ВАШ ПЕРСОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНС’ЄРЖ-СЕРВІС

«ТУРБОТА 24/7» - це торгова марка, яка захищена відповідно до законодавства України.
Програма "ТУРБОТА 24/7 +" може бути продовженням Програм "ТУРБОТА 24/7" і
"ТУРБОТА 24/7 Корпоратив", а також може бути придбана, як самостійна програма.
Головною її особливістю є те, що вона носить
індивідуальний характер і повинна відповідати
очікуванням / можливостям людини, яка потребує
лікування.
Виходячи з наявних медичних рекомендацій,
Ваших побажань і Ваших переваг, СК "UPSK"
підготує індивідуальну програму здійснення
медичної допомоги.
Ми можемо організувати консультацію у
лікаря найвищої кваліфікації - фахівця з необхідної
Вам області, який проведе діагностику і надасть
докладні приписи про необхідне конкретно Вам
лікування, згідно найсучасніших протоколів.
Хворий з цим приписом може повернутися на
місце проживання і проходити лікування в
комфортних для нього умовах (це буде, поза
сумнівом, дешевше, аніж у Києві), а ми, за Вашою згодою, будемо моніторити цей процес.
Ми беремо на себе опрацювання різних варіантів лікування:
Вони будуть відрізнятися якістю надання медичних послуг, ступенем спеціалізації,
популярності та престижності медичних установ і фахівців.Тобто в кінцевому підсумку,
варіанти будуть відрізнятися за рівнем тих витрат, які Ви готові понести.
Якщо Ви вирішили придбати у нас Програму «ТУРБОТА 24/7 +", тоді Ви за відносно невеликі
кошти купуєте в СК "UPSK" поліс, що гарантує виплатити Вам грошову суму у разі
виникнення ускладнень і рецидивів в результаті обраного Вами варіанту надання
застрахованій особі медичної допомоги.

Надання на вибір кількох варіантів
лікування відповідно до наявних
медичних рекомендацій:

«Доктор-онлайн»
альтернативна думка
лікаря:

Оплата лікування
ускладнень гострих
захворювань

«Доктор-онлайн»

доступно
з 9-00 до 18-00
в робочі дні

- в різних медустановах;
- у різних фахівців
із зазначенням орієнтовних цін

Оплата медичних послуг та
медикаментів при наступних
ускладненнях:
- анафілактичний шок;
доступно
- вірусний гепатит В;
з 9-00 до 18-00
- емболія і / або гострий тромбоз
в робочі дні
магістральних судин
- смерть
Територія надання послуг страхування:
незалежно від місця перебування застрахованої особи або
страхувальника.

Оплата лікування
ускладнень гострих
захворювань

Україна, окрім тимчасово окупованих територій і населених
пунктів, на території яких органи ДЕРЖАВНОЇ влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження, і переліку
населених пунктів, що розміщені на лінії зіткнення,
визначених відповідно до чинного законодавства.

Вік застрахованої особи

Від 18 – ти років

Страхова сума

30 000,00 грн без обмежень по кількості страхових випадків
за договором страхування

Страховий платіж / термін дії
договору страхування

Термін дії
договору
страхування

Страховий платіж на одну застраховану
особу, грн

6 міс

660

12 міс

980

Оплата страхового платежу

одноразово при укладанні договору страхування.

Початок дії договору

не раніше, ніж через 24 години після оплати страхового
платежу.

Після вибору варіанта лікування ми займаємося його організацією, а саме:
▪ запис до конкретних фахівців в конкретні клініки;
▪ контроль за своєчасним наданням обраної палати;
▪ забезпечення у разі необхідності, доставки до місця лікування і т.д.
При цьому Ви повинні пам'ятати, що оплату всіх послуг Ви будете проводити самостійно та
відповідно до обраного варіанту лікування.
ВАЖЛИВО:
• СК "UPSK" не заробляє на медичних послугах, і не зацікавлена в збільшенні вартості
лікування.Так, як у Вас буде поліс нашої компанії, ми будемо наполягати на наданні
Вам знижок, а також допомагати розумно знижувати витрати на всіх етапах;
• Ми докладемо всіх зусиль, щоб у застрахованих не виникли ускладнення і
рецидиви.
Розпочніть співпрацювати з нами за Програмою «ТУРБОТА 24/7 +» і надалі така співпраця
може стати ще більш корисною для Вас, адже наразі нами ретельно опрацьовуються такі

Програми як:
"Урологія", "Гінекологія", "Ендокринологія", "Ургенція", "Офтольмологія" і ін.
Ми плануємо задіяти кращі клініки і кращих фахівців.
Ми чекаємо на Вас, щоб взяти на себе турботу про Вас і Ваших близьких.

