«Турбота 24/7» - це торгова марка, яка захищена відповідно до законодавства
України
Зараз, в період пандемії коронавірусу, дії надзвичайної ситуації та
карантину ситуація складається так, що Вам чи Вашим рідним і близьким –
батькам, дітям, родичам похилого віку та ін. – життєво важливим стає своєчасна
та якісна лікарська консультація. Також важливою буде і фінансова компенсація
витрат на екстрену медичну допомогу.
На жаль, досить часто виникає ситуація, коли комусь з них потрібно:
• приділити увагу;
• зрозуміти суть виниклої у них
медичної проблеми;
• забезпечити

реалізацію

екстрених заходів;
• отримати альтернативну думку
кваліфікованого лікаря, в тому числі
щодо аналізів;
•

отримати рекомендації з організації подальшого лікування (від

наявності інформації про ліки до розміщення в спеціалізованих профільних
медичних установах).
А у Вас немає можливості безпосередньо займатися цим або забезпечити
своєчасну оплату невідкладних заходів. Ви чудово розумієте, що перебування
один на один з нинішньою лікарською системою, в підсумку може призвести до
найсумніших наслідків, отриманих, в тому числі і від вимушеного самолікування.

СК "UPSK" має великий досвід в медичному страхуванні. Десятки тисяч
людей вже скористалися послугами нашої компанії і багато клієнтів неодноразово
зверталися з проханням, надання механізму допомоги їхнім близьким, та рідним.
Однак ми розуміємо, що комплексний медичний страховий захист буде
коштувати досить дорого і це не дозволить більшості людей ним скористатися,
оскільки сім'ї буде дуже непросто (а часто і неможливо) взяти на себе такі витрати.
Так з'явилася ідея створення програми "ТУРБОТА 24/7".

Ось у чому її суть:
1.Можна розробити систему страхового медичного захисту безпосередньо
для себе, для конкретно близької людини або для сім'ї в цілому (в останньому
випадку Ви забезпечуєте захист всіх членів своєї сім'ї, а ціна поліса буде
скоригована в бік зменшення).
2.Якщо, у особи, на яку поширюється дія Програми "ТУРБОТА 24/7" (Ви,
близька Вам людина, члени сім'ї в залежності від придбаної Вами страховки)
виникає якась проблема, пов'язана зі здоров'ям, тоді вона сама, або особа, яка
оплатила програму, набирає номер телефону цілодобової служби підтримки СК
"UPSK", (вказано в полісі і на сайті компанії).
З цього моменту про застраховану особу починають піклуватися. У людини
з'являється можливість:
- консультуватися з лікарем в режимі "онлайн" - по телефону або по
електронній пошті;
- отримувати рекомендації, що потрібно зробити в першу чергу і щодо
подальших дій;
- отримувати психологічну допомогу і підтримку;

- отримати консультацію і ефективний індивідуальний протокол лікування
від одного з кращих профільних фахівців;
- організувати / швидко оплатити виклик швидкої допомоги або екстрену
доставку до медичного закладу;
- отримувати інформацію про медичні установи, включаючи інформацію про
діючі розцінки в комерційних клініках;
- отримувати інформацію про наявність в наявній в регіоні мережі аптек
необхідних медикаментів, про доцільність використання дорогих ліків при
наявності більш дешевих аналогів;
- отримувати лікарську консультацію за результатами лабораторних
досліджень;
3.На кожен з можливих етапів допомоги встановлюється ліміт
відповідальності, в межах якого компанія буде оплачувати Ваші витрати з
компенсації
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4. У режимі 24/7 СК "UPSK" може надавати інформацію про стан здоров'я
особи, що скористалася нашими послугами - це виключає наявність негативного
емоційного навантаження від невідомості та невизначеності.
5. Розглянемо ситуацію, коли Ви перебуваєте за кордоном, працюєте за
контрактом і відчули проблеми зі здоров'ям.У цьому випадку використання
Програми "ТУРБОТА 24/7" дасть Вам можливість прийняти рішення:
- звернутися в медичну систему цієї країни (що як правило, дуже дорого і
займає багато часу);
-

скористатися можливістю отримання допомоги з України, де ми

гарантуємо кваліфіковані лікарські рекомендації.
Подальші дії:
Якщо стала зрозуміла складність або навіть небезпека виниклої проблеми
і є рекомендації лікаря, що варто було б зробити для впровадження лікування,
щоб прийняти найраціональніше для Вас рішення, ми пропонуємо Вам
скористатися Програмою "ТУРБОТА 24/7 +".

Слід розуміти, що:
- 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 з нами співпрацювати за Програмами «ТУРБОТА 24/7» і
«ТУРБОТА 24/7 +».
Надалі така співпраця може стати ще більш корисною для Вас, адже наразі
нами ретельно опрацьовуються такі Програми як: "Урологія", "Гінекологія",
"Ендокринологія "," Ургенція "та ін.

Ми плануємо задіяти кращі клініки і кращих фахівців.
Ми чекаємо на Вас, щоб взяти на себе турботу про Вас і Ваших близьких.

