У ВАРТІСТЬ SKI-ПАСУ ВКЛЮЧЕНО
покриття збитків, отриманих під час користування гірськолижними витягами
при травмах в період з 10.11.2021 р. по 20.05.2022 р.
(травми, отримані на лижних трасах, не покриваються)
У разі отримання тілесного ушкодження, що потребує надання пошуково-рятувальних послуг,
послуг транспортування, невідкладної амбулаторної та стаціонарної допомоги для осіб під час
користування гірськолижними витягами ТК «Буковель», а саме: посадка, пересування,
висадження, – необхідно звертатись до медичного пункту ТК «Буковель», після
чого зателефонувати на гарячу лінію Страховика за номером: 0 800 213 012 протягом 1 (однієї)
доби та повідомити таку інформацію:


прізвище, ім’я та по-батькові травмованої Третьої особи;



причину звернення (короткий опис розладу здоров’я та обставин страхової події);



фактичну адресу місцезнаходження та контактний телефон;



іншу інформацію на запит лікаря-координатора Страховика.

1. ТК «Буковель» та його партнер ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» на
умовах Договору відшкодують за власні кошти частину витрат, які несе Третя особа, а
саме:


Надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному рівні на базі медпункту на
території ТК «Буковель» у разі травматичного ушкодження Третьої особи внаслідок
нещасного випадку під час користування гірськолижними витягами Страхувальника;



Проведення невідкладного стаціонарного лікування на базі наступних ЛПЗ: Яремчанська
центральна міська лікарня, Надвірнянська центральна міська лікарня, Обласна
клінічна лікарня м. Івано-Франківська, Дитяча обласна клінічна лікарня м. ІваноФранківська, Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня, Центральна
міська клінічна лікарня Івано-Франківська №1. Стаціонарне лікування проводиться згідно
протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах та нормативів лікування в
залежності від нозологічної форми;



Медикаментозне забезпечення в період стаціонарного лікування: відшкодування самостійно
витрачених коштів на придбання призначених під час стаціонарного лікування медикаментів
згідно нормативів надання та показників якості медичної допомоги.

2. ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» виключно на базі медичних
закладів зазначених в Договорі організовує
та оплачує в межах 5 000,00 грн. згідно протоколів надання медичної допомоги:


надання невідкладної амбулаторної та стаціонарної допомоги;



медикаментозне забезпечення в період стаціонарного лікування (не більше 500,00 (п’ятсот) грн.
на один страховий випадок).

Увага! Вартість додаткових матеріалів, в т.ч. для металосинтезу – пластин,
штифтів, протезів, ортезів та скотчкасти - не відшкодовується.
Увага! Фактичним отримувачем страхового відшкодування при цьому є виключно
медичні заклади. Компенсація самостійно здійснених витрат - не здійснюється.

У разі погодження зі Страховиком самостійного отримання/придбання Третьою особою
невідкладної медичної допомоги в умовах амбулаторії (стаціонару) та медикаментів (по
стаціонарній допомозі), які були призначені лікарем в рамках лікування на базі
зазначених в Договорі медичних закладів, потрібно дотримуватись таких вимог:


узгодити придбання таких послуг/медикаментів зі Страховиком за телефоном цілодобової
гарячої лінії 800 213 012;



придбати медикаменти в населеному пункті, в якому Третя особа перебуває на лікуванні в
стаціонарі та в період перебування на лікуванні в стаціонарі для безпосереднього лікування
наслідків травми;



подати письмове звернення, акт врегулювання звернення, виписку з історії хвороби та фінансові
документи в Страхову компанію не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту закінчення
амбулаторного та/або стаціонарного лікування.

В інших випадках компенсація самостійно здійснених витрат постраждалою Третьою
особою – не здійснюється.
3. ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» виплачує одноразово страхове
відшкодування у розмірі 6 000 грн:


у випадку смерті внаслідок тілесного ушкодження під час користування гірськолижними
витягами на території ТК «Буковель».

Увага! Страхове відшкодування виплачується спадкоємцям загиблої особи. Страховик у
будь-якому випадку не відшкодовує витрати в разі смерті Третьої особи, що не є
наслідком нещасного випадку під час користування гірськолижними витягами.

