла Застрахованої особи до Місця 
постійного проживання у випадку її смерті. 
 
Медична допомога: 
- Невідкладна швидка медична допомога; 
- Невідкладне стаціонарне лікування: вартість діагностичних та лікувальних процедур, 
призначених лікарем Страхувальнику (Застрахованій особі) в умовах стаціонару, оперативне 
втручання, вартість перебування в лікарняних палатах, в тому числі і реанімаційних, у зв’язку 
з гострою необхідністю, що викликана погіршенням стану здоров’я Страхувальника 
(Застрахованої особи) в результаті Нещасного випадку, Раптового захворювання або 



загострення хронічного захворювання, що становлять загрозу життю та здоров’ю 
Страхувальника (Застрахованої особи). 
 
Адміністративна допомога - цілодобове надання інформаційно-консультаційних послуг, 
щодо умов, передбачених обраною Програмою та необхідних дій у разі настання 
страхового випадку. 
 

 
Програма В - «Стандарт». 
 
За цією Програмою Страховик відшкодовує витрати та оплачує послуги, надані 
Застрахованим особам, передбачені програмою А «Економ» та Додатковим покриттям, а 
саме: 
 
Додаткове покриття за Програмою В «Стандарт»: 
Транспортна допомога: 
- Медичний супровід Страхувальника (Застрахованої особи) - подорож, утримання і ночівля 
однієї особи із медичного персоналу, що супроводжує Страхувальника (Застраховану особу), 
якщо Страхувальник (Застрахована особа) внаслідок подій, визначених в п. 2.1.1.1 цього 
Договору, не може самостійно повернутися для подальшого лікування до Місця постійного 
проживання і медичний супровід рекомендовано лікарем, що лікує Застраховану особу; 
 
- Евакуація дітей, що подорожують разом із Страхувальником (Застрахованою особою) - 
транспортування до Місця постійного проживання дітей (віком до 15 років), у випадку смерті 
Страхувальника (Застрахованої особи) або госпіталізації через Раптове захворювання, 
загострення Хронічного захворювання, що становить загрозу життю та здоров’ю 
Страхувальника (Застрахованої особи) або через Нещасний випадок, внаслідок чого діти 
залишились без нагляду. При, цьому, Страховик залишає за собою право скористатись 
невикористаним зворотнім квитком Страхувальника (Застрахованої особи) та дітей; 
 
Медична допомога: 
- Невідкладна амбулаторна допомога: вартість консультацій та інші медичні послуги у зв’язку 
з гострою необхідністю, що викликана погіршенням стану здоров’я Страхувальника 
(Застрахованої особи) в результаті Нещасного випадку, Раптового захворювання або 
загострення хронічного захворювання, що становить загрозу життю та здоров’ю 
Страхувальника (Застрахованої особи); 
 
- Сплата ліків при амбулаторному лікуванні, придбаних за рецептом лікаря, необхідних для 
надання невідкладної медичної допомоги, що здійснюється на підставі пред’явленого та 
сплаченого рахунку (самостійно Страхувальником (Застрахованою особою) або Асистуючою 
компанією); 
 
- Невідкладна стоматологічна допомога. При цьому, ліміт відповідальності Страховика 
становить: 
а) для договорів страхування з територією дії в межах України - 300 Грн. 
б) для договорів страхування з територією дії поза межами України - 200 ЕUR/USD. 
 
Адміністративна допомога - цілодобове надання інформаційно-консультаційних послуг, 
стосовно предмету страхування, в тому числі: 
- Консультація стосовно заміни втрачених або викрадених офіційних документів (паспорта, 
проїзного документа дитини) в разі їх втрати чи викрадення поза межами України; 
- Цілодобова передача термінових повідомлень, пов’язаних із страховим випадком 
Найближчим родичам Страхувальника (Застрахованої особи) та/або роботодавцю. 


