
Програма страхування 

життя «ТАС-Лікар»

Умови програми

Страхове покриття Онко Кардіо Нейро

Настання критичного 

захворювання та/або стану, 

що потребує лікування, євро

100 000 150 000 200 000

Рак (злоякісне новоутворення)

Кардіохірургія


Шунтування коронарних артерій, заміна 

або лікування одного або декількох 

серцевих клапанів, в т.ч. хірургічні 

операції з пластики судин серця, 

стентування, хірургічне лікування 

порушень серцевого ритму

Нейрохірургія


Будь-яке хірургічне втручання на 

головному мозку або інших 

внутрішньочерепних структурах,  

а також хірургічні втручання при 

доброякісних пухлинах спинного мозку

Кардіохірургія та/або 

нейрохірургія при ургентних 

(термінових) станах, ліміт євро
3 000 3 000

Компенсація витрат за 

лікування за кордоном, 

у разі неможливості 

організації лікування в 

Україні, ліміт євро

онко


кардіо


нейро

25 000


10 000

25 000


10 000


25 000

25 000

Консьєрж послуги

Страховий внесок 

при страхуванні 

однієї особи, євро

100 

60 

35

рік


півроку


квартал

220 

130 

70

270 

150 

80

При страхуванні двох осіб 

одночасно
10% знижки на другий поліс

Мета програми

Забезпечити якісне лікування Клієнта у випадку діагностування 

критичних захворювань.



Особливості страхування

Строк дії програми – від 1 до 20 років.

Територія діагностики та лікування – Україна.

Період очікування становить 90 днів.  

Оплата внеску та страхова виплата здійснюється за офіційним 

курсом НБУ на дату сплати страхового внеску або отримання 

виплати.

Основні виключення з захворювань та медичних процедур

Захворювання, які виникли у період очікування, після закінчення строку дії або 

розірвання договору страхування.

Захворювання, які настали внаслідок раніше існуючого захворювання та лікування 

за якими було призначено до моменту укладання Договору страхування.

Захворювання, яке настало внаслідок прямого або непрямого наслідку синдрому 

набутого імунодефіциту (СНІД) або наявності в організмі вірусу імунодефіциту 

людини (ВІЛ), в тому числі у зв'язку зі злоякісним новоутворенням, що протікають 

на тлі ВІЛ-інфекції або СНІДу (включаючи саркому Капоші).

Для онкозахворювань

Пухлини, які діагностовані як злоякісні зміни Carcinoma in situ, включаючи 

дисплазію шийки матки CIN1, CIN2, CIN3, або пухлини, які гістологічно діагностовані 

як передракові;

Злоякісна меланома класу A1 (1 мм), відповідно до класифікації AJCC, 2002;

Захворювання шкіри наступних типів:|

p Гіперкератоз і базально-клітинна карцинома;|

p Плоскоклітинна карцинома, крім випадків, коли вона поширилася на інші органи.

Ракові захворювання на тлі вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);

Рак передміхурової залози, який діагностовано гістологічно як такий, що є до 

T2N0M0 (включно) за класифікацією TNM або розвинувся до 6 балів (включно) за 

шкалою Глісона;

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (C.L.L.)

Для кардіохірургії та нейрохірургії

Лікування родових травм та/або вроджених вад розвитку будь-якого виду, в тому 

числі вроджених порушень нормального розвитку серця, судин, головного мозку, 

черепної коробки, спинного мозку або хребта;



Для кардіохірургії та нейрохірургії

Будь-які хірургічні операції з трансплантації органів, в т.ч. трансплантації кісткового 

мозку будь-якого виду. Дане виключення також відноситься до лікування онкології;

Медичні та інші послуги, які надаються з естетичних та/або косметичних цілей, що 

включають, але не обмежуються, операцією з корекції міопії (короткозорості), та 

баріатричні операції, що включають в себе, але не обмежуються операціями, 

спрямованими на зменшення обсягу шлунку або кишечника, крім операції по 

реконструкції грудей після резекції/видалення молочної залози, проведеної в 

рамках лікування злоякісних новоутворень;

Лікування всіх форм уражень серцевих клапанів в результаті ендокардиту, 

викликаного венеричними захворюваннями (інфекціями, що передаються 

переважно статевим шляхом).

Особливості оплати лікування та медикаментів

Оплата медикаментів покривається під час перебування в медичному 

закладі, після повернення додому, відповідно за затвердженого 

лікарем протоколу лікування.

Витрати на лікування покриваються до дати завершення лікування.  

Датою завершення лікування вважається дата останнього прийому 

лікаря, після якого не призначено новий курс лікування.

Часовий ліміт компенсації медичних витрат

12 місяців (перший рік): 


Витрати на медикаменти + 4 консультації 

профільних лікарів + 1 діагностичний огляд

2-5 рік:


1 діагностичний огляд

Консьєрж-послуги

У вартість включено:

Витрати на:

проїзд: квитки економ класу на всі види транспорту (літак, поїзд, автобус), в тому 

числі перевезення машиною швидкої допомоги (за медичної необхідності) або 

на таксі до готелю або в медичну установу – для 2 осіб; 


проживання: готель 3-4 зірки, включаючи сніданок; 


Тривалість проживання – 10 днів + 8 днів (після хірургічного втручання).

Призначення персонального лікаря-куратора.

План лікування від консиліуму лікарів.



Особистий супровід координатора під час медичного обслуговування. 

Психологічна підтримка.

Форма виплати

У розмірі фактично понесених витрат, що не перевищують розміру 

встановленої страхової суми. 


Страхова сума за страховими випадками:

«Настання критичного захворювання та/або стану, що потребує лікування» є 

зменшуваною (агрегатною) страховою сумою.


Зменшена страхова сума означає, що від суми встановленої за договором страхування 

віднімається сума виплат. Якщо сума таких виплат дорівнює страховій сумі, то виплати 

за таким договором припиняються.

«Хірургічне втручання» поновлюється на кожний наступний страховий рік.

Що робити у разі встановлення діагнозу

Одразу, як стало відомо, Клієнт повідомляє про встановлений діагноз TAS Life 

способом, який є для нього найбільш зручним:

У розділі «Страхова подія» на  TAS Life;


Дзвінок на інформаційну лінію ;


Повідомлення у чат-боти:  або ; 


Лист на e-mail: sktas1@taslife.com.ua;


У Кабінеті Клієнта.

сайті

044 537 37 40

Viber Telegram

У відповідь на звернення, Клієнт отримує від TAS Life інформацію щодо  переліку 

необхідних документів.

TAS Life приймає рішення впродовж 3-х роб. днів щодо визнання випадку 

страховим та займається організацією процесу лікування. 


Клієнту буде надано перелік українських клінік для лікування захворювання.

Процес організації діагностики та лікування може займати до 14 робочих днів

1% 


з продажу цієї програми перераховуються на допомогу 

онкохворим діткам!

https://taslife.com.ua/strahova-podiya

