Подумай про здоров’я

Життя сповнене несподіванок.
Ми не можемо передбачити все, що
трапиться в майбутньому, але
можемо краще підготуватися до
ймовірних викликів.
Подумай про здоров’я та отримай
фінансову підтримку на випадок
складних захворювань та скрутних
ситуацій у житті.
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Переваги програми

• Впевненість

✓ Фінансова підтримка у справді складних життєвих
ситуаціях. Покриває саме ті захворювання, які вимагають
тривалого лікування та / або хірургічного втручання;
✓ Страхові виплати від 2 500 грн до 100 000 грн є суттєвою
допомогою при хворобі.

• Прозорість

• Зрозумілість

✓ Простий і прозорий розрахунок виплати: фіксований %
за кожним діагнозом. Без франшиз та необхідності
доводити, скільки і на що витрачено коштів при лікуванні.
✓ Лікаря, місце та порядок лікування не треба узгоджувати
зі страховою компанією.
✓ Ви самостійно обираєте як і на що витратити кошти.

• Простота

✓ Страхова сума не зменшується після виплати за
ризиками «Хвороба» та «Доброякісні новоутворення».
✓ Широкий віковий діапазон від 0 до 65 років. Ви можете
застрахувати як дітей так і своїх батьків.
3

Від яких випадків можна застрахуватися?

▪

Хвороби, які потребують тривалого лікування чи хірургії відповідно до
переліку (70 захворювань)

▪

Доброякісні новоутворення

▪

Критичні захворювання, а саме:
▪
▪
▪
▪

▪

злоякісні новоутворення
інфаркт міокарда
інсульт головного мозку (ішемічний інсульт, геморагічний інсульт)
гостра ниркова недостатність

Смерть, Інвалідність І-ої групи

Ви можете обрати одну чи будь-яку комбінацію з цих хвороб.
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Розмір страхової виплати
При страховій сумі

При страховій сумі

50 000 грн

100 000 грн

2 500 грн – 35 000 грн

5 000 грн – 70 000 грн

по одній хворобі*

по одній хворобі*

5 000 грн – 35 000 грн

10 000 грн – 70 000

по одному випадку*

грн по одному випадку*

Будь-яке з критичних
захворювань

50 000 грн

100 000 грн

Смерть, Інвалідність
І-ої групи

50 000 грн

100 000 грн

Хвороби по таблиці*
Доброякісні
новоутворення

* Перелік хвороб та конкретний відсоток виплати по кожній з них вказано у Таблиці
виплат, яка є додатком до договору.
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Приклад страхової виплати

▪

Вік застрахованої особи – 44 роки

▪

Страхова сума – 100 000 грн

▪

Обрано ризик «Хвороба»

▪

Вартість страховки – 840 грн

✓ 15 000 грн при запаленні апендиксу (апендициті);
Заплативши
всього 840 грн
застрахована
особа отримає:

✓ 40 000 грн при вперше виявленому діабеті;
✓ 40 000 грн на лікування менінгіту

✓ 70 000 грн у разі сепсису
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Що треба знати при укладенні договору
▪

Хвороби та випадки, які трапилися протягом Періоду очікування, не є
застрахованими. Він становить:
o

o
o

▪

10 (десять) календарних днів з початку дії договору – за ризиком «Хвороба», а також за
інфарктом міокарда, інсультом головного мозку (ішемічним інсультом, геморагічним
інсультом), гострою нирковою недостатністю;
90 (дев’яносто) календарних днів – за доброякісними та злоякісними новоутвореннями;
6 (шість) місяців з початку дії договору – за гепатитами В, С, D

Виплата по 1 хворобі здійснюється 1 раз протягом дії договору. По різним
хворобам протягом року може бути кілька виплат.
Наприклад, якщо по договору вже була виплата по пневмонії, то при повторному захворюванні
на пневмонію у виплаті буде відмовлено. Але якщо та сама людина захворіє на запалення
апендиксу – це страховий випадок і страхова виплата буде здійснена.

▪

Після виплати за одним із ризиків: критичні хвороби, інвалідність чи смерть
– договір припиняє свою дію.
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Дії при настанні страхового випадку

1. Звернутися за допомогою до медичного закладу та дотримуватися
рекомендацій лікаря. Повідомляти та узгоджувати лікування зі страховою
компанією – не потрібно.
2. Подати документи на виплату до страхової компанії протягом 30 днів з
дати встановлення діагнозу.

Документи необхідні для виплати:
▪ Заява на виплату
▪ Копія паспорту
▪ Копія ідентифікаційного коду.
▪ Довідка, яка підтверджує діагноз / інвалідність / смерть,
завірена круглою мокрою печаткою.
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Здоров'я дуже крихке, але це і робить його таким цінним!
Подумай про здоров'я зараз та почувайтеся більш впевнено.
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