Страхування
подорожуючих за
кордон

Місце PZU на ринку туристичного страхування
Згідно версії журналу Insurance TOP

Наші переваги
Компанія акредитована у всіх посольствах
(договори відповідають вимогам для
відкриття візи)
Відсутність сублімітів страхового покриття
на базові медичні та транспортні послуги
Евакуація до місця проживання, а не до
кордону чи аеропорту (найближчого до
місця проживання)
Наявність ліцензій у лікарів-координаторів
на супровід при медичній евакуації
Офіс Асистуючої компанії в країні
Шенгенської зони
Оформлення полісу on-line

Відшкодування самостійно витрачених
коштів клієнту в момент, коли він продовжує
перебувати за кордоном, якщо подорож
довготривала
Відшкодування витрат на оформлення візи
у разі відмови в її видачі з будь-яких причин
Отримання страхової виплати у будь-якому
місті України через систему грошових
переказів Аваль-експрес
Бланк заяви на виплату – у полісі. Переклад
документів для отримання страхового
відшкодування - за рахунок Страховика
On-line доступ Асистуючої компанії до
інформації за полісом

Особливості страхування в PZU
Максимальний вік Застрахованої особи – 89 років. Для осіб
віком 75 років та старше – особливі умови (захист лише на
території країн Шенгенської угоди, ліміт перебування – не
більше 30 днів, договір діє – не більше, ніж 184 дні).
Місце дії Договору - країна, географічне місце, зазначені у
Договорі страхування. Страховий захист діє тільки на території,
вказаній в Договорі страхування, та під час прямування до неї.
Страховий захист не діє на території України та країни
постійного проживання.
Захист починає діяти лише з моменту перетину державного кордону
України. Придбати поліс, перебуваючи за кордоном, неможливо.

Договір може бути оформлений як на одну подорож, так і на
будь-яку кількість поїздок в межах ліміту перебування за
кордоном, який Вам необхідний.

Туристичне страхування від PZU це

Страхування медичних
витрат та додаткових
витрат

Страхування від
нещасного випадку

Страхування цивільної
відповідальності

Медичні та інші витрати

Нещасний випадок

Цивільна відповідальність

Медичні та інші витрати
Страховий випадок - медичні витрати та витрати, що з ними пов’язані, на
послуги, що надавались при раптовому захворюванні та/або нещасному
випадку, коли відсутність негайного медичної допомоги могла призвести до
серйозних порушень функцій організму або до виникнення загрози життю.
Стаціонарна допомога. Приклад
43-річному чоловікові, який поїхав до Німеччини працювати, раптово стало зле.
Каретою швидкої допомоги його було доставлено в госпіталь, де йому були проведені
дослідження, після чого була здійснена операція на головному мозку. Діагноз – абсцес
(гнійник) головного мозку. Вартість лікування (25 днів) - 36 000 EUR. Госпіталю була
прогарантова та оплачена сума 30 000 EUR (вся страхова сума за договором).

Амбулаторно-поліклінічна допомога. Приклади
Клієнтка, перебуваючи в Польщі, повідомила Асистанс через Viber про те, що
в неї 3-ій день тримається температура 38, відчувається сильний біль у шиї,
сильний кашель, важкість при диханні. Їй зателефонували уточнити симптоми
та роз’яснити її дії, після вона отримала СМС про запис на консультацію до
лікаря. Вартість консультації та ліків 100 EUR. Діагноз – лихоманка.
Клієнтка, купаючись в морі у Болгарії, порізала каменем ногу. Діагноз –
відкрита рана стопи. Вартість консультації та первинної обробки рани - 45
EUR.

Медичні та інші витрати

Нещасний випадок

Цивільна відповідальність

Дії Клієнта в разі настання страхового
випадку
1.

Повідомити
Асистанс про
випадок до
моменту
звернення за
допомогою

2.

Дотримуватися
вказівок
Асистансу

3.

Отримати
допомогу

Якщо Застрахована особа самостійно оплатила вартість отриманих послуг
ДОКУМЕНТИ
Клієнт звертається до офісу
та надає повний пакет
документів

Заява
Документи, які підтверджують особу отримувача виплати
Документи, які підтверджують настання страхового випадку
Документи, які підтверджують оплату отриманих послуг

Клієнт отримує страхове
відшкодування

Медичні та інші витрати

Нещасний випадок

Цивільна відповідальність

Страхування від нещасного випадку
Страхові випадки – події, що сталися внаслідок нещасного випадку.
Травматичні ушкодження та
функціональні розлади

% страхової суми в залежності від діагнозу
отриманої травми*

Інвалідність I групи

100% страхової суми

Інвалідність IІ групи

75% страхової суми

Інвалідність IІІ групи

50% страхової суми

Смерть

100% страхової суми

Розмір страхових сум – від 30 000 грн. до 80 000 грн.
За цим видом страхування виплата відбувається вже безпосередньо після повернення до України.
Отримані кошти клієнт може витратити на реабілітацію або продовження лікування після повернення.
* згідно Додатку № 1 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків № 210.1/1 від 09.12.2008 р.

Медичні та інші витрати

Нещасний випадок

Цивільна відповідальність

Страхування цивільної відповідальності
Страховий випадок – факт настання цивільно-правової відповідальності
Страхувальника/Застрахованої особи перед третіми особами, а саме:
•
•

набрання чинності рішенням (вироку) суду, яке встановлює відповідальність Страхувальника
за ненавмисне заподіяння шкоди третій особі;
добровільне, за умови попередньої письмової згоди Страховика, визнання Страхувальником
відповідальності за ненавмисне заподіяння шкоди третій особі.

Клієнт наніс шкоду
третім особам, після
чого отримав претензії
щодо відшкодування витрат
1

Клієнт може задовольнити
претензії третіх осіб на підставі
рішення суду або добровільно
(погодивши це зі Страховиком)
2

Розмір страхових сум – 10 000 євро або 30 000 євро

Страхова компанія відшкодовує
витрати Клієнту (якщо він
задовольнив претензії) або
здійснює виплату третій особі
3

Програми страхування
Стандарт
Бізнес
Еліт

Послуги, передбачені програмою
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Швидка медична допомога
Невідкладна стаціонарна допомога
Невідкладна амбулаторно-поліклінічна
допомога
Невідкладна допомога при ускладненні
вагітності по 26-ий тиждень вагітності
(включно)
Невідкладна стоматологічна допомога
Транспортування за медичними показаннями
Репатріація (медична евакуація) із-за
кордону
Репатріація тіла із-за кордону
Телекомунікаційні послуги
Надання інформаційних послуг

Сподіваємося на
плідну співпрацю

З турботою про Вас, PZU

