«МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ»
«ПОВНЕ ПОКРИТТЯ» та «ОНКОЛОГІЯ»

добровільне медичне страхування
на випадок критичних захворювань

“Я не знаю жодної родини, яка збанкрутувала,
сплачуючи страхові внески, але я знаю родини,
які збанкрутували, не роблячи цього”

Вінстон Черчилль

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Навіщо Українцям дана програма?
68%  хвороби серцево - судинної системи

 в 55% випадків серцевих захворювань
пацієнти помирають через несвоєчасне
надання медичної допомоги

13%  онкологічні хвороби

6%

 хвороби органів травлення
 та дихання

13%  інші

 34% медичних діагнозів та 68% планів лікування,
запропонованих в СНД, не підтверджуються
закордонними фахівцями

92% Українців відходять з життя через хворобу
 Ризик розвитку онкології складає 28% для чоловіків та 19% для жінок, тобто злоякісні новоутворення
виявляють в Україні у кожного 4-го чоловіка та кожної 6-ї жінки

 Згідно офіційної статистики в Україні: кожного дня онкологію діагностують більш, ніж у 450 чоловік
 Тяжкі захворювання стали ризиком для всіх вікових категорій

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Навіщо Українцям дана програма?
При серйозному захворюванні, є ризик залишитись один на один з
масою складних питань:
Обмежений доступ до якісної сучасної
медицини в Україні

Програми ДМС не покривають
лікування критичних захворювань

Програми ризикового страхування
життя часто мають недостатні для
лікування суми виплат
Навіть за наявності коштів — ними складно ефективно
розпорядитись в складній та непередбачуваній ситуації

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Найкраще рішення захисту майбутнього
більше 53 000 лікарів
більше 450 вузьких спеціалізацій

Сервіс надає компанія

“Further”
За ексклюзивним договором з
Best Doctors

історія успіху Best Doctors з 1989р.
30 мільйонів Клієнтів в більше ніж 100 країнах
Ризики надійно перестраховані в Arch Re
Компанія була заснована в 2001 році і вже входить
в ТОП-50 найбільших перестраховиків в світі

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Страховик в Україні

СК «ARX» – страховик за програмою в Україні
(попередня назва СК «АХА Страхування»)

70 офісів по всій Україні
700 співробітників
25 ліцензій на страхування
29 банків-партнерів
Програма
«Медицина без МЕЖ»

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Страховик в Україні
5 причин,
Чому варто обрати програму МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Доступ до
кращих в світі
лікарів

Експертиза
діагнозу та
план
лікування

Повна
оплата
лікування та
витрат

Персональний
супровід
пацієнта

Для
кожного
члена
родини

Клієнти обирають Best Doctors та Further за перевірені результати
 20% змінених діагнозів
 35% змінених планів лікування
 38% операцій, яких вдалося уникнути

 95% учасників програми у вищій мірі вдоволені

ПРОГРАМИ «ПОВНЕ ПОКРИТТЯ» ТА “ОНКОЛОГІЯ”
Загальні умови програм
Країни надання
медичної допомоги





Іспанія
Ізраїль
Південна Корея

Витрати на проїзд та
проживання



оплачуються 3 поїздки в обидва кінці для
Застрахованого та супроводжуючої особи.

Україна




50 000 € на придбання ліків в Україні
FOLLOW UP CARE – контроль стану здоров'я*

*Контроль стану здоров'я - це діагностичне обслідування/нагляд (лікарем із спеціальним
досвідом, що відноситься до захворювання Застрахованого) після лікування за кордоном з метою
упередження рецидиву даного захворювання у Застрахованого.

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Опції програм
Програма
Ліміт відповідальності (річний)
Виплата за кожен день перебування у стаціонарі

Повне
покриття



Онкологія

1 000 000 €

500 000 €

100 €

100 €

Лікування злоякісних новоутворень (онкології)



Шунтування коронарної артерії



--

Заміна або відновлення клапанів серця



--

Нейрохірургічне втручання



--

Пересадка органів / тканин від прижиттєвого донора



--



Немедичні витрати за кордоном (проїзд, проживання) в межах загального

20 000 €

Медикаменти
в Україні
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50 000 €

ліміту за ДС

50 000 €

ПРОГРАМА
«ОНКОЛОГІЯ»

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Короткий опис програми

Страхове покриття

Злоякісна онкологія

Вік застрахованих

0 – 64 років

Ліміт на рік

500 000 Євро

Період очікування*

180 днів

Ліміт протягом життя

1 000 000 Євро

Територія лікування

Іспанія, Ізраїль,
Південна Корея

* період очікування застосовується при першому укладенні ДС

ПРОГРАМА «ОНКОЛОГІЯ»

Страхове покриття

ЗАХВОРЮВАННЯ. Модуль І Онкологічні захворювання
 будь-які злоякісні пухлини, в тому числі лейкемія, саркома та лімфома, що характеризуються
неконтрольованим розповсюдженням клітин та інвазією тканин

 будь-який рак in situ (преінвазивний рак, пухлина на початкових стадіях), область ураження якого
обмежена епітелієм на якому він виник, за умови, що строма та оточуючі тканини не були пошкоджені
 будь-які передракові зміни у клітинах, що цитологічно та гістологічно класифікуються як дисплазія
високого ступеня диференціювання чи тяжка дисплазія

Виключення з лікування наступних форм онкологічних захворювань:
 будь-які пухлини за наявності синдрому набутого імунодефіциту (СНІД)
 будь-який рак шкіри не пов'язаний з меланомою

 будь-яке лікування, що передбачує застосування технології CAR (Химерний антигенний рецептор)

«МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ. Онкологія»

ПРОГРАМА «ОНКОЛОГІЯ»
Страхові витрати



витрати та послуги по госпіталізації, в тому числі хірургічне втручання;
лікування в денному стаціонарі чи незалежному центрі по покращенню побутових послуг;


Медичні
витрати









візити лікарів в процесі лікування;
лікування у лікаря - обстеження, лікування, медичний догляд чи
хірургічні операції
медичні та хірургічні послуги, лікувальні процедури та приписи
(анестезія, лабораторні аналізи та інструментальне дослідження
патологій, переливання крові);
лікарські препарати до 30 днів після завершення лікування за
кордоном;
переміщення на машині швидкої допомоги або санітарною авіацією,
якщо необхідно з медичної точки зору;

ПРОГРАМА «ОНКОЛОГІЯ»
Страхові витрати
Проїзд

Ліміт 10 000 Євро на рік
3 поїздки за кожним захворюванням або медичною процедурою
Транспортування економ-класом для застрахованого та супроводжуючої особи (та
донора), трансфер від дому до аеропорту або з/д станції, а також до готелю чи
лікарні, та назад.

Проживання

Ліміт 10 000 Євро на рік
Витрати на проживання в готелі (3-4 зірки) в країні, де проводиться лікування, для
Застрахованого та супроводжуючої особи (а також донора).

Репатріація

Витрати на репатріацію застрахованої особи та донора у випадку смерті за
межами України в процесі лікування в межах договору страхування.

ПРОГРАМА «ОНКОЛОГІЯ»
Вартість програми

ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ
Категорія

Вік

Платіж

Діти

0-18 років

65 ЄВРО*

Дорослі

19-64 років

176 ЄВРО*

Дорослі
(тільки при пролонгації)

65-84 років

261 ЄВРО*

* !!!! Зазначена вартість страхування дійсна при оформленні договорів до 30.06.2021

«МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ. Онкологія»

ПРОГРАМА
«ПОВНЕ ПОКРИТТЯ»

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Короткий опис програми

Страхове покриття

Критичні
захворювання

Вік застрахованих

0 – 64 років

Ліміт на рік

1 000 000 Євро

Період очікування*

180 днів

Ліміт протягом життя

2 000 000 Євро

Територія лікування

Іспанія, Ізраїль,
Південна Корея

* період очікування застосовується при першому укладенні ДС

ПРОГРАМА «ПОВНЕ ПОКРИТТЯ»
Страхове покриття
ЗАХВОРЮВАННЯ. Модуль І Онкологічні захворювання
 будь-які злоякісні пухлини, в тому числі лейкемія, саркома та лімфома, що характеризуються
неконтрольованим розповсюдженням клітин та інвазією тканин

 будь-який рак in situ (преінвазивний рак, пухлина на початкових стадіях), область ураження якого
обмежена епітелієм на якому він виник, за умови, що строма та оточуючі тканини не були пошкоджені
 будь-які передракові зміни у клітинах, що цитологічно та гістологічно класифікуються як дисплазія
високого ступеня диференціювання чи тяжка дисплазія

Виключення з лікування наступних форм онкологічних захворювань:
 будь-які пухлини за наявності синдрому набутого імунодефіциту (СНІД)
 будь-який рак шкіри не пов'язаний з меланомою

 будь-яке лікування, що передбачує застосування технології CAR (Химерний антигенний рецептор)

«МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ. Повне покриття»

ПРОГРАМА «ПОВНЕ ПОКРИТТЯ»
Страхове покриття
МЕДИЧНІ ПРОЦЕДУРИ. Модуль ІІ Серцево-судинна хірургія
Шунтування коронарної артерії (реваскуляризація міокарда)
 хірургічне втручання, за рекомендацією консультанта-кардіолога для корекції звуження або блокування
однієї або більше коронарних артерій шляхом встановлення обхідних трансплантатів

За виключенням наступних процедур:
 Лікування захворювань коронарних артерій методами, відмінними від шунтування коронарних артерій,
такими як будь-який вид ангіопластики та стентування

Заміна або відновлення клапанів серця
 Заміна або відновлення одного чи декількох клапанів серця за рекомендацією консультанта кардіолога,
незалежно від того, чи виконується це з використанням відкритої операції на грудній клітці,
малоінвазивним способом чи за допомогою серцевого катетера.

«МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ. Повне покриття»

ПРОГРАМА «ПОВНЕ ПОКРИТТЯ»
Страхове покриття
Модуль ІІІ Нейрохірургія
Внутрішньочерепна та спинальна хірургія
 будь-яке хірургічне втручання в області головного мозку або будь-яких інших структур порожнини
мозкового черепа
 лікування доброякісних пухлин, які розташовані у спинному мозку (Medulla spinalis)

Модуль ІV Трансплантація
Пересадка кісткового мозку
 означає трансплантацію кісткового мозку чи трансплантацію стовбурових клітин периферичної крові
клітин кісткового мозку Застрахованому від:
 - самого Застрахованого (аутологічна трансплантація кісткового мозку)
 - від живого сумісного донора (алогенна трансплантація кісткового мозку)

Виключення:
 Виключається трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин з використанням пуповинної крові

ПРОГРАМА «ПОВНЕ ПОКРИТТЯ»
Страхове покриття
Пересадка органу від прижиттєвого донора
 хірургічна трансплантація, під час якої Застрахованій особі пересаджують нирку, сегмент печінки,
частину легені, частину підшлункової залози від живого сумісного донора

Процедури, що виключаються в зв'язку з будь-якою трансплантацією
 якщо потреба виникла внаслідок алкогольної хвороби печінки
 всі аутологічні трансплантації

 якщо застрахований є донором по відношенню до третьої особи (не передбачено умовами Договору)
 трансплантація органів та тварин від мертвого донора
 трансплантація органів, що передбачає лікування стовбуровими клітинами
 Трансплантація, організована шляхом купівлі донорських органів
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«МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ. Повне покриття»

ПРОГРАМА «ПОВНЕ ПОКРИТТЯ»
Страхові витрати



витрати та послуги по госпіталізації, в тому числі хірургічне втручання;
лікування в денному стаціонарі чи незалежному центрі по покращенню побутових послуг;



Медичні
витрати











візити лікарів в процесі лікування;
лікування у лікаря - обстеження, лікування, медичний догляд чи
хірургічні операції
медичні та хірургічні послуги, лікувальні процедури та приписи
(анестезія, лабораторні аналізи та інструментальне дослідження
патологій, переливання крові);
лікарські препарати до 30 днів після завершення лікування за
кордоном;
переміщення на машині швидкої допомоги або санітарною авіацією,
якщо необхідно з медичної точки зору;

послуги що надаються прижиттєвому донору в процесі видалення органу чи тканин;
послуги та матеріали, що поставляються для культур кісткового мозку в зв'язку з майбутньою
пересадкою тканинного трансплантата Застрахованої особи.

ПРОГРАМА «ПОВНЕ ПОКРИТТЯ»
Страхові витрати
Проїзд

3 поїздки за кожним захворюванням або медичною процедурою
Транспортування економ-класом для застрахованого та супроводжуючої особи (та
донора), трансфер від дому до аеропорту або з/д станції, а також до готелю чи
лікарні, та назад.

Проживання

В межах загального ліміту за Договором
Витрати на проживання в готелі (3-4 зірки) в країні, де проводиться лікування, для
Застрахованого та супроводжуючої особи (а також донора).

Репатріація

Витрати на репатріацію застрахованої особи та донора у випадку смерті за
межами України в процесі лікування в межах договору страхування.

ПРОГРАМА «ПОВНЕ ПОКРИТТЯ»
Вартість програми

ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ
Категорія

Вік

Платіж

Діти
(з батьками)

0-18 років

100 ЄВРО*

Дорослі

19-64 років

260 ЄВРО*

Дорослі
(тільки при пролонгації)

65-84 років

365 ЄВРО*

* !!!! Зазначена вартість страхування дійсна при оформленні договорів до 30.06.2021

«МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ. Повне покриття»

ВИКЛЮЧЕННЯ

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Обмеження за програмою
НЕ ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ВИТРАТИ НА ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ,
ПРИДБАНІ В УКРАЇНІ:
якщо препарати безкоштовно надаються в рамках системи охорони здоров'я України, або
покриваються будь-яким іншим полісом страхування Застрахованої особи




не відшкодовується вартість застосування лікарського препарату

якщо документи для відшкодування надані більш ніж через 180 днів після придбання
лікарського препарату


ОБМЕЖЕННЯ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЇЗДУ ТА ПРОЖИВАННЯ:
не можна підвищити рівень комфортності організованого проїзду та проживання, навіть за
умови доплати власних коштів


у випадку переносу організованої та сплаченої поїздки за бажанням Застрахованої особи,
та при відсутності медичних на то причин, Застрахована особа повинна виплатити
компенсацію витрат «Further»


МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Обмеження за програмою

НЕ Є СТРАХОВИМИ ВИПАДКАМИ:
витрати, пов'язані із захворюваннями або травмами в результаті війни, військових
(бойових) дій, збройного конфлікту, терористичних актів та інших надзвичайних або
катастрофічних подій


витрати, необхідність яких викликана наслідками алкоголізму, наркоманії та/або
отруєння, спроби здійснення суїциду або заподіяння собі шкоди


витрати, пов'язані с будь-якими захворюваннями і станами, які викликані навмисно
або з умислом, або є наслідками халатності або злочинної необережності або при
скоєнні злочину


МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Виключення за програмою
МЕДИЧНІ ВИКЛЮЧЕННЯ:


попередні стани;



експериментальне лікування;



процедури, необхідні в зв'язку з наявністю СНІДу, ВІЛ чи їх наслідків;

витрати, що виникли під час лікування, обслуговування та забезпечення медичних
приписів по захворюванням, кращим методом лікування, яких є пересадка органів;


будь-яке захворювання, викликане трансплантацією органу, якщо воно не
визначене, як покрите за умовами програми.


МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Виключення за програмою
ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ ЗАХВОРЮВАНЬ / ПРОЦЕДУР:


будь-який рак шкіри, що не є злоякісною меланомою;



будь-яка ішемічна хвороба, лікування якої проводиться іншим методом, окрім шунтування;



Будь-яка пухлина при синдромі набутого імунодефіциту (СНІД);

трансплантація від неживого донора, трансплантація з лікуванням стовбуровими клітинами,
трансплантація з придбанням органу


ЗАГАЛЬНІ ВИКЛЮЧЕННЯ
Витрати, понесені в зв'язку з будь-якими діагностичними процедурами, лікуванням,
обслуговуванням та медичним приписом будь-якого характеру:
в Україні;
в будь-якій країні світу, якщо Застрахована особа проживала за межами України
більш ніж 183 дні, в період 12 місяців до першого звернення за послугою Інша
Медична Думка або не проживала постійно в Україні під час подачі заяви за
страховим випадком.


МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Виключення за програмою
ЗАГАЛЬНІ ВИКЛЮЧЕННЯ
витрати на застосування альтернативної медицини, навіть якщо таке лікування
було призначене лікарем;
послуги по утриманню та догляду вдома;
медичний догляд при церебральному синдромі чи старості;

протези та ортопедичні пристрої (за виключенням протезів молочних залоз и
штучних клапанів серця);
покупка/оренда інвалідних колясок, спеціальних ліжок або іншого медичного
обладнання;
витрати на проїзд та проживання, понесені застрахованою особою чи третьою
особою за порученням застрахованого;
оплата телефонних розмов, особистого перекладача;

СТАТИСТИКА В ЄВРОПІ
ВИПАДКИ В УКРАЇНІ

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Статистика страхових випадків в Європі
СТАТИСТИКА КЛІЄНТІВ В
СЛОВЕНІЇ

266
в 44

КРАЇНИ, В ЯКИХ
ПРОВОДИЛОСЬ ЛІКУВАННЯ

випадків захворювань
застрахованих
випадках проведено зміну
курсу лікування

в 24 випадках змінено діагноз
випадках радикально

в 13 змінено план лікування

Близько 70% Клієнтів проходили лікування в
Німеччині, Іспанії, США

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Випадки лікування пацієнтів з України

Країна лікування

Діагноз

Всього витрати,
євро

Іспанія

Рак матки

118 000

Ізраїль

Рак шлунку

130 000

Ізраїль

Рак бронхів та легенів

311 000

Ізраїль

Рак ротової порожнини

168 000

Німеччина

Рак молочної залози

332 000

Німеччина

Рак яєчника

133 000

НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ
Як працює програма
Повідомлення про страховий випадок

1

•

Клієнт звертається в «АRX» з інформацією про встановлений діагноз, на який розповсюджується
дія програми

•

Гаряча лінія «ARX»: 0 800 30 272 3 - безкоштовно по території України

•

+38 044 272 0 272 - для дзвінків з інших країн;

+38 044 498 03 01 — медичний Асистанс ARX

Медична експертиза

2
3

•

Медичну документацію та матеріали досліджень, отримані від Клієнта, аналізують кращі
профільні експерти світу

•

Клієнт отримує уточнений діагноз та детальний план лікування

Лікування за кордоном
•

Клієнт обирає одну із запропонованих закордонних клінік

•

Further організовує та повністю оплачує лікування, проїзд та проживання із супроводжуючою
особою

Повернення в Україну

4

•

Клієнт отримує повний звіт про лікування та подальші рекомендації

•

За необхідності будуть організовані повторні курси лікування, огляди, придбання медикаментів в
Україні та Follow up Care в Україні

•

Страховий захист продовжує діяти

