ПрАТ «Європейське туристичне страхування»

Програма комплексного страхування
подорожуючих по Україні
Страхування медичних витрат
Програма А
1. цілодобове асистанське обслуговування
2. організація та оплата вартості послуг швидкої (невідкладної) допомоги;
3. організація та оплата вартості послуг з медичного обслуговування та лікування в амбулаторнополіклінічних умовах;
4. організація та оплата вартості послуг, пов'язаних із стаціонарним лікуванням;
5. оплата вартості медикаментів, призначених для невідкладного лікування, або компенсація витрат у
разі самостійної покупки в аптеці призначених лікарем медикаментів
6. оплата вартості невідкладної стоматологічної допомоги;
7. організація та оплата вартості послуг із транспортування потерпілої Застрахованої особи до лікувального закладу, у разі якщо стан здоров’я не дозволяє їй пересуватися самостійно;

Ліміти
100%
100%
100%
100%
1%
100%

8. організація та оплата лікування Застрахованої особи у стаціонарі строком до 15 діб після закінчення
періоду страхування, якщо це необхідно за медичними показаннями;

100%

9. організація та оплата вартості комплексу послуг, пов'язаних з транспортуванням Застрахованої
особи, що перебуває на стаціонарному лікування, у медичний заклад найближчий до місця постійного проживання;

100%

10. організація та оплата вартості комплексу послуг з транспортування тіла (репатріація) Застрахованої
особи до місця її постійного проживання у випадку її смерті під час подорожі;

100%

11. компенсація вартості ритуальних послуг з поховання тіла Застрахованої особи в країні за місцем
смерті;
12. компенсація вартості послуг телефонного зв'язку застрахованої особи або особи, що представляє
його інтереси, зі Страховиком з приводу повідомлення про страховий випадок
Програма В - включає в себе умови Програми А, а також:

20%
200 UAH

13. Оплату витрат на пошук і рятування застрахованої особи внаслідок нещасного випадку в горах, на
морі, в лісі або іншій віддаленій місцевості.

10%

14. Компенсацію вартості проїзду економ-класом в обидва кінці та вартість проживання у готелі строком до 5-ти діб для одного з повнолітніх близьких родичів Застрахованої особи, якщо тривалість її
лікування в стаціонарі перевищує 5 діб.

1% на добу
5% загалом

15. Компенсацію витрат на проживання в готелі одного супутника Застрахованої особи строком не
більше 5 діб після закінчення терміну дії Договору, якщо Застрахована особа перебуває на стаціонарному лікуванні.

1% на добу
5% загалом

16. Організацію, оплату витрат на дострокове повернення до місця постійного проживання і, при необхідності, супровід дітей застрахованої особи у віці до 16 років, у разі її госпіталізації або смерті. При
цьому Страховик має право використовувати наявні квитки Застрахованих осіб на зворотну дорогу.
Програма С - включає в себе умови Програми В, а також:

100 %

17. Компенсацію витрат на доставку легкового автомобіля Застрахованої особи, що став непридатним
для подальшої експлуатації внаслідок раптової технічної поломки чи дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), до найближчої станції технічного обслуговування (СТО);

10 %

18. Компенсацію витрат на усунення на СТО раптової технічної поломки чи пошкодження в результаті
ДТП легкового автомобіля Застрахованої особи;

10 %

19. Компенсацію вартості проїзду застрахованих водія і пасажирів до місця постійного проживання,
якщо легковий автомобіль, на якому вони подорожують, викрадено або пошкоджено в результаті
ДТП і подальша експлуатація його неможлива.

економ – клас
1%

20. Компенсацію вартості послуг адвоката по захисту прав застрахованої особи після ДТП за її участю.

5%

ПрАТ «Європейське туристичне страхування»

Страхування від нещасного випадку
21. Тимчасова втрата працездатності
22. Інвалідність внаслідок нещасного випадку:
ІІІ групи
ІІ групи
І групи
23. Смерть внаслідок нещасного випадку

Ліміти
30 %
60 %
75 %
100 %
100 %

Страхування цивільної відповідальності
Ліміти
24. відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну третіх осіб ненавмисними діями Застрахованої особи
25. відшкодування збитку, нанесеного майну третіх осіб ненавмисними діями Застрахованої особи
26. відшкодування збитків, завданих ненавмисним діями Застрахованої особи, які привели до поломки
або пошкодження, взятого ним напрокат спортивного інвентарю

70 %
30 %
5%

Страхування фінансових ризиків, пов'язаних з відмовою / перериванням подорожі
Ліміти
Страховим випадком є неможливість здійснення подорожі внаслідок раптової, непередбаченої і ненавмисної події, що відбулася до дати початку подорожі, а саме:
27. смерть Застрахованої особи, члена її сім’ї або супутника
28. отримання травми або раптове захворювання, які вимагають амбулаторного лікування Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або супутника
29. отримання травми або раптове захворювання, які вимагають стаціонарного лікування Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або супутника
30. знищення нерухомого майна Застрахованої особи внаслідок пожежі, стихійних лих або протиправних дій третіх осіб
31. викрадення або пошкодження транспортного засобу, на якому планувалося здійснити заброньовану подорож
32. необхідність участі Застрахованої особи у судовому процесі
33. викрадення у Застрахованої особи, або члена її сім’ї, або супутника проїзних документів (квитків),
закордонного паспорта, водійського посвідчення або інших документів
34. звільнення з роботи Застрахованої особи за ініціативою роботодавця
35. 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
36. запізнення на рейс із України
Страховим випадком також є факт понесення Застрахованою особою збитків через раптове непередбачуване переривання подорожі внаслідок раптової, непередбаченої і ненавмисної події, що відбулася під час здійснення туристичної подорожі за кордон, а саме:
37. смерть, отримання травми або раптове захворювання Застрахованої особи або члена сім’ї Застрахованої особи
38. знищення нерухомого майна Застрахованої особи внаслідок пожежі, стихійних лих або протиправних дій третіх осіб
39. 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

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
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Страхування багажу
40. компенсація збитків, викликаних пошкодженням, крадіжкою, знищенням або втратою багажу
41. компенсація витрат на придбання товарів першої необхідності, у зв'язку із затримкою багажу більш
ніж на 6 годин
42. компенсація витрат на оформлення документів, необхідних для повернення в країну постійного
проживання

Ліміти
100%
10%
Необхідні
витрати

