ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «ДОВІРА»
СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Інтерактивний урок за методикою Street Law
на тему:
«Страхування у туризмі»

Забезпеч свою безпеку за допомогою страхування!
Мета:
 Охарактеризувати поняття страхування в туризмі
 Навчитися розрізняти види страхування
 Розуміти навіщо необхідно перевіряти документи страхувальника
та уважно вивчати умови та складові договору
 Вивчити обов’язкові елементи договору
 Навчитися діяти під час страхового випадку та як забезпечити
покриття витрат страховиком
Загальна тривалість: 55 хв
Форма проведення: урок з елементами практикума (розбір кейсів) та
гри.
 Обладнання: папір, маркери, стікери, флипчарт або дошка, клей
 Роздатковий матеріал (презентація, відео, розвиваюча гра,
інформаційна пам’ятка - буклет)
План тренінгу:
1. Привітання. Правила (5 хв)
2. Обговороння основних питань (15 хв)
3. Гра (10 хв)
4. Тест в програмі Kahoot (10 хвилин)
5. Підбиття підсумків заняття (14 хв)
6. Прощання ( аплодисменти) 1 хв
Нормативна база
 Цивільний кодекс України

 Закон України "Про страхування"
 Закон України "Про туризм"
 Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну
громадян України”

Хід проведення тренінгу:
1. Привітання та ознайомлення з правилами уроку- тренінгу, з
метою створення умов для ефективної взаємодії.
Добрий день. Мене звати…, мого колегу звати…
Сьогодні ми разом з вами спільно будемо працювати так, щоб нам було
цікаво і час був проведений з користю. Тож давайте домовимось, що ми
будемо дотримуватись певних правил.
Учасники заходу діляться на команди з цілю проведення навчального
уроку у формі розвиваючої гри !
Пропоную кожній команді створити список правил, які на вашу думку є
найважливішими для уроку. ( усі правила зобразимо на плакаті )
 Говорити по черзі.
 Бути доброзичливим.
 Бути активним.
 «Мобільна тиша».
Питання для учасників для обговорення:
1. Чи любите ви подорожувати?
2. Як часто подорожуєте?
3. Чи замислювалися ви про безпеку під час подорожі?
4. Що таке на вашу думку страхування?
5. Навіщо потрібне страхування при поїздці за кордон?
6. Чи є страхування обов’язковим?
Резюмування сказаного учасниками.

2. Обговорення основних питань:
Все більше людей планують свій відпочинок на морі за кордоном. Тому
варто подбати про свою безпеку. Розглянемо: що таке страхування?
Страхування туристів — відносини
між страховою компанією і
туристом по захисту його життя і здоров'я та майнових інтересів при
настанні страхових випадків
Туристична страховка – реальний захист від незапланованих витрат
під час перебування за кордоном. Оформлюючи поліс туристичного

страхування, ви забезпечуєте себе необхідною допомогою в будь-якій
країні.
Туристичне страхування розрізняють:

страхування зарубіжного туризму

страхування внутрішнього туризму

страхування іноземного туризму
Страхування можливе на різний термін, від цього залежить вартість
послуг. Страхова сума, зазначена у відповідному договорі, напряму
залежить від країни, до якої планується подорож.
Стаття 16 ЗУ «Про туризм» передбачає: , що «Страхування туристів
(медичне та від нещасного випадку) обов'язкове і здійснюється
суб'єктами туристичної діяльності на основі угод зі страховими
компаніями, які мають право на здійснення такої діяльності»
Страхування від нещасних випадків покриває витрати під час таких
випадків:
 смерть застрахованного, в результаті нещасного випадку, під час
дії договору страхування;
 інвалідність, одержана в результаті нещасного випадку;
 часткова втрата працездатності в результаті нещасного випадку
А що саме покриває медичне страхування пропоную визначити разом у
формі гри (гра 1).
У вас є 5 ситуацій та 5 варіантів витрат, що покриває медичне
страхування, вам необхідно створити відповідність.
Медичне страхування покриває всі витрати на:
 медичні послуги,
 послуги стаціонарного лікування,
 перевезення машиною швидкої допомоги,
 придбання ліків,
 догляд за хворим,
 у випадку смерті за кордоном — траспортування
батьківщину.

тіла

на

Витрати
Ситуація
1.
Медичні А) Оленка та Василь, відпочиваючи в Туреччині
послуги
потрапили у Дорожньо-транстпортну пригоду та
загинули.
Обидва
були
застраховані.
Для
повернення тіл на батьківщину страхова компанія
покрила всі витрати на перевезення
2.Послуги
В) Оксана разом із донькою Оленою відпочивали на
стаціонарного
морі. Олена отруїлася та потрапила у лікарню в

лікування
3.Перевезення
машиною
швидкої
допомоги

4.
ліків

Придбання

інфекційне відділеня. Вона була застрахована тому
догляд лікарів був безкоштовним.
Г) Іванці вночі стало зле та вона звернулася до
адміністрації готелю. Їй викликали лікаря та
госпіталізували. Під час обстеження лікарі виявили
хворобу серця та залишили дівчину на лікування.
Оскільки вона була застрахована, то страхова
компанія повністю покрила лікування, під час
знаходження у палаті.
Е) Ігор плаваючи у морі наступив на морського
їжака, що є небезпечним для людини. Його
госпіталізували та безкоштовно надали усі медичні
послуги та провели усі неохідні аналізи та
процедури.
Б) Бабусі терміново знадобилися ліки на відпочинку,
оскільки ті, що вона мала закінчилися. Вона
звернулася до лікаря та отримала необхідні ліки
безкоштовно, оскільки мала поліс страхування.

5.
У
випадку
смерті
за
кордоном
—
траспортування
тіла
на
батьківщину
6.
Догляд
за Д) Максим втратив свідомість коли він відпочивав на
хворим
пляжі під палким сонцем. Відпочиваючі викликали
швидку допомогу. Оскільки Максим мав дійсний
страховий поліс, то послуги швидкої допомоги були
для нього безкоштовні
Відповіді:
1. Е
2. Г
3. Д
4. Б
5. А
6. В
Що отримує застрахована особа?
Стандартний пакет пропонує:

оплату медичних витрат;

репатріаця у випадку смерті;

транспортування в разі хвороби;

невідкладну стоматологічну допомогу
Розширеший пакет пропонує:

повернення і відправлення багажу за іншою адресою;

передача термінових повідомлень;

надання допомоги при втраті або розкраданні документів для їх
заміни.

У будь-якому випадку ви маєте право на правову допомогу, а саме

можливість зв'язатися з адвокатом;

допомога в порушенні справи щодо захисту прав застрахованого.
Вам цікаво страхування власного життя на всі випадки, тоді
переконайтеся, що туристичне страхування повинно складатися
за допомогою договору страхування
- між туристом та страховою організацією
- за участю суб'єкта туристичної діяльності, що забезпечує
страхування туристів на основі відповідної угоди зі страховою
організацією.
Угода має бути складено зі страховою організацією, що має відповідні
ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з організацією
медичного страхування та страхування від нещасного випадку
Для чого потрібен договір страхування?
Пропоную ознайомитися з положеннями ст. 979 ЦКУ, яка визначає
поняття договору страхування.
Для цього прочитайте статтю та порахуйте скільки разів
повторюються нижчезазначені слова?
Стаття 979 ЦКУ визначає поняття договору страхування, за яким
це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою
страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового
випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі,
визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої
укладено договір страхування, а
страхувальник зобов’язується
сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші
умови договору
відповідь:
Страхування – 2 рази
Страхувальник – 4 рази
Страховик - 2 рази
Як працює договір страхування?
На практиці така страховка працює наступним чином:
1. Оформи страховий поліс, який покриє необхідні для тебе страхові
ризики, наприклад травми або проблеми з автомобілем
2. Якщо виник страховий випадок, зв’яжись із служою підтримки
страхової команії і опиши проблему.
3. Спеціаліст сформує запит і створить план дій для швидкого
вирішення твоєї ситуації.

4. Страхова компанія покриває усі твої витрати, проте краще зберегти
чеки для підтвердження твоїх витрат.
Для більш надійного захисту, необхідно запамятати що має
міститися у договорі страхування : (роздати памятки та
обговорити)
Переконайся, що договір страхування містить ( ст. 16 ЗУ « Про
туризм»:
1. назву документа;
2. назву та адресу страховика;
3. прізвище, ім’я, по батькові або назву страхувальника та
застрахованої особи, їх адреси та дати народження;
4. прізвище, ім’я, по батькові, дату народження або назву
вигодонабувача та його адресу;
5. зазначення предмета договору страхування;
6. розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж
договір страхування життя;
7. розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат за
договором страхування життя;
8. перелік страхових випадків;
9. розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати;
10.
страховий тариф (страховий тариф не визначається для
страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума);
11.
строк дії договору;
12.
порядок зміни і припинення дії договору;
13.
умови здійснення страхової виплати;
14.
причини відмови у страховій виплаті;
15.
права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання
або неналежне виконання умов договору;
16.
інші умови за згодою сторін;
17.
підписи сторін .
Тож, навіщо нам страхування? Пропоную переглянути відео ( 4 хв)

3. Гра
Для закріплення вивченого матеріалу пропоную пограти в гру.
Учасникам роздаються карточки з літерами з яких мають скласти слова
швидка,
туризм,
здоров’я,
договір.
Після того як будуть складені слова та команди закінчить цей етап гри
їм надається наступне завдання в якому учасники повинні придумати
ситуації в яких може знадобитися страхування в залежності від слів які
вони
зібрали
та
розповісти
аудиторії.
4.

Тест в програмі Kahoot (10 хвилин)

5. Підбиття підсумків
На завершення, учасники створюють невеликий плакат стосовно
туристичного страхування та матеріалу який вони вивчили. Учасники
діляться своїми враженнями про це захід, ми їм дякуємо та говоримо
приємності…
Роздатковий матеріал:
Презентація
Відео
Пам’ятка - буклет
Додаток1 Гра 1
Витрати
Ситуація
А ) Оленка та Василь, відпочиваючи в
Туреччині
потрапили
у
Дорожньотранстпортну пригоду та загинули. Обидва
1. медичні послуги
були застраховані. Для повернення тіл на
батьківщину страхова компанія покрила всі
витрати на перевезення
В)
Оксана
разом
із
донькою
Оленою
2.
послуги відпочивали на морі. Олена отруїлася та
стаціонарного
потрапила у лікарню в інфекційне відділеня.
лікування
Вона була застрахована тому догляд лікарів
був безкоштовним.
Г) Іванці вночі стало зле та вона звернулася до
адміністрації готелю. Їй викликали лікаря та
госпіталізували. Під час обстеження лікарі
3.
перевезення
виявили хворобу серця та залишили дівчину
машиною
швидкої
на
лікування.
Оскільки
вона
була
допомоги
застрахована, то страхова компанія повністю
покрила лікування, під час знаходження у
палаті.
4. придбання ліків
Е) Ігор плаваючи у морі наступив на морського
їжака, що є небезпечним для людини. Його
госпіталізували та безкоштовно надали усі
медичні послуги та провели усі неохідні

аналізи та процедури.
Б) Бабусі терміново знадобилися ліки на
5. у випадку смерті
відпочинку, оскільки ті, що вона мала
за
кордоном
—
закінчилися. Вона звернулася до лікаря та
траспортування тіла
отримала необхідні ліки безкоштовно, оскільки
на батьківщину
мала поліс страхування.
Д) Максим втратив свідомість коли він
відпочивав на пляжі під палким сонцем.
Відпочиваючі викликали швидку допомогу.
6. догляд за хворим
Оскільки Максим мав дійсний страховий поліс,
то послуги швидкої допомоги були для нього
безкоштовні
Додаток 2 Гра 2
Команда 1 та Команда 2
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— відносини
між страховою компанією і туристом
по захисту його життя і здоров'я та
майнових інтересів при настанні
страхових випадків

Стаття 16 ЗУ «Про туризм» передбачає: , що «Страхування туристів
(медичне та від нещасного випадку) обов'язкове і здійснюється
суб'єктами туристичної діяльності на основі угод зі страховими
компаніями, які мають право на здійснення такої діяльності»

Страхування від
нещасних
випадків
покриває
витрати під час
таких випадків:

Смерть застрахованного, в результаті
нещасного випадку, під час дії
договору страхування
Інвалідність, одержана в результаті
нещасного випадку

Часткова втрата працездатності в
результаті нещасного випадку

Медичне страхування покриває всі витрати
на:
• медичні послуги,
• послуги стаціонарного лікування,
• перевезення машиною швидкої
допомоги,
• придбання ліків,
• догляд за хворим,
• у випадку смерті за кордоном —
траспортування тіла на
батьківщину.
Правильні відповіді:
1- Е, 2-Г, 3-Д, 4 –Б, 5-А, 6-В

Які переваги ти отримаєш, якщо
застрахуєшся ?
Стандартний пакет пропонує:

Розширеший пакет пропонує:

оплату медичних витрат

повернення і відправлення багажу за
іншою адресою

репатріація у випадку смерті

передача термінових повідомлень

транспортування в разі хвороби

надання допомоги при втраті або
розкраданні документів для їх заміни

невідкладну стоматологічну допомогу

У будь-якому випадку ви маєте право на правову допомогу, а саме:
• можливість зв'язатися з адвокатом;
• допомога в порушенні справи щодозахисту прав застрахованого.

Туристичне страхування повинно складатися
за допомогою договору страхування
• між туристом та страховою організацією
•за участю суб'єкта туристичної діяльності, що забезпечує
страхування туристів на основі відповідної угоди зі
страховою організацією.
Угода має бути складено зі страховою організацією, що
має відповідні ліцензії на право здійснення діяльності,
пов'язаної з організацією медичного страхування та
страхування від нещасного випадку

Для чого потрібен договір страхування?

Стаття 979 ЦКУ визначає поняття договору
страхування, за яким це письмова угода між
страхувальником і страховиком, згідно з якою
страховик бере на себе зобов’язання у разі
настання страхового випадку здійснити страхову
виплату страхувальнику або іншій особі,
визначеній у договорі страхування
страхувальником, на користь якої укладено договір
страхування, а страхувальник зобов’язується
сплачувати страхові платежі у визначені строки та
виконувати інші умови договору

Як працює договір страхування?

1. Оформи страховий поліс, який покриє необхідні для тебе страхові
ризики, наприклад травми або проблеми з автомобілем

2. Якщо виник страховий випадок, звяжись із служою підтримки страхової
команії і опиши проблему.

3. Спеціаліст сформує запит і створить план дій для швидкого вирішеня
твоєї ситуації.

4. Страхова компанія покриває усі твої витрати, проте краще зберегти чеки
для підтвердження твоїх витрат

Переконайся, що договір страхування містить (
ст. 16 ЗУ « Про туризм»:
1.назву документа;

10.страховий тариф (страховий тариф
не визначається для страхових
випадків, для яких не встановлюється
страхова сума);

2.назву та адресу страховика;

11.строк дії договору;

3.прізвище, ім’я, по батькові або назву
страхувальника та застрахованої
особи, їх адреси та дати народження;

12.порядок зміни і припинення дії
договору;

4.прізвище, ім’я, по батькові, дату
народження або назву
вигодонабувача та його адресу;

13.умови здійснення страхової
виплати;

5.зазначення предмета договору
страхування;

14.причини відмови у страховій
виплаті;

6.розмір страхової суми за договором
страхування іншим, ніж договір
страхування життя;

15.права та обов’язки сторін і
відповідальність за невиконання або
неналежне виконання умов договору;

7.розмір страхової суми та (або)
розміри страхових виплат за
договором страхування життя;

16.інші умови за згодою сторін;

9.перелік страхових випадків;

17.підписи сторін

Договір

Швидка

Здоров'я

Туризм

Дякуємо
за
увагу

