
 
ПРОГРАМА ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ «КЛАСИЧНА» 

для працівників  ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на 2016-2017 р. 
 

Страхова сума: 100 000 грн.   
Страховий платіж: 1 200 грн./рік.  

 
СК «ІНТЕР-ПОЛІС» забезпечує 100% відшкодування  у межах страхової суми на: 
- Амбулаторно-поліклінічну допомогу 
- Денний стаціонар 
- Невідкладну медичну стоматологічну допомогу 
- Вагітність та пологи 
- Медикаментозне забезпечення. 
 
Бонусна програма: 
- Щорічна сезонна вакцинація проти грипу 
- Профілактичні медичні огляди один раз на рік. 
- Забезпечення полівітамінними препаратами - один раз на рік (один курс 30 днів). 
- При відсутності страхових випадків за період дії договору передбачена знижка в розмірі 5% на наступний рік 

страхування (за умови відсутності страхових випадків за період дії договору, річний страховий платіж на 
наступний рік страхування складатиме 1 140 грн.) 

- При відсутності страхових випадків за період дії договору передбачене додаткове страхове покриття на 30 тис. 
грн. по добровільному медичному страхуванню від нещасних випадків на виробництві. 

 
Порівняння програми добровільного медичного страхування для працівників ПАТ 

«Укрзалізниця» у 2015-2016 рр. та програми СК «ІНТЕР-ПОЛІС» «Класична» на 2016-2017 рр. 
 

Порівняльна характеристика Програма  Програма "Класична" 

2015-2016 рр. 2016-2017рр. 

Страхова сума за договором 60 000 грн. 100 000 грн. 

Страховий тариф, % від страхової суми 2,00% 1,20% 

Страховий платіж (річний) 1 200 грн. 1 200 грн. 

Страховий платіж (на місяць) 100 грн. 100 грн. 

Амбулаторно-поліклінічна допомога, річний ліміт (у межах 

річної страхової суми) грн. 
750 грн. безлімітно*  

Денний стаціонар,  річний ліміт (у межах річної страхової 

суми) грн. 
1 000 грн  безлімітно*   

Невідкладна стоматологічна допомога, річний ліміт (у 

межах річної страхової суми) грн. 
200 грн. безлімітно*   

СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА 

Ліміти відповідальності за один страховий випадок   

Лікарські 

засоби та 

вироби 

медичного 

призначен-

ня 

Діагностич-

не 

обстеження 

Лікарські 

засоби та 

вироби 

медичного 

призначення 

Діагностичне 

обстеження 

Терапевтичне лікування безлімітно* 500 грн. безлімітно* 

Хірургічне лікування безлімітно* 500 грн. безлімітно* 

Хірургічні втручання на серці і серцевих судинах, 

стентування периферійних судин, операції по 

протезуванню кульшового та колінного суглобу 

безлімітно (крім операції 

по протезуванню 

кульшового та колінного 

суглобу - 25 200 грн.) 

безлімітно* 

Оперативне втручання з приводу протезування 

інтраокулярної лінзи (кришталика) 
безлімітно* безлімітно* 

Хірургічні втручання при вперше виявлених безлімітно* безлімітно* 



онкологічних захворюваннях (після гістологічного 

підтвердження діагнозу ОНКО) 

Вагітність, пологи та стани, повязані з ними, лікування 

новонароджених до моменту виписки з пологового 

будинку 

безлімітно* 

900 грн. 

(1000 грн. 

реанімація) 

безлімітно* 

Денний стаціонар  1 000 грн. безлімітно*  

ОКРЕМІ СКЛАДОВІ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ Ліміти відповідальності за один страховий випадок 

КТ, МРТ, радіоізотопна діагностика  1 350 грн. безлімітно* 

Лікарські засоби для проведення курсу хіміотерапії  3 000 грн. безлімітно* 

Комплектуючі для металоостеосинтезу 5 000 грн. безлімітно* 

Аортокоронаровентрикулографія (без хір. втручання на 

серці і с/судинах), ангіографія судин нижніх кінцівок 
3 500 грн. безлімітно* 

Транспортування реанімобілем хворих, стан яких 

потребує постійної реанімаційної підтримки у медичні 

заклади Укрзалізниці для надання 

висококваліфікованої та (або) спеціалізованої медичної 

допомоги  

У межах річної страхової суми 

БОНУСНА ПРОГРАМА: Опція Опція 

Сезонна вакцинація проти гриппу опція відсутня 1 раз на рік 

Профілактичні медичні огляди один раз на рік опція відсутня 1 раз на рік 

Забезпечення полівітамінними препаратами  опція відсутня 1 раз на рік 

При відсутності страхових випадків за період дії 

договору передбачена знижка в розмірі 5% на 

наступний рік страхування 

так  так 

При відсутності страхових випадків за період дії 

договору передбачене додаткове страхове покриття на 

30 тис. грн. по добровільному медичному страхуванню 

від нещасних випадків на виробництві 

опція відсутня так 

СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ЧЛЕНІВ РОДИН 

ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 
Опція Опція 

Добровільне медичне страхування членів сімї 

залізничника** програмою «КЛАСИЧНА»  
опція відсутня 

Річний страховий платіж на 

кожного члена сім’ї складатиме 

1080 грн. (90 грн./місяць) 

«Автоцивілка» для членів профспілки залізничників  опція відсутня Програма лояльності 

Забезпечення полівітамінними препаратами  опція відсутня 1 раз на рік 

Страхування майна (квартира, дача, гараж, тощо), 

КАСКО, страхування відповідальності перед третіми 

особами  

опція відсутня 
Пільгові умови зі знижкою до 

50% від ринкових цін 

*у межах річної страхової суми 

**члени сімї залізничника - чоловік/жінка,  батько/мати (до 60 років), дитина (від 18 років).  

 

 

 

Страховий захист для членів родин 

Страхова компанія «ІНТЕР-ПОЛІС» пропонує страхування членів родин залізничників за 
програмою «КЛАСИЧНА». При страхуванні працівника-залізничника разом з родиною розмір 

страхового платежу для членів сім’ї знижується на 10%: при страхуванні члена сім’ї 
(чоловік/жінка, дитина від 18 років, батько/мати до 60 років) річний страховий платіж на 
кожного члена сім’ї складатиме 1080 грн. (90 грн./місяць).     

 

 


