
Zapłodnienie in vitro z możliwością 
otrzymania zwrotu do 100% kosztów,  

jeżeli leczenie nie zakończy się  
urodzeniem dziecka



Program zapłodnienia in vitro z możliwością  
otrzymania zwrotu kosztów 

Proces zapłodnienia in vitro może być stresujący zarówno 
pod względem emocjonalnym, jak i finansowym. Access 
Fertility pomoże Ci wyeliminować niepewność związaną z 
zapłodnieniem in vitro, oferując zryczałtowaną cenę za leczenie i 
gwarancję zwrotu kosztów.

Programy zapłodnienia in vitro z możliwością otrzymania zwrotu 
kosztów oferowane przez Access Fertility obejmują maksymalnie 
trzy cykle zapłodnienia in vitro, z dodatkowym zabezpieczeniem 
w postaci zwrotu do 100% kosztów, jeżeli leczenie nie zakończy 
się urodzeniem dziecka.

Zapłodnienie 
in vitro bez 
niepewności

Nasz program Multi-Cycle (obejmujący dwa cykle zapłodnienia in 
vitro) nie pozwala na otrzymanie zwrotu kosztów, ale jego cena jest 
znacznie niższa niż standardowe koszty zapłodnienia in vitro.

Realizacja wielu cykli pozwala nam oferować nasze programy 
leczenia w znacznie niższej cenie niż w przypadku standardowych 
opcji zapłodnienia in vitro opłacanych na bieżąco.

Dzięki programom leczenia dostępnym w Access Fertility możesz 
mieć pewność, że rozpoczynając procedurę zapłodnienia in vitro, 
działasz według ustalonego planu w ramach zryczałtowanej ceny.
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Program zapłodnienia in vitro z możliwością  
otrzymania zwrotu kosztów 

   Zwrot nawet 100% kosztów, jeżeli leczenie nie zakończy się urodzeniem dziecka 
   Maksymalnie 3 cykle zapłodnienia IVF/ICSI z zastosowaniem świeżych zarodków
   Gwarancja przeprowadzenia wszystkich transferów zamrożonych  

zarodków w ramach jednej opłaty 
   Zryczałtowane, obniżone opłaty, które pozwolą Ci zaoszczędzić 1/3 kosztów 
   Przeznaczone dla kobiet poniżej 40. roku życia, które korzystają ze swoich 

własnych komórek jajowych 
   Kwalifikacja zależy od wyniku weryfikacji medycznej

Program zapłodnienia in vitro Multi-Cycle 

   Zryczałtowane, obniżone opłaty, które pozwolą Ci zaoszczędzić 1⁄3 kosztów 
   Maksymalnie 2 cykle zapłodnienia IVF/ICSI z zastosowaniem świeżych zarodków 
   Gwarancja przeprowadzenia wszystkich transferów zamrożonych zarodków  

w ramach jednej opłaty  
   Przeznaczone dla kobiet poniżej 45. roku życia, które korzystają ze swoich własnych 

komórek jajowych 
   Kwalifikacja do Programu nie wymaga weryfikacji medycznej
   Brak możliwości otrzymania zwrotu kosztów

Programy

Monitorowanie cyklu w trakcie leczenia  

  Wizyty oraz badania ultrasonograficzne podczas monitorowania cyklu 

   Badania krwi (E2, P4, LH) 

   Opiekę koordynatora w trakcie cyklu 

   Wizytę kontrolną po zakończeniu każdego cyklu leczenia 

 

Zabieg pobrania komórek jajowych  

  Konsultację anestezjologiczną wraz z kwalifikacją do znieczulenia 

   Punkcję jajników w celu pobrania komórek jajowych pod kontrolą  
ultrasonograficzną

   Krótkie znieczulenie ogólne oraz opiekę anestezjologa w trakcie i po zabiegu 

 

Laboratorium in vitro    

  Preparatykę nasienia 

  Zapłodnienie pozautrojowe IVF/ICSI 

   Hodowlę zarodków do stadium blastocysty 

 

Transfer zarodka  

  Transfer zarodka pod kontrolą ultrasonograficzną 

   Rozmrożenie i transfer przechowywanych zarodków

   1 położnicze badanie ultrasonograficzne (6/7 tydzień ciąży) 

Mrożenie i przechowywanie    

  Mrożenie zarodków i ich przechowywanie przez 1 rok 

Programy obejmują
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1)   Żaden z programów oferowanych przez Access Fertility nie obejmuje kosztów 
konsultacji wstępnej ani żadnych badań diagnostycznych (w tym badań 
przesiewowych w kierunku infekcji wirusowych i badania stężenia AMH).

2)   Żaden z programów oferowanych przez Access Fertility nie obejmuje kosztów 
leków. 

3)   Za pozytywny rezultat uznawane jest urodzenie żywego dziecka, a nie tylko 
zajście w ciążę. 

4)   Jeżeli pacjentka urodzi dziecko na którymkolwiek etapie programu, nie 
będzie ona uprawniona do skorzystania z dalszego leczenia (np. transferów 
pozostałych zarodków, kolejnego cyklu zapłodnienia in vitro) w ramach 
zryczałtowanej ceny programu.
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Dla pacjentek   poniżej 35    roku życia

Program z możliwością otrzymania  
zwrotu kosztów                               IVF /ICSI
 

3 cykle 50% zwrot kosztów  24 200,00 zł

3 cykle 70% zwrot kosztów  25 600,00 zł

3 cykle 100% zwrot kosztów   27 800,00 zł

2 cykle 50% zwrot kosztów   22 400,00 zł

Program Multi-Cycle               IVF /ICSI

2 cykle Multi-Cycle Program    18 600,00 zł

Program z możliwością otrzymania  
zwrotu kosztów                               IVF /ICSI

3 cykle 50% zwrot kosztów   25 950,00 zł

3 cykle 70% zwrot kosztów   27 950,00 zł

3 cykle 100% zwrot kosztów   31 500,00 zł

2 cykle 50% zwrot kosztów   23 950,00 zł

Program Multi-Cycle                                IVF /ICSI

2 cykle Multi-Cycle Program    18 600,00 zł

Program Multi-Cycle                                IVF /ICSI

2 cykle Multi-Cycle Program  19 950,00 zł
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Dla pacjentek   poniżej 37    roku życia

Program z możliwością otrzymania  
zwrotu kosztów                              IVF /ICSI

3 cykle 50% zwrot kosztów    35 800,00 zł

Program Multi-Cycle               IVF /ICSI

2 cykle Multi-Cycle Program    19 750,00 zł

Dla pacjentek   poniżej 40    roku życia Dla pacjentek   poniżej 45    roku życia



Programy zapłodnienia in vitro oferowane  
przez Access Fertility:   

   Zwrot nawet 100% kosztów, jeżeli leczenie nie zakończy się  
urodzeniem dziecka (przy określonych programach) 

   Zryczałtowane, obniżone opłaty, które pozwolą Ci zaoszczędzić co  

najmniej 1/3 kosztów (w przypadku zrealizowania kilku cykli leczenia) 

   Za pozytywny rezultat uznawane jest urodzenie żywego dziecka, a nie 
tylko zajście w ciążę 

   Spokój dzięki ustalonemu planowi leczenia w ramach  
zryczałtowanej opłaty 

 

Skontaktuj się z nami 
Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych programów lub zapisać się 

do jednego z nich, skontaktuj się z nami telefonicznie.  

Od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 – 19:00 

W piątki w godzinach 10:00 – 17:00

+48 22 29 22 612

support@accessfertility.co.uk

@AccessFertility

www.accessfertility.com/pl 


