
Подорож за кордон – це не тільки нові враження та відкриття. Протягом короткого 
часу Вам належить поспілкуватися з великою кількістю незнайомих людей, а також 
зіткнутися з їх національними особливостями. Якщо Ви не знаєте мови країни, 
куди прямуєте, не буде зайвим вивчити кілька фраз: людям завжди приємно, коли 
до них звертаються на їхній рідній мові, нехай навіть з помилками та акцентом. 
Представляємо Вашій увазі список ключових слів і фраз для подорожей на 7 мовах. 
Місцеві мешканці оцінять Ваші зусилля та будуть раді допомогти Вам у складній 
ситуації.

Ключові слова та фрази для подорожей:

Українська:
Привіт

До побачення
Будь ласка

Дякую
Вибачте

Перепрошую
Допоможіть мені

Де…?
Скільки це коштує?

Англійська:
Hello

Goodbye
Please

Thank you
Excuse me (щоб вибачитися)

Excuse me (щоб звернути увагу)
Help me

Where is the…?
How much is this?

Німецька:
Hallo

Auf wiedersehen
Bitte

Danke
Entschuldigung

Entschuldigen Sie bitte (офіційно)
Können Sie mir helfen? (офіційно)

Wo ist…?
Wieviel kostet das?

Французька:
Bonjour

Au revoir
S’il vous plaît

Merci
Je suis désolé

Pardon
Pouvez-vous m’aider?

Où est…?
C’est combien?

Іспанська: 
Buenos días

Adios
Por Favor

Muchas gracias
Disculpe
Perdón

¿Me puede ayudar?
¿Dónde está…?
¿Cuánto cuesta?

Португальська:
Olá

Adeus
Por favor

Obrigado (a)
Pesaroso
Desculpe
Me ajudar

Onde está ...?
Quanto custa?

Угорська:
Szia (одному), Sziasztok (багатьом)

Viszontlátásra
Szívesen

Köszönöm
Bocsánat
Elnézést
Segítség

Merre van…?
Mennyibe kerül?

Грецька:
Γειά σου
Χαίρετε

Παρακαλώ
Ευχαριστώ
Συγνώμη

Με συγχωρείτε
Βοηθήσετε με 

Που βρίσκεται …;
Πόσο κάνει;

«Іноді один день, проведений в інших місцях, дає більше, ніж 
десять років життя вдома.»

Анатоль Франс Страхування для 
Вашого захисту.

GRAWE TRAVEL/MULTITRAVEL

МОЯ ПОДОРОЖ
ДОБРЕ  ЗАХИЩЕНА

https://www.grawe.ua/travel/

Почуватись впевнено під час закордонних 
одноразових або багаторазових подорожей Вам 
допоможуть програми страхування GRAWE Travel 
або GRAWE MultiTravel

вул. Велика Васильківська, 65
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: +380 44 247-68-03

Факс: +380 44 247-68-04
e-mail: office@grawe.ua

www.grawe.ua

Ліцензії Нацкомфінпослуг України на здійснення страхової діяльності: серія АЕ № 522741 від 10.03.2015 р., серія АЕ 
№ 641835, 641836, 641837, 641838, 641839, 641840, 641841, 641842, 641843, 641844, 641845, 641846, 641847, 641848, 
641849, 641850 від 22.04.2015 р.

  Ваш консультант:

 
  Тел.:

ПрАТ «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» – член одного з найбільш авторитетних 
європейських концернів. Ставши його частиною, ми з гордістю впровадили 
австрійські страхові традиції в Україні, дотримуючись принципів ведення бізнесу 
нашого засновника, з кожним роком закріплювали свої позиції на вітчизняному 
ринку страхування. Перевірені століттями ґрунтовність та консерватизм до 
фінансових ризиків забезпечили нам успішний розвиток та стабільність.

Компанія має у своєму розпорядженні 10 ліцензій на здійснення добровільних та 7 
ліцензій на здійснення обов’язкових видів страхування, пропонуючи своїм клієнтам 
широкий спектр програм індивідуального та корпоративного страхування, надійний 
захист та високий рівень обслуговування.

Будьте разом із нами 
Facebook, Twitter та Instagram



GRAWE Travel/GRAWE MultiTravel 
Добровільне страхування медичних витрат, пов’язаних із розладом здоров’я під час 
перебування за межами України (країни постійного проживання). 

GRAWE Travel – страхування для туристичних віз та одноразових подорожей.

GRAWE MultiTravel – страхування для людей, які часто подорожують та мають 
мультивізи.

Від яких ризиків можна застрахуватись?  
 гостре захворювання*;
 загострення хронічної хвороби*;
 розлад здоров’я внаслідок нещасного 

випадку*;
 смерть*.

* які трапилися під час перебування за 
кордоном

Яка страхова сума може бути встановлена  
за Договором страхування подорожуючих?

 10 000 ЕURO/USD
 20 000 ЕURO/USD
 30 000 ЕURO/USD
 50 000 ЕURO/USD

Ви маєте можливість самостійно обрати 
страхову суму за Вашим договором 
страхування, якщо інше не визначено 
Посольством та Консульством іноземної 
держави.
Валюта страхової суми встановлюється 
залежно від країни перебування.

Яка франшиза встановлюється за 
Договором страхування подорожуючих?
Для зручності кожного Клієнта за 
договором страхування подорожуючих 
за кордон ми пропонуємо широкий 
діапазон можливих розмірів франшизи 
від: 0 до 300 EURO/USD.

Від чого залежить страховий тариф?
 обраної програми страхування;
 віку Застрахованої особи;
 мети подорожі, в т.ч. заняття спортом;
 кількості Застрахованих осіб;
 розміру страхової суми та франшизи;
 території перебування для подоро-

жуючих за кордон.

На якій території діє договір?
 Договір страхування діє на території 

країн, зазначених у Вашому договорі:
 «країни Європи»
 «всі країни світу»

включаючи територію транзитних 
країн, на шляху прямування до країни 
подорожі.

 Договір не діє на території України, 
країни постійного проживання, або 
країни, громадянином якої Ви є. 

На який строк укладається договір?
Строк дії договору може бути від 1 до 
365 днів. 

Протягом якого періоду діє страховий 
захист?

 GRAWE Travel – протягом періоду 
Вашого перебування за межами України 
(країни постійного перебування), тобто 
з моменту перетину пункту митного 
контролю при виїзді з України до 
моменту перетину пункту митного 
контролю при в’їзді в Україну, але не 
більше строку дії договору страхування.

 GRAWE MultiTravel – страховий захист 
діятиме протягом строку дії договору 
страхування у межах сумарної кількості 
днів Вашого перебування за кордоном, 
які зазначені в договорі страхування, як 
період страхування. При кожному виїзді 
за кордон період дії страхового захисту 
(період страхування) автоматично 
зменшується на кількість днів, 
проведених Застрахованою особою на 
території дії договору страхування. 

MONDIAL ASSISTANCE
Ваші інтереси за кордоном від імені та за рахунок ГРАВЕ УКРАЇНА представляє 
міжнародний лідер у справах допомоги, страхування подорожей і пов’язаних із цим 
медико-сервісних служб – міжнародна асистуюча компанія MONDIAL ASSISTANCE!

Допомога по всьому світу – всюди та повсякчас!
Завдяки 34 представництвам та офісам у 66 країнах Mondial Assistance завжди 
доступний для наших клієнтів 24 години на добу 365 днів на рік. 24-годинний центр 
обробки екстрених випадків у Відні розмовляє 14 різними мовами, включаючи 
російську мову, та має багаторічний досвід з організації послуг допомоги під час 
подорожей.
Mondial Assistance є міжнародним лідером у справах допомоги, страхування 
подорожей і пов’язаних з цим медико- та аварійно-сервісних служб. 13224 
співробітники по всьому світу тісно співпрацюють з міжнародною мережею 
кваліфікованих 400000 постачальників послуг та 180 кореспондентами у 167 країнах 
світу. Щороку Mondial Assistance отримує 52 мільйони дзвінків та 6 мільйонів 
текстових повідомлень. 250 мільйонів людей – 4% населення світу – користуються 
послугами Mondial.

Дії у разі настання страхового випадку за програмами GRAWE Travel та 
GRAWE MultiTravel:

 При настанні страхового випадку зазначеного в договорі страхування за 
програмою GRAWE Travel або GRAWE MultiTravel потрібно негайно, до звернення за 
медичною або іншою допомогою, проінформувати Mondial Assistance за телефоном 
+380 44 390-74-47 та/або представника асистуючої компанії в Україні та надати 
наступну інформацію:

 ім’я та прізвище Застрахованої особи, що потребує допомоги;
 дані, що містяться у договорі страхування – назву страхової компанії, номер 
договору страхування, термін дії, програму страхування, наявність або 
відсутність франшизи, інші умови страхування (наявність спортивного 
ризику, виконання роботи за наймом, тощо);

 обставини настання страхового випадку та характер необхідної допомоги;
 місце події та місце перебування Застрахованої особи;
 іншу інформацію щодо страхової події.

 Якщо телефонний дзвінок до Mondial Assistance було здійснено до моменту 
звернення за медичною або іншою допомогою, Mondial Assistance організує та 
координую надання медичної допомоги та інших послуг, передбачених програмою 
страхування Grawe Travel або Grawe MultiTravel .

 У випадку неможливості зателефонувати до Mondial Assistance перед консультацією 
з лікарем або відправкою у клініку при надзвичайних медичних обставинах (шок 
будь-якої етіології, кома, колапс, втрата свідомості, потьмарення розуму), необхідно 
при першій нагоді повідомити про страховий випадок Mondial Assistance або ГРАВЕ 
УКРАЇНА. 

 При потраплянні чи направленні Mondial Assistance у лікувальний заклад або до 
лікаря, необхідно пред’явити договір страхування за програмою GRAWE Travel або 
GRAWE MultiTravel разом із документами, що посвідчують особу, та звернутися до 
персоналу лікувального закладу з проханням зв’язатися з Mondial Assistance або 
ГРАВЕ УКРАЇНА для отримання гарантії оплати послуг по наданню екстреної медичної 
допомоги.

 При самостійній оплаті витрат без узгодження з Mondial Assistance або ГРАВЕ 
УКРАЇНА за послуги екстреної медичної допомоги та інші послуги з певних 
об’єктивних причин (неможливості зв’язатися з Mondial Assistance або ГРАВЕ 
УКРАЇНА необхідно протягом 24 годин після оплати (або при першій можливій 
нагоді) погодити дані витрати із Mondial Assistance або ГРАВЕ УКРАЇНА та повідомити 
про факт самостійної оплати, зазначивши дату оплати і суму витрат. 

Допомога по всьому світу, 
                                             24 години на добу та 365 днів на рік!

Витрати, що відшкодовуються ГРАВЕ УКРАЇНА за програмами GRAWE Travel та 
GRAWE MultiTravel:

Найменування витрат Ліміти, EUR/USD* та обмеження

Невідкладна медична допомога

в межах страхової суми

Невідкладне стаціонарне лікування

Невідкладне амбулаторне лікування

Медико-транспортні послуги

Репатріація

Невідкладна стоматологічна допомога 150

Транспортні витрати на проїзд близького 
родича (у випадку перебування 
Застрахованої особи на стаціонарному 
лікуванні більше 10 (десяти) діб)

1 особа, в обидві сторони, категорія 
економ-клас

Транспортні витрати на дострокове 
повернення дітей

в одну сторону, категорія економ-клас

Транспортні витрати на дострокове 
повернення у разі смерті близького 
родича

в одну сторону, категорія економ-клас

Витрати щодо вартості послуг 
телефонного зв’язку при настанні 
страхового випадку

50

* в залежності від валюти страхування

Особливості страхування за програмами GRAWE Travel/GRAWE MultiTravel:
 Ви  маєте  можливість  самостійно  обрати  страхову суму та розмір франшизи за 

договором страхування.
 Страховий захист за програмами GRAWE Travel та GRAWE MultiTravel діє цілодобово.
 Страховий  захист  за програмами GRAWE Travel та GRAWE MultiTravel діє як під час 

занять спортом, такі при виконанні будь-якої роботи, якщо це зазначено в договорі 
страхування.

 Програмами страхування GRAWE Travel та GRAWE MultiTravel можуть користуватися 
нерезиденти України в усіх країнах світу, крім України та країн постійного 
проживання.

  
Допомога 

24 години 

на добу 


