Hogyan működik?

Egyéb előnyök:
országos lefedettségű egészségügyi szolgáltatói hálózat, több mint 1000 szakorvossal
második orvosi szakvélemény nemzetközileg elismert orvosoktól
jól felszerelt rendelők
házivizit szolgáltatás Budapesten és környékén

Betegség tünetei
jelentkeznek
Önön.

nincs hálapénz
számos kiegészítő szolgáltatás

A megadott helyen és idõben
várakozás nélkül ellátásban
részesül. A vizsgálathoz
beutaló nem szükséges
és fizetni sem kell.

Ön e-mailben
és telefonon
tájékoztatást
kap.

orvosi tanácsadás a nap 24 órájában

független ellátásszervezés, folyamatos elégedettségi és minőségi ellenőrzés

PrivateMed Pro vállalatok számára

Felhívja az
ellátásszervezõt.

A szolgáltató
megszervezi Önnek
a vizsgálatot.

* Forrás:
Advance Medical, 2015

• az egyik legkorszerűbb adó- és járulékmentes motivációs eszköz
• a munkavállalók körében az egészség jellegű kiﬁzetések a második legkedveltebb juttatási formák
• akár állandó juttatásként, akár cafetéria keretében elérhető

Keltse életre a képet!
Töltse le ingyenesen a LayAr alkalmazást, indítsa el,
majd tartsa a kép fölé telefonját és elindul a videó!
(App Store, GooglePlay)

Kedvező a munkáltatónak:

Kedvező a munkavállalónak:

• adómentes juttatás
• erősíti a cég iránti elkötelezettséget
• gyorsabb gyógyulás – kevesebb táppénz
• különböző csomagokat hozhat létre, hogy

• adómentes
• sorban állás, várakozás nélkül előre bejelentett

differenciáljon az egyes munkavállalói szintek között

Milyen konstrukciókban érhető el a termék?
3 különböző konstrukció: mindegyik tartalmazza ugyanazokat a szolgáltatásokat, a különbség csak az éves limitkeretben jelenik meg.
Ellátás a felhasználható éves limitkeretben

Választható konstrukció (éves limit)

Járóbeteg-szakellátás

250 000 Ft

500 000 Ft

limitmentes

Orvosi képalkotó diagnosztika

250 000 Ft

500 000 Ft

limitmentes

Egynapos sebészet

300 000 Ft

600 000 Ft

limitmentes

24 órás call center

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Második orvosi vélemény

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Már a 250 000 Ft-os limit is tartalmazhat évente

Éves átlag Magyarországon

• 16 szakorvosi vizsgálatot
• 8 orvosi képalkotó diagnosztikai vizsgálatot

• 6 szakorvosi vizsgálat
• 1 diagnosztikai vizsgálat 10 évente

Ha család köt biztosítást, az éves limitek összeadódnak és azokat bármelyik családtag felhasználhatja.

Miért a PrivateMed Pro?
elkerülheti a hosszú várólistákat
orvosi képalkotó diagnosztikai vizsgálatok maximum 5 munkanapon belül
egynapos műtétek esetén is szolgáltat
szabad orvosválasztás: a PrivateMed Pro téríti a nem szerződött szolgáltatónál elvégzett vizsgálatok költségét is

• szűrővizsgálatok szervezésére
• egyszerű adminisztráció

•
•
•

időpontban fogadják, így időt takaríthat meg
több száz minőségi egészségügyi partner
korszerű és gyors telefonos, illetve e-mail ügyintézés
nincs hálapénz

Cafetéria keretén belül családi kiterjesztés is választható (max 2 felnőtt és gyerek(ek).
járóbeteg-szakellátás
orvosi képalkotó diagnosztika
egynapos sebészet
24 órás orvosi call center
második orvosi szakvélemény

•
•
•
•
•

Az UNION Biztosító szolgáltatásszervező partnere az Advance Medical Hungary.

• világszinten több millió ügyfelet kiszolgáló Advance Medical S.A. magyarországi leányvállalata
• kiemelkedő színvonalú egészségügyi szolgáltatókból álló partnerhálózat
• közel 300 magán és állami intézményben
• 50 településen
• több mint 1000 szakorvos tudásához kínál hozzáférést
Adatok forrása:
OECD egészségügyi jelentés, 2015
UNION Biztosító – Psyma Hungary Egészségbiztosítási kutatás
2008, 2014

Union Biztosító
1134 Budapest, Váci út 33.
Levelezési cím: 1461 Budapest, Pf. 131.
Telefon: (06-1) 486-4343; Fax: (06-1) 486-4390
ugyfelszolgalat@unionbiztosito.hu; www.unionbiztosito.hu
www.facebook.com/UNIONBiztosito

PrivateMed Pro egészségbiztostás
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Kiszolgáltatottság
helyett
szolgáltatás
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Miért van szükség magán egészségbiztosításra?

Milyen szolgáltatásokat tartalmaz?

A három legkritikusabb terület:

Alapszolgáltatás

Magyarok egészségi állapota
az OECD országok között
szinte a legrosszabb:
1. Japán
15. Hollandia (OECD átlag)
33. Magyaroszág, Mexikó

Orvosi képalkotó
diagnosztika

Egynapos
sebészet

szakorvosi
(pl. szemészet, ortopédia)
és diagnosztikai
(pl. vér- és vizelet, ultrahang,
röntgen) vizsgálatok

PET-CT

előre tervezhető
műtéti beavatkozás,
amely után
legfeljebb 24 órás
kórházi felügyelet
szükséges

házivizit: szükség esetén
éjjel-nappal hívható
Budapesten és 20 km
körzetén belül

CT

Járóbeteg
szakellátás

Magyarország
33. helyezett

Várható
élettartam szerint
az utolsó előtti
helyen állunk

Körülmények
(pl. környezet,rendelők
felszereltsége)

Hosszú
várakozási idő

Ellátás szakmai
színvonala
(kivizsgálás alapossága,
diagnózis magyarázata,
betegekhez való
hozzáállás)

Hosszú várakozási idő:

• a szakorvosi vizsgálatokra: átlagosan 1 hónap,

Leggyakoribb halálozási okok rangsorában Magyarország:

Szív- és érrendszeri
megbetegedések

de minden 10. beteg csak 2 hónapon túli dátumra kap
rendelési időpontot

MR

(pl. CT, MR): átlagosan 33 nap

• a nagyobb műtéti beavatkozásokra:

pl. ortopédiai műtétekre több mint 420 nap!

segítség egészséggel,
súlyos betegség esetén
betegséggel, gyógyszerek- nemzetközileg elismert
kel, orvosi intézmények,
szakorvosok vizsgálják
ügyeletek és gyógyszertá- meg az orvosi dokumenrak elérhetőségével
tációt és adnak javaslakapcsolatos kérdésekben
tot kezelésre
orvosoktól

• szakorvosi vizsgálat: 29
• diagnosztikai vizsgálat: 167
• labor diagnosztika: 168
• műtéti beavatkozás 102 kategóriában érhető el.

Az alapszolgáltatás tovább bővíthető és a biztosítási védelem akár az egész családra kiterjeszthető!

Rákos
megbetegedés

Szűrővizsgálatok – rendszeresen, évente egy alkalommal igénybe vehető kivizsgálás
Közepes

Személyre szabott

belgyógyászati szakorvosi vizsgálatok

belgyógyászati szakorvosi vizsgálatok

nyugalmi EKG

nyugalmi EKG

laboratóriumi vizsgálatok

hasi – és kismedencei áttekintő ultrahang vizsgálatok

Forrás: OEP várólista 2015. szeptember

Milyen területeken igényelnének változást a magyar emberek?
A magyar állami egészségügyi
rendszer felépítése:

Fekvõbeteg
ellátás

Második orvosi
szakvélemény

Szinte minden vizsgálatra igénybe vehető!

Cardio-CT

• a képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra

24 órás orvosi
call center

Nagyon nagy
mértékben szükséges

A lakosság 64 százaléka évente
legalább egy alkalommal
ellátogat szakorvoshoz.

Járóbeteg szakellátás
Alapellátás:
háziorvos, gyerekorvos, sürgõsség

Egy magyar évente átlagosan
közel 12 alkalommal jár orvosnál
(háziorvosi látogatásokkal együtt).

mellkas röntgen (egyirányú)
laboratóriumi vizsgálatok

Nagy mértékben
szükséges

nőgyógyászati / urológiai szűrővizsgálat
Budapesten fogászati szűrővizsgálat

Kis mértékben
szükséges

Kiegészítő szolgáltatási csomagok
Nem szükséges

Gyerek csomag

Kórházi csomag

Hope Plusz

járóbeteg-szakellátás

műtéti költségek

nagy összegű segítség azonnal
a rosszindulatú daganatos betegség
diagnosztizálásakor

Az egészségügy
bizonyítványa:
2 (elégséges)

orvosi képalkotó diagnosztika

műtéti térítés

a kezelés ideje alatt 18 hónapon át
folyamatos, havi járadékszolgáltatás

egynapos sebészet

kórházi extra költségek térítése
(pl. kétágyas felár vagy gyermek/hozzátartozó
műtéte esetén plusz ágy, szállásköltség,
hotelszintű szolgáltatás)

2008 és 2014 között nem javult!

második orvosi szakvélemény

egyéb költségek térítése (betegszállítás,
gyógyászati segédeszköz, otthonápolás,
útiköltség térítés)

kórházi ellátás

Milyenek a tapasztalatok az állami ellátással kapcsolatban?

nagyértékű
diagnosztika

szakorvosi
rendelés

ügyeletes gyermekorvosi
rendszer

ügyeletes háziorvosi
rendszer

háziorvosi
rendelés

