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Урок № 125-126 

Дата: 27.04.2021 
Тема: Страхування в туризмі  

Мета: охарактеризувати поняття страхування в туризмі; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Договір страхування — це угода між турфірмою-страхувальником і страховою 

компанією про те, що вона зобов'язується при настанні страхового випадку під час перебування на 

території страхування надати невідкладну допомогу (медичну, медико-транспортну, технічну й 

ін...) і відшкодувати витрати застрахованим туристам, а турфірма зобов'язується оплатити страхові 

внески (страхову премію) у встановлений термін. Договір страхування повинен охоплювати всі 

умови страхування: об'єкт страхування, характер страхових випадків, розмір страхового 

відшкодування, розмір страхового внеску і порядок його внесення, термін дії договору, підписи 

сторін. Страхова компанія зобов'язана ознайомити турфірму з правилами страхування (у різних 

страховиків ці правила можуть бути неоднаковими), повідомити назву закордонної сервісної 

компанії асистанс, а при настанні страхового випадку зробити страхову виплату компанії асистанс 

(чи туристу) у встановлений договором термін. Своєю чергою, турфірма-страхувальник 

зобов'язана оплатити страховий внесок (страхову премію) у повному розмірі до початку терміну 

страхування. 

Мінімальний термін дії договору — один день, максимальний — один рік. Якщо турист, що 

укладає договір страхування, планує багаторазові виїзди за кордон і відома лише кількість днів, 

але не відома дата виїзду, то страховик несе відповідальність у межах тієї кількості днів, яка 

визначена в страховому полісі. При кожному виїзді за кордон термін страхування автоматично 

зменшується на кількість днів, проведену на території страхування. Дія договору страхування, як 

правило, припиняється після закінчення терміну його дії, при виконанні страховою компанією 

своїх зобов'язань перед турфірмою, а також при несплаті турфірмою страхових внесків у 

передбачений договором термін. 

      Страхування може бути добровільним і обов'язковим, індивідуальним і груповим. 

Добровільне страхування здійснюється на підставі договору між турфірмою (чи страховою 

компанією) і туристами, які виїжджають за кордон. Страхування проводиться за допомогою 

страхового поліса, який охоплює різноманітні ризики, що можуть виникнути в період відпустки. 

Практично страхування всіх видів є добровільним. 

      Обов'язкове страхування здійснюється, якщо цього вимагає закон країни перебування. 

Медичне страхування при в'їзді в деякі країни є неодмінною умовою одержання візи і, власне 

кажучи, стає обов'язковим. У більшості цивілізованих країн страхування є одним із 

найприбутковіших видів бізнесу. Усе більше країн (Франція, Німеччина, США, Велика Британія, 

Австрія, Швеція, Швейцарія, Бельгія, Греція, Іспанія, ПАР та ін.) встановлюють обов'язковість 

медичного страхування туристів із досить високим лімітом покриття витрат у страхових випадках 

— від ЗО до 50 тис. дол. США. 

     За кордоном поширені дві форми страхового обслуговування туристів: сервісне (асистанс) і 

компенсаційне. 

     Асистанс — особливий вид міжнародного сервісного обслуговування туристів на території 

страхування з метою надання їм допомоги на місці в межах договору страхування (медичної, 

медико-технічної, юридичної та ін.). Через непередбачуваність настання страхових випадків і 

розмаїття маршрутів закордонних поїздок туристів страхові компанії не в змозі забезпечити 

екстрену допомогу потерпілим самотужки. Тому на час поїздки туристів за кордон страхові 

компанії надають їм весь комплекс страхових послуг за посередництвом закордонних сервісних 

медичних асистанс-компаній (Medical Assistance Company), з якими вони укладають договори. 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com


Сервісне обслуговування за допомогою високопрофесійних асистанс-компаній включає медичну, 

юридичну чи адміністративну допомогу застрахованому туристу і не потребує від нього 

додаткових грошових витрат. Безсумнівно, воно є зручним і сучасним видом страхового 

обслуговування. Усі витрати при цьому виді страхування мандрівників несе страховик. 

     Компенсаційне страхування передбачає оплату страхових випадків україні тимчасового 

перебування самими туристами. Це- як правило, легкі випадки захворювання, лікування яких 

коштує недорого. Якщо при настанні страхового випадку турист самостійно купив потрібні ліки й 

інші медичні препарати, то для одержання компенсації за страховим полісом йому необхідно 

протягом ЗО днів після повернення з поїздки подати в страхову компанію всі оригінали рахунків, 

довідок, чеків, що підтверджують витрати. Будь-яке відшкодування витрат можливе лише за 

умови, якщо турист має страховий поліс мандрівника. За відсутності поліса всі витрати з 

відшкодування збитків при настанні страхового випадку покладаються на туристів. 
 

Питання для самоперевірки:  

1.  Які є види страхування? 

2. Які бувають страхові ризики в туризмі? 

3. У чому суть договору на страхування? 

4. Що  таке асистанс? 

5. Що таке компенсаційне страхування? 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 
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