
           коронавірус  Виплата при COVID-19 
до 50 тисяч гривень

страхування від коронавірусу
від 150 гривень за 6 місяців



LITE COMFORT EXCLUSIVE
сумма захисту 
на одну особу 10 000 грн. 25 000 грн. 50 000 грн.

виплата за день 
госпіталізації

200 
грн / доба

500 
грн / доба

1000 
грн / доба

виплата у разі смерті 
від коронавірусу 10 000 грн. 25 000 грн. 50 000 грн.

платіж
на одну особу 

за 6 місяців
150

грн / 6 місяців
250

грн / 6 місяців
450

грн / 6 місяців

   діє будь-де
по всій Україні

діє завжди
6 місяців, 24/7

Що ми пропонуємо?



Як оформити?
– 5 хвилин часу та мінімум паперів! 

1. Надайте дані для оформлення
В один договір можна включити до 5 осіб, страхуємо від 0 до 65 повних років, дієздатних фізичних осіб, що не є 
інвалідами 1,2 групи та не перебувають на будь-якому диспансерному обліку та не є працівниками медичних закладів 
будь-якої форми власності (лікарями, фельдшерами, медичним персоналом, супутнім персоналом для медичних 
працівників тощо).

2. Підпишіть простий договір на одному аркуші або оформіть онлайн в 
електронному вигляді

3. Сплатіть через Приват24, на сайті Компанії або в терміналі

4. Захист почне діяти через 14 днів

5. Здоров’я вже під страховим захистом від коронавірусу COVID-19



4 місце
за темпами зростання

ТОП-30
кращих по медицині

65 мільйонів ₴
активи

50
офісів в Україні

24 години
час на виплату клієнту

100 000
клієнтів

ТДВ “СГ “Оберіг” створено у 2014 році. 
Жодної скарги від клієнтів Регулятору не надходило.



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

Ми створюємо кращі продукти 
на основі світового досвіду!



Бажаємо здоров’я!

ТДВ “СГ “ОБЕРІГ” © 

коронавірус


