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АТ «ПРОСТО-страхування» (раніше – «Укрінмедстрах») засновано в 

1997 році. Компанія є  правонаступником спеціалізованого медичного 

страховика – «Акціонерна компанія по наданню екстреної медичної 

допомоги іноземним громадянам».  

АТ «ПРОСТО-страхування» є членом таких об’єднань страховиків, як: 

«Ліга страхових організацій України» (ЛСОУ); 

«Моторне (транспортне) страхове бюро України» (МТСБУ); 

«Ядерний страховий пул України»; 

 «Асоціації платників податків України» 

членом Асоціації «Спортивна індустрія України» 

учасником Глобального Договору ООН в Україні щодо соціальної 

відповідальності бізнесу 

учасником Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. 

  АТ «ПРОСТО-страхування» також має найбільший в Україні досвід 

роботи з медичного страхування іноземців – 21 рік. 

 

За результатами діяльності Компанії за 2017 рік одразу два національних 

рейтингових агентства «Стандарт-Рейтинг» та «Експерт-Рейтинг» підтвердили 

рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування» на рівні uaAA (дуже високий рівень 

фінансової стійкості відносно інших страхових компаній України). Агентство 

ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2017 рік.  

1. СК «ПРОСТО-страхування» фінансові показники. 

 Власний капітал виріс на 4,88%. і станом на кінець 2017 року склав 

191,69 млн. грн.  

Активи Компанії за 2017 рік зросли на і на кінець періоду досягли 

позначки в 344,73 млн. грн 

Зобов’язання за 2016 рік становили 162,67 млн. грн. ; у 2017 році 153,05 

млн. грн. зменшилися на 9,64 млн. грн. 

2. За поточний рік Страховик зібрав 204,90 млн. грн. валових премій. У 

трійку найбільших видів страхування увійшли: КАСКО наземного транспорту 

(крім залізничного), обов'язкове страхування цивільної оборони, і добровільне 
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медичне страхування.  

3.Частина страхових премій, що належать перестраховикам, зменшилась 

на 1,637 млн. грн.,  що становить 23,706 млн. грн..  

4. Страхові виплати, які справив Страховик, склали 84,22 млн. грн. та або 

41,09% від валових премій. 

5. Головним фінансовим підсумком діяльності Компанії у 2017 році став 

чистий прибуток в розмірі 8,911 млн. грн. (після сплати податків). 

Таким чином , проаналізувавши звітність СК «ПРОСТО-страхування» за 

2017 рік, Агентство відмічає наявність значного запасу капіталу та ліквідності, 

зростання ділової активності за наявності чистого прибутку у страховика. 

Зазначені фактори дозволяють підтвердити рейтинг фінансової стабільності 

компанії. 

Дані фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг фінансової 

стійкості Компанії на рівні uaAA за національною шкалою. 

Особливість роботи компанії полягає в індивідуальному  підході до 

клієнта – від розробки страхових програм до врегулювання страхових випадків. 

Також ми пропонуємо  сервіс високої якості, що підтверджується відсутністю 

скарг клієнтів, зауважень від компетентних органів, установ охорони здоров’я, 

нарікань із боку партнерів, з якими співпрацює АТ «ПРОСТО-страхування». 

Іноземні громадяни, які тимчасово перебувають на території України, 

згідно чинного законодавства, зобов’язані придбати договір (страховий поліс) 

медичного страхування на випадок захворювання. 

ДОГОВІР МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ (страховий поліс) – це 

письмова угода між страхувальником (застрахованою особою) і страховиком, за  

яким страховик зобов’язується при настанні страхового випадку здійснити 

страхову виплату шляхом оплати медичних послуг, передбачених договором 

страхування (програмою медичного страхування). 

Страхова сума – ліміт відповідальності, в межах якої страховик 

зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. За договором 

медичного страхування страхова сума для іноземних студентів може складати 

від 50000 до 100000грн 

  З 2017 року вийшла постанова N 150 від 16 березня 2017 р., в якій 

зазначений розмір страхової суми 30 000 (тридцять тисяч) євро, для надання 

екстреної медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які 

тимчасово перебувають на території України.  «ПРОСТО-страхування»  одна з 

небагатьох компаній, яка надає страховий захист в повному обсязі відносно 

встановленого ліміту відповідальності, що становить майже 1 млн. гривень.  

ДОГОВІР МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ, який пропонує АТ 

«ПРОСТО-страхування»  включає наступні програми страхування 

«Екстреної медичної допомоги іноземним громадянам»: 

1. Амбулаторно-поліклінічну допомогу, що передбачає: запис на прийом до 

фахівця, консультації вузькопрофільних фахівців, можливість виклику лікаря 

додому, лабораторно-діагностичні дослідження: ЕКГ, ЕхоКГ, ендоскопія, УЗД, 
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рентгенографія, МРТ і т.п., медикаментозне забезпечення, лікування в умовах 

денного стаціонару, виконання усіх видів медичних процедур та амбулаторних 

хірургічних втручань, фізіотерапевтичне лікування за медичними показами. 

2. Стаціонарну допомогу, що передбачає: екстрену госпіталізацію, 

консультації вузькопрофільних фахівців, лабораторно-діагностичні 

дослідження: ЕКГ, ЕхоКГ, ендоскопія, УЗД, рентгенографія, МРТ і т.п., 

медикаментозне забезпечення, виконання усіх необхідних медичних процедур і 

лікувальних маніпуляцій, оперативне лікування, оплата вартості харчування під 

час перебування у стаціонарі, оформлення медичної документації. 

3. Швидку медичну допомогу, що передбачає: виїзд бригади швидкої 

медичної допомоги, проведення невідкладних лікувально-діагностичних 

заходів на місці виклику, медикаментозне забезпечення курсу невідкладного 

лікування, при необхідності – госпіталізація в медичний заклад. 

4. Медикаментозне забезпечення, що передбачає: забезпечення 

медикаментами та витратними матеріалами при амбулаторному лікуванні, 

забезпечення медикаментами та витратними матеріалами (шприци, бинти, 

катетери і т.д.) при стаціонарному лікуванні, наданні швидкої медичної 

допомоги та у разі придбання медикаментів за власні кошти застрахованої 

особи – 100% відшкодування вартості медикаментів. 

5. Невідкладну стоматологічну допомогу, що передбачає: огляд і 

консультацію стоматолога, проведення анестезії, рентгенологічні дослідження, 

видалення зубів і коренів, розкриття кореневих каналів (розкриття пульпової 

камери), накладення тимчасової пломби, зняття гострого зубного болю при 

пульпіті, періодонтиті, періоститі, глибокому карієсі, екстрене протезування, 

пов’язане з втратою зуба в результаті нещасного випадку . 

При настанні страхового випадку  застрахована особа звертається  за 

медичними послугами в медичний заклад у зв’язку з погіршенням стану 

здоров’я. 

Основною конкурентною перевагою перед іншими страховими 

компаніями  АТ «ПРОСТО-страхування» є наповненість програми 

страхування  та механізм обслуговування застрахованих, який здійснюється 

через Медичний Асистанс – спеціалізований структурний підрозділ страховика, 

в функції якого входить: прийом і фіксація звернень застрахованих осіб, 

організація медичної допомоги для застрахованих осіб, оплата такої допомоги 

та контроль за процесом її надання, укладення договорів про співпрацю з 

медичними та аптечними установами України. Медичний Асистанс працює 

цілодобово, без вихідних і святкових днів. Усі співробітники цього підрозділу 

мають вищу медичну освіту. Прийом звернень застрахованих осіб здійснюється 

в телефонному режимі. Медичний Асистанс має 30 виділених телефонних ліній 

для вхідних і вихідних дзвінків на номер «0800 50 3234» та міський номер «044 

581 11 89». Крім того, в наявності є також мобільна телефонна лінія оператора 

МТС в Україні. 

АТ «ПРОСТО-страхування» пропонує добропорядні і довготривалі 
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партнерські відносини. 

Ми відкриті до співпраці і завжди готові до обговорення варіантів 

різноманітних страхових програм. 

Гарантуємо оптимальні умови страхового захисту і повне виконання 

усіх узятих на себе зобов’язань. 
З нами співпрацюють вищі навчальні заклади на території усієї України. 

 

Наші контакти:  

Філія АТ «ПРОСТО-страхування» в м. Тернополі 

вул. Словацького, 6/2 

м.Тернопіль 

тел. (0352) 52-27-43, 52-29-04 

директор філії Задорожна Тетяна Вікторівна  
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TEACHING THE UKRAINIAN LANGUAGE TO FOREIGN 

STUDENTS  
 

На сьогодні в Україні вже стало намітились нові пріоритети розвитку 

освіти, тому зараз відбувається складний та багатопрофільний процес 

оновлення освітньої системи, а саме модернізація інформаційно-технологічної 

бази навчального процесу вищої школи.  

Основне завдання сучасної освіти – це розвиток та виховання всебічно 

обізнаної особистості, яка готова до здорової конкуренції у майбутній професії. 

Саме задля виконання цього завдання використовують інноваційні педагогічні 

технології у навчанні студентів. 

Зазначимо, що на думку С.О. Сисоєвої, використання новітніх 

 технологій у педагогіці  вищої школи має розвивати особистість, її лабільність, 

схильність до адаптації в соціумі та колективі [1]. З огляду на  це так важливо 

стежити за постійним розвитком педагогічних технологій, оновлювати та 

вдосконалювати власну навчально-виховну діяльність.  


