Туристичне страхування
Для картки «Безмежна»
«Туристичне страхування» забезпечить своєчасну медичну допомогу під час подорожі до будь-якої країни
світу1, що дозволить Вам уникнути значних витрат на відновлення здоров’я за кордоном.
Що застраховано: медичні та інші витрати під час перебування за кордоном
Розмір страхового відшкодування: до 30 000 USD/ EUR2
Хто може оформити страховий поліс: власник картки «Безмежна» у віці від 18 років до 643 років на дату
оформлення страхового полісу
Термін дії полісу: один календарний рік з моменту його оформлення, при цьому:
 максимальний термін перебування за кордоном впродовж року — 60 днів
 максимальна тривалість однієї поїздки — 30 днів
Територія дії полісу: весь світ¹
Перелік страхових ризиків і додаткових опцій

Картка «Безмежна»

Медичні витрати (нещасний випадок або хвороба)

30 000 USD/ EUR3

Термінова медична евакуація та медичне транспортування,

10 000 USD/ EUR3

Репатріація тіла у разі смерті

5 000 USD/ EUR3

Стоматологічна допомога
Франшиза за наведеними вище страховими випадками

150 USD/ EUR3
0 USD/ EUR3

Цілодобове обслуговування службою швидкої допомоги «Smile Service»

+

Бронювання місця в готелі (лише послуги бронювання)

+

Послуги з оренди автомобіля (лише послуги оренди)

+

Візит 3-ї особи при перебування у лікарні понад 10 днів (оплата квитків)

+

Доставка призначених лікарями ліків

+

Забезпечення передачі термінових повідомлень

+

Надання попередньої інформації про країну майбутнього візиту

+

Вартість полісу «Туристичного страхування» включена до вартості обслуговування картки «Безмежна».

За винятком України і країни постійного проживання, а також зон військових конфліктів і країн, які потрапляють під санкції ООН
Страхова сума та франшиза для країн Єврозони встановлюється в Євро (EUR), а для решти країн – в доларах США (USD)
3
До 69 років на дату оформлення полісу у випадку пролонгації дії картки «Безмежна»
1
2

Телефонуйте нам:
+38 044 290 7 290 (згідно з тарифами операторів)
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290

