
Програма страхування МІЖНАРОДНА УКРАЇНА РОЗШИРЕНА УКРАЇНА 

Страхова сума

1 000 000 дол. США у разі вибору ризику 

Трансплантація та по 500 000 дол. США 

за всіма іншими ризиками

3 000 000 грн. 1 500 000 грн.

Граничний вік застрахованих осіб 0-69 включно 0-69 включно 0-69 включно

Територія дії договору страхування

Весь світ для трансплантації або 

Ізраєль, Іспанія, Туреччина, Польща, 

Південна Корея, Україна для інших 

ризиків

Україна (Лісод, Інновація, Спіженко) 

для лікування та діагностики.
Якщо в Україні неможливе лікування конкретного 

виду раку, то тільки для осіб        0-17 років 

включно лікування та при необхідності 

трансплантація кісткового мозку буде покриватися 

за кордоном (окрім Швейцарії)

Україна (Лісод, Інновація, Спіженко) 

для лікування та діагностики.
Якщо в Україні неможливе лікування конкретного 

виду раку, то тільки для осіб        0-17 років 

включно лікування та при необхідності 

трансплантація кісткового мозку буде покриватися 

за кордоном (окрім Швейцарії)

Кваліфікаційний період (період очікування)
6 міс. для трансплантації або 3 міс. для 

інших ризиків
3 міс. 3 міс.

Рак Так, у межах ліміту 500 000 дол. США Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Кардіохірургія
Так, у межах ліміту 500 000 дол. США, у 

разі вибору цієї опції за доплату
ні ні

Нейрохірургія
Так, у межах ліміту 500 000 дол. США, у 

разі вибору цієї опції за доплату
ні ні

Трансплантація
Так, у межах ліміту 1 000 000 дол. США, у 

разі вибору цієї опції за доплату

Так, тільки трансплантація кісткового 

мозку для неповнолітніх дітей віком від 

0 до 17 років включно у межах страхової 

суми 14 000 000 грн., якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та буде потреба в трансплантації кісткового 

мозку

Так, тільки трансплантація кісткового 

мозку для неповнолітніх дітей віком від 

0 до 17 років включно у межах страхової 

суми 14 000 000 грн., якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та буде потреба в трансплантації кісткового 

мозку

2 консультації перед початком лікування 

(доопераційна консультація)
Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Консультації лікарів/Послуги фахівця Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Діагностичне обстеження за профілем 

захворювання
Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Послуги анестезіолога Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Витрати на операції Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Госпіталізація або перебування/проживання Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Додаток №3 до Договору

Програми страхування «Безпека без кордонів»

Добровільне медичне страхування (ДМС) та страхування медичних витрат

Страховим випадком є захворювання, яке було вперше виявлене, та/або про яке вперше стало відомо Застрахованій особі протягом дії Договору страхування, що підтверджене 

висновком сертифікованого медичного експерта, узгодженого зі Страховиком

Страхові ризики

Основні опції програми



Виявлення патологій Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Повторний огляд на патології Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Послуги Медсестри у після операційний період Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Медикаменти Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Хіміотерапія Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Гормональна терапія Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Променева терапія Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми Так, у межах страхової суми

Імплант Так, ліміт 15 000 дол. США Так, ліміт 420 000 грн. Так, ліміт 420 000 грн.

Вартість перельоту

Так,  у межах страхової суми.                                            

Переліт при проведенні діагностики та/або 

лікування за межами України, квиток економ-

класу в обидва кінці для Застрахованої особи 

та 1 (однієї) Супроводжуючої особи / у разі 

страхування осіб віком до 17 років (включно) 

для 2 (двох) Супроводжуючих осіб, від місця 

проживання до місця проведення лікування 

та назад, зустріч в аеропорту або вокзалі та 

перевезення машиною швидкої допомоги (за 

медичної необхідності) або на таксі до 

готелю або в медичну установу, де буде 

проведено лікування

Так, у межах страхової суми тільки для 

дітей до 17 років включно.                                              

Переліт при проведенні лікування за межами 

України (якщо в Україні неможливе лікування 

конкретного виду раку та/або буде потреба в 

трансплантації кісткового мозку), квиток 

економ-класу в обидва кінці для 

Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи / у разі страхування 

осіб віком до 17 років (включно) - для 2 

(двох) Супроводжуючих осіб, від місця 

проживання до місця проведення лікування 

та назад, зустріч в аеропорту або вокзалі та 

перевезення машиною швидкої допомоги (за 

медичної необхідності) або на таксі до 

готелю або в медичну установу, де буде 

проведено лікування

Так, у межах страхової суми тільки для 

дітей до 17 років включно.                                              

Переліт при проведенні лікування за межами 

України (якщо в Україні неможливе лікування 

конкретного виду раку та/або буде потреба в 

трансплантації кісткового мозку), квиток 

економ-класу в обидва кінці для 

Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи / у разі страхування 

осіб віком до 17 років (включно) - для 2 

(двох) Супроводжуючих осіб, від місця 

проживання до місця проведення лікування 

та назад, зустріч в аеропорту або вокзалі та 

перевезення машиною швидкої допомоги (за 

медичної необхідності) або на таксі до 

готелю або в медичну установу, де буде 

проведено лікування

Витрати на проживання

Так, у межах страхової суми.                                                

При проведенні діагностики та/або лікування 

за межами України, проживання 

Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи / у разі страхування 

осіб віком до 17 років (включно) для  2 

(двох) Супроводжуючих осіб, в готелі 3-4 

зірки, включаючи сніданок та послуги, 

включені у вартість номера для 

Застрахованої особи та особи, яка її 

супроводжує в місці проведення лікування. 

Вибір готелю проводиться з урахуванням 

доступності та близькості до медичної 

установи або лікаря. Термін проживання 

Застрахованої особи та Супроводжуючої (-их) 

особи (-іб) обмежується 10 (десятьма) 

календарними днями, а у випадку здійснення 

хірургічного втручання Застрахованій особі, 

може бути продовжено ще на 8 (вісім) 

календарних днів

Так, у межах страхової суми тільки для 

дітей до 17 років включно.                                               

При проведенні лікування за межами України 

(якщо в Україні неможливе лікування 

конкретного виду раку та/або буде потреба в 

трансплантації кісткового мозку), 

проживання Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи / у разі страхування 

дітей до 17 років включно, для  2 (двох) 

Супроводжуючих осіб, в готелі 3-4 зірки, 

включаючи сніданок та послуги, включені у 

вартість номера для Застрахованої особи та 

особи, яка її супроводжує в місці проведення 

лікування. Вибір готелю проводиться з 

урахуванням доступності та близькості до 

медичної установи або лікаря. Термін 

проживання Застрахованої особи та 

Супроводжуючої (-их) особи (-іб) 

обмежується 10 (десятьма) календарними 

днями, а у випадку здійснення хірургічного 

втручання Застрахованій особі, може бути 

продовжено ще на 8 (вісім) календарних днів

Так, у межах страхової суми тільки для 

дітей до 17 років включно.                                               

При проведенні лікування за межами України 

(якщо в Україні неможливе лікування 

конкретного виду раку та/або буде потреба в 

трансплантації кісткового мозку), 

проживання Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи / у разі страхування 

дітей до 17 років включно, для  2 (двох) 

Супроводжуючих осіб, в готелі 3-4 зірки, 

включаючи сніданок та послуги, включені у 

вартість номера для Застрахованої особи та 

особи, яка її супроводжує в місці проведення 

лікування. Вибір готелю проводиться з 

урахуванням доступності та близькості до 

медичної установи або лікаря. Термін 

проживання Застрахованої особи та 

Супроводжуючої (-их) особи (-іб) 

обмежується 10 (десятьма) календарними 

днями, а у випадку здійснення хірургічного 

втручання Застрахованій особі, може бути 

продовжено ще на 8 (вісім) календарних днів

Пов’язані процедури, що покриваються



Повернення Тіла

Так, ліміт 7 000 дол. США у випадку, якщо 

Застрахована особа помирає під час 

трансплантації у «Країні призначення» або 

5 000 дол. США, якщо Застрахована особа 

помирає протягом курсу лікування у 

«Країні призначення» і впродовж 10 днів 

після завершення лікування, все ще 

знаходиться в «Країні призначення», 

Страховик покриває витрати на повернення 

тіла Застрахованої особи до країни 

походження

Так, ліміт 140 000 грн. і тільки для дітей 

до 17 років включно, якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та/або була потреба в трансплантації 

кісткового мозку закордоном. У випадку, 

якщо Застрахована особа помирає протягом 

курсу лікування у «Країні призначення» і 

впродовж 10 днів після завершення 

лікування, все ще знаходиться в «Країні 

призначення», Страховик покриває витрати 

на повернення тіла застрахованої особи до 

країни походження

Так, ліміт 140 000 грн. і тільки для дітей 

до 17 років включно, якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та/або була потреба в трансплантації 

кісткового мозку закордоном. У випадку, 

якщо Застрахована особа помирає протягом 

курсу лікування у «Країні призначення» і 

впродовж 10 днів після завершення 

лікування, все ще знаходиться в «Країні 

призначення», Страховик покриває витрати 

на повернення тіла застрахованої особи до 

країни походження

Медичний повітряний транспорт /                                  

Medical air transport

Так, ліміт 25 000 дол. США, тільки 1 

переліт, за умов, що лікування не може бути 

проведене в країні постійного проживання 

Застрахованої особи та відсутність евакуації 

Застрахованої особи ставитиме під загрозу її 

життя і/або призведе до її постійної 

недієздатності на 50% або більше

Так, ліміт 700 000 грн., тільки 1 переліт, 

тільки для дітей до 17 років включно, 

якщо в Україні неможливе лікування 

конкретного виду раку та за умови, що 

відсутність евакуації застрахованої особи 

ставитиме під загрозу її життя і/або призведе 

до її постійної недієздатності на 50% або 

більше

Так, ліміт 700 000 грн., тільки 1 переліт, 

тільки для дітей до 17 років включно, 

якщо в Україні неможливе лікування 

конкретного виду раку та за умови, що 

відсутність евакуації застрахованої особи 

ставитиме під загрозу її життя і/або призведе 

до її постійної недієздатності на 50% або 

більше

Консьєрж-послуги / Concierge services

Так, підтримка з наступних питань: 

організація допомоги з отриманням віз 

(візовий збір сплачує сама Застрахована 

особа), бронювання авіа квитків та 

розміщення, транспортування, переклади та 

особистий супровід під час медичного 

обслуговування

Так, тільки для дітей до 17 років 

включно, якщо в Україні неможливе 

лікування конкретного виду раку та/або буде 

потреба в трансплантації кісткового мозку, 

підтримка з наступних питань: організація 

допомоги з отриманням віз (візовий збір 

сплачує сама Застрахована особа), 

бронюванням авіа квитків та розміщенням, 

транспортування, переклади та особистий 

супровід під час медичного обслуговування

Так, тільки для дітей до 17 років 

включно, якщо в Україні неможливе 

лікування конкретного виду раку та/або буде 

потреба в трансплантації кісткового мозку, 

підтримка з наступних питань: організація 

допомоги з отриманням віз (візовий збір 

сплачує сама Застрахована особа), 

бронюванням авіа квитків та розміщенням, 

транспортування, переклади та особистий 

супровід під час медичного обслуговування

Забезпечення органу для трансплантації, його 

збереження та транспортування до місця 

трансплантації

Так, ліміт 25 000 дол. США

Так, ліміт 700 000 грн. і тільки для осіб                 

0-17 років включно (якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та/або буде потреба в трансплантації 

кісткового мозку закордоном)

Так, ліміт 700 000 грн. і тільки для осіб                 

0-17 років включно (якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та/або буде потреба в трансплантації 

кісткового мозку закордоном)

Витрати на проїзд та повернення

Так, ліміт 5 000 дол. США на витрати на 

проїзд та повернення до максимальної 

вартості квитка на зворотний рейс в економ-

класі для Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи / у разі страхування 

осіб віком до 17 років (включно) для 2 (двох) 

Супроводжуючих осіб

Так, ліміт 140 000 грн. і тільки для осіб       

0-17 років включно (якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та/або буде потреба в трансплантації 

кісткового мозку закордоном) на витрати на 

проїзд та повернення до максимальної 

вартості квитка на зворотний рейс в економ-

класі для Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи / у разі страхування 

осіб віком до 17 років (включно) для 2 (двох) 

Супроводжуючих осіб

Так, ліміт 140 000 грн. і тільки для осіб       

0-17 років включно (якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та/або буде потреба в трансплантації 

кісткового мозку закордоном) на витрати на 

проїзд та повернення до максимальної 

вартості квитка на зворотний рейс в економ-

класі для Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи / у разі страхування 

осіб віком до 17 років (включно) для 2 (двох) 

Супроводжуючих осіб

Супутні витрати, пов'язані з трансплантацією



Медичні витрати на повітряний транспорт /   

наземний транспорт /                                                             

Medical costs for air transport / ground transport

Так, ліміт 25 000 дол. США на спеціальні 

медичні витрати на авіаперевезення та 

розумні витрати на перевезення наземним 

транспортом з аеропорту до лікарні, якщо 

Застрахована особа, на думку лікаря, з 

медичних причин непридатна літати 

регулярним комерційним рейсом

Так, ліміт 700 000 грн. і тільки для осіб             

0-17 років включно (якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та/або буде потреба в трансплантації 

кісткового мозку закордоном) на спеціальні 

медичні витрати на авіаперевезення та 

розумні витрати на перевезення наземним 

транспортом з аеропорту до лікарні, якщо 

Застрахована особа, на думку лікаря, з 

медичних причин непридатна літати 

регулярним комерційним рейсом

Так, ліміт 700 000 грн. і тільки для осіб             

0-17 років включно (якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та/або буде потреба в трансплантації 

кісткового мозку закордоном) на спеціальні 

медичні витрати на авіаперевезення та 

розумні витрати на перевезення наземним 

транспортом з аеропорту до лікарні, якщо 

Застрахована особа, на думку лікаря, з 

медичних причин непридатна літати 

регулярним комерційним рейсом

Витрати на проживання 

Так, ліміт 55 000 дол. США на необхідні 

витрати для Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи / у разі страхування 

осіб віком до 17 років (включно) для 2 (двох) 

Супроводжуючих осіб

Так, ліміт 1 540 000 грн. і тільки для осіб 

0-17 років включно (якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та/або буде потреба в трансплантації 

кісткового мозку закордоном) на необхідні 

витрати для Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи / у разі страхування 

осіб віком до 17 років (включно) - для 2 

(двох) Супроводжуючих осіб

Так, ліміт 1 540 000 грн. і тільки для осіб 

0-17 років включно (якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та/або буде потреба в трансплантації 

кісткового мозку закордоном) на необхідні 

витрати для Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи / у разі страхування 

осіб віком до 17 років (включно) - для 2 

(двох) Супроводжуючих осіб

Витрати на лікаря-експерта для проведення 

трансплантації 

Так, ліміт 120 000 дол. США на витрати, 

пов'язані з наданням лікаря-експерта в 

країну походження для проведення 

трансплантації

Так, ліміт 3 360 000 грн. і тільки для осіб 

0-17 років включно (якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та/або буде потреба в трансплантації 

кісткового мозку закордоном) на витрати, 

пов'язані з наданням лікаря-експерта в 

країну походження для проведення 

трансплантації 

Так, ліміт 3 360 000 грн. і тільки для осіб 

0-17 років включно (якщо в Україні 

неможливе лікування конкретного виду раку 

та/або буде потреба в трансплантації 

кісткового мозку закордоном) на витрати, 

пов'язані з наданням лікаря-експерта в 

країну походження для проведення 

трансплантації 


