Переваги медичного страхування вже давно оцінили люди, яким потрібні якісні медичні послуги.
Проте не кожна страхова компанія в Україні готова запропонувати добровільне медичне страхування (ДМС)
для фізичних осіб. Компаній, які професійно займаються ДМС та пропонують медичні страховки звичайним
людям, небагато.
Медичний центр "Андромеда+" - це наш багаторічний партнер з обслуговування застрахованих осіб,
який допомагає правильно підібрати програму страхового захисту та організовує необхідні медичні послуги
разом з нашою страховою компанію «ІНГО Україна». Ви зможете обрати найбільш зручний саме для Вас
варіант програми медичного захисту та оформити договір страхування безпосередньо у медичному центрі
"Андромеда+" або ж в офісі нашої страхової компанії в м.Черкаси (вул.Хрещатик, 225, офіс 22а).
Страхова компанія «ІНГО Україна» розробила програми добровільного медичного страхування з
урахуванням міжнародних рекомендацій та багаторічного практичного досвіду роботи в сфері добровільного
медичного страхування. Головне призначення наших страхових продуктів та програм - допомогти Вам
компенсувати витрати на щорічні профілактичні огляди медичних фахівців та відновлення здоров’я
внаслідок:
• гострого захворювання або стану;
• хронічного захворювання в стадії ремісії (зменшення прояву захворювання);
• хронічного соматичного захворювання в стадії загострення;
• нещасного випадку (травми, опіку, отруєння) на виробництві та в побуті (24 години на добу).
При створенні програм ми взяли до уваги побажання наших постійних клієнтів, які багато років
користуються медичним страхуванням, але в кожному окремому випадку під час вибору програми конкретно
для Вас та членів Вашої родини завжди застосовується індивідуальний підхід до вибору програми.
Основні переваги програм страхування від «ІНГО Україна»:
• організація медичної допомоги цілком покладається на високопрофесійних медичних фахівців різних
необхідних в кожному окремому випадку спеціальностей. Це означає, що Ви отримаєте якісну і
кваліфіковану медичну допомогу в кращих медичних установах у найкоротший термін та зручний до
Вас час;
• ми забезпечуємо виїзд комерційної служби невідкладної медичної допомоги за межі міста Черкаси (в
радіусі до 50 км) у всіх програмах страхування;
• ми гарантуємо медикаментозне забезпечення на час перебування у стаціонарних відділеннях
медичних закладів (при екстреній або запланованій госпіталізації);
• нашими страховими програмами передбачене фінансування діагностичних заходів при усіх
захворюваннях та станах, що потребують надання невідкладної медичної допомоги до моменту
первинного встановлення остаточного діагнозу (у т.ч. захворювань/станів, що входять до переліку
виключень) та надання необхідної медичної допомоги до моменту стабілізації стану здоров’я
застрахованої особи.
Сервісне супроводження застрахованих осіб:
• Власний медичний асистанс, що працює цілодобово для надання медичної допомоги, пошуку та
доставки медикаментів чи надання рекомендації щодо вибору аптечного закладу, де їх можна отримати
• Організація якісної медичної допомоги незалежно від місця проживання чи місцезнаходження
застрахованої особи на території України
• Допомога у нестандартних ситуаціях під час організації та надання медичних послуг
• Контроль відповідності медичних послуг обраній програмі та договору страхування
Чому «ІНГО Україна»
• 24 роки на страховому ринку України
• Якісне надання послуг з добровільного медичного страхування з великим практичним досвідом,
починаючи з 1996 року
• Власні медичні центри у м.Київ
• За підсумками 2017 року АСК «ІНГО Україна» знаходиться в ТОР-5 компаній за обсягом страхових
премій та виплатами страхових відшкодувань (InsuranceTOP, №4, 2017)
• Рівень виплат за добровільним медичним страхуванням за підсумками 2017 року становив 65% при
середньому показнику по ринку 55% (InsuranceTOP, №4, 2017)
Ми готові взяти на себе всі питання щодо організації якісної медичної допомоги для Вас та Ваших
близьких. Бажаємо міцного здоров’я!

