
Відповідальність лікарів



Що покривається ?

● неправильна постановка діагнозу 
● неповне обстеження та неповне (недостатнє) лікування, в тому 

числі оперативне лікування;
● оперативне лікування, виконане не в повному обсязі;
● зараження під час лікування вірусом ВІЛ, гепатитом В,С,Д;
● несвоєчасного припинення лікування та виписки зі стаціонару.

Покриваються також випадки, коли Страхувальника притягують до 
відповідальності згідно статті 140. “Неналежне виконання професійних 
обов'язків медичним або фармацевтичним працівником” 
Кримінального кодексу України, якщо такий випадок описаний цим 
Договором. 



Яка сума захисту ?

● Стандартна страхова сума - 200 000 гривень.
● Максимальна страхова сума на одного лікаря може становити до 

одного мільйону гривень за погодженням із Страховиком.

Страхова сума поділяється на ліміти відповідальності:

● Ліміт відповідальності на один страховий випадок – 50% (п’ятдесят відсотків)
● Ліміт відповідальності на одну потерпілу особу – 25% (двадцять п’ять відсотків)
● Витрати на відновлення здоров’я – 80% від страхового від ліміту на одну особу. 
● Судові витрати – 10% від страхового від ліміту особу.
● Моральна шкода – 10% від страхового від ліміту особу.
● Франшиза за цим Договором не застосовується.



Яка вартість полісу?

Вартість залежить лише від розміру обраної 
лікарем чи медичним закладом страхової суми.

Затверджено єдиний розмір страхового тарифу - 2% від суми захисту.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ:

- щомісячно рівними частинами
- щоквартально
- раз на півроку
- одним платежем у повному обсязі



 Чим ми допоможемо? 

 Вас не залишать 
 сам на сам!
 

● підбір та оплата кращого медичного адвоката
● допомога у взаємодії з потерпілими
● можливість досудового врегулювання за згодою всіх 

сторін (Страховика, Лікаря та Потерпілого)
● виплата страхового відшкодування без рішення суду за 

умови підписання мирової угоди всіма сторонами!



Отримання страхової виплати

Проста процедура врегулювання

1. Письмове повідомлення Страховику
2. Визнання винного в судовому порядку
3. Отримання потерпілим виплати



  Кращі продукти зі світовою    
  гарантією міжнародних брендів

BALT ASSISTANCE є провідною світовою асистуючою компанію в частині 
обслуговування за кордоном під час подорожей. Компанія має свої офіси у 
Польщі, Україні та Росії. Розпочала свою діяльність у 2000 році. Мережа 
партнерів налічує більше 25 000 провайдерів послуг в усіх куточках світу. 
BALT ASSISTANCE обслуговує наші договори туристичного страхування.

BestDoctors - глобальний постачальник медичних послуг, який обслуговує 
понад 40 мільйонів клієнтів в світі. Мережа лікарів - це більше 53 000 
провідних фахівців з усього світу у 450 вузькопрофільних спеціалізаціях, за  
яких проголосували інші лікарі, як за кращих в своїй області.            
BestDoctors засновано в 1989 році професорами Гарвардської медшколи. 

Hannover Re входить до трійки найбільших перестрахових компаній в світі з 
об'ємом премії в розмірі 17 мільярдів євро. Компанія має в своєму 
розпорядженні мережу офісів на всіх п'яти континентах, штат компанії 
налічує 2900 співробітників. Міжнародні агентства відзначили стійкість 
Hannover Re високими оцінками. Компанія працює більше 50-ти років.

Partner Re входить до десятки найбільших перестрахових компаній світу. 
Головний офіс Компанії знаходиться в Швейцарії. Капіталізація 
перестраховика становить більше 20 мільярдів доларів США. Рейтинг 
надійності A+ від агенції Fitch зі стабільним прогнозом. Компанія 
забезпечує фінансування проекту Critical Advantage.

BALT ASSISTANCE



Наша страхова група сьогодні:

 Ми будуємо нове страхування!

➔ 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 захист
вже сьогодні!

0 800 218 201
oberig-sg.com


