Страхова компанія «УНІКА» висловлює Вам свою повагу та запрошує до співпраці!
UNIQA Insurance Group працює на ринку медичного страхування з 1811 року і є лідером медичного страхування Австрії. В
Україні протягом багатьох років Компанія займає провідні позиції на ринку корпоративного медичного страхування та
особистого страхування здоров'я, має багаторічний досвід роботи з приватними та державними медичними установами, а
також науково-дослідними інститутами по всій країні.

Переваги та умови захисту «Подумай про здоров’я»:

Ви можете обрати страховий захист за наступними ризиками у будь-який комбінації:
Страхові виплати від 2 500 грн до 100 000 грн (залежно від хвороби та страхової суми) є суттєвою допомогою при
хворобі.

Не треба узгоджувати лікаря, місце та порядок лікування зі страховою компанією.
Ви чітко розумієте розмір виплати по кожному випадку ще при укладені договору.
Ви самостійно обираєте, як і на що витратити отримані кошти. Витрати не треба підтверджувати чеками.
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.
Вартість договору в цій пропозиції розрахована за наступних умов:
Вік кожної застрахованої особи, перелік страхових ризиків та страхових сум згідно таблиці нижче.
Виплата по 1 хворобі проводиться 1 раз протягом дії договору.
Після виплати за одним із ризиків: критичні хвороби, інвалідність чи смерть – договір припиняє свою дію.
Територія захисту: Україна, включаючи території Донецької та Луганської областей, які знаходяться під контролем
української влади.
Строк дії договору: 12 місяців.

Риск

0-18 лет
выплата

19-45 лет

46-55 лет

56-64 года

50 000 100 000 50 000 100 000 50 000 100 000 50 000 100 000

70 болезней

5-50%

430

860

450

900

660

1320

965

1930

Доброкачественные
новообразования

10-70%

310

620

630

1270

950

1900

1065

2130

Критические болезни
(злоякісні новоутворення,
інфаркт міокарда, інсульт
головного мозку, гостра
ниркова недостатність.

100%

65

129

500

1000

1650

3310

3970

7940

Смерть от болезни
Инвалидность 1 гр. от
болезни

100%

41

81

220

440

405

810

755

1510

845

1690

1805

3610

3670

7340

6750

13500

Всего (5 рисков)

Додаток 1
Перелік захворювань із зазначенням відсотку виплати за кожним

Перелік захворювань

Опис хвороби

Відсоток
виплат від
Страхової
суми

1. Хвороби системи кровообігу:
Гострий перикардит
Гострий та підгострий
ендокардит
Гострий міокардит
Гостра серцево-легенева
недостатність

Емболія та гострий
тромбоз магістральних
судин

гостре запалення зовнішньої оболонки серця та
навколосерцевої сумки
гостре запалення внутрішньої оболонки серця
(ендокарду)
гостре запалення серцевого м'язу (міокарду)
збільшення правого шлуночка і правого передсердя
в результаті підвищеного тиску в малому колі
кровообігу, у зв’язку з чим серце не може
повноцінно перекачувати кров
гостре закриття просвіту (обтурація) кровоносної
судини з порушенням кровопостачання тканини або
органу (через судину не проходить кров через
перешкоду у вигляді тромбу або згустку повітря або
іншого емболу)

20%
20%
15%
25%

30%

2. Хвороби крові, кровотворних органів:
Тромбоцитопенічна
пурпура

крововиливи під шкіру, підвищена кровоточивість у
результаті зниження кількості тромбоцитів у крові
(тромбоцитопенії)

35%

3. Хвороби органів дихання:
Емфізема
Пневмонія
Пневмоторакс
Гемоторакс
Абсцес легені та
середостіння

збільшення об'єму альвеол за рахунок руйнування
перетинок між ними
запалення легень
скупчення повітря або газу в плевральній порожнині
з одночасним підвищенням тиску в ній
скупчення крові в плевральній порожнині

10%

гнійний розпад легеневої тканини

15%

5%
10%
10%

4. Хвороби органів травлення:
Пахова кила (вперше
виявлена, защемлена),
стегнова кила (вперше
виявлена, защемлена)
Діафрагмальна кила
(вперше виявлена,
защемлена)
Перитоніт
Постхолецистектомічний
синдром (ПХЕС)
Панкреонекроз

переміщення внутрішніх органів або тканин з
черевної порожнини через паховий / стегновий
канал в підшкірно-жирову клітковину передньої
черевної стінки

10%

переміщення органів черевної порожнини в грудну
через дефекти діафрагми

15%

запалення очеревини
комплекс клінічних симптомів, що розвивається
внаслідок оперативного видалення жовчного міхура
відмирання тканин підшлункової залози під дією
шкідливих факторів

25%
10%
45%

Гостра кишкова
непрохідність
Хвороби апендициту
Виразкова хвороба
шлунку (вперше
виявлена, стадія
загострення)

порушення пасажу кишкового вмісту в напрямку від
шлунку до заднього проходу
запалення червоподібного відростка сліпої кишки
(апендикса)
циклічна поява пептичних виразок у шлунку

25%
15%

15%

5. Хвороби сечостатевої системи:
Нефрит, пієлонефрит,
гломерулонефрит,
гломерулярная хвороба
(вперше виявлені)

запалення нирок

15%

Ниркова коліка

гострий біль у попереку з іррадіюванням донизу за
ходом сечоводу у пахову ділянку та статеві органи

15%

Запальне захворювання
матки (гострі, вперше
виявлені)

запальні захворювання матки

20%

Гострий параметрит

запальне захворювання навколоматкової жирової
тканини (параметрію)

20%

Гострий сальпінгіт та
оофорит (вперше
виявлені)

запалення фаллопієвих труб та яєчників

5%

6. Хвороби кістково м'язової системи та сполучної тканини:
Ревматизм (вперше
виявлений, активна фаза)
Вузелковий периартеріїт
(вперше виявлений,
активна фаза)
Ревматоїдний артрит
(вперше виявлений,
активна фаза)
Системний червоний
вовчак (вперше
виявлений, активна фаза)
Хвороба Бехтєрєва
(вперше виявлена, гостра
фаза)
Системна склеродермія
(вперше виявлена, гостра
фаза)
Поліартроз, поліартрит
(вперше виявлений,
активна фаза)
Хвороба Рейтера
(реактивний поліартрит)
Кила міжхребцевих дисків
(вперше виявлена,
ущемлена)

захворювання імунозапального характеру,
пов'язане із стрептококовою інфекцією
системне судинне захворювання нез'ясованої
етіології з переважним ураженням артерій м'язового
типу та судин дрібного калібру

20%
25%

системне захворювання сполучної тканини з
переважним ураженням дрібних суглобів

20%

захворювання сполучної тканини, що проявляється
ураженням ряду органів та систем

40%

запальне захворювання, симптомами якого є біль у
крижово-клубових зчленуваннях, суглобах хребта і
м'яких тканинах, що оточують хребет
сполучно-тканинно-судинне полісиндромне
захворювання, яке характеризується поширеними
фіброзно-склеротичними змінами, ураженням судин
та ряду внутрішніх органів
запалення суглобів та хрящів
послідовне або одночасне ураження очей, суглобів і
сечостатевих органів
ураження хребта, при якому відбувається розрив
зовнішнього фіброзного кільця міжхребцевого диску
й м'яка центральна частина випинає за його межі

35%

30%

10%
15%
10%

7. Хвороби ендокринної системи:
Тиреоідіт (гострий,
вперше виявлений)

запалення щитоподібної залози

10%

Цукровий діабет (вперше
виявлений)

група ендокринних захворювань, що розвиваються
внаслідок абсолютної чи відносної недостатності
гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності,
внаслідок чого виникає гіперглікемія — стійке
підвищення рівня глюкози у крові. Це порушення
обміну речовин, під час якого підшлункова залоза
не виділяє достатньо інсуліну для утилізації
глюкози

40%

8. Хвороби нервової системи:
Ураження трійчастого
нерву
Ураження лицевого нерву
Міастенія гравіс

патологічний стан, який характеризується раптовим
виникненням сильного пекучого болю на щелепі чи
щоці (запалення трійчастого нерву)
одностороння слабкість м’язів обличчя (запалення
лицьового нерву)
нервово-м'язовий розлад, що клінічно
характеризується патологічною слабкістю і
стомлюваністю скелетних м'язів

15%
15%
10%

9. Хвороби ока та вуха:
Катаракта (окрім
вродженої)
Глаукома
Неврит зорового нерву
Виразки роговиці
Хвороби судинсітківки та
зорового нерву

помутніння кришталика ока, що викликає різні
ступені розладу зору
група довготривалих захворювань очей внаслідок
підвищення внутрішньоочного тиску
запальний процес, у результаті розвитку якого
спостерігається різке зниження зорової функції
(запалення зорового нерву)
захворювання, обумовлене значним руйнуванням
тканини рогівки ока, як правило, гнійного характеру
захворювання сітківки та зорового нерву

10%
15%
10%
10%
10%

10. Інфекційні та паразитарні хвороби:

Холера
Тиф и паратиф
Сальмонельоз
Ботулізм
Дизентерія

Туляремія

особливо небезпечна інфекція, шлунково-кишкове
захворювання, що супроводжується блювотою,
проносом, загальним порушенням діяльності
організму
хвороби групи кишкових інфекцій
інфекційне захворювання із фекально-оральним
механізмом передачі, характеризується
переважним ураженням травної системи
гостре токсико-інфекційне захворювання
синдром гострого ураження людини з переважним
запальним ушкодженням дистального відділу
товстої кишки з типовими проявами коліту з
обов'язковою появою крові у випорожненнях
гостра зоонозна природно-осередкова інфекційна
хвороба з багатьма механізмами передачі інфекції,
яка перебігає з інтоксикацією, гарячкою, ураженням
лімфатичних вузлів, шкіри, слизових оболонок,

50%
50%
30%
30%
20%

30%

Дифтерія (окрім дифтерії
носу)

Сибірська виразка
Коклюш
Скарлатина
Вітряна віспа
Кір
Краснуха
Оперізуючий лишай
(Herpes zoster)
Туберкульоз
Вірусні гепатити А, Е
Вірусні гепатити В, С, D
Менінгококова інфекція
(генералізовані форми)
Гострий поліомієліт
Енцефаліт,
енцефаломієліт,
енцефалопатія
Менінгіт
Лептоспіроз
Токсоплазмоз
Лейшманіоз
Інфекційний мононуклеоз
Малярія
Сепсис

легенів
гостре антропонозне інфекційне захворювання з
повітряно-крапельним механізмом передавання
збудника, що характеризується ураженням
ротоглотки та дихальних шляхів, рідше шкіри
особливо небезпечна інфекція, гостре зоонозне
інфекційне захворювання, яке перебігає з
ураженням шкіри
контагіозне захворювання, що виражається в
нападах судомного кашлю
гостре антропонозне інфекційне захворювання, що
супроводжується болем у горлі, висипом і
подальшим лущенням шкіри
контагіозне вірусне захворювання з групи
герпесвірусних інфекцій
висококонтагіозне (надзвичайно заразне) гостре
вірусне захворювання
вірусне захворювання, яке перебігає із запаленням
лімфатичних вузлів та шкірним висипом
спорадичне вірусне захворювання, яке спричинює
герпесвірус людини
гостре інфекційне захворювання з ураженням
легень
гострі інфекційні захворювання з ураженням печінки
гостре антропонозне інфекційне захворювання з
повітряно-крапельним механізмом передавання, що
уражує нервову систему
гостре інфекційне захворювання, яке спричинює
поліовірус, уражує нервову систему
запалення головного мозку
запалення м'якої мозкової оболонки, що покриває
головний мозок людини і спинний мозок
гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів
інфекційне захворювання, яке спричинюють
токсоплазми
група паразитарних природно-вогнищевих
інфекційних хвороб, поширених у тропічних і
субтропічних країнах
захворювання з групи герпесвірусних інфекцій
інфекційне захворювання, яке спричинюють
найпростіші з роду плазмодіїв
загальне зараження організму хвороботворними
мікробами, які потрапили в кров

20%

50%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
50%
30%
50%
70%
50%
40%
40%
40%
20%
20%
5%
20%
70%

Додаток 2
Перелік доброякісних новоутворень із зазначенням відсотку виплати за
кожним

№

Перелік новоутворень

Відсоток виплат від
Страхової суми

1

Доброякісні новоутворення головного мозку

70%

2

Доброякісні новоутворення щитоподібної залози

30%

3

Доброякісні новоутворення (поліпи, кісти, інші
новоутворення) органів шлунково-кишкового тракту
(шлунок, кишківник, печінка, селезінка, нирки, підшлункова
залоза)

20%

4

Доброякісні новоутворення молочної залози

30%

5

Доброякісні новоутворення матки та придатків матки

30%

6

Доброякісні новоутворення передміхурової залози

20%

7

Інші доброякісні новоутворення (окрім доброякісних
новоутворень шкіри)

10%

