
Страхування для 
Вашого захисту.

www.grawe.ua/doctor

GRAWE 
DOCTOR
Покриття витрат платної медичної 
допомоги з захистом життя і здоров’я на 
випадок інвалідності та травматичних 
ушкоджень

  Три 

програми - 

три різних рівня 

захисту



GRAWE DOCTOR Light*
Надійний фінансовий захист життя та здоров’я на випадок 
інвалідності та травматичного ушкодження внаслідок 
нещасного випадку. 

DOCTOR Light гарантує
Захист життя
Виплату вигодонабувачам 100% страхової суми у випадку, 
коли застрахована особа йде з життя внаслідок нещасного 
випадку. 

Захист у випадку інвалідності
 Негайну  виплату  100% страхової   суми  у разі, якщо 

протягом дії договору застрахована особа внаслідок 
нещасного випадку отримує інвалідність І-шої групи.

 Негайну виплату 75% страхової суми у разі, якщо 
протягом дії договору застрахована особа внаслідок 
нещасного випадку отримує інвалідність ІІ-гої групи.**

  Негайну виплату 50% страхової суми у разі, якщо протягом 
дії договору застрахована особа внаслідок нещасного 
випадку отримує інвалідність ІІІ-тьої групи.**

Захист у випадку травматичного ушкодження
Виплату застрахованій особі встановленого відсотку 
страхової суми у разі, якщо протягом дії договору 
застрахована особа внаслідок нещасного випадку отримує 
травматичне ушкодження**:

Вид ушкодження Відсоток від 
страхової суми

Переломи кісток 5-35%

Опіки 2-35%

Ушкодження внутрішніх органів (дихальна , серцево-судинна системи, органи травлення та ін.) 5-80%

Ушкодження нервової системи 5-100%

Ушкодження органів зору, слуху та ін. 5-100%

Ушкодження суглобів 5-40%

Втрата кінцівок або органів 40-100%

Ушкодження м`яких тканин 10-50%

Ушкодження хребта 5-25%

GRAWE DOCTOR Standart*
DOCTOR Standart передбачає захист аналогічний захисту 
DOCTOR Light з додатковим покриттям витрат на платну 
медичну допомогу (оплату послуг лікувальних закладів, 
витрат на ліки та витратні матеріали), які виникли внаслідок 
настання нещасного випадку. 

DOCTOR Standart гарантує
Захист життя
Виплату вигодонабувачам 100% страхової суми у випадку, 
коли застрахована особа йде з життя внаслідок нещасного 
випадку. 

Захист у випадку інвалідності
 Негайну  виплату  100% страхової   суми  у разі, якщо 

протягом дії договору застрахована особа внаслідок 
нещасного випадку отримує інвалідність І-шої групи.

 Негайну виплату 75% страхової суми у разі, якщо протягом 
дії договору застрахована особа внаслідок нещасного 
випадку отримує інвалідність ІІ-гої групи.**

  Негайну виплату 50% страхової суми у разі, якщо протягом 
дії договору застрахована особа внаслідок нещасного 
випадку отримує інвалідність ІІІ-тьої групи.**

Медичний захист у разі нещасного випадку
Організацію та оплату медичних послуг, потреба в яких 
виникла виключно у зв’язку з нещасним випадком**:

 швидка та невідкладна медична допомога
 стаціонарна медична допомога
 амбулаторно-поліклінічна медична допомога
 медикаментозне забезпечення

Медичні послуги не пов’язані з нещасним випадком не 
оплачуються.

Захист у випадку травматичного ушкодження
Виплату застрахованій особі встановленого відсотку 
страхової суми у разі, якщо протягом дії договору 
застрахована особа внаслідок нещасного випадку отримує 
травматичне ушкодження**:

Види травматичних ушкоджень та відсотки виплат за ними більш детально описані в Правилах ПрАТ «Страхова компанія 
«ГРАВЕ УКРАЇНА».



GRAWE DOCTOR Elit*
DOCTOR Elit передбачає захист аналогічний захисту 
DOCTOR Standart з додатковим покриттям витрат на 
платну медичну допомогу (оплату послуг лікувальних 
закладів, витрат на ліки та витратні матеріали), що 
виникли внаслідок захворювання, яке вимагає екстреної 
стаціонарної медичної допомоги.

DOCTOR Elit гарантує
Захист життя
Виплату вигодонабувачам 100% страхової суми у випадку, 
коли застрахована особа йде з життя внаслідок нещасного 
випадку. 

Захист у випадку інвалідності
 Негайну  виплату  100% страхової   суми  у разі, якщо 

протягом дії договору застрахована особа внаслідок 
нещасного випадку отримує інвалідність І-шої групи.

  Негайну виплату 75% страхової суми у разі, якщо протягом 
дії договору застрахована особа внаслідок нещасного 
випадку отримує інвалідність ІІ-гої групи.**

  Негайну виплату 50% страхової суми у разі, якщо протягом 
дії договору застрахована особа внаслідок нещасного 
випадку отримує інвалідність ІІІ-тьої групи.**

Захист у випадку травматичного ушкодження
Виплату застрахованій особі встановленого відсотку 
страхової суми у разі, якщо протягом дії договору 
застрахована особа внаслідок нещасного випадку отримує 
травматичне ушкодження.**

Медичний захист у разі нещасного випадку
Організацію та оплату медичних послуг, потреба в яких 
виникла виключно у зв’язку з нещасним випадком**:

 швидка та невідкладна медична допомога
 стаціонарна медична допомога
 амбулаторно-поліклінічна медична допомога
 медикаментозне забезпечення

Медичний захист у разі захворювання, що 
потребує екстреної стаціонарної медичної 
допомоги
Організацію та оплату медичних послуг, потреба в яких 
виникла у зв’язку з захворюванням, що вимагає екстреної 
стаціонарної медичної допомоги**:

 швидка та невідкладна медична допомога
 екстрена стаціонарна медична допомога

* DOCTOR Light, DOCTOR Standart і DOCTOR Elit можна придбати лише разом із однією з накопичувальних програм ПрАТ 
«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» або окремо, у випадку, якщо Ви вже маєте договір страхування життя за однією з 
накопичувальних програм ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя».

**Разом із цим договір продовжує свою дію, але розмір страхової суми зменшується на суму виплат. Якщо сума виплат досягає розміру 
страхової суми, то страховий захист припиняється.



Приклад GRAWE DOCTOR

Страхові випадки Покриття Розмір страхової виплати, грн

Light Standart Elit

Смерть внаслідок нещасного випадку 50 000 50 000 50 000

Встановлення 
інвалідності 
внаслідок нещасного 
випадку

1 група 50 000 50 000 50 000

2 група 37 500 37 500 37 500

3 група 25 000 25 000 25 000

дитина-інвалід 37 500 37 500 37 500

Травматичне 
ушкодження 
внаслідок нещасного 
випадку

відповідно до таблиці 
виплат

відповідно до таблиці 
(max. 50 000)

відповідно до таблиці 
(max. 50 000)

відповідно до таблиці 
(max. 50 000)

Покриття витрат 
на платні медичні 
послуги в зв’язку з 
настанням нещасного 
випадку

Швидка та 
невідкладна медична 
допомога

0
фактичні витрати 

(max. 50 000)

фактичні витрати 
(max. 50 000)

Стаціонарна медична 
допомога

Амбулаторно- 
поліклінична медична 
допомога

Медикаментозне 
забезпечення

Покриття витрат 
на платні медичні 
послуги внаслідок 
захворювання, яке 
потребує екстреної 
госпіталізації

Швидка та 
невідкладна медична 
допомога

0 0Екстрена стаціонарна 
медична допомога



Ваші переваги з «Страховою компанією «ГРАВЕ УКРАЇНА»

Акціонери
ПрАТ «Страхова компанія  «ГРАВЕ УКРАЇНА» — компанія з 
інвестиціями австрійського фінансового концерну Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, який був 
створений у 1828 році за «найвищим наказом» кайзера. 
Сьогодні до його складу входять 14 страхових компаній, 
5 банків, компанія з управління нерухомістю — GRAWE 
Immobillien та Security KAG — компанія, яка управляє 
понад 50 інвестиційними фондами.

Досвід роботи
Grawe будував свою фінансову могутність впродовж 
191 року. Це один із найвагоміших аргументів концерну 
на користь впевненості клієнтів у тому, що їх захист — в 
надійних руках. На український ринок концерн вийшов у 
1998-му, створивши компанію «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування 
життя», а у 2008 році придбав ризикову страхову компанію 
«ІНПРО», перейменувавши її в ПрАТ «Страхова компанія  
«ГРАВЕ УКРАЇНА». 

Комплексне обслуговування
Для зручності та економії часу наших клієнтів компанія 
пропонує комплексне обслуговування, яке об’єднує 
страхування життя та страхування інших ризиків. Більше 
не потрібно шукати різних партнерів зі страхування, 
адже весь необхідний страховий захист можна отримати 
придбавши програми страхування від ГРАВЕ УКРАЇНА. 
Такий комплексний підхід в обслуговуванні економить 
час та забезпечує співпрацю зі стабільним та надійним 
партнером.

Значні виплати
З року в рік «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» входить до 
ТОП-10 страхових компаній за рівнем виплати страхових 
відшкодувань за версією авторитетного журналу Insurance 
Top. На початку 2018 року «Страховою компанією  «ГРАВЕ 
УКРАЇНА» була здійснена виплата розміром 1,5 млн гривень 
за страховим випадком — викрадення вантажу, в 2017 - 1,5 
млн грн за випадком — викрадення  TOYOTA LAND CRUISER, 
а в 2016 - понад 1 млн гривень за дорожньо-транспортну 
пригоду, що сталася з застрахованим PORSCHE CAYENNE.

Надійна система перестрахування
«Страхова компанія  «ГРАВЕ УКРАЇНА» перестраховує свої 
ризики в провідного світового перестраховика Hannover 
Re.

Високий рівень сервісу
Австрійська страхова компанія Grazer Wechselseitige 
Versicherung AG одинадцять  разів за останні дванадцять 
років вигравала конкурс Recommender Award («Їх 
рекомендують людям»).  Даний конкурс визначає ступінь 
довіри до банків і страхових компаній Австрії. Головна 
мета конкурсу — визначення компанії з найвищим рівнем 
сервісу і  лояльності до  своїх клієнтів. Базою для оцінки 
є бажання клієнтів рекомендувати свій банк або свою 
страхову компанію іншим особам. 

Сьогодні майже кожен з нас прагне заробити як можна 
більше грошей, за для цього старанно працює, щоб 
створити комфортні для себе умови життя. При цьому 
найчастіше таке завзяття супроводжується стресами, 
перевтомою і як наслідок - порушенням здоров’я. Але як 
показує практика, найголовніше, що може бути в житті 
людини — це її здоров’я, а також здоров’я її близьких. 
Тому не дарма кажуть, що здорова людина — це щаслива 
людина. Особливо гостро можна усвідомити всю цінність 
здоров’я, коли несподівано організм дає збій і те, що було 
колись звичним, стає по-справжньому цінним. GRAWE 
DOCTOR — програма для захисту найціннішого в житті 

кожної людини — її здоров’я. «Страхова компанія «ГРАВЕ 
УКРАЇНА» розробила три програми для захисту Вашого 
здоров’я: DOCTOR Light, DOCTOR Standart, DOCTOR Elit. 
DOCTOR Light надасть суттєву фінансову підтримку у 
випадку інвалідності та травматичного ушкодження, які 
виникли внаслідок нещасного випадку. DOCTOR Standart 
додатково покриє витрати платної медичної допомоги, 
які виникли внаслідок нещасного випадку. А DOCTOR Elit 
поверне кошти, які були витрачені на платну медичну 
допомогу, як внаслідок нещасного випадку, так і внаслідок  
захворювання.



 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


