
Загальна кількість Застрахованих осіб

Територія дії договору страхування

Весь світ для трансплантації або Ізраєль, 

Іспанія, Туреччина, Польща, Південна 

Корея, Україна для інших ризиків

Україна (Лісод, Інновація, Спіженко), 
Україна (Лісод, Інновація, Спіженко)

Програма страхування Міжнародна Україна Україна 

Страхова сума 500 000 дол. США 3 000 000 грн. 1 500 000 грн.

Страховий платіж на 1 Застраховану особу на 1 рік, 

грн.

Кваліфікаційний період (період очікування)
180 днів для трансплантації або 90 днів 

для інших ризиків
90 днів 90 днів

Консультація перед початком лікування 

(доопераційна консультація) 
Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

Консультації лікарів/Послуги фахівця Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

Діагностичне обстеження за профілем захворювання Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

Послуги анестезіолога Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

Витрати на операції Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

Госпіталізації або перебування/проживання Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

Виявлення патологій Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

Повторний огляд на патології з франшизою 25% Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

Послуги Медсестри у після операційний період Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

Медикаменти Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

Хіміотерапія Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

Гормональна терапія Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

Променева терапія Так, у межах СС Так, у межах СС Так, у межах СС

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

Вартість перельоту

Так, у межах СС.                                                       

Переліт при проведенні лікування як в 

Україні, так і за її межами, квиток економ-

класу для Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи, у разі страхування 

осіб віком від 1 (одного) до 18 

(вісімнадцяти) 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, тільки для дітей до 18 років, якщо в 

Україні не буде лікування конкретного виду 

раку, у межах СС.                                                       

Переліт при проведенні лікування як в 

Україні, так і за її межами, квиток економ-

класу для Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи, у разі страхування 

осіб віком від 1 (одного) до 18 

(вісімнадцяти) 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, тільки для дітей до 18 років, якщо в 

Україні не буде лікування конкретного виду 

раку, у межах СС.                                                       

Переліт при проведенні лікування як в 

Україні, так і за її межами, квиток економ-

класу для Застрахованої особи та 1 (однієї) 

Супроводжуючої особи, у разі страхування 

осіб віком від 1 (одного) до 18 

(вісімнадцяти) 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 СС.

При проведенні лікування як в Україні, так і 

за її межами,  проживання Застрахованої 

особи та 1 (однієї) Супроводжуючої особи, 

у разі страхування осіб віком від 1 (одного) 

до 18 (вісімнадцяти) 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, тільки для дітей до 18 років, якщо в 

Україні не буде лікування конкретного виду 

раку, у межах СС.

При проведенні лікування як в Україні, так і 

за її межами,  проживання Застрахованої 

особи та 1 (однієї) Супроводжуючої особи, 

у разі страхування осіб віком від 1 (одного) 

до 18 (вісімнадцяти) 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, тільки для дітей до 18 років, якщо в 

Україні не буде лікування конкретного виду 

раку, у межах СС.

При проведенні лікування як в Україні, так і 

за її межами,  проживання Застрахованої 

особи та 1 (однієї) Супроводжуючої особи, 

у разі страхування осіб віком від 1 (одного) 

до 18 (вісімнадцяти) 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

Повернення Тіла

Так, ліміт 5 000 дол. США. У випадку, якщо 

ЗО 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 ЗО до країни походження

Так, тільки для дітей до 18 років, якщо в 

Україні не буде лікування конкретного виду 

раку, ліміт 5 000 дол. США. У випадку, 

якщо ЗО 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 ЗО до країни походження

Так, тільки для дітей до 18 років, якщо в 

Україні не буде лікування конкретного виду 

раку, ліміт 5 000 дол. США. У випадку, 

якщо ЗО 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 ЗО до країни походження

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. Будь-яке злоякісне захворювання, що характеризується неконтрольованим зростанням і поширенням злоякісних клітин, 

що проникають в тканини різного гістологічного типу. по програмам "Міжнародна", "Україна 1 500 000", "Україна 3 000 000" або обґрунтована з медичної точки зору необхідність проведення 

операції кардіохірургії, відповідно до визначення цього пакету страхування, через хворобу, на яку захворіла Застрахована особа та/або яка була вперше діагностована, або про яку вперше 

стало відомо здійснюється за рекомендацією лікаря-кардіолога в умовах стаціонару, та спрямована на  відновлення кровотоку в артеріях серця, шляхом обходу місця звуження (закупорки) 

однієї або декількох коронарних артерій за допомогою обхідних трансплантатів (шунтів); заміну або лікування одного або декількох серцевих клапанів по розширеній програмі 

"Кардіохірургія", або будь-яке планове хірургічне втручання, рекомендоване нейрохірургом, на головний мозок або інші внутрішньочерепні структури, а також хірургічні втручання при 

доброякісних пухлинах спинного мозку та його мембран, діагноз, який був причиною операції, повинен бути встановлений вперше протягом періоду безперервного страхування, що 

підтверджене висновком сертифікованого медичного експерта, узгодженого зі Страховиком по розширеній програмі "Нейрохірургія", або хірургічна ампутація або видалення з організму 

Застрахованого легенів, серця, нирок, підшлункової залози, печінки та будь-якої їх комбінації та імплантація повного або часткового органу, взятого з тіла іншої людини на їх місце, або 

трансплантація кістковий мозок в організмі Страхувальника, трансплантація також повинна включати трансплантацію штучного серця по розширеній програмі "Трансплантація".

Пов’язані процедури, що покриваються

Основні опції програми

Програма страхування «Захист без кордонів»



Медичний повітряний транспорт 

Так, ліміт 25 000 дол. США, тільки 1 

переліт, за умов, що лікування не може 

бути проведене в країні постійного 

проживання ЗО та відсутності евакуації ЗО 

відповідно до умов Договору ставитиме під 

загрозу життя ЗО і/або призведе до її 

постійної недієздатності на 50% або 

більше

Так, тільки для дітей до 18 років, якщо в 

Україні не буде лікування конкретного виду 

раку, ліміт 25 000 дол. США, тільки 1 

переліт, за умов, що лікування не може 

бути проведене в країні постійного 

проживання ЗО та відсутності евакуації ЗО 

відповідно до умов Договору ставитиме під 

загрозу життя ЗО і/або призведе до її 

постійної недієздатності на 50% або 

більше

Так, тільки для дітей до 18 років, якщо в 

Україні не буде лікування конкретного виду 

раку, ліміт 25 000 дол. США, тільки 1 

переліт, за умов, що лікування не може 

бути проведене в країні постійного 

проживання ЗО та відсутності евакуації ЗО 

відповідно до умов Договору ставитиме під 

загрозу життя ЗО і/або призведе до її 

постійної недієздатності на 50% або 

більше

Паліативна допомога (допомога, яка фокусується на 

полегшенні тяжкості симптомів раку)
Так, ліміт 5 000 дол. США

Так, тільки для дітей до 18 років, якщо в 

Україні не буде лікування конкретного виду 

раку, ліміт 5 000 дол. США

Так, тільки для дітей до 18 років, якщо в 

Україні не буде лікування конкретного виду 

раку, ліміт 5 000 дол. США

Консьєрж-послуги

Так, підтримка з наступних питань: 

організація допомоги з отриманням віз, 

бронюванням авіа квитків та розміщенням, 

транспортування, переклади та особистий 

супровід під час медичного обслуговування

Так, тільки для дітей до 18 років, якщо в 

Україні не буде лікування конкретного виду 

раку, підтримка з наступних питань: 

організація допомоги з отриманням віз, 

бронюванням авіа квитків та розміщенням, 

транспортування, переклади та особистий 

супровід під час медичного обслуговування

Так, тільки для дітей до 18 років, якщо в 

Україні не буде лікування конкретного виду 

раку, підтримка з наступних питань: 

організація допомоги з отриманням віз, 

бронюванням авіа квитків та розміщенням, 

транспортування, переклади та особистий 

супровід під час медичного обслуговування

Кардіохірургія
Так, у межах загальної СС 500 000 дол. 

США, у разі вибору даного розширення
ні ні

Нейрохірургія
Так, у межах загальної СС 500 000 дол. 

США, у разі вибору даного розширення
ні ні

Трансплантація
Так, у межах CC 1 000 000 дол. США у разі 

вибору даного розширення
ні ні

Розширені програми страхування 


