
 

 

 

 «ТУРБОТА 24/7» - це торгова марка, яка захищена відповідно до законодавства України.  

Необхідність створення страхової медичної програми «Турбота 24/7» для корпоративів була обумовлена низкою факторів. 

Вона відображає принципово новий підхід для відновлення / підтримки здоров'я, як окремого співробітника, так і колективу 

організації, в цілому. 

Існуючий стан справ в медицині не дозволяє в переважній більшості випадків говорити про наявність у кожної окремої людини 

ефективної можливості підтримки / швидкого відновлення свого здоров'я. 

Чому? 

Ось декілька істотних чинників: 

• відсутність базових медичних знань та інформованості про наявні можливості різних / альтернативних медичних установ і 

лікарів-фахівців, надати конкретній людині необхідну допомогу з деталізацією за ціновою шкалою; 

• наявність необхідних фінансових можливостей; 

• в умовах комерціалізації медицини домінуючим стає бажання підвищити вартість, але не ефективність лікування (звідси 

постійне прагнення збільшити кількість оглядів, консультацій, обстежень, замін ліків і т.д.). 

 

 



Як нова страхова медична програма СК UPSK планує впоратись з усім цим? 

• по-перше, ми не зацікавлені в збільшенні вартості і терміну лікування, не зацікавлені ми також у виникненні ускладнень і 

рецидивів, оскільки при їх виявленні ми понесемо додаткові витрати. 

• по-друге, ми відразу гарантуємо Вам on-line альтернативні консультації лікарів-фахівців. 

• по-третє, ми запропонуємо Вам декілька варіантів лікування, які відрізняються ціною та якістю. 

Як може працювати програма «Турбота 24/7» для корпоративу? 

З великої кількості варіантів Ви можете обрати найкращий. Причому, Ви можете обрати бажаний для всього колективу, для 

окремих категорій працівників і навіть для окремих осіб. 

При цьому ми готові врахувати специфіку роботи кожного співробітника: хтось працює на повітрі – а отже, вищий ризик 

застуди, хтось працює в приміщенні - підвищується небезпека інфекцій; у машиністів метрополітену - велика небезпека стресів і т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТКОВІ програми/ОПЦІЇ (за бажанням- на вибір за додаткову оплату*) 

стоматологія (планова /невідкладна) 
немає +/- 

+/- +/- +/- 

вакцинація від грипу немає +/- 
+/- +/- +/- 

вітамінізація  немає +/- 
+/- +/- +/- 

імунізація (на базі клініки DEVA KLINIKAL) немає +/- 
+/- +/- +/- 

лікар на дім немає +/- 
+/- +/- +/- 

лікар на офіс немає +/- 
+/- +/- +/- 

вагітність та пологи немає +/- 
+/- +/- +/- 

профілактичний огляд (стандартний) немає +/- 
+/- +/- +/- 

профілактичний огляд (розширений) немає +/- 
+/- +/- +/- 

програма "Здорове серце" немає +/- 
+/- +/- +/- 

програма "Здорова жінка" немає +/- 
+/- +/- +/- 

програма "Здоровий чоловік" немає +/- 
+/- +/- +/- 

программа "Эндокринологія" немає +/- 
+/- +/- +/- 

програма "Дерматокосметологія" немає +/- 
+/- +/- +/- 

програма "Імунологія/аллергологія" немає +/- 
+/- +/- +/- 

програма "ОНКОСКРИНІНГ" немає +/- 
+/- +/- +/- 

програма "Здоровий малюк" (0-1 року, 3-8років, 9-18 років) немає +/- 
+/- +/- +/- 

програма "АЛЬТЕРНАТИВНА ДУМКА" 
немає 

 
+/- 

+/- +/- +/- 

профілактика комп’ютерного синдрому  
(для ІТ) 

немає 
 

+/- 
+/- +/- +/- 



ТУРБОТА 24/7 ДЛЯ КОРПОРАТИВУ 
На страхування приймаються колективи / групи не менше 10 чол. 

  СТАНДАРТ  КЛАСІК ПРЕСТИЖ ЕЛІТ ВІП 

Страхова сума, грн. 100 000 120 000 150 000 200 000 250 000 

Страховий платіж, грн.  
(за базове наповнення 

опцій) 

м.Київ 3 010 4 350 6 450 9 460 14 150 

м.Дніпро, м.Одеса, 
м.Харків, 
м.Львів 

2 700 3 910 5 800 8 510 12 700 

Інші регіони 2 430 3 510 5 220 7 650 11 430 

БАЗОВІ ОПЦІЇ: 

РІВЕНЬ КЛІНІК: 

1-2 
(Державні / відомчі), 

опція швидка допомога - 
комерційна рівня 1-9)  

1-4 
 (Держ / від, комерційні 
низької цінової категорії 

(Віталіка, Мед-лайф, 
Столиця і ін). 

1-6 
 (Держ / від, комерційні 

середньої цінової 
категорії (Агапіт, Альфа 

- Віта, Благомед, 
Гармонія здоров'я, 
Здорова сім'я і ін.) 

1-9 
 (Держ. / Від, 

комерційні високої 
цінової категорії: 

Амедіа, ІНГО, Хелсі енд 
Хеппі, Інто-Сана і ін.) 

1-11 
(Комерційні клініки високої 
цінової категорії і бренди: 

Добробут, МЕДИКОМ, 
БОРИС, Іссіда, Оберіг і ін.)  

Доктор-онлайн, альтернативна думка 
лікаря 

+ + + + + 

Швидка (невідкладна) медична допомога  + + + + + 
Екстренна стаціонарна допомога 
включаючи медикаменти + + + + + 
Планова стаціонарна допомога включаючи 
медикаменти - 

1 раз на рік не більше 
14 днів 

1 раз на рік не більше 
14 днів 

1 раз на рік не більше 
14 днів 

1 раз на рік не більше 14 
днів 

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
(включаючи лабораторну діагностику і 
інструментальне обстеження, консультації 
лікарів у т.ч. вузьких фахівців) 

ліміт 3 000 грн. ліміт 5 000 грн. ліміт 10 000 грн. + + 

Медикаменти при амбулаторному лікуванні ліміт 1000 грн оплачуємо 50%  оплачуємо 80%  + + 

Оплата лікування ускладнень гострих 
захворювань: 
-анафілактичний шок; 
-вірусний гепатит В; 
-емболія та / або гострий тромбоз 
магістральних судин 

+ + + + + 



* вартість додаткових опцій знаходиться в діапазоні від 150 до 2500 грн. і залежить від їх набору, кількості застрахованих і рівня 

медичних клінік. 

Відразу ж кожен із застрахованих може отримувати on-line консультації лікарів-фахівців, альтернативну думку лікаря, 

незалежно від насичення придбаної для нього програми медичного страхування протягом всього терміну її дії. 

Якщо порушення здоров'я покривається програмою, то СК UPSK оплачує медичні послуги, продовжуючи консультувати особу 

при кожному її зверненні / дзвінку. 

Якщо оплата виниклої проблеми зі здоров'ям не передбачена програмою, то СК UPSK може запропонувати (також в широкому 

діапазоні цін) можливі ефективні варіанти лікування відповідно до рекомендацій лікарів. Для цього ми створили Програму "Турбота 

24/ 7 +". 

Головною особливістю цієї програми є те, що вона носить індивідуальний характер і має відповідати очікуванням / можливостям 

людини, яка потребує лікування, або бажанням керівництва підприємства повністю або частково брати участь в компенсації вартості 

медичних послуг. 

Виходячи з наявних медичних рекомендацій, Ваших побажань і Ваших переваг, СК "UPSK" підготує програму здійснення 

медичної допомоги. 

    Для підготовки Вашого вибору - ми беремо на себе опрацювання різних варіантів лікування, які 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. 

Ми можемо організувати консультацію у лікаря найвищої кваліфікації - фахівця в необхідній Вам області, який проведе 

діагностику і дасть докладні приписи про необхідне 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 в Києві), а ми, в разі Вашого бажання, будемо моніторити цей процес. 

Якщо Ви вирішили придбати у нас Програму «ТУРБОТА 24/7 +", тоді Ви за відносно невеликі гроші купуєте в СК "UPSK" поліс, що 

гарантує виплатити Вам грошову суму у разі виникнення ускладнень і рецидивів в результаті здійснення обраного Вами варіанту 

надання застрахованій особі медичної допомоги. Виходячи з наявних медичних рекомендацій, Ваших побажань і Ваших переваг, СК 

"UPSK" підготує індивідуальну програму здійснення медичної допомоги. 



Доктор-онлайн, альтернативна 
думка лікаря: 

доступно 
з 9-00 до 18-00 

в робочі дні 

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

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

  

Оплата лікування ускладнень 
гострих захворювань 

доступно 
з 9-00 до 18-00 

в робочі дні 

Оплата медичних послуг та медикаментів наступних ускладнень: 
• анафілактичний шок; 
• вірусний гепатит В; 
• емболія і / або гострий тромбоз магістральних судин 

 
  

  

Територія надання послуг страхування 

«Доктор-онлайн», альтернативна 
думка лікаря 

незалежно від місця перебування застрахованої особи або страхувальника 

Оплата лікування ускладнень 
гострих захворювань 

Україна, крім 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 одноразова при укладанні договору страхування. 

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



Після вибору варіанту лікування ми займаємося його організацією, що включає: 

➢ -запис до конкретних фахівців і 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 сплачувати самостійно відповідно до вибраного 
варіанту лікування. 

 
ВАЖЛИВО! 
 
- СК "UPSK" не заробляє на медичних послугах і, отже, не зацікавлена в збільшенні вартості лікування.Навпаки, оскільки у Вас 
буде поліс нашої компанії, ми будемо наполягати на наданні Вам знижок і будемо допомагати розумно зменшувати витрати на 
всіх етапах; 
 
- ми докладемо всіх зусиль, щоб у застрахованих не виникли ускладнення і рецидиви. 
 
Який варіант обрати, і хто буде оплачувати лікування може прийняти або уповноважена особа на підприємстві, або сама особа, що 
потребує допомоги. Можливий і комбінований варіант - частково підприємство, частково захворівший. 
 
Починайте з нами співпрацювати за Програмами «ТУРБОТА 24/7» і «ТУРБОТА 24/7 +», або «ТУРБОТА 24/7 для корпоративу" і надалі 

така співпраця може стати ще більш корисною для Вас, оскільки зараз нами ретельно опрацьовуються спеціалізовані Програми: 
"Онкоскринінг", "Урологія", "Гінекологія", "Ендокринологія", "Ургенція" і ін. 

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


