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Міжнародна програма у сфері 

охорони здоров’я

Питання, що часто задаються 

Застереження: більш детальну інформацію стосовно Міжнародної програми у сфері охорони здоров’я подано в Керівництві. 

Щоб дізнатися більше про захворювання, які входять до обсягу страхування за Програмою, натисніть тут. 

Яка різниця між цією Міжнародною програмою у сфері охорони здоров’я та іншими 
видами страхування (страхування здоров’я, страхування життя, страхування від тяжких 
хвороб)? 

Міжнародна програма у сфері охорони здоров’я («Програма») забезпечує доступ до фахівців і лікування у медичних установах 

за межами країни вашого проживання або місця роботи. 

Компанія Further турбується про все, чого потребує застрахована особа для лікування за межами своєї країни проживання або 

роботи. Як правило, сюди належить пошук найкращого фахівця та медичної установи, організація візитів до лікаря, 

координування питань з проїзду та розміщення і виставляння рахунків у межах безпосередньої взаємодії з медичною установою. 

Чому застрахованій особі може знадобитися поліс Міжнародної програми у сфері 
охорони здоров’я? 

Лікування захворювань і медичні процедури, які входять до обсягу страхування за цим полісом, можуть бути дуже вартісними, 

якщо застрахована особа потребує лікування за участю кращого фахівця або міжнародної медичної установи за межами своєї 

країни проживання або місця роботи. 

Якщо застрахованій особі знадобляться які-небудь медичні процедури або лікування захворювань, які входять до обсягу 

страхування, він зможе розглянути лише ті варіанти, які йому економічно доступні. А завдяки цьому полісу його можливості 

розширюються — йому стає доступним краще міжнародне медичне обслуговування та лікування. 

У чому цінність Програми для співробітників компанії? 

Головна цінність цієї програми полягає в доступі до кращого міжнародного медичного обслуговування та лікування у випадку 

тяжких захворювань, щодо забезпечення вирішення всіх оперативних питань, у завчасному покритті транспортних та інших 

витрат для вас і особи, яка вас супроводжує. 

Хто може приєднатися до Програми? 

Усі співробітники, що працюють за безстроковим трудовим договором в установі компанії Intesa Sanpaolo в Україні, мають 

страхове покриття у межах Програми. 

Як може фахівець надати незалежний медичний висновок без огляду пацієнта? 

Медична інформація та результати досліджень аналізуються згідно із запитом медичної команди у межах Програми, робота якої 

полягає в тому, щоб перевіряти, чи є вони актуальними і досить докладними. Таким чином, щоб вивчити їх, фахівцеві не потрібно 

оглядати застраховану особу. 
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Якщо мій фахівець за кордоном, як з ним можна зв’язатися? 

Застрахованій особі не потрібно зв’язуватися особисто із міжнародним фахівцем. Команда з Програми піклується про все 

необхідне для підтвердження медичного висновку. Куратор з ведення пацієнтів, якому доручили цей випадок, виступатиме в 

якості основної контактної особи власника страхового поліса. Він або вона пояснить, які кроки включені до процесу, а також 

повідомить про результати, викладені у звіті висновку незалежного медичного фахівця від компанії Best Doctors®, який буде 

перекладений на вашу мову. 

Скільки часу потрібно для одержання незалежного медичного висновку пацієнтові в 
межах Програми? 

Максимальний час відповіді для оцінювання наявної медичної інформації й надання звіту з висновком незалежного експерта 

становить 10-15 робочих днів від моменту одержання медичних записів застрахованого особи. 

Як команда з Програми обирає найбільш підходящого фахівця для розгляду кожного 
випадку? 

У Програмі використовується база даних, яка нараховує понад 53 000 міжнародних експертів, яких їхні професійні колеги 

визнають кращими у відповідній спеціалізації. Докладний розгляд наявної медичної інформації дає їм можливість визначити 

найбільш підходящого фахівця для кожного випадку, беручи до уваги його або її кваліфікацію і професійний досвід. Вибір 

фахівців здійснюється за допомогою методології постійного висування кандидатів колегами, завдяки якій компанія Best Doctors 

змогла створити цінну й унікальну мережу фахівців, які користуються міжнародним визнанням як кращі експерти у своїй галузі. 

Чи зможе застрахована особа отримати особисту консультацію міжнародного фахівця у 
межах висновку незалежного медичного фахівця? 

У процесі висновку незалежного медичного фахівця не передбачені особисті консультації з рекомендованим фахівцем перед 

початком лікування. Значний досвід компанії Further з рішеннями компанії Best Doctors — це краща гарантія, коли йдеться про 

вибір найбільш підходящого фахівця для кожного конкретного випадку. 

Як визначається найбільш підходящий варіант лікування за кордоном? 

Багатий досвід компанії Further як постачальника медичних послуг дозволяє їй визначити найкращих міжнародних фахівців і 

найкращі медичні установи. Компанія Further надасть як щонайменше три варіанти лікування, рекомендованого міжнародним 

фахівцем, і допоможе вам вибрати більш прийнятний. 

Якщо у застрахованої особи було діагностоване серйозне захворювання, як він 
дізнається, який варіант лікування за кордоном найкращий? 

Коли застрахована особа стикається із серйозним захворюванням, вона має зв’язатися із нашим кол-центром, Їй не обов'язково 

потрібно запитувати висновок незалежного медичного фахівця у разі розгляду можливості лікування за кордоном, але для 

підтвердження того, що її заява відповідає вимогам, у будь-якому випадку необхідне надання ваших медичних записів. 
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Потім компанія Further запропонує застрахованій особі декілька міжнародних установ за межами України, які вважатиме 

найкращими варіантами для отримання рекомендованого лікування. 

Якщо фахівець перебуває в Україні, чи зможе власник страхового поліса одержати 
лікування на місці? 

Ні, у Програмі передбачене страхове покриття виключно для лікування за межами України. 

Чи достатньо страхової суми для лікування за кордоном? 

Цей вид страхування було розроблено для лікування у престижних міжнародних установах без шкоди для якості. Страхова сума 

визначається із урахуванням багатого досвіду компанії Further як постачальника медичних послуг, а також досвіду в сфері 

страхування. 

Якщо для поїздки до іншої країни потрібна віза, чи надасть компанія Further необхідну 
підтримку? 

Так, куратор з ведення пацієнтів направить застраховану особу до організації, яка може надати вам усю необхідну допомогу 

для одержання візи. Програма покриє усі витрати. У тому випадку якщо не можна одержати візу для конкретного місця 

призначення, будуть запропоновані інші альтернативні варіанти лікування. 

Що, якщо знадобляться подальші медичні заходи або додаткове лікування? 

Подальші заходи або додаткове лікування можуть бути організовані за умови, що лікування входить до обсягу страхового 

покриття Програми, у межах таких установлених лімітів: 

• 500 000 євро на страховий рік на одну застраховану особу; і

• 1 000 000 євро — довічний ліміт (за умови, що поліс оновлюється). Обмеження на кількість курсів лікування і

на кількість днів, проведених у лікарні, не передбачені.

У випадку трансплантації органів чи можуть пацієнти за Міжнародною програмою у сфері 
охорони здоров’я одержати пріоритет у списку очікування реципієнтів? 

Слід взяти до уваги, що до обсягу страхового покриття Програми входить лише трансплантація органів від живого донора. 

Щодо трансплантації кісткового мозку, існує всесвітня база даних перевірених потенційних донорів. 

У випадку трансплантації нирки, частини легені, частини печінки або частини підшлункової залози найбільш імовірним варіантом 

є ситуація, коли донор буде близьким родичем реципієнта у зв’язку з бажаною генетичною та гістологічною сумісністю, яка 

збільшує імовірність прийняття органу. 

У будь-якому випадку куратор з ведення пацієнтів сприятиме розгляду та обстеженню потенційних донорів. 
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Чому трансплантація органів від мертвого донора не входить до обсягу страхового 
покриття Програми? 

Для цього обмеження є дуже вагома причина. Пошук постачальника органів від мертвого донора у приватному порядку 

переважно заборонений у Європі — він може проводитися тільки у відповідних державних системах охорони здоров’я, а у США 

реципієнтові необхідно бути резидентом країни не менше двох років і мати можливість негайного з’явлення. Беручи до уваги ці 

обставини, неможливо надати повне страхове покриття у межах цього поліса. 

Чи входять протези до обсягу страхового покриття? 

Будь-який вид протезів або ортопедичних пристосувань, корсети, бандажі, милиці, штучні частини тіла або органи (навіть у тому 

випадку, коли їх використання вважається необхідним для хіміотерапевтичного лікування), ортопедичне взуття, грижові бандажі 

та інше подібне приладдя або вироби не входять до обсягу страхового покриття Програми. 

Зверніть увагу, що протези грудей після мастектомії та протезування серцевого клапана фактично входять до обсягу страхового 

покриття, але тільки в тому випадку, коли вони необхідні в результаті операції, організованої й оплаченої в межах поліса. 

Що вважається протезами у цій Програмі? 

Визначення «протези», використовуване в умовах поліса, належить до будь-якого пристосування, яке заміняє частково або 

повністю орган або відшкодовує частково чи повністю функцію нефункціонуючої або неналежно функціонуючої частини тіла. 

Чи вважається кісткова імплантація або імплантація шкірної або м’язової тканини 
протезуванням? 

Ні, вони не вважаються протезуванням відповідно до затвердженого нами визначення і не входять до обсягу страхового 

покриття. 

Якщо необхідна операція з заміни серцевого клапана, чи входить вартість серцевого 
клапана до обсягу страхового покриття Програми? 

Так. Як правило, вартість протезів не входить до обсягу страхового покриття поліса, але вартість серцевого клапана в медичній 

процедурі з заміни серцевого клапана входить до обсягу страхового покриття відповідно до умов поліса. 

Після лікування за межами України чи входить вартість лікарських препаратів і 
медикаментів, необхідних для подальшого догляду або післяопераційного лікування, до 
обсягу страхового покриття, якщо вони придбані в Україні? 

Так, медичні препарати, придбані в Україні, які були рекомендовані міжнародними лікарями через компанію Further і необхідні 

для продовження лікування, входять до обсягу страхового покриття в межах 50 000 євро на кожну застраховану особу. 
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Якщо для схваленої процедури або операції необхідні попередні обстеження чи 
консультації лікаря, чи входять ці обстеження або консультації до обсягу страхового 
покриття? 

Так, за умови, що страхову компанію було належним чином повідомлено про них і вони були схвалені й відповідно відзначені в 

попередньому медичному свідоцтві, виданому Further під час процесу розгляду заяви про страховий випадок. 

Що відбувається, якщо застрахованій особі необхідно одержати лікування тієї ж або 
іншої хвороби більше, ніж один раз на рік? Чи входять подальші курси лікування до 
обсягу страхового покриття? 

Так. Річні ліміти обсягу страхового покриття розраховуються на основі «страхових років», рахуючи від дати набрання полісом 

чинності, а не на основі фінансових або календарних років. 

У межах цих щорічних лімітів поліса не має значення, чи належать ці медичні витрати до тих самих чи до різних захворювань, 

які входять до обсягу страхування, і до медичних процедур, якщо ці процедури схвалені й відповідно відзначені в попередньому 

медичному свідоцтві. 

Якщо застрахована особа не може виїхати з України за станом здоров’я і цей факт 
підтверджений компанією Further, чи існують інші варіанти лікування, яке входить до 
обсягу страхового покриття Програми? 

Ні. Якщо застрахована особа не може виїхати з України, щоб одержати лікування, вона не зможе скористатися перевагами 

Програми. 

Якщо під час операції (що є частиною страхового покриття, яке входить до обсягу 
лікування) відбувається ускладнення (що не входить до обсягу страхового покриття), яке 
необхідно негайно усунути за допомогою медичної процедури, що первісно не входила 
до обсягу страхового покриття, чи входитиме ця процедура до обсягу страхового 
покриття? 

Якщо під час здійснення оперативного втручання у зв’язку із хворобами або медичними процедурами, що входять до обсягу 

страхового покриття, виникли ускладнення, які згідно з медичними показаннями необхідно усунути, відповідні витрати 

вважатимуться частиною первісної медичної процедури й, відповідно, увійдуть до обсягу страхового покриття поліса. 

Чи буде хтось допомагати застрахованій особі із перекладом під час лікування? 

Так, у межах Програми під час вашого перебування в лікарні вам буде надаватися допомога з медичним перекладом. Але ми 

не будемо надавати перекладача або перекладацьку підтримку для немедичних потреб. 

Чи існують які-небудь обмеження щодо того, кого пацієнт може обрати особою, що його 
супроводжуватиме? 

Ні. Проте, настійно рекомендується обрати супровідну особу, яка матиме можливість приймати рішення від імені застрахованої 

особи, яка одержує лікування, на випадок, якщо в ході серйозного розвитку лікування застрахована особа не зможе приймати 

рішення за себе. 

СТОР. 5 



Міжнародна програма у сфері 

охорони здоров’я

Якщо застрахована особа потребує трансплантації, чи входять транспортні витрати, а 
також витрати з розміщення донора до обсягу страхового покриття? 

Так, якщо застрахована особа потребує трансплантації, транспортні витрати, а також витрати з розміщення донора входять до 

обсягу страхового покриття. Зверніть увагу, що транспортні витрати, а також витрати з розміщення застрахованої особи, 

супровідної особи і донора будуть входити до обсягу страхового покриття, але будуть входити до загальної суми страхових 

лімітів поліса. 

СТОР. 6 
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