сама зручна медстраховка

Моє здоров’я

LITE

COMFORT

EXCLUSIVE

сумма захисту
на одну особу

10 000 грн.

20 000 грн.

50 000 грн.

виплата за день
госпіталізації

50

100

200

грн / доба (max. 60 діб)

грн / доба (max. 60 діб)

грн / доба (max. 60 діб)

виплата на
оздоровлення

50

100

200

грн / доба (max. 10 діб)

грн / доба (max. 10 діб)

грн / доба (max. 10 діб)

виплата за діагноз
згідно таблиці

до 5 000 грн.

до 10 000 грн.

до 25 000 грн.

виплата у разі смерті
від хвороби

5 000 грн.

10 000 грн.

25 000 грн.

вікова категорія

1-18

щомісячний платіж
на одну особу

25

40

75

50

75

150

100

200

300

грн / міс

грн / міс

грн / міс

грн / міс

грн / міс

грн / міс

грн / міс

грн / міс

грн / міс

300

500

900

600

900

1800

1200

2400

3600

грн / рік

грн / рік

грн / рік

грн / рік

грн / рік

грн / рік

грн / рік

грн / рік

грн / рік

річний платіж
на одну особу

19-45 46-60

1-18

19-45 46-60

1-18

19-45 46-60

Швидка компенсація

Як отримати виплату ?
1. звернутися до лікарні, зателефонувати до контактцентру Страховика та пройти лікування
2. надати в компанію виписку з картки амбулаторного
чи стаціонарного хворого впродовж 60 днів *
3. отримати гроші на картку за 24 години

Прості процедури

Все просто і зручно!
➔ для виплати сумою до 5000 гривень достатньо
надати фотокопії документів через месенджери /
e-mail / соцмережі / сайт Компанії
➔ якщо сума виплати більше 5000 гривень, то
необхідно надати оригінали документів
➔ для власників пакету EXCLUSIVE доступна опція
виклику кур’єра Компанії для передачі документів.

Порівняння з класичним
медичним страхуванням
Класичне медичне
страхування

Наша програма
“Моє здоров’я!”

Самостійний вибір лікаря та клініки
без погодження Страховика

✘

✓

Незалежність від асистуючої
компанії Страховика

✘

✓

Оплата реабілітаційного періоду

✘

✓

Придбання потрібних ліків, а не
дешевших вітчизняних аналогів

✘

✓

Необов’язково йти на лікарняний

✘

✓

Виплата родичам у разі смерті

✘

✓

Доступна вартість полісу

✘

✓

Опис окремих опцій:
“Виплата за діагноз” - передбачає одноразову фіксовану виплату
згідно таблиці діагнозів (більше 130), до 50% від суми захисту. У разі
смерті застрахованого внаслідок хвороби, яку включено в таблицю
виплачується 50% від страхової суми.
“Виплата за день госпіталізації” - передбачає фіксовану виплату в
розмірі згідно Програми, починаючи з 4-го дня, за кожен день
госпіталізації (цілодобового безперервного перебування в лікарні)
після - max. 60 діб. У разі доставки клієнта до лікарні швидкою
(невідкладні стани), виплата нараховується починаючи з першого дня.
“Виплата на оздоровлення” - передбачає фіксовану виплату в розмірі
згідно Програми, за кожен день, що людина знаходилася на
госпіталізації - max. 10 діб.

Зверніть увагу!
● Застрахувати можна навіть одну особу
● Індивідуальні клієнти можуть оплачувати страховку щоквартально
рівними частинами при річному страховому платежі за Договором
від 2 000 гривень та більше.
● Корпоративні клієнти від будь-якої кількості застрахованих можуть
оплачувати платіж щомісячно без подорожчання.
● Покриваються впершевиявлені захворювання.
Хронічні захворювання та їх загострення є виключеннями.
● Договір набуває чинності через 30 днів, при пролонгації на
наступний рік захист діє безперервно.
Часова франшиза (період виключення) - тридцять днів від дати початку дії Договору по будь-яким
новоутворенням, а також по настанню смерті застрахованої особи.

Страхова група “Оберіг” сьогодні:
➔ 50 000 договорів страхування
➔ 20 000 застрахованих осіб
➔ 2 000 застрахованих об’єктів
➔ 2 000 застрахованих іноземців
➔ 1 000 профі-консультантів
➔
200 кейсів виплат клієнтам
➔
50 офісів по Україні

Подбайте про здоров’я
вже сьогодні!

0 800 218 201
oberig-sg.com

