
Кожна жінка унікальна.
У сучасному світі жінка бере на себе все більшу відповідальність, 
змінюючи цей світ своєю мудрістю, незалежністю і професійністю. 
Жіночі потреби дуже сильно відрізняються від чоловічих, і тому їм 
потрібен особливий захист. Наша мета зробити все можливе, щоб Ви 
були впевнені в тому, що у Вашому житті все добре сплановано, і 
будь-які можливі прикрощі не завадять досягати своєї мрії, щоб Ви 
насолоджувались своїм життям повною мірою і з душевним спокоєм. 
Ми пропонуємо прийняти мудре рішення сьогодні, щоб заздалегідь 
бути готовою до будь-якої невизначеності.

Програма страхування на 
випадок критичного 
захворювання жіночого 
органу

Приватне акціонерне товариство "МетЛайф"
вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032, Україна
Ліцензія Нацкомфінпослуг № АЕ 284405 від 13.03.2014 р. (переоформленa)
Гаряча лінія (Пн.-Пт.): 0 800 305 301 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) та (044) 494-13-43 
/працює цілодобове автоматизоване голосове меню (IVR),
за допомогою якого можна отримати відповіді на найчастіші запитання/

Страховий захист виключно для жінок
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Сьогодні онкологія є 
смертельною хворобою №2 в 
світі, яка не залишає осторонь ані 
дорослих, ані дітей. За останні 20 
років світова статистика показує 
значний показник зростання 
онкологічних захворювань*.

Ситуація в Україні є ще гіршою за 
світову – негативний вплив на 

Забруднена екологія, динамічний 
ритм життя – все це змушує 
турбуватися про власне здоров'я, 

бо жінка залишається 
найвразливішою та 
найнезахищенішою.

Щорічне обстеження та мамографія

Грудне вигодовування

Правильне харчування

Спорт

Знання щодо перших симптомів 
онкології

Тютюн

Алкоголь

Зайва вага

Погана екологія

Використання 
токсичних речовин

здоров’я нашої нації мають 
наслідки Чорнобильської 
катастрофи, тому кількість людей 
з діагнозом «РАК» зростає. Жінки 
в сучасному світі мало чим 
поступаються чоловікам, але 
незважаючи на це, «слабка» стать 
більше схильна до різних 
захворювань. 

Реалії сучасності в цифрах. 
Онкологія – вбивця 21 століття

Чинники впливу:

Структура захворюваності та смертності ЖІНОК 
від Злоякісних Новоутворень в Україні

Структура захворюваності ЖІНОК 
на Злоякісні Новоутворення в Україні

Новоутворення діагностують у 1 з 4 жінок 
Кожна 8 жінка ризикує захворіти на онкологію молочних залоз
Ймовірність діагностування ризику захворювання зростає 
після досягнення жінкою 40 років
7 з 10 жінок віком від 40 років, які померли від онкології 
жіночих органів, не проходили щорічні обстеження

Рак молочних залоз посідає 1-ше
місце серед онкологічних 
захворювань у жінок (15% від усіх 
жіночих захворювань), друге 
місце посідає рак матки.

95 % злоякісних новоутворень 
можна повністю вилікувати у разі 
раннього діагностування та 
правильно підібраного лікування.
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40% від усіх діагностованих злоякісних новоутворень складають 
новоутворення жіночих органів
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МетЛайф розуміє Ваші потреби на різних етапах 
життя, тому розробив спеціальну програму для 
жінок – ефективний і доступний засіб захисту у 
різних непередбачуваних ситуаціях. 

Унікальна програма страхування створена для 
захисту жінок на випадок діагностування 
онкологічних захворювань жіночих органів. З її 
допомогою Ви можете розраховувати на своєчасне 
отримання страхової виплати, і як наслідок – на 
повне одужання.

Можливо, компанія МетЛайф не збудує Вашу мрію, не зробить Вас тим, 
ким Ви хотіли би бути в очах інших людей, але ми можемо надати Вам 
впевненість у тому, без чого не може починатися жодний розділ Вашої книги 
під назвою «Життя». 

Повне обстеження 
(в тому числі кт/мрт)

Хірургічне втручання

Радіотерапія 

Хіміотерапія

10 000 гривень

10 000 – 150 000 гривень

130 000 – 150 000 гривень за курс

10 000 – 15 000 гривень за курс

Середня вартість лікування жіночої онкології в Україні

У період з 2002 по 2018 рік МетЛайф вже 
здійснила своїм клієнтам близько 200 страхових 
виплат загальною сумою більше 20 млн. грн. 
за програмами, що включають ризик онкології.

2 кави на місяць або майже 30% вартості брендових парфумів 

Середня вартість такого захисту на рік:

• Умови індивідуально підбираються відповідно до віку жінки (з 18 до 60 
років)

• Діє по всьому світу 365 днів на рік, 24 години на добу, 7 днів на тиждень
• Гнучкий підхід у виборі лікарняного закладу на власний розсуд жінки
• Простий механізм компенсації матеріальних витрат на лікування 

Що таке «Програма страхування на випадок 
критичного захворювання жіночого органу»

Чому ми пропонуємо це саме Вам? 

Виплати за програмою:

Переваги:

Кожні 120 секунд у світі 
у однієї жінки діагностують онко

За фактом встановлення 
діагнозу раку жіночого 
органу

до 

1 250 000
гривень одноразово

Щомісячна виплата 
протягом року

до 

12 500
гривень на рік

Виплата за 
перебування на 
стаціонарі

до 

1 250
гривень на рік

Близько

200
виплат

Більше

20
млн. грн.

120 секунд 

Всього за лікування 160 000 – 325 000 гривень
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виплат загальною сумою більше 34 млн. грн. за 
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діагнозу раку жіночого 
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• умови індивідуально підібрані відповідно до віку жінки (з 18 до 60 років)
• фіксована вартість з 30% знижкою на весь термін дії програми
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В середині 2020 року під час 
звичайного медичного огляду у 
клієнта виявляють злоякісну 
пухлину матки, що потребувала 
швидкого оперативного 
втручання. Софію було 
прооперовано, стаціонарне 
лікування склало 12 днів. Також 
протягом трьох місяців Софія 
отримувала хіміотерапію, що 

потребувала знаходження в 
стаціонарі по 3 доби кожного 
разу. Протягом цього періоду 
витрати на лікування та лікарські 
препарати склали 120 000 тис. 
грн. Завдяки тому, що дівчина 
потурбувалась про себе 
завчасно, придбавши поліс, 
протягом року МетЛайф здійснив 
наступні виплати:

Примітка:
* Наведений вище приклад надано
лише для ілюстративних цілей. Всі

умови програми викладено в 
Правилах програм страхування 

компанії МетЛайф.

благодійній організації, розуміла, 
яке це горе не мати грошей на 
лікування, тому без вагань 
додала програму МетЛайф, 
додатково сплативши за своїм 
полісом 862 грн. та отримала 
такий захист:

Цінність здоров’я якнайкраще 
може зрозуміти та людина, яка 
його втратила, можливо навіть 
назавжди. В одну секунду діагноз 
лікаря може зруйнувати будь-яку 
з Ваших мрій: успішність поволі 
перетворюється в невдачу, 
впливовість – в залежність від 
обставин, сила – у слабкість. І до
сьогодні Вам здавалося, що 
близькі люди можуть захистити 
Вас від усього….усього, окрім 
діагнозу «РАК»…

МетЛайф завжди буде поруч 
упродовж усього життєвого 
шляху, на всіх закутках та 
поворотах, ми завжди будемо 
піклуватись про вас, щоб Ви 
залишались спокійною та 
впевненою у собі жінкою. 

З реальною історією страхової 
виплати за програмою 
Діагностування критичного 
захворювання жіночого органу 
та історіями наших клієнтів, Ви 
можете ознайомитись на сайті 
компанії МетЛайф Україна: 
www.metlife.ua.

Можлива історія з життя
У 2019 році МетЛайф  клієнтка 
придбала додатково програму 
страхування на випадок 
критичного захворювання 
жіночого органу. Клієнтка 
компанії, 26 річна Софія, 
працюючи в 

Невигадані історії з життя 

Завчасно подбайте 
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У 2019 році МетЛайф 
запропонувала придбати своїм 
клієнткам додатково програму 
страхування на випадок 
критичного захворювання 
жіночого органу з постійною 
знижкою 30%. Клієнтка компанії, 
26 річна Софія, працюючи в 
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пухлину матки, що потребувала 
швидкого оперативного 
втручання. Софію було 
прооперовано, стаціонарне 
лікування склало 12 днів. Також 
протягом трьох місяців Софія 
отримувала хіміотерапію, що 

потребувала знаходження в 
стаціонарі по 3 доби кожного 
разу. Протягом цього періоду 
витрати на лікування та лікарські 
препарати склали 120 000 тис. 
грн. Завдяки тому, що дівчина 
потурбувалась про себе 
завчасно, придбавши поліс, 
протягом року МетЛайф здійснив 
наступні виплати:

Примітка:
*Наведений вище приклад надано 
лише для ілюстративних цілей. Всі 

умови програми викладено в 
Правилах програм страхування 

компанії МетЛайф.

благодійній організації, розуміла, 
яке це горе не мати грошей на 
лікування, тому без вагань 
скористалась пропозицією 
МетЛайф. Дівчина додатково 
сплатила за своїм полісом
550 грн. та отримала 
такий захист:

Цінність здоров’я якнайкраще 
може зрозуміти та людина, яка 
його втратила, можливо навіть 
назавжди. В одну секунду діагноз 
лікаря може зруйнувати будь-яку 
з Ваших мрій: успішність поволі 
перетворюється в невдачу, 
впливовість – в залежність від 
обставин, сила – у слабкість. І до 
сьогодні Вам здавалося, що 
близькі люди можуть захистити 
Вас від усього….усього, окрім 
діагнозу «РАК»…

МетЛайф завжди буде поруч 
упродовж усього життєвого 
шляху, на всіх закутках та 
поворотах, ми завжди будемо 
піклуватись про вас, щоб Ви 
залишались спокійною та 
впевненою у собі жінкою. 

З реальною історією страхової 
виплати за програмою 
Діагностування критичного 
захворювання жіночого органу 
та історіями наших клієнтів, Ви 
можете ознайомитись на сайті 
компанії МетЛайф Україна: 
www.metlife.ua.
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У сучасному світі жінка бере на себе все більшу відповідальність, 
змінюючи цей світ своєю мудрістю, незалежністю і професійністю. 
Жіночі потреби дуже сильно відрізняються від чоловічих, і тому їм 
потрібен особливий захист. Наша мета зробити все можливе, щоб Ви 
були впевнені в тому, що у Вашому житті все добре сплановано, і 
будь-які можливі прикрощі не завадять досягати своєї мрії, щоб Ви 
насолоджувались своїм життям повною мірою і з душевним спокоєм. 
Ми пропонуємо прийняти мудре рішення сьогодні, щоб заздалегідь 
бути готовою до будь-якої невизначеності.

Кожна жінка унікальна.

Програма страхування на 
випадок критичного 
захворювання жіночого 
органу

Приватне акціонерне товариство "МетЛайф"
вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032, Україна
Ліцензія Нацкомфінпослуг № АЕ 284405 від 13.03.2014 р. (переоформленa)
Гаряча лінія (Пн.-Пт.): 0 800 305 301 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) та (044) 494-13-43 
/працює цілодобове автоматизоване голосове меню (IVR),
за допомогою якого можна отримати відповіді на найчастіші запитання/

Постійна знижка 30%

Страховий захист виключно для жінок

Cайт: www.metlife.ua | E-mail: office@metlife.ua | Facebook: www.facebook.com/metlife.ua




