PrivateMed Group
Szolgáltatásalapú csoportos betegségbiztosítás
Ismertető cégek számára
Az UFS Group és az UNION biztosító 2008-ban elsőként vezetett be
szolgáltatásalapú betegségbiztosítást, ami már alacsony havidíj
mellett lehetővé teszi a magas színvonalú egészségügyi ellátást, a
várakozási idő kiküszöbölését.
A PrivateMed legnagyobb előnye


az orvosi időpontok személyre szabott megszervezése
(legyen szó járóbeteg szakellátásról, egynapos műtétre vagy
nagy értékű képalkotó diagnosztikára való bejelentkezésről)



az ügyfeleknek 24-órás orvosi call center áll rendelkezésére



a kezelések és vizsgálatok díját a biztosítási díj fedezi

Magas szintű
egészségügyi ellátás
cégvezetőknek és
munkavállalóknak

Aktuális!
2012. január 1-től adómentes a munkáltatói betegségbiztosítás!

járóbeteg szakellátás

Miért hasznos juttatási elem a PrivateMed Group
betegségbiztosítás?
Előnyök a munkáltató számára









adómentes
elköltségelhető
lehetőséget biztosít szűrővizsgálatok megszervezésére
csökken a dolgozók kiesése a munkaidőből
o a személyre szabott időpont-egyeztetéssel
minimalizálható a várakozási idő
o a gyors ellátással kiküszöbölhető, hogy a késlekedés miatt
súlyosabb szövődmények alakuljanak ki, ami még
hosszabb kiesést és hosszabb ideig tartó fizetett
betegszabadságot jelent
a rugalmas ellátásnak köszönhetően csökkenhet a táppénzen
töltött napok száma
munkavállalóinak jó közérzetét, egészségét, lojalitását
segítheti elő - növelheti teljesítményüket
kedvező céges csomagokat kínál

belgyógyászat, sebészet,
szülészet, nőgyógyászat,
gyermekgyógyászat,
szemészet, fül-orr-gégészet,
ideggyógyászat,
reumatológia, ortopédia,
bőrgyógyászat, röntgen,
laboratórium, stb.

egynapos beavatkozások
általános sebészeti
műtétek, visszér műtétek,
aranyér műtétek,
nőgyógyászati műtétek,
traumatológiai műtétek,
szájsebészeti műtétek, fül
- orr - gégészeti műtétek,
ortopéd sebészeti
műtétek, stb.



a különböző munkavállalói csoportoknak akár külön
szolgáltatási csomagok is választhatók

nagy értékű képalkotó
diagnosztika



egyszerű adminisztrációval havonta változtatható a
biztosítottak köre

pl.: CT, MRI, ultrahang

!

menedzserszűrés
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Előnyök a munkavállaló számára









személyre szabott időpontegyeztetés 3 napon belül a call centeren keresztül
szakorvosi ellátás, képalkotó diagnosztikai eljárások, egynapos műtétek 5 napon belül
várólista nélküli egészségügyi ellátás
éjjel-nappal hívható orvosi call center (közvetlenül orvossal beszélhet)
2008-ban, elsőként bevezetett szolgáltatásalapú betegségbiztosítás, 3 éves tapasztalat, ügyfelek
visszajelzései alapján a szolgáltatás színvonalának folyamatos fejlesztése, ellenőrzése
kedvező, választható kiegészítő szolgáltatások
kiterjedt szolgáltatatói hálózat: közel 30 városban összesen 120 intézmény
a termék a fentieken túl természetesen tartalmaz a biztosítóktól már megszokott
összegbiztosításokat is meghatározott balesetből és betegségből eredő esetekre

Hogyan működik?
Probléma esetén telefonos orvosi konzultáció a PrivateMed call centeren keresztül
Háziorvosi/üzemorvosi vizsgálat, beutaló

beutaló nélkül igénybe vehető
vizsgálatok esetén azonnal

Telefonos időpontegyeztetés a PrivateMed call centerrel
Max. 3 napon belül ügyfélnek megfelelő időpont megszervezése szakrendelésre

Vizsgálat: max. 5 napon belül, egyeztetett időpontban minőségi ellátás (díját a biztosító fizeti)

Szolgáltatás ellenőrzése: A PrivateMed call center érdeklődik, hogy minden rendben zajlott-e

Szolgáltatói hálózat:
A PrivateMed szakmai partnere, a nemzetközi Advance Medical folyamatosan bővülő, állami kórházakat,
magánkórházakat és magánorvosi rendelőket egyaránt magába foglaló szolgáltatói hálózatot működtet.
A fővároson és a megyeszékhelyeken kívül számos városban jelen van.
Városok (2012. januárban):
Baja, Balatonfüred, Békéscsaba, Budaörs, Budapest, Cegléd, Debrecen,
Dombóvár, Esztergom, Győr, Jászberény, Kaposvár, Kecskemét,
Kiskunhalas, Kistelek, Komárom, Miskolc, Mohács, Nyíregyháza, Pécs,
Salgótarján, Siklós, Szeged, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tapolca,
Tatabánya, Törökbálint, Veszprém, Zalaegerszeg (bővítés alatt)

Szakmai ajánlások:
A kiegészítő betegségbiztosítás ajánlást kapott a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékétől és az
Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiumától, továbbá Dr. Mitchell T. Rabkintól, a Harvard Medical
School docensétől a hazai járóbeteg-ellátás színvonalának és a betegek elégedettségének növeléséért.
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A szolgáltatás elemei:
Főbiztosítás

Kiegészítő biztosítások

 járóbeteg szakellátás
 egynapos sebészeti beavatkozások
 orvosi képalkotó diagnosztikai
eljárások
 baleset-biztosítás
 24-órás orvosi call center
 második orvosi vélemény

Hospital Plusz

Arany

Platina

Gyémánt

 kórhazi extra költségek finanszírozása
 bármely okú műtéti térítés

Szűrővizsgálatok
Közepes

VIP

Bővített

Személyre
szabott

A főbiztosítás szolgáltatásai a szerződésben meghatározott éves limitek erejéig vehetők igénybe, melyek
alapján négy (Arany, Platina, Gyémánt, VIP) csomagot különböztetünk meg. A főbiztosítási csomagok
mellé igény esetén kétféle kiegészítő biztosítás köthető.
VIP csomag:
Előnye, hogy nem tartalmaz limiteket, tehát a járóbeteg szakellátás, az egynapos sebészet és az
orvosi képalkotó diagnosztikai eljárások korlátlan számban igénybe vehetőek, emellett
tartalmazza a Bővített szűrővizsgálati csomagot is.
Bővített szűrővizsgálati csomag tartalma: belgyógyászati szakorvosi vizsgálat, nyugalmi EKG, hasi es
kismedencei áttekintő ultrahang vizsgálat, mellkas röntgen (egyirányú), laboratóriumi vizsgálatok: teljes vérkép,
vércukor, koleszterin, LDL-koleszterin, HDL-koleszterin, triglicerid, GPT, GOT, GGT, bilirubin, húgysav, kreatinin,
karbamid, kálium, nátrium, teljes vizelet - és üledékvizsgálat

Szolgáltatási limitek csoportos biztosítás esetén személyenként / év:
Kockázatok
Arany

Éves limit
Platina

Gyémánt

VIP

Főbiztosítás
Járóbeteg szakellátás

100 000 Ft

150 000 Ft

200 000 Ft

limit nélkül

Nagyértékű diagnosztika

125 000 Ft

250 000 Ft

250 000 Ft

Egynapos sebészet

150 000 Ft

250 000 Ft

250 000 Ft

limit nélkül
limit nélkül

Baleseti rokkantság

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

10 000 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

Orvosi call-center

van

van

van

van

Második orvosi vélemény

van

van

van

van

-

-

-

Bővített cs.

Baleseti égés

Szűrővizsgálat
Hospital Plusz
kórházi tartózkodás extra
költsége
Bármely okú műtéti térítés

112 500 Ft
375 000 Ft / 563 000 Ft / 750 000 Ft - a műtét súlyosságától függően

Szűrővizsgálat
Közepes

választható

választható

választható

-

Bővített

választható

választható

választható

-

Egyénileg összeállított

választható

választható

választható

választható
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Költségkalkuláció
Egy 40 éves női vagy férfi munkavállaló esetében a havi biztosítási díjak nagyságrendlieg a
következőképp alakulnak:
Főbiztosítás esetén (arany): 3650 Ft

Hospital Plusz kiegészítő biztosítás:
Főbiztosítás vagy VIP biztosítás + 2100 Ft

VIP biztosítás esetén: 15 000 Ft

31 % érv a betegségbiztosítás mellett
Betegségbiztosítás:
Adóvonzat: 0%

Cafeteria elemek:
Adóvonzat: 31%

A betegségbiztosítás emellett több százezer forintnyi szolgáltatást nyújt. (Ld. fent)

A munkavállalónak mindegyik juttatás kedvező, viszont a vállalkozó számára a PrivateMed
lehet a legkedvezőbb juttatási elem.

Az adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. A PrivateMed betegségbiztosításról részletes információt a mindenkor érvényes biztosítási
feltételek tartalmaznak.
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