
Добровільне медичне 
страхування на території 
України

Програми:
- VIP GOLD

- VIP PLATINUM



НОВЕ ІМ'Я ЛІДЕРА
Що треба знати про Компанію ARX?

У ПЕРЕКЛАДІ З ЛАТИНСЬКОЇ ОЗНАЧАЄ: 
ФОРТЕЦЯ, ЗАМОК, ЦИТАДЕЛЬ І ЗАХИСТ

Сьогодні ARX – це:

 70 – офісів по Україні

 350 – співробітників у продажах / 1530 – страхових агентів

 90 – операторів Контакт-Центру та Медичного Асистансу

 360 СТО – партнерська мережа з гарантією якості ремонту

 500 000 – клієнтів, що нам довіряють
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11 років

НОВЕ ІМ'Я ЛІДЕРА
Що треба знати про Компанію ARX?

25 років на ринку України

1994 2007 2019

ARX – лідер страхування в Україні:
 більше 8 років №1 за обсягом чистих страхових премій, премій фізичних осіб та премій КАСКО

 92% – клієнтів «ARX» задоволені якістю обслуговування при врегулюванні збитку

 близько 4 млн. гривень - виплат щодня3



“ДОПОМАГАЮЧИ ЛЮДЯМ БУТИ ЗДОРОВИМИ
– МИ ДОПОМОГАЄМО ЇМ БУТИ ЩАСЛИВИМИ!”
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Добровільне медичне страхування – це організація та оплата медичної допомоги у випадку 
хвороби. Наявність поліса гарантує Вам надання кваліфікованої медичної допомоги, 
сучасну діагностику та якісні медикаменти.

Обслуговування у найкращих - отримайте професійну допомогу в 
медичних закладах високого рівня: Борис, Медіком, Добробут та ін.

Захист для всієї родини - оберіть програму страхування для себе та 
членів своєї родини 

Повне відшкодування витрат на медикаменти, призначені лікарем 

24/7 - цілодобова підтримка та консультація  лікарів-координаторів 
Асистуючої компанії 

ПЕРЕВАГИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Для чого потрібне медичне страхування?

Розширене страхове покриття – надається допомога при захворюваннях 
(в т.ч. гострих та хронічних), травмах отруєннях та нещасних випадках



ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ

Ви можете обрати одну з програм
медичного страхування на випадок хвороби:

VIP
GOLD

VIP
PLATINUM
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ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ
Хто може бути Страхувальником та Застрахованим?

Страхувальниками по 
програмі медичного страхування 
можуть бути виключно клієнти
Personal Banking АТ «УкрСиббанк»

Застраховані особи: 

- Страхувальник;

- Члени родини 
Страхувальника:
- чоловік/дружина;
- діти;
- батьки подружжя
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Вік
Застрахованого

Вартість програм страхування, грн.
VIP GOLD VIP PLATINUM

до 5 років включно 26 350 34 770

6-18 років 19 000 25 250

19-60 років 14 640 19 400

61-68 років 26 350 34 770

69 і вище не можуть бути застраховані

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОГРАМ
Страхова сума. Формування вартості.

СТРАХОВА СУМА:
- за програмою VIP GOLD – 80 000 грн.

- за програмою VIP PLATINUM – 100 000 грн.
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ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОГРАМ
Як та скільки діє програма? 

Строк дії Договору - 1 рік

Центр медичного асистансу 
ARX Територія дії - Україна*

* - окрім території АР Крим, м. Севастополь, 
населених пунктів Луганської та Донецької 
областей, де органи державної влади 
тимчасово не здійснюють свої повноваження

- цілодобова інформаційна підтримка;
- консультація лікарів-координаторів;
- організація медичної допомоги;

Франшиза за Договором - 0 грн.



СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ
Короткий опис програм

VIP GOLD ОПЦІЇ VIP PLATINUM
2 рази/рік Швидка медична допомога 2 рази/рік

+ Невідкладна стаціонарна допомога +

1 раз/рік Планова стаціонарна допомога 1 раз/рік

Амбулаторно-поліклінічна допомога:

+ - в умовах поліклініки +

--- - виклик лікаря додому чи в офіс 2 рази/рік

+ - лабораторна діагностика +

+ - медична документація +

--- - денний стаціонар +

--- - фізіопроцедури +

до 30-ти діб Медикаменти (при Амбулаторно-поліклінічній допомозі) до 30-ти діб
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ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС
ПРОГРАМ



СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ
Спільні опції за програмами VIP GOLD та VIP PLATINUM

• виїзд бригади швидкої/невідкладної допомоги:
- до 30км за межі міста – включаючи оплату транспортних витрат
- понад 30км за межі міста – транспортні витрати не оплачуються

• проведення реанімаційних, діагностичних та лікувальних заходів необхідних для  
стабілізації стану хворого

• медикаментозне забезпечення - застосування медичних препаратів до стабілізації стану 
хворого під наглядом лікаря невідкладної медичної допомоги

• медична допомога травмпункту, медикаменти та розхідні матеріали (гіпсові пов'язки, 
бинти вата та ін.)

• транспортування каретою швидкої:
- до медичного закладу;
- до травмпункту;
- з одного медичного закладу в інший, за медичними показаннями;
- з травмпункту до медичного закладу чи місця проживання, за медичними показаннями

Швидка медична допомога

Ліміт 
на 1-го Застрахованого:

2 виклики на рік

12



СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ
Спільні опції за програмами VIP GOLD та VIP PLATINUM

• перебування в цілодобовому стаціонарі в палаті з поліпшеними умовами (за наявності):
- харчування (передбачене умовами закладу);
- консультація лікарів-спеціалістів, в тому числі повторні;
- діагностичні лабораторні та/або інструментальні дослідження;
- лікування, в т.ч. фізіотерапевтичні процедури та лікувальний масаж

• медикаментозне забезпечення необхідними для лікування медичними препаратами, 
засобами медичного призначення на період перебування в стаціонарі

• перебування одного з батьків в стаціонарі разом з дитиною (Застрахованою особою), вік 
якої менше повних 6 років:

- до 3-х років - сплачується перебування дорослої супроводжуючої особи 100%;
- від 3-х до 6-ти років - сплачується перебування дорослої супроводжуючої особи 50%;

• надання медичних довідок та лікарняних листів 

Невідкладна стаціонарна допомога 
(госпіталізація*, протягом 12 годин з моменту звернення)

Ліміт 
на 1-го Застрахованого: 

без обмежень
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* –рішення про необхідність невідкладної госпіталізації може прийняти тільки лікар 
(лікар бригади швидкої медичної допомоги, лікар поліклініки)



СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ
Спільні опції за програмами VIP GOLD та VIP PLATINUM

• перебування в цілодобовому стаціонарі в палаті з поліпшеними умовами (за наявності):
- харчування (передбачене умовами закладу);
- консультація лікарів-спеціалістів, в тому числі повторні;
- діагностичні лабораторні та/або інструментальні дослідження;
- лікування, в т.ч. фізіотерапевтичні процедури та лікувальний масаж

• медикаментозне забезпечення необхідними для лікування медичними препаратами, 
засобами медичного призначення на період перебування в стаціонарі

• перебування одного з батьків в стаціонарі разом з дитиною (Застрахованою особою), вік 
якої менше повних 6 років:

- до 3-х років - сплачується перебування дорослої супроводжуючої особи 100%;
- від 3-х до 6-ти років - сплачується перебування дорослої супроводжуючої особи 50%;

• надання медичних довідок та лікарняних листів 

Планова стаціонарна допомога
(госпіталізація протягом 72 годин з моменту звернення)

Ліміт 
на 1-го Застрахованого: 
1 раз на рік / до 15 діб
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Амбулаторно поліклінічна допомога за програмами:

СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ
Амбулаторно поліклінічна допомога
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VIP GOLD VIP PLATINUM

Поліклінічна допомога

Лабораторна діагностика

Медикаменти

Медична документація

Опції програми VIP GOLD

+
Виклик лікаря додому чи в 
офіс

Денний стаціонар

Фізіопроцедури



СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ
Спільні опції за програмами VIP GOLD та VIP PLATINUM

• медична допомога в умовах поліклініки (організовується згідно з графіком роботи 
поліклініки або лікаря):

- консультація лікаря-терапевта або сімейного лікаря в поліклініці;
- консультація лікаря-спеціаліста в поліклініці за направленням лікаря-терапевта або 

лікаря-координатора Асистанса;
- консультація провідних/ головних спеціалістів в поліклініці

• проведення діагностичних інструментальних досліджень в умовах поліклініки або 
діагностичних центрів за призначенням лікаря-терапевта та/або лікаря-спеціаліста

• проведення медичних процедур та маніпуляцій (в тому числі малих хірургічних втручань), 
в амбулаторних умовах, з метою лікування основного захворювання;

• засоби медичного призначення, розхідні матеріали:
- гіпсові пов’язки, пов’язки типу «Скотч-каст» (білого кольору);
- засоби, які необхідні для проведення медичних маніпуляцій (шприци, бинти, вата, 

крапельниці, одноразові гумові рукавички тощо)

Амбулаторно поліклінічна допомога
(в умовах поліклініки)
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СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ
Спільні опції за програмами VIP GOLD та VIP PLATINUM

Лабораторна діагностика в  умовах поліклініки  чи лабораторіях в об'ємі, призначеному 
лікарем, для діагностики захворювання

Медикаментозне забезпечення через мережу аптек, з якими співпрацює Страховик:
- для лікування основного захворювання курсом до 30 днів;
- доставка медикаментів додому чи в офіс (за наявності такої послуги в аптеках)

Медична документація:
- надання медичних довідок в шкільні та дошкільні заклади;
- надання лікарняних листів Застрахованому або одному з батьків Застрахованої дитини;
- документацію надають державні та відомчі мед. заклади (приватні, за наявності ліцензії) 

Амбулаторно поліклінічна допомога
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СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ
Опції виключно за програмою VIP PLATINUM

Амбулаторно поліклінічна допомога
(вдома чи в офісі)

Додаткові умови:

- виклик лікаря здійснюється до 14:00. У випадку звернення після 14:00- лікар відвідує пацієнта на наступний день;
- по Київській області виїзд здійснюється на відстань до 50-км від м. Київ, понад 50 км - транспортні послуги не оплачуються;
- консультації вузьких спеціалістів на дому не здійснюються у зв'язку з необхідністю додаткової медичної техніки.

• консультація лікаря-терапевта, педіатра або сімейного лікаря вдома чи в офісі у 
випадках, коли Застрахована особа за станом здоров'я не має можливості звернутись за 
допомогою в поліклініку:

- підвищення температури понад 38º, або понад 37,4º під час оголошеної епідемії грипу;
- ознаки харчового отруєння або інфекційного захворювання;
- підвищення тиску більш, ніж на 30 мм. рт. ст. у порівнянні із звичайним для 

Застрахованої особи
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СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ
Опції виключно за програмою VIP PLATINUM

• перебування в умовах денного стаціонару:

- консультація лікарів-спеціалістів, в тому числі повторні;
- діагностичні лабораторні та/або інструментальні дослідження;
- медичні препарати, засоби медичного призначення на період перебування в 

денному стаціонарі;
- лікування, в т.ч. фізіотерапевтичні процедури та лікувальний масаж

Амбулаторно поліклінічна допомога
(денний стаціонар)
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Лікуванню в умовах денного стаціонару підлягають Застраховані особи:

- які після медичних маніпуляцій деякий час потребують спостереження медичним персоналом;
- яким необхідні внутрішньовенні крапельні введення медичних препаратів;
- які потребують проведення складних діагностичних обстежень з тривалою підготовкою, яку можна проводити тільки в 

умовах медичного закладу;
- які потребують лікувальних заходів, після яких деякий час необхідний ліжковий режим.



СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ
Опції виключно за програмою VIP PLATINUM

Амбулаторно поліклінічна допомога
(фізіопроцедури)

• апаратні методи лікування:

- електрофорез;
- УВЧ – прогрівання;
- підводне витяжіння та подібні;
- ліміт – 10 процедур на рік

• лікувальний масаж або мануальна терапія за призначенням лікаря за медичними 
показаннями:

- ліміт на 1 сеанс – 250 грн;
- ліміт на 1го Застрахованого – 10 процедур на рік
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Звернутися в Центр медичного асистансу СК«ARX»:

Повідомити інформацію про Застразованого:

 Прізвище, Ім'я, По-батькові
 номер договору страхування

 опис обставин страхового випадку
 контактний номер телефону

Лікар – координатор Асистанса проводить ідентифікацію, надає медичні консультації та скеровує 
Застрахованого у відповідний медичний заклад чи організовує надання медичної допомоги.

ЯК ОТРИМАТИ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ?
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(безкоштовно по Україні)
0 800 30 27 23
044 498 03 03; cma@arx.com.ua

Skype: ARX

044 498 03 00
(з послугою Callback)

@MedicalSupportBot
(Чат-бот в мессенджерах)


