
 

ОПИС СТРАХОВИХ ПАКЕТІВ                                        

Страховий пакет 

     
Територія покриття Україна Україна Україна Україна Україна 
Строк страхування, (днів) 1 — 365 1 — 365 1 — 365 1 — 365 180 — 3 

Кількість подорожей Одноразова Одноразова Одноразова Одноразова Одноразова 

Страхування медичних витрат 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 

Страхова сума на кожного Застрахованого, ГРН 30 000 30 000 30 000 45 000  

Франшиза: 0 0 0 0  
 Швидка (невідкладна) допомога; 100 % 100 % 100 % 100 %  

 Амбулаторне лікування;  100 % 100 % 100 % 100 %  

 Стаціонарне лікування (госпіталізація); 100 % 100 % 100 % 100 %  

 Медикаменти, призначені лікарем; 100 % 100 % 100 % 100 %  

 Невідкладна стоматологічна допомога; 1% 1% 1% 1%  

 Транспортування потерпілої Застрахованої особи до лікувального 
закладу; 

100 % 100 % 100 % 100 %  

 Лікування Застрахованої особи в стаціонарі після закінчення періоду 
страхування, якщо це необхідно за медичними показаннями; 

15 діб 15 діб 15 діб 15 діб  

 Транспортування та медичного супроводу Застрахованої особи з 
лікувального закладу до місця постійного проживання; 

100 % 100 % 100 % 100   

 Транспортування тіла (репатріація) Застрахованої особи до місця його 
попереднього постійного проживання;  

100 % 100 % 100 % 100 %  

 Послуги з поховання тіла Застрахованої особи за місцем смерті; 20 % 20 % 20 % 20 %  

 Послуги телефонного зв'язку із Страховиком з приводу повідомлення про 
страховий випадок; 

200 ГРН 200 ГРН 200 ГРН 200 ГРН  

 Витрати на пошук і порятунок Застрахованої особи внаслідок нещасного 
випадку в горах, на морі, в лісі або інших віддалених місцевостях; 

  10% 10%  



 

 Вартість проїзду економічним класом в обидва кінці і вартості 
проживання в готелі строком до 5-ти діб для одного з повнолітніх 
близьких родичів Застрахованої особи, якщо тривалість її лікування в 
стаціонарі перевищує 5 діб; 

  

економ-клас, 
до 5 діб, але не 
більше 1% від 

страхової суми за 
добу 

економ-клас, 
до 5 діб, але не 
більше 1% від 

страхової суми за 
добу 

 

 Витрати на проживання в готелі одного супутника Застрахованої особи 
після закінчення терміну дії Договору, якщо Застрахована особа 
перебуває на стаціонарному лікуванні; 

  

до 5 діб, але не 
більше 1% від 

страхової суми за 
добу 

до 5 діб, але не 
більше 1% від 

страхової суми за 
добу 

 

 Витрати на дострокове повернення до місця постійного проживання і, при 
необхідності, супровід дітей Застрахованої особи віком до 16 років у разі її 
госпіталізації або смерті 

  100% 100%  

Страхування від НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 

Страхова сума на кожного Застрахованого, ГРН 3 000 6 000 6 000 10 000 Не включено 

Франшиза: 0 0 0 0  
 Тимчасової втрати працездатності 30 % 30 % 30 % 30 %  

 Інвалідності внаслідок нещасного випадку: 
ІІІ групи  
 ІІ групи 
  І групи 

60 % 
75 % 

100 % 

60 % 
75 % 

100 % 

60 % 
75 % 

100 % 

60 % 
75 % 

100 % 

 

 Смерті внаслідок нещасного випадку 100 % 100 % 100 % 100 %  

Страхування БАГАЖУ 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 

Страхова сума на кожного Застрахованого, ГРН Не включено 5 000 Не включено 5 000 Не включено 

Франшиза, (у % від суми збитку):  10%   10%   
 Пошкодження, крадіжки, знищення або втрати багажу  100%  100 %  

 Витрат на придбання товарів першої необхідності у разі затримки багажу 
більш ніж на 6 годин 

 10%  10 % 
 

 Витрат на оформлення документів, необхідних для повернення в країну 
постійного проживання 

 100%  100% 
 

Страхування ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 

Страхова сума на кожного Застрахованого, ГРН Не включено Не включено 15 000 15 000 Не включено 

Франшиза, (у % від суми збитку):   10% 10%  
 Заподіяної життю, здоров'ю третіх осіб ненавмисними діями 
Застрахованої особи 

  70 % 70 %  

 Заподіяного майну третіх осіб ненавмисними діями Застрахованої особи   30 % 30 %  



 

 Заподіяного ненавмисним діями Застрахованої особи, які привели до 
поломки або пошкодження, взятого нею напрокат спортивного інвентарю 

  5 % 5 %  

Страхування СКАСУВАННЯ ПОДОРОЖІ 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 
Ліміти 

відповідальності 

Страхова сума за договором страхування, ГРН Не включено Не включено Не включено Не включено 
від 3 000 

до 150 000 

Франшиза, (у % від суми збитку):     10%  
 Смерть Застрахованої особи, члена її сім'ї або супутника;     100% 

 травма або раптове захворювання, які вимагають амбулаторного 
лікування; 

    100% 

 травма або раптове захворювання, які вимагають стаціонарного 
лікування; 

    100% 

 знищення нерухомого майна Застрахованої особи внаслідок пожежі, 
стихійних лих або протиправних дій третіх осіб; 

    100% 

 викрадення або пошкодження транспортного засобу, на якому 
планувалося здійснити заброньовану подорож; 

    100% 

 необхідність участі Застрахованої особи у судовому процесі;     100% 

 викрадення у Застрахованої особи або члена її сім'ї, або супутника 
проїзних документів (квитків), паспорта, посвідчення водія або інших 
документів; 

    100% 

 звільнення з роботи Застрахованої особи за ініціативою роботодавця;     100% 

 збій, відмова в роботі машинного обладнання та інші непередбачені 
технічні несправності із засобом водного транспорту (лайнер, теплохід), 
подорож (круїз) на якому була заброньована та сплачена; 

    100% 

 запізнення на рейс з України.     100% 

Страховим випадком також є факт збитків, які понесла Застрахована особа через 
раптове непередбачене переривання подорожі внаслідок: 

    100% 

 смерті, отримання травми або раптового захворювання Застрахованої 
особи або члена сім'ї Застрахованої особи; 

    100% 

 знищення нерухомого майна Застрахованої особи внаслідок пожежі, 
стихійних лих або протиправних дій третіх осіб; 

    100% 

 збою, відмови в роботі машинного обладнання та інші непередбачені 
технічні несправності із засобом водного транспорту (лайнер, теплохід), 
на якому була заброньована і оплачена подорож (круїз). 

    100% 

 
 

 



 

Комплексне страхування   
подорожуючих по Україні  

 
Комплексне страхування подорожуючих по Україні забезпечує комплексний особистий та майновий захист мандрівника під час подорожей в межах 

України, а також включає в себе обов'язкові види страхування, наявність яких вимагає Закон України «Про туризм» 
 

Ваш страховий поліс, оформлений online, може включати в себе різні комбінації наступних видів страхування:  
 

1. Страхування медичних витрат — дозволить Вам отримати екстрену медичну допомогу, в разі раптового захворювання або нещасного випадку при подорожах 
по Україні. Якщо Ви плануєте провести свій відпочинок активно, наприклад, кататися на гірських лижах, санях, ковзанах, мотоциклах, водних лижах, займатися 
дайвінгом, взяти участь у змаганнях з пляжного волейболу, футболу та ін., кататися на тваринах  або займатися іншими видами активності з підвищеним 
ризиком, це обов'язково має бути враховано у Вашому страховому полісі. До страхового тарифу в такому випадку застосовується надбавка. Зверніть увагу, що 
ймовірність настання раптових проблем зі здоров'ям під час подорожей завжди вище для літніх людей, тому при страхуванні туристів від 65 до 80 років 
застосовується підвищуючий коефіцієнт. Туристи старше 80 років підлягають індивідуальному страхуванню. 

 
2. Страхування від нещасних випадків — дозволить отримати грошову компенсацію в результаті нещасного випадку, який стався під час подорожі. Зверніть увагу, 

розмір виплати визначається у % від страхової суми, тому, чим вище страхова сума, тим більшу грошову виплату Ви зможете отримати. 
 
3.  Страхування цивільної відповідальності — передбачає цивілізоване вирішення конфліктних ситуацій у суді, юридичну допомогу Застрахованій особі та 

відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю третіх осіб ненавмисними діями Застрахованої особи. Так, при заняттях активним відпочинком, 
наприклад, при катанні на лижах, велика ймовірність потрапити в ситуацію (зіткнення, падіння), яка спричинить травми або псування майна 3-х осіб, в т.ч. 
орендованого спортивного інвентарю. Дане страхове покриття дозволить Вам компенсувати завдані збитки. 

 
4. Страхування багажу — забезпечує власнику застрахованого багажу компенсацію шкоди, заподіяної багажу, внаслідок псування під час переїзду, крадіжки, 

втрати, а також внаслідок інших причин. 
 
5. Страхування фінансових ризиків, пов’язаних із відміною подорожі або її перериванням — цей вид страхування дозволить Вам уникнути фінансових втрат, у 

випадку неможливості відправитися в поїздку або переривання туристичної поїздки. Причини скасування поїздки можуть бути різні, наприклад, нещасні 
випадки, хвороба Застрахованої особи чи її близьких родичів, стихійні лиха, проблеми з майном і т.і. Для отримання страхового відшкодування Вам достатньо 
буде пред'явити свій поліс, договір на надання туристичних послуг із туроператором і документ про оплату вартості туристичної поїздки. 

 
!!! Франшиза. Зверніть увагу, що в деяких із видів комплексного страхування присутня франшиза. Це частина збитку, яку не відшкодовує страхова компанія. 


