
 

 

Програма страхування 
«МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ» 

 

 

  
Шановний Клієнт, 
 

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» висловлює Вам свою повагу та пропонує актуальний 
страховий сервіс від партнера АТ «Страхова компанія «АХА Страхування» для 

забезпечення надійного захисту Вашого здоров’я та здоров’я Ваших близьких. 

Пропонуємо Вам розглянути умови комплексної програми страхування «Медицина без меж», яка включає організацію та 
оплату лікування ряду критичних захворювань у провідних кініках світу. 

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ: 

 лікування злоякісних новоутворень 

 шунтування коронарної артерії 

 заміна або відновлення клапанів серця 

 нейрохірургічне втручання 

 пересадка органів / тканей від прижиттєвого донора 

 
 

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНЕ СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ: 

1 000 000 євро – страхова сума на рік  

2 000 000 євро – страхова сума на весь період страхування за програмою  

 

В програмі задіяні кращі профільні спеціалісти 
53 000 лікарів по всьому світі за більш ніж 450 спеціалізаціями  

 

ЗА ПРОГРАМОЮ 

НАДАЄТЬСЯ: 

 медична експертиза та уточнення діагнозу, вставленого в Україні  

 складання детального плану лікування провідними фахівцями світу  

 вибір закордонної клініки для лікування 

 повну організацію та оплату лікування за кордоном 

 подальше лікування застрахованого на протязі всього періоду участі в програмі 

ПОКРИВАЮТЬСЯ 

ВИТРАТИ НА: 

 госпіталізацію, операції, медикаменти та лікування в одній з кращих клінік світу 

 проїзд та проживання під час лікування із супроводжуючою особою  

 медикаменти в Україні на курс до 30 днів після завершення лікування за кордоном 

 повторні огляди та курси лікування 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ 

СЕРВІС: 

 адміністративний координатор: візова підтримка, рішення всіх організаційних питань  

 персональний лікар-куратор: рішення всіх питань медичного характеру 

 медичний перекладач під час лікування за кордоном 

 

 

МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТРАХОВАНІ ВСІ ЧЛЕНИ РОДИНИ * 

o Особи від 18 до 64 повних років - річний платіж 300 євро 

o Діти від 1 місяця до 18 років - річний платіж 120 євро 

o Пролонгація договору до 85 років - після 65 років річний платіж 420 євро 

 

5 ПРИЧИН ОБРАТИ ПРОГРАМУ «МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ» 

1. Необмежений доступ до кращих лікарів світу та найновішим методам лікування 

2. Медичний консиліум провідних експертів світу для встановлення вірного діагнозу 

3. Повна оплата лікування в кращих медичних центрах за кордоном без фінансових обмежень 

4. Персональний супровід кожного клієнта під час лікування 

5. Можливість страхування за програмою для всієї родини 
 

Будемо раді бачити Вас серед Клієнтів «АХА Страхування» та сподіваємось на тривалу співпрацю! 
 

* Обов’язкова умова для прийняття на страхування – заповнення Медичної декларації про стан здоров’я 

застрахованої особи 


