
Filling of the Insurance Programs

INSURANCE OPTIONS DESCRIPTION ECONOM STANDARD ELITE
INSURANCE AMOUNT, UAH 5 000 15 000 30 000

Emergency inpatient care (organization and payment of
medical care in a 24-hour hospital in conditions requiring
emergency medical care, failure to provide which may lead to
death or irreversible changes in the body)

Within the
insurance
amount

Within the
insurance
amount

Within the
insurance
amount

Outpatient care 500 3 000 4 500
Medication (provision of drugs recommended by the
attending physician, necessary for treatment in an
outpatient conditions)

300 800 1 500

One telemedicine consultation during the
observation period once

COVID-19 Concierge Service: Providing information on
data on diseases in Ukraine and the world, symptoms of
COVID-19, actions in case of suspected infection,
reference information (contact details of hospitals,
pharmacies, etc.), other issues related to COVID-19;
Organisation of such services*: search and delivery of
medicines, search of hospitals, doctors, organisation of
consultations, organisation of telemedicine consultations,
organisation of laboratory and instrumental researches,
any other organisation of medical services.
* The cost of services and goods shall be paid by the
Policy Holder/lnsured Party.

INSURANCE
RISKS

yes yes yes

Read more in public Contract-offer- link.

Наповнення Програм страхування

ОПИС ОПЦІЙ СТРАХУВАННЯ ЕКОНОМ СТАНДАРТ ЕЛІТ
СТРАХОВА СУМА, грн. 5 000 15 000 ЗО 000

Невідкладна стаціонарна допомога (організація та
оплата медичної допомоги в умовах цілодобового
стаціонару при станах, що вимагають невідкладної
медичної допомоги, ненадання якої може призвести до
смерті чи незворотних змін організму)

У межах
страхової

суми

У межах
страхової

суми

У межах
страхової

суми

Амбулаторно поліклінічна допомога 500 3 000 4 500
Медикаментозне забезпечення (забезпечення
медичними препаратами, що рекомендовані лікуючим
лікарем, необхідними для лікування в амбулаторно-
поліклінічних умовах)

300 800 1 500

Одна телемедична консультація в період
обсервації 1 разСТРАХОВІ

РИЗИКИ Консьєрж-сервіс COVID-19: Надання інформації щодс
даних про захворювання в Україні та світі, симптомів COVID-
19 дій у разі підозри на ін фікування довідкову інформацію
(контактні дані лікарень, аптек, тощо) , інших питань стосовно
COVID-19;
Організація таких послуг*: пошук та доставка ліків, пош
ікарень ліка рів

телемедичних коне ультацій, організація лабораторних та
інструментальних досліджень, будь-яка інша о
медичних послуг.
*Варшість послуг та товарів оплачує
Страхувальник/Застрахована особа

Так ТакТакук
організація коне ультацій о рганізація

рганізація

Більш детально в договорі оферти- посилання.
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