
 

Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 127 

Дата: 20.04.2022 
Тема: Медичне страхування в туризмі 

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

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

Хід уроку: 

    Через високу вартість медичних послуг за кордоном оплачувати їх на місці самостійно туристам 

невигідно. За наявності страхового поліса турботу про життя і здоров'я туриста бере на себе 

страхова компанія. 

      Страховий поліс мандрівника (Travel Insurance Policy) є номерним бланком суворої звітності. 

На паспортній частині поліса, тобто на його обкладинці, зазначаються повна назва страхової 

компанії та її партнера— закордонної сервісної компанії (Medical Assistance Company). В основній 

частині поліса подають реквізити страхувальника, ім'я, прізвище і дату народження туриста, 

територію дії поліса (країна), страхову суму, розмір збитків, які не відшкодовуються (франшиза), 

об'єкт страхування, вказують правила страхування, докладно описують ризики, за які страхова 

компанія відповідає, а також інші умови за згодою сторін і ставляться підписи страхувальника і 

туриста. У полісі завжди повинні бути зазначені адреси і телефони лікарів чи асистанс-центрів, за 

якими можна звертатися, щоб одержати безкоштовну екстрену допомогу. Щоб одержати 

безкоштовну медичну допомогу чи консультацію, незалежно від місцезнаходження, турист 

повинен звернутися в цілодобовий диспетчерський центр сервісної медичної компанії за вказаним 

у полісі телефоном. 

    Якщо турист самостійно звертається в інші медичні організації чи до лікаря готелю, він 

втрачає право на безкоштовну медичну допомогу та виписані ними рахунки до оплати не 

приймаються. 

Урок № 128 

Дата: 20.04.2022 
Тема: Медичне страхування в туризмі 

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

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

Хід уроку: 

Страхові компанії, укладаючи договір з турфірмою на обслуговування туристів за кордоном, 

включають у страховий поліс мандрівника широкий спектр послуг страхування: 

 за раптового захворювання — невідкладну медичну допомогу, амбулаторне та стаціонарне 

лікування, у тому числі операцію у першокласних клініках; 

  екстрену стоматологічну допомогу (за гострого зубного болю) на суму не більше 200 дол. 

США; 

 надання медичного устаткування (інвалідні візки, милиці тощо); 

  термінове доправляння одного з найближчих родичів до місця події і назад; 

  екстрене повернення потерпілого на батьківщину разом з особою, що його супроводжує, 

якщо це необхідно за медичними показниками. У випадках летального результату страхова 

компанія оплачує всі витрати здоправлення тіла туриста на батьківщину; 

  забезпечення засобами для повернення додому неповнолітніх дітей, які подорожують із 

потерпілим туристом; 

  сприяння в організації кваліфікованої юридичної допомоги застрахованому і його захисту; 

  оплату термінових повідомлень, пов'язаних зі страховим випадком; 

  надання допомоги при втраті чи затримці багажу під час закордонної поїздки; 

  страхування цивільної відповідальності автовласників ("зелена картка"); 



  страхування від неможливості вирушити в поїздку за кордон; 

  страхування квартир і майна на час перебування власника за кордоном. 

     Страховик не відшкодовує витрат туриста, якщо вони не належать до страхових випадків. Не є 

страховими випадками: 

 хронічні захворювання і сонячні опіки; 

  захворювання, пов'язані з вживанням алкоголю і наркотичних засобів; 

  захворювання, викликані невиправданим ризиком (спуск у печери, стрибки у воду з 

трампліна тощо); 

  захворювання чи нещасні випадки, які виникли до чи після повернення застрахованого в 

країну постійного проживання; 

 пластична хірургія, різного роду протезування, щеплення, профілактичні вакцинації та ін.; 

  тілесні ушкодження при участі в страйках, воєнних діях; 

  навмисне заподіяння собі тілесних ушкоджень; 

  самогубство; 

  витрати на додатковий комфорт (телевізор, телефон, кондиціонер, послуги масажиста чи 

косметолога), якщо турист перебуває в лікарні. 

Питання для самоперевірки:  

1. Що  таке страховий поліс мандрівника і для чого він потрібен? 

2. Які послуги медичного страхування можуть надавати страхові компанії? 

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 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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