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Затверджено Наказом № 04-ВН  

від 23.07.2020 року 

 

ОПЦІЯ COVID-19 

Комплексного договору страхування подорожуючих (поліс комфортна подорож) 

 
Опція Covid-19 передбачає страховий захист у частині страхуванням медичних витрат у разі 

раптового захворювання Застрахованої особи на Covid-19 (коронавірус) (згідно МКХ-10             код 

U07.1) в період дії Комплексного договору страхування подорожуючих (далі – Договір) під час 

перебування Застрахованої особи за межами України згідно з умовами страхування Договору, а саме: 

- Тестування Застрахованої особи на Covid-19 за рахунок Страховика (у разі отримання негативного 

результату, Застрахована особа оплачує тестування на Covid-19 самостійно), а також сплата 

вартості одного контрольного дослідження на Covid-19 після закінчення лікування Застрахованої 

особи. 

- Невідкладна медична допомога в умовах екстреного стаціонарного лікування Застрахованої особи 

на Covid-19 з наявними симптомами захворювання – з 5 (п’ятого) дня захворювання за Програмою 

страхування А та з 3 (третього) дня захворювання за Програмою страхування В. 

- Невідкладна медична допомога в умовах екстреного стаціонарного лікування Застрахованої особи 

на Covid-19 з наявними симптомами захворювання –  до 10 днів захворювання, включно 

(максимальний строк лікування). 

- Невідкладна медична допомога в умовах екстреного амбулаторного лікування Застрахованої особи 

на Covid-19 з наявними симптомами захворювання - з 3 (третього) дня захворювання та до 10 днів 

захворювання, включно (максимальний строк лікування). 

- За Програмою страхування А «Економ» покриваються виключно витрати на екстрене стаціонарне 

лікування Застрахованої особи з приводу захворювання на Covid-19 в межах ліміту 100 у.о. 

(євро/долл) на добу. 

- За Програмою страхування В «Стандарт» покриваються виключно витрати на екстрене 

амбулаторне/стаціонарне лікування Застрахованої особи з приводу захворювання на Covid-19 в 

межах ліміту 1 000 у.о. (євро/долл) по одному та кожному страховому випадку. 

 

Перелік послуг, 

оплата яких гарантується  Страховиком 

 за  Опцією «Covid-19» 

                                                                                                         

Програма страхування  

А  

«Економ» 

В  

«Стандарт» 

Ліміт відповідальності 

1. Страхування медичних  або інших витрат 

1.1. Організація і оплата вартості послуг невідкладної 

швидкої допомоги 

- - 

1.2. Організація і оплата вартості послуг по 

невідкладному медичному обслуговуванню  
- 

 

 

1.3. Організація і оплата вартості стаціонарного 

лікування з медикаментозним забезпеченням 

ліміт 100 у.о. на 

добу 

ліміт 1 000 у.о. по 

одному та 

кожному 

страховому 

випадку 

1.4. Організація і оплата невідкладної амбулаторної 

допомоги 

- 

1.5. Оплата ліків при амбулаторному лікуванні - 

1.6. Невідкладна стоматологічна допомога - - 

1.7. Організація і оплата  вартості послуг по 

транспортуванню Застрахованої особи до 

найближчого медичного закладу 

 

- 

 

- 

1.8 Організація послуг та оплата витрат по 

транспортуванню тіла Застрахованої особи до місця 

постійного проживання у випадку її смерті 

- 

 

- 
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- Загальний та максимальний строк лікування  Застрахованої особи на Covid-19 з наявними 

симптомами захворювання (по амбулаторному та стаціонарному лікуванню разом та окремо) по 

одному та кожному страховому випадку складає 10 днів за Договором страхування. 

- Визначення місця дії Договору страхування – зазначається країна(ни), в яку (які) планується 

подорож. 

- Дія даної Опції поширюється на територію країни (про що повинно бути  зазначено у графі «Інші 

умови» Договору) та місце обсервації/самоізоляції/карантину в цій країні перебування 

Застрахованої особи за межами України, яка входить у зону території дії Договору (про що 

зазначено у графі «Територія дії» Договору). 

 

Виключення та обмеження страхування: 

- Тестування, лікування, обсервація, карантинні заходи при безсимптомних формах  Covid-19 та при 

формах, які не супроводжуються важким ураження здоров’я,  яке загрожує життю Застрахованої 

особи. 

- Будь-яке тестування Застрахованої особи на Covid-19 у разі відсутності загрози життю 

Застрахованої особи та/або направлення лікуючого лікаря, та/або проведене поза сертифікованою 

лабораторією з рівнем акредитації 2-го рівня. 

- Амбулаторне/стаціонарне лікування лабораторно підтвердженого захворювання на  Covid-19 в 

клініках, які не акредитовані державою, на території якої перебуває Застрахована особа, як ті, що 

мають інфекційні відділення та можуть надавати медичну допомогу при захворюванні на Covid-19. 

- Будь-які первинні діагностичні заходи та тестування на Covid-19 у разі отримання негативного 

результату. 

- Будь-які заходи з обсервації/карантину, в тому числі щодо  Covid-19. 

- Тривалість випадку захворювання на Covid-19 – згідно умовам страхування обраної Програми 

страхування. 

- Події, що виникли до укладання Договору та/або перетину Застрахованою особою кордону України 

або поза межами території дії страхового захисту. 

- Епідемічні захворювання, пандемії, окрім раптового захворювання Застрахованої особи на Covid-

19 (згідно МКХ-10 код U07.1) в період дії Договору під час перебування Застрахованої особи за 

межами України згідно з умовами страхування Договору. 

- Витрати на проживання, харчування і т.п. на час перебування на  самоізоляції/карантині/обсервації 

і т.п., включаючи на час амбулаторного лікування. 

- Не відшкодовуються витрати на платне лікування у медичному закладі або перебування на 

обсервації (ізоляції), а також будь-які додаткові витрати, які надаються Застрахованій особі 

безкоштовно за правилами/заходами країни перебування або компенсуються третіми особами. 

- Наслідки захворювання на Covid-19, на яку Застрахована особа захворіла, - поза строком, місцем та 

територією дії цього Договору. 

- Витрати, пов’язані з лікуванням та/або обсервацією у разі, якщо Застрахована особа грубо 

порушувала правила власної гігієни, особистої безпеки та правила поводження в зонах відпочинку/ 

громадських місцях, у тому числі рекомендовані Страховиком, та інструкції працівників місця 

розміщення/перебування (готелю, пляжу тощо). 
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