
ДОКТОР  ТАС
ми робимо кращу медицину доступною



КРИТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ЦИФРАХ



КРИТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
2017 РІК

СЕРЦЕВО-СУДИННІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ

ОНКОЛОГІЯ

Померли

18 млн
людей

Померли

8,8 млн 
людей

ЕПІДЕМІЯ 21 СТОРІЧЧЯ
З усіх критичних захворювань в Світі серед лідерів –

серцево-судинні та онкологічні захворювання. 



СЕРЦЕВО СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

СЕРЦЕВО-СУДИННІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ

ХВОРОБИ СЕРЦЯ В УКРАЇНІ 
ПОМІТНО ПОМОЛОДШАЛИ

30% 
всіх смертей у світі

Вдвічі частіше почали 
діагностувати CCЗ у осіб віком 

від 25 до 35 років 

ВСІХ ВИПАДКІВ 
СМЕРТІ СЕРЕД СЛАБКОЇ СТАТІ

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



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

ОНКОЛОГІЯ





1991-1995 1996-2000 2006-2010

53%

62%
58%

67% 65%
71%

ВИЖИВАННЯ 5+ РОКІВ
п'ятирічне виживання 

онкологія Ізраїль



СМЕРТНІСТЬ ВІД НОВОУТВОРЕНЬ 
на 100 000 чоловік

Країни СНД

Німеччина

США

Ізраїль

150

145

140

122

112

105

135

142

140

129

151

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я



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 всі атипові 
клітини. Імунотерапія допомагає нашій 

імунній системі розпізнати і знищити 
ракові клітини

НОВІТНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ



НОВІТНІ МЕТОДОДИ ЛІКУВАННЯ
приклад

36 років

рак молочної залози

2а стадія

2010 рік 2018 рік

Хірургічне видалення пухлини і курс хіміотерапії для 
запобігання повторного розвитку хвороби.

ХІМІОТЕРАПІЯ – ЦЕ: 
• Втрата волосся
• Погане самопочуття
• Зниження імунітету
• Безпліддя

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

60% випадків 
- хіміотерапія не потрібна



ІНОВАЦІЇ У ЛІКУВАННІ – В ПРОДУКТІ ДОКТОР ТАС

Biotronic drug stent GAMMA KNIFE



Страховий продукт
ДОКТОР  ТАС



В програмі «Доктор ТАС» включений вичерпний перелік послуг,
який дозволить хворій людині вирішити не тільки грошові,

а й всі організаційні питання, які мають в такій ситуації особливу важливість.

НАЙКРАЩА 
МЕДИЦИНА

ПСИХОЛОГІЧНА 
ПІДТРИМКА

ФІНАНСОВИЙ 
ЗАХИСТ



Кардіохірургія Онкологія Нейрохірургія 

Трансплантація 
життєво важливих 

органів 

Реабілітація
(відновлення після тяжких травм і 

захворювання головного, спинного 
мозку або ортопедичне лікування)

НАЙКРАЩА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ



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.

СКЛАДОВІ СЕРВІСУ



ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ

ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ
ОНКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

від 500 000 гривень

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ 
ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЇ 

ЗА КОРДОНОМ

60 000 доларів

Приклади вартості лікування - Європа

32 000 $Хірургічна операція

1000  $* 20 курсівХіміотерапія

500 $ * 10 курсівРадіотерапія

10 000 $Гормональна терапія

20 000 $Імунна терапія

20 000 $Таргетна терапія



ПАКЕТИ/Corporate*

«Україна»

300 000 євро

34 євро

Онкологія
(Злоякісні утворення)

«Україна+»

500 000 євро

167 євро

Онкологія
(Злоякісні утворення)

Кардіохірургія

«Увесь світ»

1 000 000 євро

485 євро

Онкологія
(Злоякісні утворення)

Кардіохірургія
Нейрохірургія
Трансплантація життєво
важливих органів
Реабілітація
(відновлення після важких травм і 
захворювань головного, спинного 
мозку чи ортопедичне лікування)

Страхова сума Вартість (Дорослі) Захворювання

* - вартість для колективу 100 працівників, середній вік 35 років



ПАКЕТИ/Retail

«Україна»

300 000 євро

Онкологія
(Злоякісні утворення)

«Україна+»

500 000 євро

Онкологія
(Злоякісні утворення)

Кардіохірургія

«Увесь світ»

1 000 000 євро

Онкологія
(Злоякісні утворення)

Кардіохірургія
Нейрохірургія
Трансплантація життєво
важливих органів
Реабілітація
(відновлення після важких травм і 
захворювань головного, спинного 
мозку чи ортопедичне лікування)

Страхова сума Вартість (Діти/Дорослі) Захворювання

35 євро 130 євро 50 євро 250 євро 120 євро 500 євро



ОПИС ПОКРИТТІВ

ТрансплантаціяРеабілітаціяНейрохірургіяКардіохірургіяОнкологія

Трансплантація 
органу, 
включаючи 
пересадку 
кісткового мозку

Будь-яка 
реабілітаційна 
терапія (до 90 днів) 
при:
 Захворюваннях і 

травмах головного 
мозку;

 Захворюваннях і 
травмах спинного 
мозку і хребта;

 Ортопедичному 
лікуванні.

 Будь-яке хірургічне 
втручання на 
головному мозку або 
інших 
внутрішньочерепних 
структурах;

 Хірургічні втручання 
при доброякісних 
пухлинах спинного 
мозку

 АКШ
 Заміна або лікування 

одного або декількох 
серцевих клапанів

 Хірургічні операції з 
пластики судин серця

 Стентування
 Хірургічне лікування 

порушень серцевого 
ритму

 Онкохірургія
 Променева терапія
 Хіміотерапія
 Імунотерапія
 Гормонотерапія
 Таргетна терапія
 Трансплантація 

кісткового мозку (0-
18)



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.

КОНСЬЄРЖ-ПОСЛУГИ

* Якщо застрахована особа – неповнолітня – супроводжуючих може бути двоє



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



МЕРЕЖА КЛІНІК В ІЗРАЇЛІ
Медичний центр Assuta, 
Тель-Авів

Медичний центр Suraski,
Тель-Авів

Медичний центр Herclia,
Герцлія

Медичний центр ім. И. Рабина,
Петах Тиква

Академічний медичний центр Sheba,
Тель-Ашомер

Медичний центр Rambam,
Хайфа

Медичний центр Hadassah, Ієрусалим

МЕРЕЖА КЛІНІК В НІМЕЧЧИНІ
Charité – Universtätsmedizin ,
Берлін

Vivantes Friedrichshain Hospital, 
Берлін

Hellios,
110 клінік в Німеччині

Universitätsklinikum Freiburg,
Фрайбург

Heidelberg University Hospital,
Хайдельберг

LMU Munich University Hospital,
Мюнхен

Asklepios Medical Centers, 
40 клінік в Німеччині 

МЕРЕЖА КЛІНІК В ІСПАНІЇ
Hospital Universitari Dexeus,
Барселона

Instituto Oftalmologico Quiron, 
Барселона

Hospital Quiron,
Барселона

Hospital Quiron San Camilo,
Мадрид

Hospital Universitario,
Мадрид 

МЕРЕЖА КЛІНІК В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ
ASAN Medical Center, 
Сеул

Severance Hospital,
Сеул

Samsung Medical Center,
Сеул

Gangnam Severance Hospital,
Сеул

KUIMS Hospital, 
Сеул

International St. Mary’s Hospital, 
Інчхон

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

ПРИКЛАДИ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ ЗА КОРДОНОМ



 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 клінічному 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 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.



Приклад із практики
Madanes

День 1-й День 3-й День 4-й День 5-й День 7-й День 9-й

• О 13:20 отримали повідомлення

від страхової компанії.

• О 13:40 координатор зв’язався

по телефону із Застрахованною.

• Отримали медичні файли від

Застрахованої особи

• Переклад файлів на англійську

мову.

• Надісланий запит в 3 медичних

центра.

• Отримали пропозицію від

медичного центру ім. Х. Шиба і 

Меїр.

• Направили на узгодження

кошторис до Страхової компанії.

• Узгодження кошторису

лікування від Страхової

компанії.

• Робота із Застрахованою по 

координації поїздки і процесу

лікування

• Придбано авіаквитки до Тель-

Авіву, а також заброньовано

готель 4 * поряд з медичним

центром ім. Х. Шиба

• Початок лікування. Щоденна

робота із Застрахованою

особою.



Лікування включало:

16 циклів хіміотерапії + гормонотерапія + хірургія + 

реконструктивна пластика грудей.

Для прийняття тактики лікування залучався консиліум 

провідних медичних фахівців у сфері онкології.

Тривалість лікування - 18 місяців.

Загальна вартість - $: 64 000.

Приклад із практики
Madanes



Приклад із практики
TAS LIFE

День 1-й День 2-й День 3-й День 4-й День 11-й

• 18:45 Клієнт заявляє СК про 

страховий випадок разом з 

документами.

• 19:48 СК повідомляє MADANES 

про страхову подію.

• 15:02 MADANES підтверджує

страхову подію. Проводяться

консультації з вибору клініки. 

Прийнято рішення про 

лікування Клієнта у клініці

«Лісод».

• MADANES зв'язується з 

клієнтом, узгоджуються деталі

поїздки і лікування.

• MADANES організовує приїзд

Застрахованої особи для 

первинної консультації (квитки, 

бронювання готелю, запис на 

прийом і т.д.)

• Застрахована особа 

приїжджає до Клініки і 

розпочинає лікування



Лікування включало:

- повторний (контрольний) патогістолочний аналіз - для 

уточнення діагнозу в медичному центрі в Німеччині

- інструментальне дообстеження (МРТ)

- лікарські консиліуми

- 27 фракцій променевої терапії

Застрахована особа проходить курс реабілітації та  

динамічне спостереження.

Тривалість стаціонарного лікування – 1,5 місяців.

Загальна вартість - €: 12’869.

Приклад із практики
TAS LIFE



1% 
від премій з продажу цієї програми
перераховуються на допомогу
онкохворим діткам!

Бонуси та спеціальні умови від партнерів СК «ТАС» за умови, що 
вони стежать за своїм здоров'ям!

tabletochki.org/ua



85 000 
страхових подій  

на рік

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

45
років досвіду

900
клінік

2 000 000
клієнтів



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.




