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Урок № 133-134 

Дата: 28.04.2021 
Тема: Майнове страхування в туризмі 

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

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

Хід уроку: 

    Страхування майна (багажу, відеоапаратури, автомашин та ін.) може здійснюватися додатково 

до страхування медичних витрат за бажанням туриста, який виїжджає за кордон. Об'єктом 

страхування в цьому разі стають майнові інтереси, пов'язані зі збитком чи втратою особистого 

майна мандрівника, застрахованого на період поїздки, за таких страхових випадків, як розбійний 

напад, ушкодження чи крадіжка особистих речей. 

     З настанням страхового випадку, пов'язаного з втратою і псуванням багажу, турист 

зобов'язаний протягом 24 год. з моменту виявлення факту втрати чи ушкодження багажу 

повідомити про це посадовим особам І відповідним чином оформити свої претензії до перевізника. 

Розшукують багаж транспортні організації на підставі поданих документів: претензійної заяви, 

багажної квитанції, відривної бірки, авіаквитка чи іншого проїзного документа, акта про втрату 

багажу. Страхова сума зі страхування багажу встановлюється за згодою зі страховою компанією і 

вказується в страховому полісі. При цьому страхова компанія відшкодовує не вартість втраченого 

багажу, а збитки, яких турист зазнав від втрати свого майна. Якщо багаж був загублений чи 

ушкоджений (наприклад, при аварії автобуса чи з вини авіакомпанії) і власник автобуса чи 

авіакомпанія відшкодували туристам збитки, то за договором страхування збитки вважаються 

відшкодованими. Якщо ж постає необхідність покрити збитки, то загальна сума покриття може 

становити від 300 до 1000 дол. США. 

     Якщо турист має при собі будь-яке дороге майно (професійну фото- і відеоапаратуру, ювелірні 

вироби, кредитні картки тощо), тоді в страховому полісі зазвичай як страховий випадок вказується 

ризик викрадення й інших злочинних дій третіх осіб. З настанням страхового випадку (крадіжки) 

турист зобов'язаний подбати про забезпечення доказів втрати свого майна. Таким доказом може 

служити довідка з поліції чи інший аналогічний документ. 

     Страхові компанії можуть застрахувати власний транспорт туриста, який надає перевагу 

подорожам різними країнами на приватному автомобілі, від викрадення, аварії тощо. Варто мати 

на увазі, що для в'їзду на територію країн — членів ЄС на автомобілі обов'язковим є страховий 

поліс "зелена картка". Він гарантує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров'ю і майну 

застрахованих осіб під час подорожі Європою за кермом. Для автотуриста страховка на машину 

при виїзді за кордон коштуватиме  в середньому 40—50 дол. США. Розмір страхової виплати при 

цьому залежить від класу автомобіля і тривалості поїздки. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. У чому суть майнового  страхування ? 

2. Протягом ягого терміну, з настанням страхового випадку,  турист зобов’язаний 

повідомити посадовим особам  відповідним чином оформити свої претензії до перевізника.? 

3. Що таке «зелена карта»? 

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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