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ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
«ДОКТОР ТАС»

  МЕТА ПРОГРАМИ
  У разі діагностування критичних захворювань, отримати лікування в кращих клініках України та світу.

  ПАРТНЕРИ СК «ТАС» 

MADANES ADVANCED HEALTHCARE SERVICES LTD - заснована в 1972 році в Ізраїлі, спеціалізується на 
адмініструванні медичних послуг та створенні медичних програм для Клієнтів найбільших страховиків по 
всьому світу. Є офіційним консультантом Всесвітньої Медичної Асоціації та кореспондентом професійного 
співтовариства: WBN - Worldwide Broker Network, Lloyds Licensed Cover Holder. Обслуговує понад 2 млн 
Клієнтів по всьому світу та має доступ більше ніж до 900 медичних закладів у Європі, Азії та фахівців із 
світовим ім’ям.

Gen Re – одна з найбільших міжнародних перестрахових компаній із високими рейтингами надійності. 
Почала свою діяльність у 1846 році. Головний офіс знаходиться у місті Кельн, Німеччина. Капітал компанії 
становить 13 млрд дол США, 6 млрд дол  США - премії Перестраховика.

  УМОВИ ПРОГРАМИ

Учасники Договору страхування (резиденти, фізичні/юридичні особи).

НАЗВА ПАКЕТУ Простий: «Україна» Оптимальний: 
«Україна +»* VIP:  «Увесь світ»

Страхова сума, євро 300 000 500 000 1 000 000

Захворювання:

Онкологія (злоякісні утворення) √ √ √

Трансплантація кісткового мозку (для дітей з 
онкологією) √ √ √

Кардіохірургія
Шунтування коронарних артерій, заміна або 
лікування одного або декількох серцевих клапанів, 
в т.ч. хірургічні операції з пластики судин серця, 
стентування, хірургічне лікування порушень серцевого 
ритму

- √ √

Трансплантація життєво важливих органів - - √

Нейрохірургія
Будь-яке хірургічне втручання на головному мозку 
або інших внутрішньочерепних структурах, а також 
хірургічні втручання при доброякісних пухлинах 
спинного мозку

- - √

Реабілітація, євро
Відновлення після тяжких травм і захворювання 
головного, спинного мозку або ортопедичне лікування

- - 35 000/90 днів

Період очікування, днів 90 90 90/180 – трансплантація

Країни лікування та діагностування** Україна
Україна + весь світ, 
крім США, Канади 

та Швейцарії

Увесь світ, крім США, 
Канади та Швейцарії

Виплата за день госпіталізації, євро 100/12 днів 100/12 днів 100/12 днів

Консьєрж-послуги √ √ √

Оплата медикаментів (оригінальні ліки) √ √ √

Вік на початок та момент завершення дії 
Договору 0-17 18-64(65) 0-17 18-64(65) 0-17 18-64(65)

Річний платіж, євро 35 130 50 250 120 500

Строк дії Договору 1-20 років

Валюта Договору страхування євро (по курсу НБУ на день сплати) 
 
* Клієнт матиме можливість залишитись на лікуванні за кордоном, сплативши перші 5 000 євро самостійно (франшиза, стосується лише 
онкозахворювань).
** У разі неможливості лікування конкретного виду раку в Україні, лікування проводиться за кордоном.



   КОНСЬЄРЖ-ПОСЛУГИ 

1. Витрати на:
 ■ проїзд: квитки економ класу на всі види транспорту (літак, поїзд, автобус), в тому числі зустріч в аеропорту або вокзалі та 

перевезення машиною швидкої допомоги (за медичної необхідності) або на таксі до готелю або в медичну установу – для 
2 осіб; якщо Застрахована особа – неповнолітня, в такому випадку супроводжуючих може бути двоє;

 ■ проживання: готель 3-4 зірки, включаючи сніданок; 
        Тривалість проживання – 10 днів + 8 днів (після хірургічного втручання) при кожному в’їзді до країни лікування або в Україні.

2. Допомога з отримання віз (консульський збір сплачується Клієнтом самостійно).
3. Дослідження біоматеріалу в світових центрах (в залежності від пакету страхування).
4. Призначення персонального лікаря-куратора.
5. План лікування від консиліуму лікарів.
6. Переклад (усний та/або письмовий) на російську мову. 
7. Особистий супровід координатора під час медичного обслуговування. 
8. Психологічна та юридична підтримка.

   ФОРМА ВИПЛАТИ

У розмірі фактично понесених витрат, що не перевищують розміру встановленої страхової суми протягом страхового року.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Ліміти поновлюються кожного року.

 СУБЛІМІТИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦІЇ:

1. Пошук органу, зберігання та транспортування до місця, де буде проведено  трансплантацію – 25 000 євро.
2. Оплата проїзду Застрахованої та супроводжуючої осіб  – 5 000 євро.
3. Витрати на спеціалізоване медичне перевезення – 25 000 євро.
4. Витрати на проживання Застрахованої та супроводжуючої осіб – 55 000 євро.
5. Витрати на відрядження лікаря-фахівця в країну проживання Застрахованої особи для виконання трансплантації для 

одного страхового випадку за умови, що ліміт такої поїздки не перевищує 120 000 євро. 
6. У випадку пересадки від живого донора – оплата супутніх витрат (проїзд, поселення, діагностика, підготовка до операції, 

медичний догляд) – 55 000 євро. 
7. Передбачено до 5 трансплантацій протягом дії Договору.

Імплантація, необхідна в цілях реконструктивного лікування, включаючи вартість імплантатів на суму не більше еквіваленту                
15 000 євро на рік на один страховий випадок – включено покриття до складу усіх пакетів.

  РЕАБІЛІТАЦІЯ

Покривається програма реабілітації у таких випадках:

Захворювання і травми головного мозку:
 ■ геморагічний або ішемічний інсульт;
 ■ резекція внутрішньочерепної пухлини;
 ■ енцефаліт, менінгіт;
 ■ аноксичне ураження головного мозку.

Захворювання і травми спинного мозку та хребта:
 ■ пошкодження спинного мозку в результаті травми, пухлини, інфекції або захворювання судин;
 ■ захворювання та травми хребта.

Ортопедичне лікування:
 ■ ампутація кінцівки;
 ■ операція у зв’язку з пухлиною кістки;
 ■ операція у зв’язку зі складним переломом.

Тривалість - не більше 90 днів в межах вищевказаного ліміту.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
За страховим покриттям «Реабілітація» не покриваються витрати на трансфер та проживання  та для Супроводжуючої особи для 
повнолітніх Застрахованих осіб. Для неповнолітніх Застрахованих осіб за цим випадком передбачено покриття для 1 (однієї) 
Супроводжуючої особи. 

Ліміт – 3 000 євро, максимальна кількість днів – 15.

 РЕПАТРІАЦІЯ

Витрати на репатріацію тіла Застрахованої особи в разі втрати життя під час проведення діагностики та/або лікування за 
межами України – в межах ліміту 5 000 євро. Включено до всіх пакетів.



 ОСНОВНІ ВИКЛЮЧЕННЯ З ЗАХВОРЮВАНЬ ТА МЕДИЧНИХ ПРОЦЕДУР:

Для онкозахворювань:
 ■ Хронічна лімфоцитозна лейкемія (C.L.L).
 ■ Рак шкіри, крім меланоми.
 ■ Пухлини, що діагностовані як злоякісні зміни Carcinomainsitu, включаючи дисплазію шийки матки або пухлини, 

гістологічно діагностовані як передракові.  
 ■ Рак передміхурової залози, який діагностовано гістологічно як такий, що є до T2 N0 M0 (включно) за класифікацією TNM 

(T - первинність пухлини, N - наявність метастазів в лімфатичні вузли, M - віддалені метастази)

Для кардіохірургії та нейрохірургії:
 ■ Необхідність проведення екстреного лікування.

Для трансплантації:
 ■ Будь-яка трансплантація, необхідність в якій виникла внаслідок алкогольної хвороби печінки;
 ■ Будь-яка аутологічна трансплантація (коли Застрахована особа є донором сама для себе, за виключенням 

трансплантації кісткового мозку);
 ■ Будь-яка трансплантація, коли Застрахована особа є донором по відношенню до третьої особи;
 ■ Будь-яка трансплантація органів від мертвого донора;
 ■ Будь-яка трансплантація органів, що включає в себе лікування стовбуровими клітинами;
 ■ Трансплантація, здійснена шляхом покупки донорських органів.

Реабілітація:
 ■ Вроджені порушення нормального розвитку головного мозку і черепної коробки;
 ■ Вроджені вади розвитку спинного мозку і хребта;
 ■ Медичні та інші послуги, які виконуються в естетичних та/або косметичних цілях;
 ■ Всі форми ураження серцевих клапанів в результаті ендокардиту, викликаного венеричними захворюваннями 

(інфекціями, що передаються переважно статевим шляхом);
 ■ Родові травми та/або вроджені вади розвитку.

  АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

Крок 1
Одразу, як стало відомо, Клієнт повідомляє про встановлений діагноз СК «ТАС» за номером 0 800 500 117 

Крок 2
Протягом 24 годин після звернення отримує від СК «ТАС» інформацію щодо  переліку необхідних документів

Крок 3
СК «ТАС» приймає рішення впродовж 2-х роб. днів щодо визнання випадку страховим та передає інформацію на MADANES.

Крок 4 
Протягом 3-х роб. днів MADANES погоджує рішення СК «ТАС» та, за необхідності, може звернутися за додатковими документами 
до Клієнта (+2 роб. дні).

Крок 5
MADANES організовує діагностику та лікування Клієнта, погоджує з ним усі деталі. 

Процес організації діагностики та лікування займає до 14 робочих днів.

    ДОДАТКОВІ БОНУСИ:

 ■ Підключення до програми лояльності MAXI CARD.
 ■ Повернення до 10% від страхового внеску (на другу річницю дії Договору) за програмою на бонусний рахунок MAXI CARD 

Клієнта, за умови, що він стежив за своїм здоров’ям, займався спортом та користувався пропозиціями партнерів коаліції 
у цих сферах бізнесу. 

 ■ Отримання спеціальних умов та знижок у партнерів СК «ТАС» у сфері «Здоров’я».
 ■ Детальний перелік на сайті компанії у розділі «Програми лояльності». 

  СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА:

             1% від премій з продажу цієї програми буде перераховано на допомогу онкохворим діткам.

ОТРИМУЙТЕ МАКСИМУМ ПЕРЕВАГ 
ВІД СПІВПРАЦІ ІЗ СК «ТАС»!


