
 
 

 
Телефони Центру обслуговування клієнтів ПУМБ: 
+38 044 290 7 290 (дзвінки по Україні та з-за кордону згідно з тарифами операторів); 
490 (дзвінки з мобільних телефонів: Vodafone – 0,33 грн за з'єднання, 0,50 грн/хв.; Київстар – 1,27 грн/хв.; Астеліт (lifecell) – 1,02 грн/хв). 
www.pumb.ua 

 

 

Туристичне страхування 

Для пакету послуг «Блек Платинум» 
 

«Туристичне страхування» забезпечить своєчасну медичну допомогу під час подорожі до будь-якої країни світу1, що 

дозволить Вам уникнути значних витрат на відновлення здоров’я за кордоном. 

Що застраховано: медичні та інші витрати під час перебування за кордоном 

Хто може оформити страховий поліс: власник пакету послуг «Блек Платинум» у віці від 8 років до 70 років на дату 

оформлення страхового полісу 

Термін дії полісу: один календарний рік з моменту його оформлення, при цьому: 

 максимальна тривалість однієї поїздки — 60 днів 

Територія дії полісу: весь світ (мультивіза) 

 

Перелік страхових ризиків і додаткових опцій 
 

«ВУСО»  «АРКС» 

Медичні витрати (нещасний випадок або хвороба) 2 30 000 EUR 50 000 EUR 

Термінова медична евакуація та медичне 
транспортування 

+ 

Оплата ліків + 

Репатріація тіла у разі смерті + 

Стоматологічна допомога 200 EUR 

Франшиза за наведеними вище страховими 
випадками 

0 EUR 

Цілодобове обслуговування службою швидкої 
допомоги «Bult Assistance» 

+ 

Повне знищення (втрата) багажу - 300 EUR 

Відшкодування при затримці багажу - 300 EUR 

Відшкодування при затримці авіарейсу - 300 EUR 

   

Відшкодування при захворюванні на COVID + 

Медичні витрати при амбулаторному та 
стаціонарному лікуванні 

+ 

Діагностика за допомогою тестування при 
наявності симптомів та за призначенням лікаря 

+ 

Розмір відшкодування  1000 EUR 
50% від загальної страхової 

суми по договору 

  
Вартість полісу «Туристичного страхування» включена до вартості пакетів послуг «Блек Платинум». 

 

 

 

 

 

                                                 
1 За винятком України і країни постійного проживання, а також зон військових конфліктів і країн, які потрапляють під санкції ООН 
2 Страхова сума та франшиза для країн Єврозони встановлюється в Євро (EUR), а для решти країн – в доларах США (USD) 



 
 

 
Телефони Центру обслуговування клієнтів ПУМБ: 
+38 044 290 7 290 (дзвінки по Україні та з-за кордону згідно з тарифами операторів); 
490 (дзвінки з мобільних телефонів: Vodafone – 0,33 грн за з'єднання, 0,50 грн/хв.; Київстар – 1,27 грн/хв.; Астеліт (lifecell) – 1,02 грн/хв). 
www.pumb.ua 

Туристичне страхування 

Для пакету послуг «Прем’єр» 
 
 

«Туристичне страхування» забезпечить своєчасну медичну допомогу під час подорожі до будь-якої країни світу3, що 

дозволить Вам уникнути значних витрат на відновлення здоров’я за кордоном. 

Що застраховано: медичні та інші витрати під час перебування за кордоном 

Хто може оформити страховий поліс: власник пакету послуг «Прем’єр» у віці від 8 років до 70 років на дату оформлення 

страхового полісу 

Термін дії полісу: один календарний рік з моменту його оформлення, при цьому максимальна тривалість однієї поїздки 90 

днів 

Територія дії полісу: весь світ¹ 

 

Перелік страхових ризиків і додаткових опцій  «ВУСО» 
 

«АРКС» 

Медичні витрати (нещасний випадок або хвороба) 50 000 EUR4 

Термінова медична евакуація та медичне 
транспортування 

+ 

Оплата ліків + 

Репатріація тіла у разі смерті + 

Стоматологічна допомога 200 EUR 

Франшиза за наведеними вище страховими випадками 0 EUR 

Цілодобове обслуговування службою швидкої допомоги 
«Bult Assistance» 

+ 

Повне знищення (втрата) багажу - 300 EUR 

Відшкодування при затримці багажу - 300 EUR 

Відшкодування при затримці авіарейсу - 300 EUR 

Відшкодування при захворюванні на COVID + 

Медичні витрати при амбулаторному та стаціонарному 
лікуванні 

+ 

Діагностика за допомогою тестування при 
наявності симптомів та за призначенням лікаря 

+ 

Розмір відшкодування  1000 EUR 
50% від загальної страхової 

суми по договору 

 
Вартість полісу «Туристичного страхування» включена до вартості пакетів послуг «Прем’єр». 
 

 

 

                                                 
3 За винятком України і країни постійного проживання, а також зон військових конфліктів і країн, які потрапляють під санкції ООН 
4 Страхова сума та франшиза для країн Єврозони встановлюється в Євро (EUR), а для решти країн – в доларах США (USD) 


