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Alla anledningar att välja Tammuz Family. 

Kära blivande föräldrar: 

Ni är ett steg ifrån att påbörja den viktigaste resan i ert liv. Ni har troligen läst på 

och på andra sätt upplyst er och kanske är redo att ta nästa steg. Innan ni bör- 

jar vill vi att ni känner till de principer och värderingar som genomsyrar Tammuz 

Family och som bidragit till att Tammuz idag är en av världens ledande 

agenturer inom surrogatprocesser. 

Värderingar: 

Tammuz har under åren jobbat för att en surrogatprocess ska vara tillgänglig 

för alla utan avgränsningar avseende sexuell läggning, kön, religion etc. Vi för 

kampen angående lagstiftningen i Sverige via informationsträffar med politiker, 
debattartiklar i diverse tidningar och gör framträdanden i TV och radio. 

Vi kommer inte att sluta med det förrän vi är i mål. 
 

Gemenskap: 

Tammuz är inte enbart en agentur! Tammuz är synonymt med hem och en 

familj. Under processen finns vi tillgängliga 24 timmar 7 dagar i veckan för våra 
blivande föräldrar. Men det stannar inte där. Vi är med er för en lång tid även 

efter födseln med stöttning, specialevent och seminarier. 

 

Erfarenhet: 

Över 750 bebisar har fötts med hjälp av Tammuz Family och hundratals 
blivande mammor och pappor är någonstans i en process för att bli föräldrar. 

 

 
Ni är i centrum: 

Vårt löfte är att följa de blivande föräldrarna och ge den bästa möjliga 
personliga och professionella servicen som är möjlig. 

Det viktigaste för oss på Tammuz är de blivande föräldrarna. 
 

Allt på en plats: 

Vi samlar hela processen på en och samma plats. Från att ni väljer äggdonator, 

hitta surrogat, medicinska processer, juridisk hjälp och försäkringsrådgivning. 

Allt under ett och samma tak för att er resa ska vara trygg och smidig 
 

Kostnadstrygghet: 

Tammuz har utvecklat olika program för att kunna möta alla olika 
förutsättningar hos de som drömmer om att bli föräldrar. Vi erbjuder program 

till lägst kostnader på marknaden för att möjligheten att bli förälder ska vara så 

tillgänglig som möjligt. Garantiprogram i samarbete med de mest professionella 

klinikerna med fokus på kompetens. 

 

Surrogatmamman: 

Via Tammuz så är det kort väntetid på att hitta en surrogatmamma. 

Surrogatmödrarna går alltid igenom såväl mentala som medicinska 

undersökningar. Alla surrogatmammor är redan mammor. 
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ERBJUDANDE FRAM TILL 31 MARS 2019: 

 
Vi vet att många går i tankarna att starta en process för att 

slutligen uppfylla sin barnlängtan efter många års kämpande. 

Vi vet också att den finansiella delen av processen kan vara ett 
hinder. 

 
Tammuz Nordic erbjuder därför under en begränsad 

period (fram till 31 mars 2019) lägre kostnad med 4 500 
USD för samtliga program Ukraina. 

 

UKRAINA – HETEROSEXUELLA GIFTA PAR MED MEDICINSKT HINDER 

 
I Tammuz Program ingår bland annat: 

 
• Lathund och support för att starta process* 

• Kompensation till surrogatmamma 

• Försäkringar 

• Undersökning på klinik i Kiev 

• IVF 

• Vaginal förlossning eller kejsarsnitt 

• Äggdonation vid behov 

• Ultraljud om egna ägg 

• Juridik på destinationen 

• Stöd och support på plats i Kiev 

• Graviditetsplan (följ graviditetens tester, kontroller och preliminärt födelsedatum) 

• 24/7 Stöd och support i Sverige 

• Uppdateringar under processen 

• Möte på flygplatsen vid ankomst till Kiev* 

• Ett flertal möten under processen för att gå igenom de olika stegen* 

• Rådgivning under hela processen* 

• Lathund och personlig support inför förberedelse av hemfärd* 

• Vägledning bokning av boende (centralt boende via https://www.airbnb.se/från 

ca 10 000 kr/månad)* 

För de som valt garantiprogram ingår samtliga steg ovan obegränsat inklusive PGS (screening av 

embryo samt val av kön om möjligt). 
 

http://www.nordicsurrogacy.se/
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KOSTNADSJÄMFÖRELSE GARANTIPROGRAM ANDRA SVENSKA AGENTURER 
 

Kostnader: 

 

Egna ägg eller egna embryon - från 35 550 USD (ca 31 400 EUR) 
Garantiprogram – från 50 000 USD (ca 44 200 EUR) 

 
*Tillkommande kostnad: 

Agenturkostnad 10 500 USD (ca 9 300 EUR) 

 

Totalt garantiprogram 60 500 USD (53 500 EUR) 
Liknande erbjudande med andra agenturer i Sverige 63 000 USD (ca 55 500 EUR) 

 
 

 Klinik Agentur Juridik Totalt 

Tammuz 50 000 USD* 10 500 USD 1 875 USD** 62 350 USD*** 

Jämförbar agentur 57 000 USD 2 300 USD 3 400 USD 62 700 USD 

 

*Tammuz klinker har lägre kostnader på grund av att Tammuz har 100-tals blivande föräldrar i process 
och att Tammuz INTE har provision från kliniken vilket säkerställer att det är kompetens och 

erfarenhet som står i fokus. 

 
**Tammuz Nordic samarbetspartner Napoleon Jurister AB har möjlighet att ansöka om rättshjälp 
(statlig ersättning för faderskapsprocessen) vilket i princip halverar kostnaden för den svenska 

juridiska processen som är 3 750 USD. Rättshjälp kan enbart ansökas av familjerättsjurister. 

Napoleon Jurister har närmare 200 familjebildningsklienter angående barn via surrogat årligen och 
har utvecklat kunskap, erfarenhet och skapat relevanta relationer sedan 2013. 
 

 

Se film om rättshjälp: https://youtu.be/GCHbd4ZcnDI 

 
 

***Totalbeloppet förutsätter att rättshjälp enligt punkten ovan blir beviljad. Ordinarie kostnad för juridik 

är 3 750 USD vilket ger totalbeloppet 64 450 USD 

 
Ingen väntetid för att starta en process i Ukraina.  
 
Läs mer om föräldraskap i Ukraina:  https://www.nordicsurrogacy.se/vagen-till-foraldraskap-i-ukraina/ 

http://www.nordicsurrogacy.se/
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ALBANIEN GARANTIPROGRAM – SAMKÖNADE PAR OCH ENSAMSTÅENDE MÄN 
 

• Lathund och support för att starta process 

• Kompensation till surrogatmamma 

• Försäkringar 

• Obegränsat med IVF 

• Obegränsat med äggdonation 

• Juridik på destinationen 

• Stöd och support på destinationen 

• 24/7 Stöd och support i Sverige 

• Uppdateringar under processen 

• Möte på flygplatsen vid ankomst till Tirana 

• Ett flertal möten under processen för att gå igenom de olika stegen 

• Rådgivning under hela processen 

• Lathund och personlig support inför förberedelse av hemfärd 

• Vägledning bokning av boende 

Kostnader: 

Garantiprogram – från 77 000 EUR 

 
Läs mer om föräldrarskap i Albaninen: https://www.nordicsurrogacy.se/surrogatmodraskap-i-
albanien-for-samkonade-par/ 
 

 

USA GARANTIPROGRAM – HETEROSEXUELLA & SAMKÖNADE PAR SAMT ENSAMSTÅENDE 

 
• Lathund och support för att starta process 

• Matchning med surrogatmamma 

• Kompensation till surrogatmamma 

• Försäkringar – helt eller delvis 

• Obegränsat med IVF* 

• Obegränsat med äggdonation* 

• Juridik på destinationen både vid start och inför hemfärd 

• 24/7 Stöd och support i Sverige 

• Uppdateringar under processen 

• Ett flertal möten under processen för att gå igenom de olika stegen 

• Rådgivning under hela processen 

• Lathund och personlig support inför förberedelse av hemfärd  
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Kostnader: 

Egna ägg eller egna embryon - från 87 000 USD (ca 77 000 EUR) 

*Garantiprogram – från 112 000 USD (ca 99 000 EUR)  
 
Läs mer om föräldraskap i USA: https://www.nordicsurrogacy.se/surrogatmodraskap-i-usa-for-
heterosexuella-och-homosexuella/ 
 
 

JURIDIK SOM TILLVAL 
 

För samtliga program erbjuds juridik som tillval vilket inkluderar: 

 
• Faderskapsfastställande 

• Vårdnad 

• Närståendeadoption 

• Jour vid födsel 

• Support 

Kostnader: 

3 750 USD 

 
Vid beviljat rättshjälp som ansöks om med hjälp av Napoleon Jurister AB minskar ovan belopp med 

upp till hälften. 

 
Se film om rättshjälp 

CYPERN - ÄGGDONATION MED GARANTI 

• Upp till 4 insättningar av embryon som utvecklat blastocyst 

• Sydafrikanska äggdonatorer med europeiskt ursprung 

• Profiler online med bilder, personlig och medicinsk information 

• Möjlighet att möta donatorn via Skype 

• Snabb och effektiv process utan väntetider 

• Upp till 100% av pengarna tillbaka om det inte finns en graviditet efter fjärde insättningen 

Kostnader: 

Garantiprogram - från 10 900 USD 
 
Läs mer om äggdonation med garanti: https://www.nordicsurrogacy.se/aggdonation-med-full-garanti/ 
 

http://www.nordicsurrogacy.se/
https://www.nordicsurrogacy.se/aggdonation-med-full-garanti/
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SYSKON 

Syskonlängtan är en mycket stark längtan. För de som redan gått igenom en process med Tammuz 

Nordic och som funderar över syskon vill vi göra det enklare för ekonomiskt. Välkomna att kontakta 

Tammuz Nordic för att diskutera just era förutsättningar. 

 

 
Se film med Tammuz Nordics grundare Eduardo Afonso:   https://youtu.be/Gud2UH4ay6c
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