ПРОГРАМА
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
ПОДОРОЖУЮЧИХ ЗА КОРДОН

BLACK EDITION

ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
Які цілі поїздки покриваємо?
Компенсація непередбачених медичних витрат, що можуть
виникнути під час виїзду за кордон, внаслідок раптового
захворювання чи нещасного випадку

Цілі поїздки, що покриваються за умовами Договору
Туризм, навчання
(навчання, пляжний відпочинок,
екскурсійний туризм)
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Бізнес
(інтелектуальна праця)

Активний спортивний
відпочинок
(травматизм при занятті спортом
під час відпочинку)

ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
Хто може бути Страхувальником та Застрахованим?

Страхувальником
може бути:
- Фізична особа
(тримач банківської картки)

Застрахованою особою
може бути:
- Дієздатна фізична особа* (тримач
банківської картки) віком від 1 до 69
років, що проживає на території
України та/або виїжджає з її території

* – Резидент чи нерезидент
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ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОГРАМИ
Де та скільки діє страхове покриття?
MultiTravel - багаторазові поїздки протягом року:
– максимальний термін перебування за кордоном 30 днів за 1 поїздку.
– кількість поїздок – необмежено

Страхова сума – 30 000 Євро

Термін дії Договору – 1 рік

Франшиза за Договором – 0 грн.

Територія дії – Весь світ (окрім України, країни постійного місця проживання та
країни, громадянином якої є Застрахована особа)
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ОПЦІЇ СТРАХУВАННЯ
Що покривається за програмою?

Опції

Програма
Black Edition

Невідкладна медична допомога у зв’язку із захворюваннями, що
пов’язані з особливо небезпечними інфекціями (в тому числі COVID-19)

В межах 1/2 від СС*

Швидка невідкладна допомога

В межах СС*

Надання невідкладної стаціонарної допомоги в медичних закладах

В межах СС

Надання невідкладної амбулаторної допомоги в медичних закладах або
дипломованим лікарем

В межах СС

Телемедична консультація / Консультація лікаря онлайн
організація та оплата консультації, яку надає лікар медичного закладу

В межах СС

Оплата ліків, призначених для невідкладного лікування або зняття
гострого стану

В межах СС

Невідкладна стоматологічна допомога
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* СС – страхова сума

Ліміт 200 EUR

ОПЦІЇ СТРАХУВАННЯ
Що покривається за програмою?

Опції

Програма
Black Edition

Травматизм при занятті спортом (непрофесійно)
під час відпочинку

В межах СС

Медичне транспортування

В межах СС

Медична евакуація, репатріація

В межах СС

Репатріація тіла

В межах СС

Організація передачі термінових повідомлень, пов’язаних із
страховим випадком

Ліміт 20 EUR

Невідкладна гінекологічна і акушерська допомога у строк
вагітності, що не перевищує 30 тижнів

В межах СС
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ОПЦІЇ СТРАХУВАННЯ
Що покривається за програмою?

Опції

Програма
Black Edition

Виплата при втраті особистих документів, що посвідчують особу (паспорт,
водійське посвідчення, тощо) (100 EUR за кожен втрачений документ)

Ліміт 300 EUR

Виплата при повному знищенні зареєстрованого місця багажу (тара та вміст
багажу у сукупності), окрім ручної поклажі (100 EUR за кожне місце багажу)

Ліміт 300 EUR

Відшкодування при затримці багажу на термін, більше 4-х годин
(10 EUR за кожну повну годину, починаючи з 1-ї години)

Ліміт 100 EUR

Відшкодування при затримці вильоту авіарейсу на термін, більше 4-х годин
(10 EUR за кожну повну годину, починаючи з 1-ї години)

Ліміт 100 EUR

Візит 3-ї особи, коли тривалість перебування Застрахованого у стаціонарі
перевищує 10 діб (вартість квитків в економ класі, проживання в готелі до 3х діб. Витрати погоджуються із Страховиком)

Ліміт 500 EUR
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ОПЦІЇ СТРАХУВАННЯ
Що покривається за програмою?

Опції
Поїздка для заміщення хворого (Застрахованого), який знаходиться в
стаціонарі, перебуваючи у відрядженні (проїзд економ класом,
проживання в готелі до 3-х діб)

Програма
Black Edition
Ліміт 500 EUR

Транспортування дитини (дітей) Застрахованої особи віком до 15 років до
місця постійного проживання, якщо Застрахована особа госпіталізована
до лікарні та немає іншого дорослого (старше 18 років) близького родича

Ліміт 1000 EUR
(на кожну дитину)

Продовження перебування Застрахованого за кордоном, за необхідності,
підтвердженої лікарем (проживання в готелі до 10 діб)

Ліміт 500 EUR

Правовий захист у випадку ДТП із Застрахованою особою

Ліміт 1000 EUR

Організація послуг адвоката (без оплати самих послуг) в адміністративних
процесах, якщо Застрахованому пред'явлено судовий позов
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Сприяння

ОПЦІЇ СТРАХУВАННЯ
Що покривається за програмою?

Опції

Програма
Black Edition

Внесення застави за Застраховану особу у разі її арешту в країні
перебування

Ліміт 1000 EUR

Буксирування транспортного засобу, непридатного до руху, а також
ремонт та доставка запасних частин

Ліміт 500 EUR

Організація доставки Застрахованого до місця призначення (тільки у
країнах Європи) у випадку поломки авто, аварії чи неможливості
керування за мед. показниками (оплата таксі за наявності документів, що
підтверджують витрати)

Ліміт 100 EUR

Невиїзд за кордон Застрахованої особи у зв’язку із смертю родича 1, 2
ступеню спорідненості, пожежею, пограбуванням, стихійним лихом,
затопленням сусідами

Ліміт 300 EUR
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ОПЦІЇ СТРАХУВАННЯ
Що покривається за програмою?

Опції

Програма
Black Edition

Викрадення орендованого спорядження

Ліміт 300 EUR

Дострокове повернення (проїзд економічним класом) Застрахованої
особи у випадку смерті близького родича. Страховик має право на
використання зворотного квитка Застрахованої особи

Ліміт 500 EUR

Вимушене повернення Застрахованого в країну постійного проживання, в
зв'язку із стихійним лихом чи епідемією на території країни відпочинку

Ліміт 500 EUR
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ОПЦІЇ СТРАХУВАННЯ
Покриття особливо небезпечних інфекцій (в т.ч. COVID-19)
Надання невідкладної медичної допомоги у зв’язку із захворюваннями, що
пов’язані з особливо небезпечними інфекціями (в тому числі Covid-19)

Покриття

Не покриваються

пов’язане з особливо небезпечними інфекціями (в тому
числі covid-19)

✔ швидка невідкладна допомога

✗ профілактичні діагностичні тести:
- при перетині кордону
- при появі інформації, що був контакт інфікованим за відсутності
симптомів захворювання
- за бажанням Застрахованої особи без необхідності з медичної
точки зору
- без направлення лікуючого лікаря
- без погодження з Асистансом
- інші профілактичні тести

✔ невідкладна амбулаторна та стаціонарна
допомога в медичних закладах
(оплата вартості послуг та медикаментів)
✔ оплата діагностичних тестів, при наявності
симптомів особливо небезпечних інфекцій та
симптомів хвороб органів дихання (клас Х
МКБ 10)
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✗
✗
✗
✗

витрати на самоізоляцію чи обсервацію
витрати на евакуацію в Україну
оплату квитків для повернення в Україну
компенсацію витрат за невикористані квитки

ВИКЛЮЧЕННЯ

ВИКЛЮЧЕННЯ
Що не відшкодовується за програмою?
• захворювання і травми, пов'язані з невиправданим ризиком для життя
та здоров'я;
• професійні заняття спортом участь в тренуваннях, змаганнях;
• експериментальне лікування. Оздоровлення та профілактика;
• косметичні/пластичні операції. Трансплантація, протезування;
• медичні послуги та товари для лікування СНІД, ВІЛ;
• вікові дегенеративні зміни. Вроджені аномалії;

• поїздки з ціллю лікування;
• моральні збитки, непрямі збитки, збитки спричинені професійною помилкою
лікарів, збитки майну Застрахованого
• поїздки в країну з надзвичайним, особливим чи воєнним станом;
• витрати на пошук та порятунок Застрахованого;
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!!! - повний перелік виключень наведено в умовах Договору

НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ДІЇ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
Як отримати медичну допомогу за кордоном?
Звернутися до цілодобового асистансу
«ENSURIA ASSISTANCE»
+38 044 500 14 14

VIBER bot: Ensuria

(viber://pa?chatURI=ensuria)

TELEGRAM bot: Ensuria

(https://t.me/ensuriabot)

care@ensuria.com

FB Messenger: Ensuriacom

(https://www.messenger.com/t/ensuria)

Повідомити інформацію про застраховану особу:
 Прізвище Ім'я По-батькові
 місцезнаходження: країна, місто, адреса та телефон
 номер договору страхування  причину звернення
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