
1. Добраахвотнае страхаванне ад хвароб і няшчасных выпадкаў 
на час паездкі за мяжу 
  
За мяжой медыцынскія паслугі платныя. Іншым разам кошт лячэння можа 
быць вышэйшы за цану купленай пуцёўкі. Страхавы поліс «Добраахвотнае 
страхаванне ад хвароб і няшчасных выпадкаў на час паездкі за мяжу» дае 
Вам гарантыю пазбегнуць такіх непрыемнасцей. 
Памер страхавога ўзносу залежыць ад краіны і колькасці дзён знаходжання. 
  
Увага! Аплата праводзіцца ў беларускіх рублях па курсе Нацыянальнага банка 
Рэспублікі Беларусь. 
  
Дадатковыя скідкі прымяняюцца: 

• пры паўторным звароце; 

• пры страхаванні дзяцей да 16 гадоў; 

• пры адначасовым страхаванні групы асоб больш за 10 чалавек; 

• для студэнтаў дзённых аддзяленняў ВНУ і вадзіцеляў-міжнароднікаў. 
  
Пры надыходзе страхавога выпадку трэба неадкладна (да звароту да ўрача) 
звярнуцца па дапамогу да прадстаўніка Белдзяржстраха за мяжой па 
кантактных тэлефонах, пазначаных у страхавым полісе. Помніце, што 
своечасовы зварот у страхавую кампанію з’яўляецца гарантыяй выплаты 
страхавога забеспячэння. 
  
Пры звароце Вам неабходна паведаміць: 

• Нумар страхавога поліса Застрахаванай асобы. 

• Прозвішча і імя, узрост Застрахаванай асобы. 

• Тэрмін дзеяння дагавора страхавання. 

• Нумары тэлефонаў, па якіх можна звязацца з Застрахаванай асобай. 

• Аб здарэнні, і якая дапамога неабходна. 
  
Тэлефонныя размовы аплачваюцца страхавой кампаніяй пры прад’яўленні 
адпаведных рахункаў. 
Калі Застрахаваная асоба не мае магчымасці звярнуцца да прадстаўніка, 
расходы па аплаце неадкладнай медыцынскай дапамогі могуць быць 
кампенсаваны. 
  
Пры гэтым Застрахаваная асоба абавязкова павінна прадаставіць: 

• Арыгінал дакумента, што пацвярджае факт звароту і змяшчае дату 
звароту за медыцынскай дапамогай, прозвішча пацыента, дыягназ 
захворвання, пералік аказаных паслуг, падагульняючую суму, што 
падлягае аплаце. 



• Арыгіналы рэцэптаў на набыццё медыкаментаў, выпісаныя лечачым 
урачом у сувязі з гэтым захворваннем. На рэцэптах павінна быць 
пазначана прозвішча пацыента, кошт прэпарата, павінен стаяць штамп 
аптэкі. 

• Арыгіналы дакументаў, якія пацвярджаюць факт аплаты за лячэнне, 
медыкаменты і іншыя паслугі (штамп або квітанцыя аб аплаце, касавы 
ордэр). 

 
За больш падрабязнай інфармацыяй звяртайцеся ў РУП «Нацыянальны 
аэрапорт Мінск», аддзел турызму: 
  
Кантактныя тэлефоны: 
 3-4-ы сектар: (+375 17) 279 23 05, (+375 33) 901 71 19; 
5-6-ы сектар: (+375 17) 279 17 48, (+375 33) 901 71 18. 
Факс: (+375 17) 279 23 05. 
E-mail: bronirovanie@airport.by. 
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