
Страхування для 
Вашого захисту.

GRAWE TRAVEL/MULTITRAVEL

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

  
Із захистом 

на 

Covid-19

www.grawe.ua/travel



Подорожуючи, ми пізнаємо світ, вивчаємо культури різних народів, розширюємо світогляд. Тому з подорожами у нас пов’язані 
лише позитивні емоції, нові враження та цікаві знайомства. Ми впевнені, що повернувшись додому з новими силами та натхненням 
приступимо до роботи. Проте мало хто задумується над тим, що під час подорожей нас підстерігає небезпека. Потрапивши в 
іншу країну, ми стаємо беззахисними, а якщо з’являються проблеми зі здоров’ям, то просто панікуємо. Щоб не стати бранцями 
неприємних ситуацій, потрібно подбати про подорожі заздалегідь. У цьому на допомогу прийде страхова компанія «ГРАВЕ 
УКРАЇНА».

Мета здійснення страхування
Добровільне страхування медичних витрат передбачає захист Ваших матеріальних інтересів, пов’язаних з розладом здоров’я під 
час перебування за межами України (країни постійного проживання).

Хто може укласти договір страхування?
Договір страхування можуть укласти юридичні та дієздатні фізичні особи.

Від яких ризиків можна застрахуватись?
   гостре захворювання*;
   загострення хронічної хвороби*;
   розлад здоров’я внаслідок нещасного випадку*;
   смерть*;
   захворювання на Covid-19 (за вибором Страхувальника)*;

*які трапилися під час перебування за кордоном.

Страхова сума
На Ваш вибір ми пропонуємо наступні значення страхової суми:

   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.

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 подорожуючих за кордон.

Територія дії договору страхування
  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. 

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.

  Цілодобова 

підтримка 

за тел.: 

(044) 390 74 47



Для задоволення потреб кожного клієнта ми розробили дві програми страхування медичних 
витрат за кордоном:
GRAWE Travel – страхування для туристичних віз та одноразових подорожей.
GRAWE MultiTravel – страхування для людей, які часто подорожують та мають мультивізи.

Період дії страхового захисту
За програмою GRAWE Travel страховий захист діє 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.

За програмою 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.

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

Медичні витрати на діагностику, амбулаторне та стаціонарне лікування 
Застрахованої особи на коронавірусну хворобу COVID-19, а саме: 5 000

діагностику (лабораторні дослідження) на COVID-19 за наявності 
симптомів захворювання у Застрахованої особи

не більше 2-х досліджень (тестів)

стаціонарне та амбулаторне лікування (з моменту лабораторного 
підтвердження COVID-19 у Застрахованої особи)

до 14 днів (сумарно)

* 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.
 GRAWE Travel та GRAWE MultiTravel включають страховий захист від COVID-19 з лімітом зобов’язань 5 000

умовних одиниць, якщо це зазначено в договорі 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.



 Добровільне страхування наземного транспорту за 
   програмою «ГРАВЕ КАСКО»

 Добровільне страхування домашнього майна за 
    програмою «Мій дім - моя фортеця»

 Обов’язкове страхування цивільно-правової       
    відповідальності перед третіми особами

 Добровільне страхування комерційного майна за 
    програмою «Мій бізнес»

 Добровільне страхування цивільно-правової          
   відповідальності перед третіми особами

 Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків 
    випадкового знищення, пошкодження або псування

 Обов’язкове страхування цивільно-правової          
    відповідальності виїжджаючих за кордон «Зелена           
    картка»

 Обов’язкове страхування цивільної відповідальності 
    громадян України, що мають у власності зброю

 Добровільне страхування загальної  цивільної  відпові-
    дальності за шкоду заподіяну майну третіх осіб Міжнародне страхування подорожуючих за кордон

 Добровільне медичне страхування  Добровільне страхування від нещасних випадків

 Обов’язкове   особисте   страхування   працівників  
    відомчої  та  сільської пожежної охорони  і  членів    
    добровільних пожежних дружин (команд)

 Обов’язкове та  добровільне страхування від нещасних 
    випадків на транспорті
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Ваш страховий консультант:

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.

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

Будьте разом із нами 
в Facebook, Twitter та Instagram


