Додаток 1 до Договору добровільного комплексного
страхування осіб, що подорожують за кордон
№ 315-03/05- 99228 від 18.12.2020 р.
COVID-19 Option

Опція «COVID-19»

1. Under the Insurance Agreement, the costs for medical and other services
provided to the Insured Person during a trip (travelling) abroad in case of acute
respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-COV-2 (hereinafter COVID-19) shall be subject to reimbursement, namely:
1.1. If the Agreement is concluded under the Economy (A) program :
1.1.1. Emergency medical care that includes:
1.1.1.1. transportation of the Insured Person by the ambulance (other medical
vehicle or other means of transport, if transportation by such vehicle is agreed
with the Assistance Company) to the nearest medical institution or doctor
nearby;
1.1.1.2. the costs for emergency inpatient medical care, including:
- the cost of medical treatment;
- the cost of diagnostic and treatment procedures, as well as the use of any
medical equipment necessary for treatment;
- the cost of staying in wards (including intensive-care wards);
- meals during the stay in the hospital according to the standards adopted in
this medical institution.
1.1.1.3. the costs for repatriation of the body of the Insured Person, in case of
his/her death as a result of COVID-19, to the place of permanent residence.
1.2. If the Agreement is concluded under the Standard (B) program:
1.2.1. the services provided by the Economy program;
1.2.2. the costs for testing the disease for COVID-19. In this case, the
expenses shall be reimbursed only in case of positive test result confirming
COVID-19 in the Insured Person.
1.2.3. the costs for emergency outpatient treatment, including:
- the cost of medical treatment;
- consulting services of specialized professionals;
- the cost of diagnostic and treatment procedures.
2. The costs provided in paragraph 1 of this Annex shall be reimbursed up to
5000 Euro/USD (depending on the currency in which the insured amount is
affixed in the medical expenses insurance agreement). Herewith, the Insurer
shall reimburse the costs for treatment up to 14 days (in total) from the moment
of laboratory diagnostics of COVID-19 in the Insured Person.
3. The Insurer shall not reimburse:
3.1. prophylactic and diagnostic tests:
- tests required to be done when crossing the border of the country of entry in
order to obtain the right to enter;
- tests required to be done if there is the information that the Insured person
has been contacted with the infected person, in the absence of symptoms of
the disease;
- testing as desired by the Insured Person without the medical necessity.
3.2. testing without referral of the attending physician and without the consent
of the Assistance Company;
3.3. any costs related to self-isolation or observation of the Insured Person;
3.4. the cost of accommodation and meals of the Insured Person during
outpatient treatment of COVID-19;
4. The terms set out in this Annex are valid if the “Special Terms” section in the
Insurance Agreement states: COVID-19 Option.

1. За Договором страхування підлягають відшкодуванню витрати на оплату
медичних та інших послуг, наданих Застрахованій особі під час подорожі
(поїздки) за кордон у разі захворювання на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), а
саме:
1.1. Якщо Договір укладено за програмою «Економ» (А):
1.1.1. Невідкладна медична допомога, яка включає:
1.1.1.1. транспортування Застрахованої особи каретою швидкої допомоги
(іншим медичним транспортним засобом або іншими видами транспорту,
якщо транспортування таким транспортним засобом узгоджено з
Асистуючою компанією) до найближчого лікувального закладу або лікаря,
який знаходиться поблизу;
1.1.1.2. витрати на невідкладну стаціонарну медичну допомогу,
включаючи:
- вартість медикаментозного лікування;
- вартість діагностичних та лікувальних процедур, а також використання
будь-якого необхідного для лікування медичного обладнання;
- вартість перебування в палатах (у тому числі реанімаційних);
- харчування під час перебування у стаціонарі за нормативами,
прийнятими у даному медичному закладі.
1.1.1.3. витрати на репатріацію тіла Застрахованої особи, у разі її смерті
внаслідок COVID-19, до місця постійного проживання.
1.2. Якщо Договір укладено за програмою «Стандарт» (В):
1.2.1. послуги, передбачені програмою «Економ»;
1.2.2. витрати на діагностику захворювання на COVID-19. При цьому
витрати відшкодовуються виключно у випадку позитивного результату
тесту, який підтверджує наявність у Застрахованої особи COVID-19.
1.2.3. витрати на невідкладне амбулаторне лікування, включаючи:
- вартість медикаментозного лікування;
- консультаційні послуги профільних спеціалістів;
- вартість діагностичних та лікувальних процедур.
2. Витрати, передбачені в п. 1 цього Додатку відшкодовуються у межах до
5000 Євро/Дол.США ( залежить від валюти у якій проставлена страхова
сума у договорі по страхуванню медичних витрат). При цьому, Страховик
відшкодовує витрати на лікування у період до 14 днів (сумарно) з моменту
лабораторного діагностування у Застрахованої особи COVID-19.
3. Страховик не відшкодовує:
3.1. профілактично - діагностичні тести:
- тести, які потрібно зробити при перетині кордону країни в’їзду з метою
отримання права на в’їзд;
- тести, які потрібно зробити при появі інформації, що був контакт
Застрахованої особи з інфікованим, при відсутності симптомів
захворювання;
- тестування за бажанням Застрахованої особи без необхідності з
медичної точки зору.
3.2. тестування без направлення лікуючого лікаря та без погодження з
Асистуючою компанією;
3.3. будь-які витрати, пов’язані з самоізоляцією чи обсервацією
Застрахованої особи;
3.4. вартість проживання та харчування Застрахованої особи під час
амбулаторного лікування COVID-19;
4. Умови, викладені в цьому Додатку діють у випадку, якщо в Договорі
страхування, в розділі «Особливі умови» вказано: «опція COVID-19».

Організацію медичної та іншої допомоги за межами України здійснює Асистуюча компанія «АУ Интернешнл
Сервис». Якщо Вам необхідна медична або інша допомога, яка передбачена умовами даного Договору –
зателефонуйте до Асистуючої компанії за номером цілодобового багатоканального телефону:
+38 044 251 28 11, або повідомте SMS: +38 050 861 06 18; e-mail: assist@assist-ukraine.com

