ПРОГРАМА ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ «СТАНДАРТ»
для пенсіонерів ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на 2016-2017 рр.
Страхова сума: 50 000 грн.
Страховий платіж: 600 грн. /рік.
Кількість страхових госпіталізацій протягом строку страхування – 2 (дві).
СК «ІНТЕР-ПОЛІС» забезпечує 100% відшкодування у межах страхової суми на:
- Амбулаторно-поліклінічну допомогу
- Денний стаціонар
- Невідкладну медичну стоматологічну допомогу
- Медикаментозне забезпечення.
Порівняння програми добровільного медичного страхування для пенсіонерів ПАТ
«Укрзалізниця» у 2015-2016 рр. та програми СК «ІНТЕР-ПОЛІС» «Стандарт» на 2016-2017 рр.

Порівняльна характеристика

Програма
2015-2016 рр.

Програма "Стандарт"
2016-2017рр.

12 000 грн.

50 000 грн.

5,00%

1,20%

Страховий платіж (річний)

600 грн.

600 грн.

Страховий платіж (на місяць)

50 грн.

50 грн.

Дві

Дві

опція відсутня

безлімітно*

Денний стаціонар, річний ліміт (у межах річної
страхової суми) грн.

700 грн.

безлімітно*

Невідкладна стоматологічна допомога, річний ліміт
(у межах річної страхової суми) грн.

150 грн.

безлімітно*

Страхова сума за договором
Страховий тариф, % від страхової суми

Максимальна кількість страхових госпіталізацій
протягом строку страхування
Амбулаторно-поліклінічна допомога, річний ліміт
(у межах річної страхової суми) грн.

СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА
Терапевтичне лікування
Хірургічне лікування, а саме:
травної системи, кістково-м’язевої системи та
сполучної тканини, ендокринної системи,
сечостатевої системи, лікування хвороб шкіри і
підшкірної клітковини, ока та придаткового
апарату, вуха та сосковидного відростку,
доброякісних пухлин, травм, отруєнь та наслідків
дії зовнішніх причин
нервової системи, системи кровообігу, органів
дихання
вперше виявлених онкологічних захворювань
Анестезіологічна допомога, а саме:
при проведенні внутрішньовенного комбінованого
наркозу в умовах ШВЛ
при проведенні епідуральної анестезії
при проведенні інших видів анестезій
Проведення інтенсивної терапії
у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії
у палаті інтенсивної терапії
терапевтичного/хірургічного відділення

Ліміти відповідальності за один страховий випадок
700 грн.

безлімітно*

1 150 грн.
безлімітно*

2 500 грн.
3 500 грн.
600 грн.
400 грн.
400 грн.
2 500 грн.
1 000 грн.

безлімітно*

безлімітно*

Окремі види лікування
лікування сепсису, тотального перитоніту, опікової
хвороби (включно з реанімацією)
лікування гострих порушень кровообігу (інфаркт,
інсульт, тромбоемболія легеневої артерії та
мезентеріальних судин), гострої ниркової
недостатності, поліорганної недостатності,
панкреонекрозу, гострих інфекційних хвороб ЦНС,
різних видів шоків, коми, колапсу
курс хіміотерапії вперше виявлених онкологічних
захворювань (після гістологічного підтверждення
діагнозу ОНКО)
відшкодування вартості інтраокулярної лінзи
(кришталика) – не більше 1 разу за період дії
договору страхування

7 000 грн.
безлімітно*
1 000 грн.
2 500 грн.

