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Урок № 127-128 

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: 

    Страхові компанії страхують і підвищені ризики, передбачені туристським страховим 

полісом, з настанням яких вони зобов'язані надати туристу необхідну допомогу. До групи 

підвищених ризиків належать екзотичні й екстремальні види туризму, які стали досить 

популярними. Поряд із традиційним пляжним відпочинком туристів дедалі частіше ваблять прерії 

і савани, вони мандрують джунглями і пустелями, піднімаються скелями, займаються дайвінгом, 

віндсерфінгом, гірськими лижами, "підкоряють" Північний полюс, беруть участь у сафарі, 

стрибають із парашутом і навіть літають на космічному кораблі. Такі туристи належать до групи 

підвищеного ризику, і з ними відбуваються нечасті, але серйозні за важкістю і медичними 

витратами випадки, що ускладнює роботу страховиків. Іноді аматори активного відпочинку, крім 

підвищеного ризику одержати травму, можуть зіштовхнутися ще з однією проблемою. Гори, ріки, 

відкритий океан, пустелі — це місця, що знаходяться на значній відстані від "цивілізації". Іноді 

при настанні страхового випадку евакуювати потерпілого можна тільки на вертольоті, а такі 

рятувальні роботи є дуже дорогими й оплатити їх самостійно більшість людей не в змозі. 

Вирішення проблеми — страховий поліс і допомога асистанс-компанії. 

Свої особливості для страхування в туризмі мають дитячі групи. Сфери організованого 

дитячого відпочинку, екскурсійні автобусні маршрути, навчання дітей за кордоном мають високу 

ймовірність виникнення страхових випадків. Тому страховий поліс при поїздках дитячих груп є 

обов'язковим. При цьому вартість страховки для дітей менша, ніж для дорослих. Якщо в подорож 

вирушає родина з дітьми, то застрахованими повинні бути всі члени родини, включаючи дітей. 

Незайвими виявляться взяті зі собою ліки, бактерицидний пластир, бинт, щоб можна було надати 

дитині першу допомогу при одержанні незначної подряпини від коралів чи при переїданні 

екзотичних фруктів. 

До третьої групи ризику входять туристи літнього віку (старші за 60 років), які надають 

перевагу подорожам по всьому світу тривалістю від одного-двох тижнів до трьох місяців та 

більше. Найчастіше подорожують туристи-пенсіонери з Німеччини, Великої Британії, Японії, де 

соціальний захист таких категорій громадян є досить надійним. Нерідко в таких групах є люди 

похилого віку, які пересуваються в інвалідних візках. 

Підвищену увагу і надійний страховий захист страхові компанії забезпечують 

гірськолижникам. Хоча не завжди страхові компанії, які займаються страхуванням у туризмі, 

виділяють аматорів гірських лиж в окрему категорію клієнтів. Туристам, які вирушають на 

гірськолижні курорти, такі компанії пропонують класичні програми з різними страховими сумами 

і варіантами страхування додаткових ризиків. Чим вищий ризик, тим вищий тариф. 

Турфірми, які спрямовують туристів на гірськолижні курорти, повинні відповідально 

ставитися до їхнього медичного страхування і допомагати їм обрати програму страхування, що 

включає необхідний мінімум страхових послуг, зі страховим покриттям не менше 30 тис. дол. 

США. 
 

Питання для самоперевірки:  

1.  Які бувають підвищені страхові ризики? 

2.  чому особливість в страхуванні дитячих груп? 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 
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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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