Шановний Клієнт,
АТ «УкрСиббанк» висловлює Вам свою повагу та пропонує унікальну можливість придбати програму медичного
страхування від партнера АТ «Страхова компанія «АRХ» для забезпечення надійного захисту Вашого здоров’я
та здоров’я Ваших близьких. Програму медичного страхування Ви можете придбати не тільки для себе, а й для
всіх членів Вашої родини.
Пропонуємо Вам розглянути ключові умови та переваги медичного страхування з найкращим сервісом від
провідних медичних закладів України.

ОПЦІЇ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ:
В будь-який час, коли є потреба у медичній допомозі, буде організовано:





швидку медичну допомогу, виїзд карети швидкої допомоги
невідкладну та планову стаціонарну допомогу
забезпечення необхідними медикаментами
амбулаторно-поліклінічну допомогу, включаючи фізіотерапевтичні процедури та
лікувальний масаж

МЕДИЧНИЙ СЕРВІС:
Програмою надаються такі медичні сервіси:
консультації лікарів-спеціалістів
діагностика: лабораторні аналізи та інструментальні дослідження
лікування: терапевтичне та оперативне, анестезіологічна допомога
фізіотерапевтичні процедури, лікувальний масаж та лікувальна фізкультура
перебування в палаті з поліпшеними умовами та харчуванням (в т.ч. одного з батьків
застрахованої дитини віком до 6-ти років)
 надання медичної документації






ГНУЧКЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ:
Оберіть страховий поліс, необхідний саме Вам
 вартість полісу на одну Застраховану особу - від 14 640 грн/рік та залежить від обраної
програми та віку

ЗРУЧНІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ:
Для отримання медичної допомоги необхідно звернутися до Центру медичного
асистансу СК“ARX” зручним для Вас способом:
 за телефонами гарячої лінії: 0 800 30 27 23; 044 498 03 03; 044 498 03 00
 на електронну адресу cma@arx.com.ua чи Скайп: ARX
 чат-бот в месенжерах: @MedicalSupportBot

ПЕРЕВАГИ ПОКРИТТЯ ВІД ARX:
 організація надання медичної допомоги при захворюваннях (в т.ч. гострих та хронічних),
травмах отруєннях та інших нещасних випадках
 обслуговування в кращих медичних закладах високого рівня: Борис, Медіком, Добробут та
інших
 можливість застрахувати себе та усіх членів своєї родини
 24/7 - цілодобова підтримка та консультація лікарів-координаторів Центру медичного
асистансу СК“ARX”

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРОГРАМ:
ОПЦІІ

VIP GOLD

VIP PLATINUM

Швидка медична допомога
Невідкладна стаціонарна допомога
Планова стаціонарна допомога
Амбулаторно-поліклінічна допомога:
- в умовах поліклініки
- виклик лікаря додому чи в офіс
- лабораторна діагностика
- медична документація
- денний стаціонар
Фізіопроцедури
Медикаменти (при Амбулаторнополіклінічній допомозі)

2 рази/рік
+
1 раз/рік

2 рази/рік
+
1 раз/рік

+
--+
+
----до 30-ти діб

+
2 рази/рік
+
+
+
+
до 30-ти діб

ГНУЧКЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ:
Вік Застрахованого
до 5 років включно
6-18 років
19-60 років
61-68 років
69 років та старше

Вартість програми
VIP GOLD
VIP PLATINUM
26 350
34 770
19 000
25 250
14 640
19 400
26 350
34 770
програма не пропонується

Вартість програми зазначена на одну Застраховану особу за 1 рік та залежить від обраної
програми та віку.

Якщо Вас зацікавила програма медичного страхування від Страхової Компанії «АRХ»
ми з радістю надамо Вам більш детальну інформацію.

Бажаємо Вам міцного здоров’я та дякуємо за співпрацю!

