На правах реклами

Всі ми любимо витрачати гроші, але часто
ми усвідомлюємо - що ми купили, чи потрібна нам ця річ у даний момент і чи відповідає
якість придбаного товару витраченим грошам? Очевидно, що кожна людина знайде
у себе в шафі предмети, речі так і не використані з моменту їх придбання. Привабливі
слова “акція, розпродаж, знижки” завжди одурманюють нашу голову, і лише деякі можуть
встояти перед штучним ажіотажем акційних
товарів, тверезо зваживши всі за і проти нового придбання.
Звідси запитання - якщо ми так легко можемо розлучатися з грошима, то чому б їх не витрачати з більшою користю для себе і близьких? Звичайно, ви запитаєте - мова, про
які суми грошей йде? Візьмемо ні багато, ні мало - 50 грн.
Що сьогодні можна купити на них? 200г сиру, трохи менше ковбаси, хліб або пральний порошок, шампунь, мило ...
Вибір, погодьтеся самі, невеликий.
Але, якщо, наприклад, щомісяця економити гривень по
50 на салі, а потім ці гроші направити на придбання поліса
добровільного медичного страхування, то вигоду можна відчути вже при першому зверненні за медичною допомогою.
Хоча багато хто готовий платити і по 100 грн, аби тільки не
хворіти і бути щасливим. Адже, як відомо, здоровий може
бути нещасним, але хворий щасливим бути не може.
Як працює медична страховка?
За відповіддю на це питання ми звернулися до страхової компанії “НАФТАГАЗСТРАХ”, яка з 2007 року активно
займається добровільним медичним страхуванням залізничників і є лідером в даному сегменті на страховому ринку
України. За словами фахівців компанії, принцип медичного
страхування можна викласти у фразі “здоровий платить за
хворого” з тією лише особливістю, що страхова компанія,
як фінансовий інструментарій, акумулює грошові кошти
всіх застрахованих з метою подальшого їх перерозподілу між застрахованими, які, на щастя, госпіталізуються
не одночасно.
Велика кількість застрахованих СК “НАФТАГАЗСТРАХ”
- близько 350 тис. осіб - дозволяє компанії повністю виконувати взяті на себе зобов’язання перед своїми клієнтами
навіть при таких малих страхових платежах. Працює математичний Закон великих чисел.
Сьогодні вартість програми медичного страхування
СК “НАФТАГАЗСТРАХ” для залізничника становить 600 грн.
на рік. Але, враховуючи невисоку платоспроможність залізничників, компанія запропонувала річний платіж оплачувати
щомісяця по 50 грн, таким способом, значно пом’якшивши
навантаження на бюджет будь-якої сім’ї. Річна страхова
сума (сума, на яку застрахований має право пролікуватися
упродовж року) становить 20 тис. грн. Однак слід розуміти,
що відразу пролікуватися на 20 тис. грн практично неможливо (за винятком таких рідкісних захворювань як сепсис, тотальний перитоніт тощо), тому ця сума ділиться на страхові
суми по кожному окремому захворюванню.

Страховка для всієї родини
І хоча ця програма розроблена спеціально для залізничників, скористатися перевагами медичного страхування
можуть і члени сім’ї на пільгових умовах. Вони можуть бути
застраховані за 265-444 грн в рік залежно від кількості осіб,
за яких оплачується поліс. Детальна вартість програми
страхування представлена в таблиці.
Кількість членів сім’ї,які можуть бути застраховані

Як бачимо, вартість програми для членів сім’ї значно
нижча, а відповідальність страхової компанії залишається
як при повній вартості програми - 20 тис. грн на кожного застрахованого.

Тепер розглянемо, що конкретно залізничник
і члени його сім’ї отримують, маючи
на руках поліс медичного страхування
від СК “НАФТАГАЗСТРАХ”:
1. При терапевтичному лікуванні захворювань системи кровообігу, органів травлення,
кістково-м’язової системи та сполучної тканини, сечостатевої системи, органів дихання,
нервової системи, ендокринної системи, ока і
придаткового апарату, вуха та соскоподібного
відростка, невротичних розладів, інфекційних
та паразитарних захворювань, травм, отруєнь
та наслідків дії зовнішніх причин страхова компанія відшкодовує 800 грн на лікування кожного з
цих захворювань.
2. При хірургічному лікуванні відшкодовується
2000 грн на лікування захворювань органів дихання, 1300 грн - на лікування захворювань системи
кровообігу, 1200 грн - на лікування захворювань
нервової системи і по 1000 грн - на лікування захворювань органів травлення, кістково-м’язової
системи та сполучної тканини, сечостатевої
системи, ендокринної системи, ока і придаткового апарату, вуха та соскоподібного відростка,
доброякісних пухлин, травм, отруєнь та наслідків впливу зовнішніх причин.
3. Страхова компанія відшкодує витрати,
пов’язані з вагітністю та пологами - від 700 до
1000 грн.
4. На лікування окремих важких патологій як
гострі порушення мозкового кровообігу (в.т.ч
травматичні), легенева емболія, дивертикулярна хвороба кишечника з перфорацією і абсцесом,
гострий перикардит (ендоркардіт, міокардит),
інфаркт міокарда (без застосування тромболітиків), аневризма аорти, гострі судинні хвороби кишечника, гостра ниркова недостатність,
політравма, гострі інфекційні хвороби ЦНС,
внутрішньочерепний абсцес (флебіт, тромбофлебіт), панкреанекроз компанія відшкодовує до
6300 грн.
5. Проведення інтенсивної терапії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії покриРічний страховий
платіж (грн)

Річна страхова сума
на 1 особу (грн)

Залізничник

600

20 000

+ 1 чоловік/дружина

444

20 000

+ 1 дитина (віком від 3 до 17 років)

348

20 000

+ 2 дітей (віком від 3 до 17 років)

540

20 000

+ 3 дітей (віком від 3 до 17 років)

840

20 000

+ 1 чоловік/дружина і 1 дитина (віком від 3 до 17 років)

660

20 000

+ 1 чоловік/дружина і 2 дітей (віком від 3 до 17 років)

900

20 000

+ 1 чоловік/дружина і 3 дітей (віком від 3 до 17 років)

1 060

20 000
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вається на суму 5000 грн, а в палаті інтенсивної
терапії терапевтичного/хірургічного відділення
- 1200 грн.
6. Страхова компанія відшкодовує такі дороговартісні процедури, як комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, радіонуклідна діагностика, коронаровентрикулографія,
аортокоронарографія, ангіографія - від 600 до
1400грн.
7. Анестезіологічна допомога покривається
в межах 150-400 грн в залежності від виду анестезії.
8. До 16 000 грн компанія відшкодовує витрати на лікування сепсису, тотального перитоніту, опікової хвороби, лікування із застосуванням
тромболітиків при інфаркті міокарда, оперативні втручання, що вимагають застосування
судинних протезів.
9. Немає обмежень по кількості лікувань, проте період між госпіталізації повинен становити
не менше 5 днів, крім випадків екстреної госпіталізації або при погодженні зі страховою компанією.
10. Додаткова вітамінізація кожної дитини
вітамінними препаратами 1 раз на рік курсом
30 днів.

Список переваг досить значний. А тепер думайте самі витратити гроші на чергову “супер-акцію” або застрахувати
себе і сім’ю? Гроші за медстраховку, як бачите, невеликі,
але це дозволить не залишитися наодинці зі своєю бідою на
випадок хвороби. Адже реальність життя постійно натякає
на те, що людині слід розраховувати тільки на самого себе
і ні на кого більше!
Так що робіть правильні розрахунки!

Для отримання додаткових консультацій з
питань страхування членів сім’ї цілодобово
працює безкоштовна “гаряча лінія”:
0 800 309 509
(для дзвінків із стаціонарних телефонів)

!

Враховуючи корпоративний принцип добровільного медичного страхування, члени сімей можуть бути
застраховані за умови, якщо кількість застрахованих складає, згідно з актуарними
розрахунками компанії, не менше 50% від
числа застрахованих працівників підприємств. У той же час СК “НАФТАГАЗСТРАХ”
залишає за собою право знижувати даний
%, виходячи з індивідуального підходу до
роботи кожного підприємства.
Однак слід розуміти, що без масового
страхування членів сімей, пільгове страхування може серйозно вплинути на фінансовий стан компанії. Знову-таки треба скористатися Законом великих чисел,
і тоді сукупність невеликих страхових
платежів забезпечить страховий захист
учасників страхування упродовж періоду
страхування.
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