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Program zapłodnienia in vitro i zwrot kosztów 
  Zwrot nawet 100% kosztów, jeżeli leczenie nie zakończy się 

urodzeniem dziecka 

 Ceny, które pozwolą Ci zaoszczędzić 30% kosztów 

  Maksymalnie 3 cykle zapłodnienia in vitro z zastosowaniem 

świeżych zarodków

 Kwalifikacja zależy od wyniku weryfikacji medycznej

  Gwarancja przeprowadzenia wszystkich transferów zamrożonych 
zarodków w ramach jednej opłaty

Programy i ceny

Dla pacjentek  poniżej 35   roku życia

Program z możliwością otrzymania                  IVF 
zwrotu kosztów 

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 

2 cykle Multi-Cycle Program             18 600,00 zł

Program z możliwością otrzymania                  IVF 
zwrotu kosztów 

3 Cykle 50% zwrot kosztów  35 800,00 zł

Program Multi-Cycle                        IVF

2 cykle Multi-Cycle Program    19 750,00 zł

Program z możliwością otrzymania                  IVF 
zwrotu kosztów

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 

2 cykle Multi-Cycle Program        18 600,00 zł

Program Multi-Cycle                           IVF 

2 cykle Multi-Cycle Program   19 950,00 zł

Program zapłodnienia in vitro Multi-Cycle
  Gwarancja przeprowadzenia wszystkich transferów zam-

rożonych zarodków w ramach jednej opłaty

  Maksymalnie 2 cykle zapłodnienia in vitro z zastosowaniem 
świeżych zarodków 

  Ceny, które pozwolą Ci zaoszczędzić 30% kosztów 

  Brak obowiązku weryfikacji medycznej

Dla pacjentek  poniżej 38   roku życia

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



Skontaktuj się z nami 

Programy zapłodnienia in vitro oferowane
przez Access Fertility:

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

     Gwarancja przeprowadzenia wszystkich transferów  
zamrożonych zarodków w ramach jednej opłaty

     Ceny, które pozwolą Ci zaoszczędzić 30% kosztów  
(w przypadku zrealizowania kilku cykli leczenia)

 

•   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).

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

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

•  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 programu.
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