
                          

Повна  переддоговорна і договорна інформація зазначена в «Загальних договірних умовах» (VPP) про  медичне страхування іноземців 
Welcome 170901.                                                                                                                                 

https://ergo.cz/p/zdravotnipojistenicizincu/zdravotnipojistenicizincuwelcome/  

Тип страхування?  

Продукт  Welcome  призначений дя іноземних громадян, які  постійно перебувають  на   території Чеської Республіки.

    

                 

Що є предметом страхування?   На що страхівка не розповсюджується ?

У випадку, що в договорі не зазначено інше, страховий 
поліс не рзповсюджується  на  випадки  відповідно до  
VPP Welcome 170901 частина I стаття 15.

 Медичне страхування іноземців    
  Інформаційний документ про страховий  продукт 

  Фірма: ERGO pojišťovna, a.s., Česká republika                               Продукт: Welcome

Страхування затрат  на лікування  в результаті  
захворювання або травми.

Затрати пов’язані з репатріацією. Предмет страхування 
і ліміт страхового виконавства відрізняється відповідно 
до обраного тарифу. 

Комплексне медичне обслуговування – тарифи        
Кomplex, Baby,  Дитина +  - ліміт страхового покриття 
80 000 EUR.

Необхідна і невідкладна допомога -  тарифи Стандарт    
і Плюс – ліміт страхового покриття  60 000 EUR -  80 000 
EUR.

Вагітність, пологи та медичне обслуговування 
новонародженого – тариф  Baby  -  ліміт  страхового 
покриття  складає 800 000 EUR,  медичне обслуговування 
новонародженого 300 000 CZK. 







Страхування не укладається  з особами, що мають 
важкі нервові і душевні розлади і, наприклад, глухоту, 
сліпоту, з особами наркотично і  алкогольно залежними, 
з особами що хворіють раком, HIV  і т.п. 

Страхування не розповсюджується на надання 
допомоги при захворюваннях, травмах чи інших 
діагнозах, що виникли перед початком страхування.

Страхування не розповсюджується на 
медобслуговування, що не оплачується громадянам 
Чеської Республіки, що беруть участь у громадському 
обов́ язковому медичному страхуванні відповідно  до 
загальнообов’язкових правових положень.

Страхування не росповсюджується на косметичне 
обслуговування і наслідки такого, хіропрактичні  
втручання і терапію по таким.

Страхування не розповсюджується на виготовлення 
протезів, ортез, окулярів,  контактних лінз, слухових  
апаратів і тому подібних приладів.

Страхування не розповсюджується на закінчення 
вагітності, за вийнятком випадків, коли життя жінки 
знаходиться під загрозою чи у випадку генетичної 
неповноцінності розвитку плода, тобто у випадку 
лікарського обгрунтування закінчення вагітності.

Страхування  не розповсюджується на лікування 
безпліддя чи стирильності і штучного опліднення.

Страхування не розповсюджується на медичне 
втручання та його можливі наслідки,  коли 
застрахований здійснив поїздку в Чеську Республіку чи 
закордон з метою  медичного втручання.  
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Чи існують обмеження  страховых виплат ?
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Які мої обов’язки?

Де і як  виконати оплату?

Коли починається і закінчується дія страхового поліса?

Як можна договір анулювати?

Страхуючий і застрахований зобов’язані у ході переговорів про укладення страхового договору надати дійсні і повні відповіді 
на всі питання страховщика.    

Страхуючий і застрахований зобов’язані без зволікань у  письмовій формі повідомити страховщика  про  любі зміни, що 
стосуються   застрахованного, страхування чи змін  страхового ризика, наприклад, зміни  місця проживання, поштової адреси, 
припинення  страхової зацікавленості і т.п.

Про виникнення страхового випадку страхуючому і застрахованому необхідно без зволікань повідомити страховщика.

Інші  обов’язки страхуючого і застрахованного зазначені у VPP Welcome 170901 частина I стаття 17.

Страхування можна оформити тільки одноразово, причому  дата здійснення внеску відповідає  даті початку дії страхового поліса 
про укладення страхового договору. Страхуючий зобов’язаний внести всю суму за страхівку одноразово і в повном обсязі. 
У випадку оплати страхівки через грошову установу, банк чи організацію, що надає грошові послуги,  страхівка вважається  
оплаченною при перерахуванні повної суми внеску на відповідний рахунок страховщика в грошовій установі або у вигляді 
повної суми внеску  готівкою страховщику чи особі уповноваженій страховщиком для одержання страхового внеску.  Страховий 
внесок оплачений без зазначення  варіабільного символа чи з помилковим варіабільним символом вважається неоплаченим.

Початок і кінець страхового поліса зазначено в страховому договорі в якості початку  дії та закінчення  страхування а у  дистанційно 
укладених  договорів страховання даний принцип діє при умові, що відшкодування  першого страхування  відбулося перед 
початком домовленого страхування і договір страхування (пропозиція) таким чином  акцептувався зі сторони страхуючого у 
запропонованій йому  формі.    

Обі сторони мають право анулювати страхівку:

Bпродовж двох місяців від дати укладення  страхового договору. Дата вручения повідомлення про  розірвання договору є 
датою початку відрахунку восьмиденного терміну розірвання, після закінчення якого чинність  страхівки закінчується.

Без зазначення причини впродовж чотирнадцяти днів від дати  закінчення страхового договору чи  від дати, коли йому 
повідомили  договірні умови, у випадку, що страховий договір  укладався у вигляді  операції укладеної дистанційно  або поза 
коммерційними приміщеннями  страховщика.

Інша інформація про припинення страхівки знаходиться у VPP Welcome 170901 частина I стаття 5.

 

    

                 
Страхове покриття росповсюджується на страхові випадки, що сталися на території Чеської Республіки і  під час поїздки з Чеської 
Республіки в країни Шенгенської зони.

Територія дії страхового поліса?
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Українська версія  даного документа є інформаційною.  Офіційною є  версія  „Інформаційного документа про продукт страхування“ (IPIDU)  
на чеській мові.


