
O preço de cada programa é dividido por 6 pagamentos, cada pagamento é feito em determinado período 
do programa. O cronograma de pagamento detalhado pode ser encontrar em cada contrato e também está 
disponível  num documento à parte. 

Pacote Padrão   (tempo de espera - até 3-4 meses)

Este programa de maternidade sub-rogada consiste em:

1. parte médica

✔ Exames médicos e investigações para todos os participantes do programa (potenciais pais, 
gestante, doadora de ovócitos);

✔ Medicação para todos os participantes do programa (pais potenciais, gestantes, doadora de 
ovócitos);

✔ Ciclos de FIV ilimitados;

✔ Manutenção da gestante durante a gravidez;

✔ Teste de paternidade de DNA num laboratório associado;

✔ Serviços de PGD para detetar possíveis patologias genéticas (o sexo do bebé não é 
determinado);

✔ Visita de um pediatra a cada dois dias;

✔ Em caso de aborto espontâneo após a 12ª semana de gestação, a clínica é responsável pelo 
pagamento de indemnização à gestante;

✔ Em caso de parto prematuro, todas as despesas para assistência médica adicional, de 
equipamento médico especial, etc. são pagas pela clínica desde o dia do nascimento do bebé.

2. Assistência Jurídica e Processamento de Documentos

✔ Preparação do contrato para a maternidade sub-rogada;

✔ Manutenção da última etapa do processo para receber a certidão de nascimento do bebé e 
receber o passaporte para deixar o país.

3. Organização e coordenação

✔ Serviço de baby-sitter 4 horas por dia;

✔ É oferecido aos clientes o pacote de assistência: transporte, alimentação, quarto num bom 
hotel; smartphone com um cartão de uma operadora ucraniana;

✔ A acomodação é oferecida por um período de 2 meses a partir do nascimento do bebé.

Programa não inclui: Indemnização à gestante no caso de nascimento de gémeos (3000 euros)



Pacote VIP   (tempo de espera: até 1-2 meses)

Este programa de maternidade sub-rogada consiste em:

1. parte médica

✔ Exames médicos e investigações para todos os participantes do programa (potenciais pais, 
gestante, doadora de ovócitos);

✔ Medicação para todos os participantes do programa (pais potenciais, gestantes, doadora de 
ovócitos);

✔ Ciclos de FIV ilimitados;

✔ Manutenção da gestante durante a gravidez;

✔ Teste de paternidade de DNA num laboratório associado;

✔ O DGP para detetar possíveis patologias genéticas e escolha do sexo do bebé (bebés);

✔ Em caso de aborto espontâneo todas as despesas para o tratamento adicional;

✔ Em caso de parto prematuro, todas as despesas para assistência médica adicional, o uso de 
equipamento médico especial, etc. paga a clínica desde o nascimento do bebé;

✔ O pediatra visita o bebé todos os dias. Além disso, os pacientes podem consultar o pediatra 
especializado durante 24 horas,  visitando este o bebé em caso de necessidade.

✔ Em caso de aborto espontâneo após a 12ª semana de gestação, a clínica é responsável pelo 
pagamento de indemnização à gestante;

✔ O pacote inclui a investigação física completa do bebé (bebés);

✔ Clientes podem assistir ao parto e também ficar com o bebé na maternidade num quarto 
separado até ser dada alta;

✔ Os clientes podem ter uma gestante que já tenha tido experiência em sub-rogação.

2. Assistência Jurídica e Processamento de Documentos

✔ Preparação do contrato para a maternidade sub-rogada;

✔ Manutenção da última etapa do processo para receber a certidão de nascimento do bebé e 
receber o passaporte para deixar o país;

3. Organização e coordenação

✔ É oferecido aos clientes o pacote de assistência VIP: transporte, comida do menu do restaurante, 
apartamento particular, serviços de limpeza, carro com motorista particular, smartphone com 
cartão de uma operadora ucraniana;

✔ A acomodação é oferecida por um período de 4 meses a partir do nascimento do bebé.

✔ Fornecemos aos clientes uma cesta de oferta que inclui todas as coisas necessárias para o 
recém-nascido.


