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1. Міжнародна програма у сфері охорони здоров’я — до ваших послуг

Надання послуг у межах Міжнародної програми у сфері охорони здоров’я передбачене відділенням Міжнародних Дочірніх 
Банків групи Intesa Sanpaolo (далі ISP) для усіх співпрацівників групи, які наймаються на невизначений термін після 
успішного закінчення випробувального терміну. 

У цьому керівництві подані відомості про компенсації, які ви можете одержати за допомогою Міжнародної програми у сфері 
охорони здоров’я. Претендувати на страхове покриття можуть лише діючі співробітники однієї з філій групи ISP, які 
приймають участь у Міжнародній програмі у сфері охорони здоров’я). До цього керівництва додається План компенсаційних 
виплат, у якому зазначені максимальні страхові суми. 

Міжнародна програма у сфері охорони здоров’я — це програма охорони здоров’я, яка надає вам і членам вашої сім’ї таке: 

A. Можливість одержати висновок незалежного медичного фахівця для вас і членів вашої
сім’ї;

B. Страхове покриття для лікування захворювань і медичних процедур, які покриваються
(доступне тільки для співробітників, покриття для членів родини виключено):

• Покриття витрат на медичні послуги, проїзд і проживання, а також
можливість одержати інші компенсаційні виплати під час лікування
певних серйозних захворювань у провідних міжнародних лікувальних
установах за межами країни вашого проживання та/або
працевлаштування;

• Відшкодування витрат на лікарські препарати після повернення
додому.

Зверніть увагу, що ви також можете придбати цю програму страхування, яка призначена для лікування за кордоном для 
членів вашої родини (партнерів/чоловіка чи дружини та дітей-утриманців). Якщо вас зацікавив цей варіант, зв’яжіться з нами 
за адресою ispgeneral@wegofurther.com. 

У Міжнародній програмі у сфері охорони здоров’я не передбачена виплати одноразової суми після встановлення діагнозу — 
її спрямовано на покриття вартості лікування, включаючи витрати на проїзд і проживання, в розмірі страхової суми та 
окремих обмежень, зазначених у Плані компенсаційних виплат. 

У цьому керівництві надано відомості про те, як можна одержати висновок незалежного медичного фахівця, а також подати 
заяву про страховий випадок у межах цієї програми. 

Послуги, передбачені в цій програмі, надаються разом із: 

Further (Further Underwriting International, SLA) — компаніями, які відповідають за організацію отримання незалежного 
медичного висновку від Best Doctors, а також які відповідають за медичні й немедичні послуги із супроводу для організації 
лікування за кордоном. 
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2. Що входить до обсягу страхового покриття в межах Міжнародної програми у сфері
охорони здоров’я?

A. Послуга з одержання висновку незалежного медичного фахівця

Ви можете скористатися послугою незалежного медичного висновку для вас і членів вашої сім’ї, отримавши рекомендації та 
необхідну інформацію у провідних міжнародних фахівців. Послуга доступна для вас як співробітника, на якого поширюється 
дія Програми, вашого чоловіка (дружини) або цивільного партнера і ваших дітей віком до 18 або 25 років (у разі навчання на 
денному відділенні). 

Ця послуга пропонує перегляд командою Best Doctors будь-якого медичного стану, який вважається критичним, хронічним 
або дегенеративним, а також тих, що впливають на здатність людини продовжувати виконувати свою звичайну повсякденну 
діяльність. 

Компанія Best Doctors має у своєму розпорядженні базу даних, що нараховує понад 53 000 провідних спеціалістів з усього 
світу. Компанія Best Doctors використовує методологію висування кандидатів колегами, завдяки якій їй удалося створити 
якісну та унікальну мережу фахівців, які користуються міжнародним визнанням як кращі експерти у своїй галузі. 

Під час використання цієї послуги Best Doctors відправить ваші медичні записи і результати діагностичних досліджень 
обраному фахівцеві для всебічного розгляду. Зазначений фахівець надасть чіткий експертний висновок, у якому будуть 
розглянуті й підтверджені як ваш діагноз, так і план лікування. Протягом усього цього процесу вам буде надавати допомогу 
спеціально призначений куратор з ведення пацієнтів. Ви і члени вашої сім’ї можете в будь-який час звернутися за 
одержанням цієї послуги. 

B. Лікування за кордоном (Страхове покриття)

Як тільки ви отримали висновок незалежного медичного спеціаліста або без нього (див. Лікування за кордоном (страхове 
покриття) у розділі 4), ви можете обрати лікування за межами країни вашого проживання та/або працевлаштування. 
Страхове покриття поширюється на такі захворювання і медичні процедури. 

Лікування ракових захворювань 

Лікування таких захворювань: 

• Будь-яка злоякісна пухлина, в тому числі лейкемія, саркома та лімфома (за винятком
шкірної лімфоми), що характеризується неконтрольованим ростом та поширенням
злоякісних клітин і інвазією тканин;

• Преінвазивний рак, що обмежується епітелієм, у якому він з’явився, за відсутності інвазії
в строму або довколишні тканини;

• Будь-які передракові зміни у клітинах, які цитологічно або гістологічно класифікуються як
виражена дисплазія або дисплазія високого ступеня.
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Аортокоронарне шунтування 

Хірургічне втручання за рекомендацією консультуючого кардіолога для усунення звуження або блокади однієї або декількох 
коронарних артерій за допомогою обхідних судинних шунтів. 

Заміна або відновлення серцевого клапана 

Хірургічне втручання за рекомендацією консультуючого кардіолога для заміни або відновлення одного або декількох 
серцевих клапанів. 

Нейрохірургія 

Означає таке: 

• Будь-яке хірургічне втручання на мозку або будь-яких інших внутрішньочерепних структурах;
• Лікування доброякісних пухлин, розташованих у спинному мозку.

Трансплантація органів від живого донора 

Означає хірургічну трансплантацію, за допомогою якої застрахована особа одержує нирку, частину печінки, частину легені 
або частину підшлункової залози від іншого живого сумісного донора. 

Трансплантація кісткового мозку 

Означає трансплантацію кісткового мозку або трансплантацію стовбурних кліток периферичної крові клітин кісткового мозку 
застрахованій особі від: 

• застрахованої особи (аутогенна трансплантація кісткового мозку); або
• живого сумісного донора (алогенна трансплантація кісткового мозку).

У межах цієї програми оплачуються такі 
витрати: 

• Витрати на госпіталізацію та супутні послуги, включаючи хірургічне втручання, відвідування або
консультації лікарів, діагностичні дослідження, переливання крові, медичні препарати ( у тому числі
на період до 30 днів від моменту виписки із закордонної клініки та їх придбання після повернення до
країни вашого проживання та/або працевлаштування), трансфер або перевезення із використанням
літака санітарної авіації, якщо це зумовлено медичною необхідністю;

• Витрати на проїзд і проживання для застрахованої особи, а також однієї супровідної особи та донора
(у випадку трансплантації);

• Витрати на репатріацію застрахованої особи та донора (під час трансплантації) у випадку смерті у
разі проходження лікування за кордоном;
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• Вартість медикаментів (компенсація витрат на медичні препарати) для продовження лікування після
повернення до країни вашого проживання та/або працевлаштування.

У межах цієї програми не передбачена оплата таких витрат: 

• Будь-яке медичне лікування в межах країни вашого проживання та/або працевлаштування (за
винятком компенсації витрат на медичні препарати);

• Відшкодування витрат на медичні препарати, придбання яких не було попередньо затверджене
Further та Страховою компанією.

3. Що не входить до обсягу страхового покриття в межах Міжнародної програми у сфері

охорони здоров’я?

Послуга з одержання висновку незалежного медичного фахівця 

Ця послуга не надається стосовно психіатричних станів, гострих захворювань (коли симптоми різко з’являються, змінюються 
або погіршуються), легких форм хронічних захворювань, проблем із зубами або якщо ви чи член вашої сім’ї госпіталізовані 
під час подачі заявки. 

Лікування за кордоном (Страхове покриття) 

Низка станів, методів лікування та витрат не входять до обсягу страхування. Нижче наводяться деякі з них. 

Захворювання або медичні процедури, які не входять до обсягу страхування 

• Деякі типи раку. До програми включені злоякісні меланоми — найбільш агресивна і небезпечна для
життя форма раку шкіри, однак інші форми раку шкіри не входять до обсягу страхування;

• Деякі типи трансплантації (наприклад, трансплантація за допомогою купівлі органів).

Медичні виключення 

• Захворювання, що пов’язані зі СНІДом або виникають у той час, коли застрахована особа є ВІЛ-
інфікованою або страждає від СНІДу;

• Експериментальні види лікування або лікування за допомогою альтернативної медицини;
• Послуги з надання медичної допомоги вдома, а також медичний догляд у будинку престарілих або

в будинку-інтернаті;
• Медичний догляд для хворих із деменцією або втратою ментальних функцій.
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Витрати, які не входять до обсягу страхування 

• Протезування (наприклад, протез кінцівки або штучне око), за винятком штучних серцевих клапанів і
грудних імплантів після мастектомії;

• Ортопедичні пристосування, такі як шийні ортези та супорти;
• Придбання інвалідних крісел, спеціальних ліжок або будь-якого медичного обладнання;
• Вартість особистих телефонних дзвінків немедичного характеру.

4. Як подати заяву про страховий випадок у межах Міжнародної програми у сфері

охорони здоров’я?

Послуга з одержання висновку незалежного медичного фахівця 

Щоб запросити висновок незалежного медичного фахівця або подати заяву про страховий випадок у межах Програми, вам 
або членам вашої сім’ї необхідно зателефонувати до центру обслуговування клієнтів за номером 8800-1009496 або 
звернутися електронною поштою за адресою: ispclaim@wegofurther.com. Після того як ви або член вашої сім’ї вступили в 
контакт і ваш запит висновку незалежного медичного фахівця буде затверджений, ви або член вашої сім’ї отримаєте пакет із 
необхідною інформацією. У ньому буде докладно зазначено, що входить до послуги та які розділи потрібно заповнити, 
включаючи підписання відповідних бланків дозволів. Призначений куратор з ведення пацієнтів надаватиме вам або члену 
вашої сім’ї допомогу, запит буде оброблятися у конфіденційному порядку. 

Інформація, яку вам або членам вашої сім’ї буде необхідно надати, включає назви лікувальних установ, до яких ви або члени 
вашої сім’ї зверталися, та імена відповідних лікарів, дані про ваш або їхній медичний стан, а також медичну карту. Процес 
укладання незалежного медичного фахівця розпочинається із медичної співбесіди, на цьому етапі вам або члену вашої сім’ї 
будуть поставлені деякі основні й необхідні питання. Ось приклад цих питань: 

• Історія вашого/їхнього медичного стану (хронологічний порядок)
• Симптоми, які ви маєте/вони мають
• Минула історія хвороби (будь-які важливі захворювання)
• Минулі операції (будь-які важливі операції)
• Поточні ліки (в загальній формі) + дозування та частота
• Алергія на ліки та реакція
• Сімейна історія (будь-яка відповідна сімейна історія, така як рак, хвороби серця тощо)
• Соціальна історія:

- Вы курите/Они курят? Сколько упаковок в день?
- Ви палите/вони палять? Скільки пачок на день?
- Ви вживаєте/вони вживають алкоголь? Скільки?
- Ви вживаєте/вони вживають наркотики? Якщо так, то який?
- Сімейний статус? Діти?
- Рід занять?
- Хобі / Розваги

• Що ваш/їхній місцевий лікар рекомендує в якості «подальших кроків» у лікуванні?
• Які процедури у вас/них вже були?
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• У вас/них є ще тести? Які?
• Ви/вони заплановані на майбутню операцію? Дата?
• У разі раку – статус ECOG (Східна кооперативна онкологічна група) та запитати, чи ви

хочете/чи хочуть вони дізнатися свій прогноз у звіті.

Крім того, вам або членам вашої сім’ї буде необхідно надати підписану згоду (в деяких випадках може знадобитися довіреність) 
для запиту й отримання ваших або їхніх медичних записів у вашого або їхнього лікуючого лікаря або медичних установ. 

Як варіант, ви або член вашої сім’ї можете надати вашу або їхню медичну документацію безпосередньо.Таким чином, підводячи 
підсумок вищесказаного, для звернення за висновком незалежного медичного фахівця буде потрібно таке: 

• Підписана заява застрахованої особи (або її законного представника) із дозволом на видачу
медичних записів відповідальними лікарями;

• Копія документа, що засвідчує застраховану особу. Приймаються такі документи:
✓ Паспорт
✓ Свідоцтво про народження

• Відповідні медичні записи / історія хвороби для розгляду поряд із медичним висновком, виданим
відповідною медичною установою, з остаточним діагнозом та описом проведеного лікування (якщо
таке є);

• Усі необхідні копії результатів лабораторних, клінічних, гістологічних та інших досліджень, засвідчені
медичною установою, що надала результати. Best Doctors зазвичай запитують такі основні медичні
матеріали:

- Копії медичних листувань від лікуючого лікаря (це може бути лікар загальної практики або
фахівець)

- Копії останніх лабораторних результатів
- Копії звітів про патологію / хірургії (якщо це необхідно)
- Копії радіологічних звітів (якщо ви/вони провели дослідження зображень)
- Копії досліджень зображень (якщо ви/вони зробили дослідження зображень)

Також може бути запитана додаткова документація, необхідна з медичної точки зору. 

Після одержання ваших медичних записів або членів вашої сім’ї вашу або їхню справу буде передано міжнародному фахівцеві, 
якого інші лікарі вважають «кращим» для розгляду ваших питань. Міжнародний фахівець надасть висновок, який містить оцінку 
вашого діагнозу або діагнозу членів вашої сім’ї та відповіді на ваші питання. Цей звіт буде наданий разом із перекладом вашою 
місцевою мовою. 

Залежно від медичної специфіки кожного конкретного випадку, може бути надана допомога в доставці звіту вашому лікареві або 
лікареві члена вашої сім’ї, щоб він міг взяти до уваги результати висновку фахівця щодо розробляння вашого плану лікування 
або члена вашої сім’ї. 

Висновок незалежного медичного спеціаліста зазвичай надається через 2-3 тижні після отримання усієї медичної документації, 
яка запитується, а час відповіді залежить від складності випадку, кількості діагностичного матеріалу та кількості експертів, які 
приймають участь у його підготовці.  
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Лікування за кордоном (Страхове покриття) – варіант, доступний тільки для 

співпрацівників, які застраховані за Програмою та виключають членів сім’ї  

Якщо ви хочете звернутися за допомогою у зв’язку з медичною процедурою або захворюваннями, які входять до обсягу 
страхування, вам буде необхідно пройти процедуру, описану вище, у разі звернення за висновком незалежного медичного 
фахівця.  

Вам необов’язково потрібно запитувати висновок незалежного медичного фахівця під час розгляду можливості лікування за 
кордоном, якщо: 

➢ При першому розгляді справи Further впевнився, що точна оцінка медичних потреб
Застрахованого може бути в достатній мірі встановлена, або

➢ стан Застрахованого потребує термінової медичної допомоги.

Тим не менш, для підтвердження того, що ваша заява відповідає вимогам, у будь-якому випадку необхідно надання ваших 
медичних записів. 

Якщо вашу заяву буде обґрунтованою, а медичний стан входитиме до обсягу страхування, передбаченого Програмою, Further 
попросить вас підтвердити, чи бажаєте ви розглянути можливість лікування за кордоном. 

4.1. Варіанти закордонних клінік 

Якщо ви вирішите проходити лікування за кордоном, Further надасть вам список провідних міжнародних лікувальних установ. 

Зазвичай до цього списку включені щонайменше 3 клініки, але, залежно від медичного характеру відповідного випадку, може 
бути особливо рекомендована одна визначена лікувальна установа. Потім вам буде необхідно підтвердити Further свій вибір 
однієї із цих клінік протягом наступних 3 місяців. Це необхідно зробити, заповнивши відповідну форму, яку вам надасть 
Further. Також вам потрібно вказати особу, що вас супроводжує. Якщо Further не одержить відповіді протягом 3 місяців, може 
знадобитися повторне оцінювання вашого медичного стану й надання вам оновленого списку лікувальних установ. 

Існує низка факторів, які необхідно враховувати у зв’язку з лікуванням в іншій країні: 

• Фінансові наслідки лікування за кордоном, виходячи з вартості проживання в країні призначення,
• Витрат, які не входять до обсягу страхування, передбаченого цією Програмою (наприклад, витрати

на харчування на амбулаторному лікуванні, крім сніданку для вас і особи, що вас супроводжує),
• Передбачуваної тривалості лікування;
• Психологічні аспекти перебування далеко від дому та членів родини, а також культурні й мовні

відмінності порівняно з вашою батьківщиною або країною постійного проживання;
• Вам потрібно мати чинний паспорт, а також можливість одержати візу для поїздки до країни

призначення, що розглядається.

Компанія Further надасть вам сприяння у процесі оформлення візи, включаючи надання всієї відповідної медичної 
документації, необхідної для подання заявки, та будь-яких інших необхідних підтверджувальних документів.  
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За наявності можливості, Further також відправить прохання про видачу візи від вашого імені та контролюватиме її виконання. 

У Програмі передбачена оплата адміністративних витрат, які виникають унаслідок оформлення візи. Further не може 
гарантувати, що прохання про видачу візи буде задоволене. 

За необхідності Further надаватиме підтримку в процесі оформлення візи, а також будь-яке інше необхідне сприяння, таке як 
запис на прийом до відповідного консульства або посольства. 

4.2. Підготовка до лікування 

Після того як Further одержить ваше підтвердження обраної клініки, будуть визначені дати вашої поїздки та госпіталізації й 
вам буде надане попереднє медичне свідоцтво. 

Попереднє медичне свідоцтво — це письмове підтвердження заяви, надане Further. Таке свідоцтво містить підтвердження 
страхового покриття у межах Програми до надання послуг у зазначеній лікувальній установі стосовно лікування, одержання 
послуг, забезпечення або приписань, передбачених у заяві. 

Вам необхідно розглянути можливість придбання страхування для одержання допомоги в ході поїздки, в якому буде 
передбачено страхове покриття непередбачених обставин, які не входять до обсягу страхування у межах цієї Програми. 

Стосовно організації госпіталізації: 

• Further забезпечить надання ваших медичних записів медичним
працівникам у клініці;

• Further забезпечить ваш супровід у разі першого відвідування клініки або
відповідального лікаря, а також посприяє під час надходження до
лікувальної установи, допоможе з документацією та оформленням
госпіталізації;

• Further оплатить вартість медичного лікування, яке входить до обсягу
страхування в межах Програми, безпосередньо на рахунок клініки.

Стосовно організації поїздки: 

• Further організує й оплатить проїзд від вашого постійного місця проживання
для вас і особи, що вас супроводжує (а також живого донора у випадку
трансплантації) до зазначеного аеропорту або на міжнародну залізничну
станцію, надасть квиток економ-класу на поїзд або літак до міста, в якому
ви проходитимете лікування, та забезпечить проїзд до зазначеного готелю;

• Further надасть аналогічні послуги для вашої зворотної поїздки після
завершення лікування за кордоном.

Стосовно розміщення: 

• Further організує й оплатить розміщення для вас і однієї особи, що вас
супроводжує (а також живого донора у випадку трансплантації) під час
поїздки за кордон з метою лікування;
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• Організація розміщення включає бронювання двомісного номера або
номера із двома окремими ліжками в три- або чотиризірковому готелі
(відповідно до міжнародних стандартів), включаючи сніданок;

• Further також забезпечить вам щоденні транспортні послуги від зазначеного
готелю до лікувальної установи або відповідального лікаря й назад. Такі
транспортні послуги полегшують ваші візити до лікаря в амбулаторних
умовах або відвідування особою, що вас супроводжує, клініки, в якій ви
проходитимете лікування;

• Вибір готелю залежить від наявності вільних місць і близькості до
лікувальної установи або лікаря (у радіусі 10 км).

• Сніданок буде включено до вартості проживання в готелі.

У межах страхування до вартості проживання в готелі включено сніданок, але інші прийоми їжі й витрати, наприклад витрати 
на послуги пральні, не входять до обсягу страхування. 

Further надасть обґрунтовану оцінку тривалості лікування на підставі свого досвіду в подібних випадках і, з урахуванням цих 
даних, забезпечить ваше розміщення. За необхідності, тривалість розміщення буде змінена відповідно до динаміки лікування. 

4.3. Під час лікування за кордоном 

Під час лікування за кордоном ви, як і раніше, будете безпосередньо взаємодіяти із Further за допомогою вашого 
куратора з ведення пацієнтів. 

Ви можете зв’язатися з Further у разі виникнення будь-яких питань стосовно динаміки лікування або будь-яких інших 
питань стосовно вашої заяви. 

Компанія Further також надаватиме послуги з медичного перекладу під час вашого перебування у лікувальній установі 
або на лікуванні у медичного фахівця в іншій країні, якщо ви потребуватимете такої послуги. 

4.4. Після повернення до країни вашого проживання та/або 
працевлаштування 

Після повернення Further забезпечить наявність у вас вичерпного звіту про ваше лікування за кордоном і детального 
плану продовження вашого лікування в країні вашого проживання та/або працевлаштування. Further надасть вам 
переклад цих документів і обговорить із вами кожний крок для продовження лікування в країні вашого проживання та/або 
працевлаштування. 

Можуть виникнути обставини, за яких вам знадобиться знову поїхати за кордон для подальшої перевірки або контролю 
вашого стану і лікування у закордонного лікаря — в такому випадку Further також організує для вас таку можливість. 
Організація такої 
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поїздки й супутні витрати також входять до обсягу страхування в межах цієї Програми (якщо ви, як і раніше, будете 
застрахованою особою та співробітником вашого поточного роботодавця). 

Після лікування за кордоном Further запропонує вам план застосування медичних препаратів для подальшого лікування. 
У цій Програмі передбачена компенсація витрат на медичні препарати, спеціально призначена для покриття витрат на 
придбані медикаменти. Щоб такі витрати підлягали компенсації в межах Програми, вам необхідно мати можливість 
одержувати рецепти на медичні препарати у своїх лікарів в країні вашого проживання та/або працевлаштування. 

Further детально обговорить із вами компенсацію витрат на медичні препарати до вашого повернення до країни вашого 
проживання та/або працевлаштування, щоб ви знали про відповідні обмеження. 

Після початку використання плану компенсації витрат на медичні препарати після повернення до країни вашого 
проживання та/або працевлаштування ви одержите відшкодування витрат, понесених у результаті використання цього 
плану. 

Further надасть вам бланк відшкодування, який вам буде необхідно відправити з відповідними рахунками та рецептами і 
на придбані медичні препарати. Потім Further відшкодує відповідну суму  безпосередньо на ваш рахунок протягом 10 
робочих днів. 
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Список виплат 

Обмеження страхової суми на 
застрахованого/ страховий договір за рік 

Обмеження страхової суми на
застрахованого/ страховий договір за рік

500 000 євро 

Обмеження для всього строку страхування 
на одного застрахованого 

Обмеження для всього строку страхування
на одного застрахованого

1 000 000 євро 

Витрати на ліки 50 000  євро  в период действия 
страхового договора 

Дорожні витрати та витрати на проживання Витрати включені до обмеження 

загальної страхової суми за рік і 

обмеження для строку страхування. 
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