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Умови програми страхування
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договір страхування реалізовується ч/з ПЗ «Галактика» для клієнтів банку,
тримачів платіжних карток в пакеті послуг «Фамільний Еліт»

за одним договором страхування, може бути застраховано одну особу

вік застрахованої особи від 1 до 70 років включно

строк дії договору – 1 рік

страхова сума – 80 тис. грн

страховий платіж сплачується одноразово – 3 540 грн

територія дії договору страхування – Україна
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ОПЦІЇ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ:

швидка медична допомога

невідкладна стаціонарна  допомога

діагностика та лікування критичних захворювань

(інфаркт/інсульт, злоякісні новоутворення)

амбулаторно-поліклінічна допомога (в умовах

поліклініки, лабораторна діагностика, денний

стаціонар, фізіопроцедури)

виклик лікаря до дому
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* детальний опис розміру покриття послуг медичних установ за класами клінік вказаний у публічній оферті

Опції, що входять 

до договору страхування

Покриття послуг

медичних установ*

Медикаме

нтозне 

забезпечен

ня

Ліміт 

використан

ня послуги

Швидка 

медична допомога

державні та відомчі, 

приватні – 100%

100%

до 2-х 

випадків

Невідкладна 

стаціонарна  допомога

державні та відомчі – 100%

приватні для осіб від 17 років – 100%

приватні для осіб до 16 років – 50%

без 

обмежень 

по кількості 

випадків

Діагностика та лікування критичних 

захворювань (інфаркт/інсульт, 

злоякісні новоутворення)

державні та відомчі – 100%

приватні – не сплачуються

50%Амбулаторно-поліклінічна

допомога (в умовах поліклініки,

лабораторна діагностика, денний 

стаціонар, фізіопроцедури)
державні та відомчі – 100%

приватні – 50%

Виклик лікаря до дому
до 2-х 

випадків



Детальний опис опцій програми
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медична допомога при станах, що потребують невідкладної медичної допомоги,

ненадання якої може призвести до смерті чи незворотних змін організму

медична допомога в умовах цілодобового стаціонару при станах, що

вимагають невідкладної медичної допомоги у стаціонарі. Рішення про

госпіталізацію приймає лікар бригади швидкої допомоги або лікар поліклініки

медична допомога в умовах цілодобового стаціонару та амбулаторно-

поліклінічних умовах при інсульті/інфаркті та вперше виявленому у житті

онкологічному захворюванні

медична допомога в умовах поліклініки, яка організовується згідно з графіком

роботи поліклініки або лікаря

лабораторна діагностика в умовах поліклініки або спеціалізованих лабораторіях

в об'ємі призначеному лікарем-терапевтом та/або лікарем-спеціалістом, для

діагностики основного захворювання

медична допомога в умовах денного стаціонару у плановому порядку на

підставі рішення лікаря про необхідність лікування

лікування основного захворювання фізичними методами (апаратними та

ручними) в амбулаторних умовах медичних установ

медична допомога на дому (в офісі), яка організовується у робочі дні в день

звернення або на наступний день
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злоякісні новоутворення)
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Лабораторна 

діагностика
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стаціонар

Фізіо

процедури
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Виключення
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інваліди І-ї, ІІ-ї групи та діти-інваліди

засуджені до позбавлення волі

особи, які мають тяжкі та соціально значущі хвороби (злоякісні новоутворення,
туберкульоз, алкоголізм, наркоманія, психічні розлади)

особи в яких діагностовано чи проводилось лікування інсульту головного мозку,
інфаркту, вроджених аномалій (вад розвитку)

На страхування не приймаються:



Дії при настанні страхового випадку
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та

0 800 30 272 3 (безкоштовно в межах України)

044 498 03 07, 044 498 03 00 або 272 (з мобільного)

cma@axa-ukraine.com

cma-axa

При необхідності отримання медичної допомоги

звертайтеся до цілодобового асистансу: 

mailto:cma@axa-ukraine.com


З повагою,

Департамент розвитку ключових 
банківських продажів

АТ «СК «АХА Страхування»

Ваші запитання направляйте на e-mail:
ask@axa-ukraine.com

Контактний телефон: 044 499 24 99

www.axa-ukraine.com

Бажаємо успіху!

mailto:ask@axa-ukraine.com
http://www.axa-ukraine.com/

