ПАСПОРТ ПРОДУКТУ
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Краща медицина світу
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ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
«ДОКТОР ТАС», ПАКЕТ «ЕКОНОМ»
МЕТА ПРОГРАМИ
Організувати сервіс, діагностування, лікування та медикаментозне забезпечення Клієнту.
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
Страхова сума, євро

«ЕКОНОМ»
100 000

Захворювання:
Онкологія (злоякісні утворення)
Період очікування, днів
Франшиза, євро*
Країна лікування та діагностування**

√
180
1 000
Україна

Консьєрж-послуги

√

Оплата медикаментів

√

Вік на початок та момент завершення дії Договору

18-54(55)

Платіж, євро

70\рік
40\півроку
20\квартал

Строк дії Договору

1-20 років

Валюта Договору страхування

євро (по курсу НБУ на день сплати)

УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ ДЛЯ ПАКЕТУ «ЕКОНОМ»
(повинні виконуватися мінімум 2 з наступних умов):
1. Лікування не може бути організовано в Україні, проте має бути проведено негайно, оскільки пацієнт знаходиться під
загрозою смерті.
2. Лікування не може бути проведено в Україні, оскільки відсутнє замісне лікування.
3. Досвід та ноу-хау за даним захворюванням за кордоном набагато більший, ніж в Україні.
4. У випадку не проведення вчасного лікування пацієнт може втратити працездатність на 80% (отримати статус людини з
інвалідністю).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!**
Якщо в Україні немає приватного лікування для конкретного виду раку, то лікування буде проведено за кордоном
(враховуючи умови пунктів 1-4 викладених вище).

ОПЛАТА ЛІКІВ (в межах страхової суми)
■■ Під час перебування в медичному закладі.
■■ Оплата медикаментів після повернення до місця проживання - лише оригінальні ліки (не аналоги).
Імплантація, необхідна в цілях реконструктивного лікування, включаючи вартість імплантатів на суму не більше еквіваленту
15 000 євро на рік на один страховий випадок.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Страхова сума поновлюється кожного року.
* Лікування на території України та за кордоном відбувається після оплати Застрахованою особою, безпосередньо лікувальному
закладу, першої 1 000 євро.

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.
ОСНОВНІ ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ:
Для онкозахворювань:
■■ Хронічна лімфоцитарна лейкемія (C.L.L).
■■ Злоякісна меланома класу А1 (1 мм).
■■ Пухлини, що діагностовані як злоякісні зміни Carcinoma in situ, 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)
КОНСЬЄРЖ-ПОСЛУГИ
1. Призначення персонального лікаря-куратора.
2. План лікування від консиліуму лікарів.
3. Особистий супровід координатора під час медичного обслуговування.
4. Психологічна та юридична підтримка.

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
Крок 1
Одразу, як стало відомо, Клієнт повідомляє про встановлений діагноз СК «ТАС» за номером 0 800 500 117 або
на Viber 067 163 17 37, або на електронну пошту sktas1@taslife.com.ua
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 до 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»!

