ГРУПА КОМПАНІЙ MADANES СТВОРЕНА 45 РОКІВ ТОМУ
п. SHUKI MADANES, ДІЮЧИМ ГОЛОВОЮ ПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

85 000

45

900

2 000 000

страхових подій
на рік

років досвіду

клінік

клієнтів

ІНФРАСТРУКТУРА MADANES

ОПЕРАЦІЙНІ ЦЕНТРИ:
ТЕЛЬ-АВІВ,КИЇВ,
МОСКВА, ВАРШАВА,
БЕРЛІН, СЕУЛ

450 СПЕЦІАЛІСТІВ:
АКТУАРІЇ, ЮРИСТИ, МЕНЕДЖЕРЫ,
СПЕЦІАЛІСТИ З
ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ ТА
СУПРОВОДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ,
ЛІКАРІ

БАГАТОМОВНИЙ КОЛЛ-ЦЕНТР
365/7/24

ЗБОРИ СТРХОВОЇ ПРЕМІЇ ПОНАД
350 МЛН ДОЛАРІВ США
ЩОРІЧНО

ТЕРИТОРІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ –
УВЕСЬ СВІТ

МЕРЕЖА МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ
ПРЯМОГО ДОСТУПУ:
ПОНАД 900 КЛІНІК

СПІВПРАЦЯ ТА АНДЕРРАЙТЕР РИЗИКІВ
GenRe | Berkshire Hathaway Inc. | Swiss Re | Munich Re
Allianz
|
Scor
|
Lloyd`s

КОРЕСПОНДЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО ТОВАРИСТВА
Lloyds Licensed Cover Holder | Worldwide Broker Network

ОФІЦІЙНИЙ КОНСУЛЬТАНТ
Світової Медичної Асоціації
та Фонду Розробки Медичного Страхування в країнах, що розвиваються

ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕСТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ІЗ ВИСОКИМИ РЕЙТИНГАМИ НАДІЙНОСТІ:
 A.M. Best: A++ (Superior);
 Moody's Financial Strength Rating: Aa1;
 Standard & Poor's Claims Paying Ability Rating: AA+
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.

КРИТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ЦИФРАХ

КРИТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
2017 РІК

СЕРЦЕВО-СУДИННІ
ЗАХВОРЮВАННЯ

ОНКОЛОГІЯ

Померли

Померли

18 млн

8,8 млн

людей

людей

ЕПІДЕМІЯ 21 СТОРІЧЧЯ
З усіх критичних захворювань в Світі серед лідерів –
серцево-судинні та онкологічні захворювання.

СЕРЦЕВО СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

СЕРЦЕВО-СУДИННІ
ЗАХВОРЮВАННЯ

ВСІХ ВИПАДКІВ
СМЕРТІ СЕРЕД СЛАБКОЇ СТАТІ

ХВОРОБИ СЕРЦЯ В УКРАЇНІ
ПОМІТНО ПОМОЛОДШАЛИ

30%

До CCЗ схильні не лише
чоловіки, а й жінки і діти

Вдвічі частіше почали
діагностувати CCЗ у осіб віком
від 25 до 35 років

всіх смертей у світі

ОНКОЛОГІЯ

160 000
випадків
раку діагностують в Україні щорічно

30%
осіб помирають в перший рік

ОНКОЛОГІЯ

Кожен 7й чоловік
захворіє раком простати

Кожна 8а жінка
захворіє раком грудей

ВИЖИВАННЯ 5+ РОКІВ
п'ятирічне виживання
онкологія Ізраїль

62%
53%

1991-1995

67%

65%

71%

58%

1996-2000

2006-2010

СМЕРТНІСТЬ ВІД НОВОУТВОРЕНЬ
на 100 000 чоловік

150
145
140

151
142
140

135 Країни СНД

129

122 Німеччина

112
105

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

США
Ізраїль

НОВІТНІ МЕТОДОДИ ЛІКУВАННЯ

ТАРГЕТНА ТЕРАПІЯ –
цільовий вплив тільки на клітини раку, без
нанесення шкоди здоровим структурам
навколо і здоров'ю в цілому. Таргетна
терапія менш шкідлива для нормальних
клітин; вона виключає негативні наслідки
як, наприклад, при хіміотерапії або
променевому впливі.

ІМУНОТЕРАПІЯ –
лікування, методи якого спрямовані на
активізацію прихованих захисних ресурсів,
що дозволяє призупинити утворення
пухлини і поступово знищити все атипові
клітини. Імунотерапія допомагає нашій
імунній системі розпізнати і знищити
ракові клітини

НОВІТНІ МЕТОДОДИ ЛІКУВАННЯ
приклад
36 років

рак молочної залози
2а стадія

2010 рік
Хірургічне видалення пухлини і курс хіміотерапії для
запобігання повторного розвитку хвороби.
ХІМІОТЕРАПІЯ – ЦЕ:
• Втрата волосся
• Погане самопочуття
• Зниження імунітету
• Безпліддя

2018 рік
МАММОПРИНТ – тест, що визначає схильності
пацієнтки до повторного розвитку онкологічного
захворювання і необхідності проведення
хіміотерапії.

60% випадків
- хіміотерапія не потрібна

ПСИХОЛОГІЧНА
ПІДТРИМКА

НАЙКРАЩА
МЕДИЦИНА

ФИНАНСОВИЙ
ЗАХИСТ

В програмі «Доктор ТАС» включений вичерпний перелік послуг,
який дозволить людині, яка захворіла, вирішити не тільки грошові,
а й всі організаційні питання, які мають в такій ситуації особливу важливість.

НАЙКРАЩА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Онкологічні
захворювання

Серцево-судинні
захворювання

Трансплантація
життєво важливих
органів

Нейрохірургічні
захворювання

Реабілітація
(відновлення після тяжких травм і
захворювання головного, спинного
мозку або ортопедичне лікування)

СКЛАДОВІ СЕРВІСУ
Покриваються витрати в Україні та/або за кордоном (в залежності від обраного пакету) на:







Діагностику та лікування;
Проїзд та проживання як Застрахованої особи, так і особи, яка супроводжує до місця лікування;
Оплату медикаментів (оригінальні ліки, не аналоги) під час лікування та реабілітації;
Реконструктивну пластику, в тому числі встановлення імплантів;
Дослідження біоматеріалу в світових центрах;
Репатріацію.

Забезпечується супровід Клієнта протягом усього періоду лікування, включаючи призначення
персонального лікаря-куратора, оформлення віз, бронювання квитків, готелю, послуги перекладу (на
російську мову - усний та/або письмовий), юридична та психологічна допомога.

ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ
ОНКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

від 500 000 гривень

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ
ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЇ
ЗА КОРДОНОМ

60 000 доларів
Приклади вартості лікування - Європа
Хірургічна операція

32 000 $

Хіміотерапія

1000 $* 20 курсів

Радіотерапія

500 $ * 10 курсів

Гормональна терапія

10 000 $

Імунна терапія

20 000 $

Таргетна терапія

20 000 $

ПАКЕТИ СТРАХУВАННЯ
НАЗВА ПАКЕТУ
Страхова сума, євро
Захворювання:
Онкологія (злоякісні утворення)
Операції на серці

ПРОСТИЙ: «УКРАЇНА» ОПТИМАЛЬНИЙ: «УКРАЇНА +»
300 000
500 000
√

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

VIP: «УВЕСЬ СВІТ»
1 000 000

√

√

√

√

Трансплантація (в т.ч. – штучне серце)

√

Нейрохірургія

√

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

Реабілітація, євро
35 000/90 днів

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

Період очікування, днів

90

90

90/180 – трансплантація

√

√

√

Україна

Україна + весь світ, крім США,
Канади та Швейцарії*

Увесь світ, крім США,
Канади та Швейцарії

Лікування хвороб, виявлених в період очікування (за умови, що за таким
захворюванням діагностика та лікування може бути розпочато після завершення періоду
очікування).

Країни лікування та діагностування
Виплата за день госпіталізації, євро
Консьєрж-послуги
Оплата медикаментів
Вік на початок та момент завершення дії Договору
Річний платіж, євро
Строк дії Договору
Валюта Договору страхування

100/12 днів
√
√
0-17
18-64(65)

35

130

100/12 днів
√
√
0-17
18-64 (65)

50

250
1-20 років

євро (по курсу НБУ на день сплати)

100/12 днів
√
√
0-17
18-64(65)

120

500

ОПИС ПОКРИТТІВ
Онкологія








Онкохірургія
Променева терапія
хіміотерапія
Імунотерапія
Гормонотерапія
Таргетна терапія
Трансплантація
кісткового мозку (018)

Кардіохірургія

Нейрохірургія

 АКШ
 Будь-яке хірургічне
 Заміна або лікування
втручання на
одного або декількох
головному мозку або
серцевих клапанів
інших
 Хірургічні операції з
внутрішньочерепних
пластики судин серця
структурах,
 Стентування
 Хірургічні втручання
 Хірургічне лікування
при доброякісних
порушень серцевого
пухлинах спинного
ритму
мозку

Реабілітація
Будь-яка
реабілітаційна
терапія (до 90 днів)
при:
 Захворюваннях і
травмах головного
мозку:
 Захворюваннях і
травмах спинного
мозку і хребта:
 Ортопедичному
лікуванні.

Трансплантація
Трансплантація
органу,
включаючи
пересадку
кісткового мозку

ІНОВАЦІЇ У ЛІКУВАННІ

Biotronic drug stent

GAMMA KNIFE

РЕАБІЛІТАЦІЯ:
ЯКІ ВИТРАТИ
ПОКРИВАЮТЬСЯ?



проживання в реабілітаційному закладі
(харчування, догляд за пацієнтом, медичні огляди,
допомога в реабілітації та фізіотерапія, трудотерапія,
відновлення мовлення та інші послуги з реабілітації);



додаткові медичні перевірки (перевірки з
використанням методів візуалізації, ЕКГ і ЕЕГ);



лікарські засоби в період реабілітації;



підсумковий звіт за результатами реабілітаційної
програми і, при необхідності, подальше спостереження.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Doctor TAS
РЕАБІЛІТАЦІЯ

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.

КОНСЬЄРЖ-ПОСЛУГИ

проїзд: квитки економ класу на всі види транспорту (літак,
поїзд, автобус), в т.ч. 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;
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;
допомога з отримання віз (консульський збір сплачується
Клієнтом самостійно);
дослідження біоматеріалу в світових центрах
(в залежності від пакету страхування);
призначення персонального лікаря-куратора;
план лікування від консиліуму лікарів;

переклад (усний та/або письмовий) на російську мову;
особистий супровід координатора під час медичного
обслуговування;
психологічна та юридична підтримка.
* Якщо застрахована особа – неповнолітня – супроводжуючих може бути двоє

ВИКЛЮЧЕННЯ
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.



Ракові захворювання на тлі вірусу людського імунодефіциту (ВІЛ).



Рак передміхурової залози, який діагностовано гістологічно та який має розмір до T2
N0 M0 (включно).

Для кардіохірургії та нейрохірургії:


Необхідність проведення екстреного лікування.

ВИКЛЮЧЕННЯ
Трансплантація



Будь-яка трансплантація, необхідність
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, що включає в себе лікування
стовбуровими клітинами.

в

якій

виникла

внаслідок

ВИКЛЮЧЕННЯ
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;



Трансплантації кісткового мозку для осіб старше 18 років.

ПРИКЛАДИ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
Якщо лікування в Україні неможливо - територія надання послуг - Весь світ
(за винятком Канади, США та Швейцарії) у відповідності із медичними потребами

ПРИКЛАДИ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ ЗА КОРДОНОМ

МЕРЕЖА КЛІНІК В ИЗРАЇЛІ
Медичний центр Assuta,
Тель-Авів

МЕРЕЖА КЛІНІК В НІМЕЧЧИНІ
Charité – Universtätsmedizin ,
Берлін

МЕРЕЖА КЛІНІК В ІСПАНІЇ
Hospital Universitari Dexeus,
Барселона

МЕРЕЖА КЛІНІК В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ
ASAN Medical Center,
Сеул

Медичний центр Suraski,
Тель-Авів

Vivantes Friedrichshain Hospital,
Берлін

Instituto Oftalmologico Quiron,
Барселона

Severance Hospital,
Сеул

Медичний центр Herclia,
Герцлія

Hellios,
110 клінік в Німеччині

Hospital Quiron,
Барселона

Samsung Medical Center,
Сеул

Медичний центр им. И. Рабина,
Петах Тиква

Universitätsklinikum Freiburg,
Фрайбург

Hospital Quiron San Camilo,
Мадрид

Gangnam Severance Hospital,
Сеул

Академічний медичний центр Sheba,
Тель-Ашомер

Heidelberg University Hospital,
Хайдельберг

Hospital Universitario,
Мадрид

KUIMS Hospital,
Сеул

Медичний центр Rambam,
Хайфа

LMU Munich University Hospital,
Мюніх

Медичний центр Hadassah, Ієрусалим Asklepios Medical Centers,
40 клінік в Німеччині

International St. Mary’s Hospital,
Инчхон
Kyung Hee University Medical Center,
Сеул

ПРИКЛАДИ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ ЗА КОРДОНОМ

ПРИКЛАДИ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ ЗА КОРДОНОМ
«Золотий» стандарт
лікування - все для
комфорту і зручності
пацієнтів:
 палати на рівні хороших готелів,
більшість вікон виходить на парк і
річку
 харчування по різноманітному
меню з можливістю вибору страв,
корисних для здоров'я
 безкоштовні послуги бізнес-центру

 Увесь персонал клініки пройшов
спеціальну підготовку для роботи з
дітьми
 Клініка оформлена яскравими
фарбами і кожне відділення має свій
колір
 Лікування дітей максимально
наближене до звичайного життя
дитини вдома і в школі - активне
спілкування, ігри та розваги,
повноцінний відпочинок тощо
 Корпус з 400 волонтерів: організація
спеціальних заходів, святкування днів
народження і дитячих свят.



Одне з провідних і найбільш інноваційних
міжнародних клінічних об'єднань, найбільше
в Німеччині



Більше 140 клінік, палати на 22 000 пацієнтів,
чисельність медичного персоналу - 44 000
чоловік.



Єдина велика мережа лікарняних закладів
Німеччини, активно веде роботу на
міжнародному рівні. Це сімейне підприємство
знаходиться у власності єдиного власника.



Щорічно клінічного концерну своє здоров'я
довіряє майже два мільйони пацієнтів.

АЛГОРИТМ
ОТРИМАННЯ
СЕРВІСУ

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.

АЛЬТЕРНАТИВНІ РЕШЕННЯ
 Довгий термін очікування
отримання медичних послуг
 Немає можливості вибору
лікаря і ЛПУ
 Низький рівень якості і
сервісу
 Додаткові витрати

Безплатна медицина
ДМС

Самостійна оплата
 Без організації процесу
лікування
 Обмежена фінансова
допомога
 Одноразове відшкодування

Виплатні програми
Інші провайдери

 Не покриває лікування
онкології, «велику» хірургію
 Не покриває вартість
витратних матеріалів

 Серйозні фінансові витрати
 Відсутність контролю процесу
і якості
 Організаційні складності
 Вузьке страхове покриття або
покриття з додатковими
бар'єрами
 Складний процес визнання
випадку страховим

