
Медицина без меж

Група АХА (Франція) - світовий лідер у сфері страхування та управління активами.
8-й рік поспіль АХА є страховим брендом № 1 у світі. 
У 2016 році АХА була визнана страховою компанією №1 у світі за розміром 
небанківських активів. 
Понад 166 000 співробітників  щодня обслуговують 103 мільйони клієнтів 
у 64 країнах світу.

Як працює «Медицина без меж»?
Повідомлення про випадок 
●  Застрахована особа повідомляє «АХА Страхування» про поставлений 
діагноз, який покривається програмою
●  Телефон гарячої лінії «АХА Страхування»: 0 800 30 272 3 або 272 

Медична експертиза
● Застрахована особа надсилає медичні документи та матеріали 
проведених досліджень для аналізу
● Перевірка поставленого діагнозу командою кращих профільних 
експертів світу
●  Розробка детального плану лікування

Лікування за кордоном
●  Клієнту пропонується вибір з не менше трьох медичних центрів 
з числа найкращих в світі
● Best Doctors повністю організує проїзд та розміщення пацієнта та 
особи, яка його супроводжує
●  Всі витрати оплачені в повному обсязі згідно з програмою лікування

Повернення в Україну
● Після виписки з медичного центру Застрахована особа отримує 
повний звіт про лікування
●  За призначенням будуть організовані повторні курси лікування або 
контрольні огляди за кордоном, будуть відшкодовані витрати на 
придбання в Україні призначених медикаментів
●  Страховий захист за програмою продовжує діяти за умови сплати 
чергового платежу

Ліцензії Держфінпослуг серія АВ № 483276-483295 від 17.09.2009р.

Ваше здоров’я в руках 
найкращих лікарів світу



       5 причин обрати програму 

Чи вірний діагноз? Де я зможу отримати 
найкраще лікування?

Чи зможу я його 
собі дозволити?
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Лікування злоякісних новоутворень
●  будь-яких злоякісних пухлин, включаючи лейкемію, саркому і лімфому (за 
винятком лімфоми шкіри), що характеризуються неконтрольованим ростом, 
розповсюдженням клітин і інвазією тканин
● будь-якого раку in situ, область ураження якого обмежена епітелієм, на 
якому він виник, за умови, що строма і навколишні тканини не були порушені
● будь-яких передракових змін в клітинах, які цитологічно та гістологічно 
класифікуються як дисплазія високого ступеня диференціювання або важка 
дисплазія

Шунтування коронарної артерії
●  проведення хірургічної операції за рекомендацією консультанта-кардіоло-
га для корекції звуження або блокування однієї або більше коронарних 
артерій шляхом установки обхідних трансплантатів

Заміна чи відновлення клапана серця 
● хірургічна операція за рекомендацією консультанта-кардіолога для заміни 
або відновлення одного або більше серцевих клапанів

Нейрохірургічне втручання
●  будь-яке хірургічне втручання в головний мозок, будь-які інші внутрішньо-
черепні структури в зв'язку із захворюваннями
●  лікування доброякісних пухлин, розташованих в спинному мозку

Пересадка органів/тканин від прижиттєвого донора
● хірургічна трансплантація, при якій Застрахованій особі пересаджують 
нирку, сегмент печінки, частину легені, частину підшлункової залози або 
кістковий мозок (аутологічний або алогенний) від живого сумісного донора

Що покривається 

Програма включаєКоли людину спіткає серйозна хвороба, у неї виникає багато запитань:

Програма «Медицина без меж»  

●   53 000 лікарів з 450 спеціалізацій, визнаних найкращими в своїх галузях
●   13 мільйонів клієнтів в 100 країнах
●   Історія успіху компанії Best Doctors (Бостон, США) з 1989 року

?

Необмежений доступ до найкращих в світі лікарів та новітніх методів 
лікування
Медичний консиліум провідних експертів світу для встановлення правильного 
діагнозу
Повна оплата лікування в найкращих медичних центрах за кордоном без 
фінансових обмежень
Персональний супровід під час лікування: лікар-куратор, адміністративний 
координатор та перекладач
Можливість страхування за програмою для всієї родини

1 000 000 євро 
страхова сума на рік
2 000 000 євро 
страхова сума на весь період 
страхування за програмою
50 000 євро 
на придбання ліків в Україні

● Вартість лікування, медикаментів,  
    досліджень в медичному центрі
● Вартість проїзду та проживання 
    для застрахованої особи та особи, що її 
    супроводжує

● Вартість медикаментів, рекомендованих
   для продовження лікування в Україні

Період виключення (очікування) – 180 днів з дати початку дії Договору (не застосовується 
у разі пролонгації Договору та за умови вчасної оплати страхової премії)


