Keuntungan utama dari Program Family Banking yaitu untuk mengatasi 2
(dua) permasalahan mendasar yg sering kali terjadi saat terapi ingin
dilakukan, yaitu di antaranya:
• Jika kode HLA stem cell bayi anda yg tersimpan ternyata Tidak Cocok (tidak
match) dengan kode HLA si reseptor maka anda dapat menggunakan hak
searching anda dan BabyBanks akan memberikan satu unit stem cell
pengganti lainnya yg Cocok (match) sesuai kode HLA si reseptor dari Public
Bank BabyBanks secara gratis tanpa biaya.
• Jika saat terapi ingin dilakukan ternyata jumlah dosis sel bayi anda yg
tersimpan dinyatakan Kurang (tidak mencukupi dari dosis jumlah sel yg
ditetapkan oleh dokter) untuk kebutuhan si reseptor maka anda dapat
menggunakan hak searching anda dan BabyBanks akan memberikan satu
unit stem cell kekurangan tersebut dari Public Bank BabyBanks secara
gratis tanpa biaya.
Tidak hanya mengatasi 2 kondisi tersebut di atas, keuntungan tambahan dari
Program Family Banking BabyBanks, juga meliputi:
• Si reseptor dapat terhindar dari resiko reaksi penolakan tubuh GVHD –
Graft Versus Host Disease, yaitu terapi yg didasarkan pada Ketidak
cocokan kode HLA akan memicu resiko kematian pada si reseptor.
• Si reseptor dapat terhindar dari resiko reaksi penolakan tubuh GVHD –
Graft Versus Host Disease, yaitu terapi yg didasarkan pada Kekurangan
jumlah dosis sel yg ditetapkan oleh dokter transplant akan memicu resiko
kematian pada si reseptor.
• Terhindar dari resiko harus meninggalkan anggota keluarga yg sedang sakit
terkapar untuk mencari lagi stem cell Cocok (match) lainnya di public bank
luaran.
• Terhindar dari resiko pencarian stem cell di public bank luaran yg biasanya harga
nya berkisar SGD 80.000 – 100.000 dan pencarian yg harus dilakukan secara jerih
payah sendiri.
• Melindungi seluruh anggota keluarga inti anda 3 generasi.
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• Pengujian kode HLA darah tali pusat bayi anda telah dilakukan di awal
sebelum stem cell dimasukkan ke dalam cryotank, sehingga terhindar dari
resiko kerusakan sel akibat thermo damage.
• Dengan pengujian kode HLA di awal maka anda akan mengetahui jika stem
cell bayi anda ditukar oleh pihak bank nakal.
• Saat terapi ingin dilakukan anda telah menghemat waktu karena tidak
perlu lagi menunggu masa pencairan stem cell dan masa pengujian
identifikasi kode HLA bayi anda yg biasanya memerlukan waktu kisaran 14
hari.
• Stem cell memiliki kemampuan viabilitas (baca: kemampuan sel untuk
hidup) jadi seiring berjalannya waktu, semisal 40 tahun kemudian di saat
stem cell anak anda yg tersimpan di bank lain terus tergerus mengalami
penurunan viabilitas dikarenakan sel yg usia nya telah semakin tua(telah
memasuki usia sel 40 tahun) maka jika anda bergabung di BabyBanks maka
anda memiliki hak searching yaitu anda dapat memilih untuk memakai
unit stem cell baru lagi yg viabilitas nya masih prima (semisal usia sel 5
tahun) di Public Bank BabyBanks secara gratis tanpa biaya. Stem cell
berusia muda dengan kemampuan viabilitas yg prima ini tentunya akan
memberikan hasil kesuksesan terapi yg lebih maksimal dibanding
menggunakan stem cell anak anda yg telah berusia 40 tahun dan
berviabilitas menurun.
• Anda bersama keluarga telah mendapatkan ketenangan dalam hidup atas
harta yg tidak ternilai ini.
Bahkan setelah berbagai super benefit di atas anda juga masih diberikan
beberapa benefit tambahan lagi yaitu meliputi:
• Setelah satu unit stem cell pengganti yg diberikan secara gratis tanpa biaya
dari Public Bank BabyBanks kepada si reseptor, keluarga anda masih tetap
memiliki hak searching tiada batas untuk melakukan searching lanjutan
berikutnya pada masa mendatang di organisasi BMDW. Hak searching
tiada batas ini hanya dimungkinkan selama private cryo vial milik customer
tetap masih terpelihara dan iuran pemeliharaannya tetap anda bayarkan
iurannya secara tepat waktu.
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• Besarnya nominal reimbursement fee stem cell yg didapatkan dari
organsiasi BMDW nantinya akan disesuaikan dengan berbagai faktor yaitu
meliputi: kondisi usia pasien, kondisi berat tubuh si pasien, jenis penyakit
yg ingin diterapi, berapa unit vial yg dibutuhkan si reseptor, dsb. Dokter
terapi akan menginfokan ke dokter Lab BabyBanks perihal rincian
kebutuhan stem cell nya.
• Program Asuransi BabyBanks
Dalam hal jika stem cell anda mengalami kerusakan yg disebabkan oleh
kesalahan pihak BabyBanks maka kami akan mengembalikan seluruh biaya
pembayaran anda, dan selanjutnya BabyBanks akan menggantikannya
dengan unit stem cell pengganti lainnya atau kompensasi sebesar USD
30,000 dari perusahaan asuransi kami dalam hal jika kami tidak dapat
memberikan stem cell pengganti tersebut
• Program Reimbursement BabyBanks
Dalam hal di masa mendatang saat stem cell anda tidak digunakan untuk
terapi maka anda masih memiliki kesempatan untuk melakukan
reimbursement atau pengembalian uang atas sejumlah uang penyimpanan
yg telah anda bayarkan kepada BabyBanks.Dapatkan penjelasan ini dari
presenter kami.

Note: untuk seluruh uraian layanan Program Family Banking di atas ini hanya
BabyBanks lah satu satunya bank yg memiliki layanan tersebut dan seluruhnya
tercantum secara tertulis di dalam Buku Perjanjian.
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