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БАЗОВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ ЗА
МЕЖІ КРАЇНИ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
Програма - Travel
1. Страхувальник

Юридична або фізична особа

2.1. Добровільне страхування медичних витрат.
2. Складові комплексного
2.2. Добровільне страхування від нещасних випадків.
страхування
Опис Програми з добровільного страхування медичних витрат.
При настанні страхового випадку Страховик відшкодовує витрати на:
 невідкладну (швидку) медичну допомогу
 невідкладне стаціонарне лікування
 невідкладне амбулаторне лікування
 медико-транспорті послуги
 репатріацію
 невідкладну стоматологічну допомогу в межах 150 у.о.
 проїзд близького родича, у зв’язку з перебуванням Застрахованої особи на стаціонарному
лікуванні більше 10 діб та неможливості здійснення медичної евакуації Застрахованої особи за
медичними показниками
 проїзд неповнолітніх дітей, які не досягли 15-річного віку, до країни їх постійного проживання;
 проїзд Застрахованої особи у випадку її дострокового (позапланового) повернення до країни її
постійного проживання у разі смерті близького родича Застрахованої особи в країні її постійного
проживання (для резидентів України)
 вартість послуг телефонного зв’язку в межах 50 у.о.
Опис Програми з добровільного страхування від нещасних випадків.
Під нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, непередбачувану, короткочасну, не залежну від
волі Застрахованої особи подію, що відбулась в період дії Договору та призвела до смерті або розладу
здоров'я Застрахованої особи, а саме: травми, у тому числі отриманої внаслідок заподіяних тілесних
ушкоджень іншою особою; гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими
або побутовими), ліками, недоброякісними харчовими продуктами, за винятком харчової токсикоінфекції
(сальмонельозу, дизентерії тощо); опіки, обмороження; утоплення; асфіксія; ураження електричним
струмом, блискавкою; укус тварин або отруйних комах, змій, сказ внаслідок укусу тварин, правець,
захворювання кліщовим енцефалітом (енцефаломієлітом).
Страхові випадки:
 первинна стійка втрата загальної працездатності (за умови присвоєння І / ІІ / ІІІ групи інвалідності)
Застрахованою особою внаслідок нещасного випадку, що стався під час дії Договору страхування
 смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що сталася під час дії Договору
страхування.
На страхування приймаються особи віком до 85 років включно.
3. Обмеження по віку
4. Страхова сума, на особу
(визначається
Страхувальником
/рекомендується
Страховиком)

 10 000 EURO / USD
 20 000 EURO / USD
 30 000 EURO / USD
 50 000 EURO / USD
Рекомендована мінімальна страхова сума для країн Європи 30000€.
Рекомендована мінімальна страхова сума для світу 50000$.
5. Територія дії Договору страхування (визначається Страхувальником)
 WORLD – весь світ

 EUROPE – вся Європа а також Туреччина, Єгипет, Туніс, Ізраїль
 SCHENGEN – країни Шенгенської зони а також Великобританія, Ірландія, Данія
 CIS – країни СНД
Відповідальність Страховика розпочинається з моменту перетину Застрахованою особою пункту
митного контролю на кордоні при виїзді з України на шляху прямування до країни подорожі, включаючи
територію транзитних країн.
Територія дії Договору – країна тимчасового перебування.
Країна тимчасового перебування - територія іноземної держави, на якій знаходиться Застрахована особа
в період дії Договору страхування, та в якій Застрахована особа перебуває загалом не більше 182 (ста
вісімдесят два) дні у календарному році.
Від 1 до 365 (366) днів.
6. Термін дії Договору страхування
7. Час дії / страховий захист (без врахування додаткових Цілодобово.
умов страхування, які впливають на відповідальність
Страховика)
8. Додаткові умови страхування, які впливають на відповідальність Страховика (визначаються
Страхувальником)
 Подорож, з метою виконання будь-якої роботи, в т.ч. за наймом – Страховик не приймає на
страхування осіб, які здійснюють подорож з метою виконання роботи.
 Подорож з метою заняття спортом – Страховик не несе відповідальність в разі настання страхового
випадку при виконанні Застрахованою особою будь-якої роботи, в т.ч. за наймом, та/або заняття
Застрахованою особою спортом, якщо такі додаткові умови не відображено в Договорі страхування
та при обчисленні тарифу не застосовано корегувальний коефіцієнт.
9. Коригуючий коефіцієнт, на який збільшується вартість страхування залежно від території дії
Договору страхування:
Територія дії Договору страхування
Коефіцієнт
Позначення в Договорі страхування
Країни Шенгенської угоди, а також
1,0
SCHENGEN
Великобританія, Ірландія, Данія
Країни Європи, Туреччина, Єгипет,
1,2
EUROPE
Туніс, Ізраїль
Весь світ
2,0
WORLD
10. Коригуючий коефіцієнт, на який збільшується вартість страхування залежно від віку
застрахованої особи:
до 1 року (не включно)
4,0
від 1 року до 3 років включно
1,5
від 4 до 59 років включно
1,0
від 60 до 65 років включно
1,5
від 66 до 75 років включно
2,0
від 76 до 80 років включно
3,0
від 81 до 85 років включно
4,0
Заборонено укладання договорів добровільного комплексного страхування подорожуючих за межі
країни постійного проживання відносно осіб віком більше 85 років.
11. Коригуючий коефіцієнт, на який збільшується вартість страхування залежно від мети
подорожі:
Мета подорожі не пов’язана зі спортом та/або активним відпочинком
1,0
Активний відпочинок (AV) – спосіб проведення дозвілля з використанням рухової активності в
умовах помірних фізичних навантажень, що здійснюється епізодично/нерегулярно у
формальних чи неформальних організаційних структурах або самостійно, без прагнення до
найвищих спортивних здобутків.
До активних видів відпочинку не відноситься звичайне плавання Застрахованої особи на
морських курортах без мети змагань, піші прогулянки, відвідування аквапарків, а також пляжні
ігри спорту (волейбол, баскетбол, батут).
Непрофесійний спорт (NS) – аматорська спортивна діяльність, спрямована на вдосконалення
спортивних навичок або досягнення найвищих спортивних здобутків шляхом систематичних /
регулярних тренувань у спортивних секціях та участі у спортивних змаганнях, без грошової
винагороди.

1,5

2,0

Професійний спорт (PS) – професійна спортивна діяльність на умовах контракту, що передбачає
отримання грошової винагороди за участь у тренувальному процесі та особисті досягнення
(рекорди) в спортивних змаганнях.
Спортсмен набуває статусу спортсмена-професіонала, якщо він:
− є членом визнаної професійної спортивної організації;
− є членом ігрової ліги, яку прямо підтримує чи фінансує професійна команда або
професійна спортивна організація;
− отримує будь-який вид оплати або компенсації за свою участь, прямо або
опосередковано, від професійної команди або професійної спортивної організації.
Не приймаються на страхування професійні спортсмени-альпіністи.

3,5

