
Доб ра ах вот нае стра ха ван не 
ме ды цын скіх рас хо даў — 
вось што па він на быць 
сён ня ў са цы яль ным па ке це 
ар га ні за цый і прад пры ем стваў, 
якія кла по цяц ца 
пра сва іх ра бот ні каў 
і эфек тыў насць сва ёй 
дзей нас ці.

Г
э та са праў ды цы ві лі за ва ны па-
ды ход да ар га ні за цыі вы твор ча га 
пра цэ су. За пры маль ную пла ту 

ме ды цын скае стра ха ван не да зва ляе 
атры маць важ кія пе ра ва гі — вя лі кі пе-
ра лік ме ды цын скіх па слуг і ўста ноў ахо вы 
зда роўя, а так са ма вы зва ле ны час на 
по шук гэ тых па слуг і ўста ноў, што ў су-
час ных умо вах з'яў ля ец ца не ве ра год на 
зруч ным і кам форт ным.

«Да па слуг ра бот ні ка, за стра ха ва-
на га сва ім прад пры ем ствам та кім чы-
нам, — 150 ме ды цын скіх уста ноў толь кі 
ў Мін ску, ка ля 400 — у цэ лым па кра і не, 
— ад зна чае на чаль нік ад дзе ла ме ды-
цын ска га су пра ва джэн ня Бел эк сім-
га рант На тал ля ША ФА ЛО ВІЧ. — Вось 
і пер шы важ ны плюс для тых, хто час та 

Ме ды цын скае стра ха ван не: 
ВЫ ГАД НА І ЗРУЧ НА

Ге не раль ны ды рэк тар Бел эк сім га рант Ге надзь МІЦ КЕ ВІЧ:
— Пят нац цаць га доў ра бо ты кам па ніі — наш ве лі зар ны ўнё сак у 
раз віц цё ай чын на га стра ха во га рын ку. Пад час ра бо ты з па тэн цы-
яль ны мі стра хавальні ка мі мы тры ма ем ся та го прын цы пу, што на шы 
да сяг нен ні ёсць вы нік не толь кі пла на мер най, па спя хо вай ра бо ты 
су пра цоў ні каў кам па ніі, але гэ та яшчэ ві да воч ны да вер клі ен таў. 
Та му, ка рыс та ю чы ся свя точ най на го дай, да зволь це па дзя ка ваць 
як усім на шым ра бот ні кам, так і тым, хто лі чыць нас на дзей ным 
парт нё рам. Дзя куй, што да вя ра е це нам з го ду ў год, і за га дзя дзя-
куй кож на му, хто па жа дае су пра цоў ні чаць з на мі ў бу ду чы ні! На шы 
спе цы я ліс ты ад ка жуць на лю быя ва шы пы тан ні ў лю бы час.

На чаль нік ад дзе ла ме ды цын ска га су пра ва джэн ня На тал ля ША ФА ЛО ВІЧ 
і на чаль нік упраў лен ня ме ды цын ска га стра ха ван ня Ве ра СТА НЕ ВІЧ (злева направа).

Бе ла рус кае рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад пры ем ства 
экс парт на-ім парт на га стра ха ван ня «Бел эк сім га рант» — 
дзяр жаў ная стра ха вая ар га ні за цыя, за сна валь ні кам якой з’яў ля-
ец ца Са вет Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а ўлас ні кам — Мі-
ніс тэр ства фі нан саў Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«Бел эк сім га рант» зай ма ец ца доб ра ах вот ным ме ды цын скім 
стра ха ван нем з 2004 го да. На пра ця гу гэ тых га доў «Бел эк сім-
га рант» зай мае ад ну з лі дзі ру ю чых па зі цый ся род стра ха вых 
кам па ній Бе ла русі на рын ку доб ра ах вот на га стра ха ван ня ме-
ды цын скіх вы дат каў. Сён ня ў «Белэксімгарант» за стра ха ва на 
больш за 37 ты сяч ча ла век па ўсёй рэс пуб лі цы.

Зруч на для стра хавальніка
Па вод ле за ка на даў ства, прад пры ем ствы-стра хавальнікі пры 

за клю чэн ні да га во ра тэр мі нам на адзін год ма юць маг чы масць 
ад нес ці стра ха выя ўзно сы па доб ра ах вот ным стра ха ван ні ме-
ды цын скіх рас хо даў на за тра ты па вы твор час ці і рэа лі за цыі 
пра дук цыі, та ва раў, па слуг. Акра мя та го, на су мы стра ха вых 
уз но саў, уклю ча ных у за тра ты па вы твор час ці і рэа лі за цыі пра-
дук цыі, не на ліч ва юц ца ўзно сы па дзяр жаў ным са цы яль ным 
стра ха ван ні ў Фонд са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА, Ве ра ні ка ХІЛЬ КЕ ВІЧ. Фо та Над зеі БУ ЖАН.

УНП 101421509
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Вы да дзе на Мі ніс тэр ствам фі нан саў РБ. Са праўд ны па 23 кра са ві ка 2018 го да.
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бы вае ў ка ман дзі роў ках па кра і не. Што б 
ні зда ры ла ся са зда роў ем за стра ха ва най 
асо бы ўда ле чы ні ад мес ца пра жы ван-
ня, па слу га га ран та ва на: за стра ха ва ны 
ў поў ным аб' ёме атры мае ме ды цын скую 
да па мо гу.

Ра зам з тым шы ро кі пе ра лік ме ду ста-
ноў, што пра па ну юц ца, да зва ляе пе ра-
стаць хва ля вац ца аб на яў нас ці ў па лі клі-
ні цы па мес цы жы хар ства та го ці ін ша га 
про філь на га спе цы я ліс та або ды яг нас-
тыч на га аб сле да ван ня — мы да па мо жам 
тра піць да яго ў ін шай уста но ве».

Мож на вы браць та кую пра гра му, дзе 
бу дуць прад стаў ле ны толь кі дзяр жаў ныя 
ўста но вы ахо вы зда роўя, або як дзяр жаў-
ныя, так і ка мер цый ныя. Ба за выя пра-
гра мы пра ду гледж ва юць так са ма маг-
чы мас ці атры ман ня толь кі ам бу ла тор на-
по лі клі ніч най да па мо гі або комп лекс ны 
ва ры янт, які пра ду гледж вае атры ман не 
як ам бу ла тор на-по лі клі ніч най да па мо гі, 
так і ста цы я нар най.

Доб ра ах вот нае стра ха ван не ме ды цын-
скіх рас хо даў бу дзе зруч ным не толь кі ў 
вы пад ку сі ту а цый, якія нель га прад ба-
чыць — пры вост рых за хвор ван нях, але 
і пры на яў нас ці хра ніч ных ста наў, якія 

па тра бу юць пе ры я дыч на га аб сле да ван-
ня, ля чэн ня або рэ абі лі та цыі. Ня гле дзя чы 
на тое, што най маль нік апла ціў за свай го 
ра бот ні ка пры маль ны стра ха вы ўзнос, 
апош ні ця гам уся го го да мае маг чы масць 
атрым лі ваць ме ды цын скія па слу гі, кошт 
якіх мо жа пе ра вы сіць стра ха вы ўзнос.

«Гэ та азна чае, што ча ла ве ку пры на-
яў нас ці пэў ных па ка зан няў ста но вяц ца 
да ступ ны мі ў тым лі ку і вель мі да ра гія ме-
та ды аб сле да ван ня, — ад зна чае вя ду чы 
спе цы я ліст ад дзе ла рэ гу ля ван ня страт 
Бел эк сім га рант Воль га ГАЎ РЫЛЬ ЧЫК.

— Не сак рэт, што кошт не ка то рых ві-
даў аб сле да ван ня, та кіх як кам п'ю тар-
ная або маг ніт на-рэ за нанс ная та маг ра-
фія, за ста ец ца до сыць вы со кім. Але са 
стра ха вой кам па ні яй гэ та пе ра стае быць 
праб ле май».

Так са ма стра ха выя пра гра мы «Бел-
эк сім га ран та» да зва ля юць за быц ца пры 
на яў нас ці па ка зан няў на праб ле му да-
ра гіх ле ка вых срод каў. На огул, ка лі раз-
мо ва ідзе аб ве лі зар ных, ча сам прос та 
не пад' ём ных ад на ра зо вых вы пла тах за 
аб сле да ван не, ля чэн не або не ка то рыя 
ві ды рэ абі лі та цыі, то ня ма ні чо га больш 
зруч на га, чым мед стра хоў ка.

«Стра ха вы вы па дак — гэ та лю бое па-
ру шэн не зда роўя, аб васт рэн не хра ніч-
на га за хвор ван ня, уз нік нен не вост ра га 
ста ну, траў ма, — тлу ма чыць вя ду чы спе-
цы я ліст ад дзе ла ме ды цын ска га і аса-
біс та га стра ха ван ня Бел эк сім   га рант 
Воль га КА ШЧЭН КА. — За стра ха ва на му 
ча ла ве ку не аб ход на звяр нуц ца ў на шу 
кам па нію па тэ ле фо не або элект рон най 
по шце. Наш спе цы я ліст-урач ад ра зу дае 
ўсе не аб ход ныя рэ ка мен да цыі. Тлу ма-
чыць, у якую з уста ноў мож на пай сці 
для вы ра шэн ня кан крэт най праб ле мы 

са зда роў ем. Мы, са свай го бо ку, на кі-
роў ва ем у гэ тую ўста но ву га ран тый нае 
пісь мо з га ран ты яй апла ты пе ра лі ча ных 
ме ды цын скіх па слуг. Гэ тае пісь мо мо жа 
быць ад праў ле на па фак се, элект рон най 
по шце або вы да дзе на на ру кі за стра ха-
ва най асо бе. Ця пер ад яе па тра бу ец ца 
дай сці да ме ду ста но вы, звяр нуц ца там 
да спе цы я ліс та-ка ар ды на та ра, які па 
на шым зван ку ўжо за пі саў па цы ен та на 
пры ём, і прад' явіць яму стра ха вы по ліс, 
імян ную карт ку і паш парт. Як толь кі па-
цы ент атры маў па слу гу, ме ду ста но ва 
звяз ва ец ца з на мі, а сам па цы ент ні пра 
што больш не хва лю ец ца».

Ал га рытм дзе ян няў ад ноль ка вы ў вы-
пад ках як пла на вай, так і эк стран най 
да па мо гі, звя за най у тым лі ку са шпі-
та лі за цы яй. Ка лі ёсць не аб ход насць 
вы зна чыц ца з аб' ёмам і ха рак та рам ме-
ды цын скіх да сле да ван няў, то спа чат ку 
за стра ха ва ная асо ба мо жа атры маць 
кан суль та цыю ўчаст ко ва га тэ ра пеў та па 
мес цы жы хар ства.

Кам форт — 
пад кант ро лем

Бе ла рус кае рэс пуб лі кан скае ўні тар нае 
прад пры ем ства экс парт на-ім парт на га 
стра ха ван ня «Бел эк сім га рант» — ад на з 
са мых буй ных у кра і не дзяр жаў ных стра-
ха вых ар га ні за цый. Фі лі ялы ад кры ты ва 
ўсіх аб лас ных цэнт рах, а так са ма ў вась мі 
буй ных га ра дах рэс пуб лі кі.

— Пас ля за клю чэн ня да га во ра доб-
ра ах вот на га стра ха ван ня ме ды цын скіх 
рас хо даў па між прад пры ем ствам і на шай 
кам па ні яй мы не толь кі бя ром на ся бе 
пэў ныя аба вяз кі, але і цал кам кант ра лю-
ем аб' ём, тэр мі ны і якасць ме ды цын скіх 
па слуг, уз ро вень кам фор ту і сэр ві су пры 
іх атры ман ні, — пад крэс лі вае на чаль нік 
упраў лен ня ме ды цын ска га стра ха ван-
ня Бел эк сім га рант Ве ра СТА НЕ ВІЧ. — 
Раз мо ва пры гэ тым ідзе аб маг чы мас ці 
круг ла су тач на га зва ро ту, пры ёме зва ро-
таў ура ча мі вы шэй шай і пер шай ква лі фі-
ка цый най ка тэ го рый.

Вядучыя спецыялісты аддзела рэгулявання страт Вольга ГАЎРЫЛЬЧЫК 
i Жанна ВАЛЬКОВIЧ (злева направа).


