
«Медицина без меж» необхідна кожному!

Прорив у медичному страхуванні!

Безкоштовне лікування критичних захворювань
у кращих клініках по всьому світу!



     АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ:

Протягом життя кожен четвертий чоловік і кожна п'ята жінка може захворіти на рак. 
Рак – причина більш, ніж 15 % усіх смертей.   

У світи реєструється 4 мільйони нових випадків онкозахворювань щороку.

В Україні щороку виявляються більше 160 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень,
майже 90 тисяч жителів України помирають від раку.  35% померлих – працездатні особи,
до 2020 року кількість вперше захворілих раком в Україні може зрости до 200 000.

Клієнти в усьому світі обирають «Медицину без меж» за перевірені результати: 
20% змінених діагнозів, 35% змінених лікувань, 38% операцій, яких вдалося уникнути, 
95% учасників програми надзвичайно задоволені послугами.

Виживання онкологічних хворих за кордоном становить 92%, проте лікування є дуже
коштовним та доволі часто недоступне для пересічного українця.

Міжнародна програма «Медицина без меж» відкриває кожному доступ до кращих лікарів 
та сучасних методик лікування найскладніших захворювань!

Просимо Вас приділити 5 хвилин свого часу питанням здоров’я себе та близьких!



     МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ:

BestDoctors створено у 1989 році професорами Гарвардської медичної школи.
Головний офіс знаходиться в місті Бостон, Сполучені Штати Америки.

Мережа лікарів по всьому світу налічує більше 53 000 кращих фахівців у 430 
спеціалізаціях у 40 країнах світу. BestDoctors здійснює медичний супровід програми.

Partner Re входить до десятки кращих перестраховиків 
у світі та забезпечує фінансову підтримку програми.

Активи перевищують 20 мільярдів доларів США.

Головний офіс знаходиться в місті Цюріх, Швейцарія.

Світове визнання BestDoctors:



     Які випадки покриває програма?

лікування новоутворень (онкології)

шунтування коронарної артерії

заміна чи відновлення серцевого клапану

нейрохірургічне втручання

пересадка органів від донора

     Які ліміти на лікування?

до 2 мільйонів євро впродовж всього життя, 

до 1 мільйону євро за один рік дії програми.



     Які витрати оплатить страховка?

діагностичні дослідження за кордоном

перебування в стаціонарі

медикаментозне забезпечення

вартість авіа-квитків, таксі, проживання

продовження медикаментозного лікування

в Україні у ліміті до 50 000 євро

     Де буде відбуватися лікування?

в залежності від обраної програми, на вибір клієнту

надається три клініки по всьому світу в т.ч. США



     Як отримати медичну програму?

застраховані можуть бути особи у віці до 64 років

з правом продовження програми до 85 років

період очікування - 180 днів в перший рік*

заповнити позитивно медичну декларацію

внести страховий платіж за перший рік

отримати страховий сертифікат на перший рік

в подальшому, за умови своєчасної оплати 

платежів на нові періоди - договір діє безперервно

У період очікування страховик не несе відповідальності за виявленні захворювання!
Враховується лише перший рік, за умови вчасних оплат за наступні роки
дії програми - період очікування на другий і наступні роки відсутній.



     Додаткові пільги для колективів:

10% знижки для колективів від 25 осіб

20% знижки для колективів від 100 осіб

індивідуальні умови для колективів від 500 осіб

для колективів від 25 осіб відсутня необхідність 

заповнення медичної декларації

для колективів від 25 осіб період очікування

зменшено вдвічі до 90 днів

     Додаткові пільги для родин:

при страхуванні обох батьків та двох дітей - третя і 

кожна наступна дитина є застрахованою за 0 євро



* - Тільки для програми «Онкологія». Не покривається рак «in situ» (“на місці”), 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.

Програми та їх наповнення: «Онкологія» «Базова» «Розширена»

         Вікова категорія клієнтів (повних років)   0-18   19-64   65-85| |   0-18   19-64   65-85| |   0-18   19-64    65-85| |

         Страховий платіж за один рік у євро (€)     50        150       200  | |    100      250      300   | |    120      300      400 | |

         Сума страхового захисту на все життя (€) 1 000 000 1 000 000 2 000 000

         Сума страхового захисту на один рік (€) 500 000 500 000 1 000 000

         Лікування раку              + + +

         Шунтування коронарнтої артерії + +

         Заміна чи відновлення клапану серця + +

         Нейрохірургічне втручання +

         Пересадка органів від донора +

         Оплата обстежень та аналізів в Україні 200 €

         Витрати на авіа-квитки та таксі 10 000 € 10 000 € без ліміту

         Витрати на проживання в готелях 3/4 10 000 € 12 000 € без ліміту

         Оплата медикаментів після повернення 50 000 €  

         Щоденна виплата за день госпіталізації 100 €  / день

         Країни де відбуватиметься лікування
весь світ, окрім  
України та США

весь світ,
окрім України

весь світ,
окрім України

         Призначення персонального лікаря-куратора + + +

         Дослідження біоматеріалу в світових центрах + + +

         План лікування від консиліуму лікарів + + +

         Розстрочка раз на півроку або щоквартально + + +

  з деякими
обмеженнями *



ми сьогодні

вже завтра

08292, Киевская область, г. Буча, бульвар Богдана Хмельницкого, 6/260
(044) 221-48-07

(097) 057-61-41                       www.bcp.org.ua

Дякуємо Вам за приділений час! 

клієнтів задоволені
контакт-центром

статутний фонд
100% гарантія

мільйонів

клієнтів отримують
відповідь за 15 секунд

компанія #1 за швидкістю виплат
та зручністю їх отримання

компанія, якій довіряють та 
рекомендують друзям

національний страховик
з мережею офісів по країні

Ролік про «Медицину без меж» 
Відео-відгук реального пацієнта



вже мають програму «Медицина без меж»!
40 мільйонів клієнтів

Подбайте про найдорожче!


