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.1. Hány főtől köthető a csoportos egészségbiztosítás?

 a) Már 2 főtől választható
 b) legalább 5 főtől
 c)  10 főtől kezelhető csoportként

2. Mennyi egészségügyi szolgáltatóval van 
 kapcsolatban a biztosító?

 a) Budapest mellett megyeszékhelyenként egy
 b) Közel 350 szolgáltatóval
 c)  Két saját fenntartású kórházzal

3. Hogyan működik a kockázatelbírálás?

 a) Egészségügyi nyilatkozatot kér a biztosító a Prémium csomagra
 b) A biztosító saját döntési körben kérhet egészségi nyilatkozatot
 c)  Elég a biztosítotti nyilatkozatot kitölteni minden biztosítottra

4. Melyik napon kezdődik a kockázatviselés 
 a belépő biztosítottakra?

 a) Az adatközlést követő napon
 b) Évfordulós adatközlés alapján a megadott dátumokkal
 c)  Az adatközlést követő hónap első napján

5. Hány főtől választható a Komfort Extra és a Prémium csomag? 

 a)  Legalább 5 fő legyen a csomagban
 b) Leaglább 10 fő legyen a szerződésben
 c)  Már 2 főtől választható

6. Mekkora összegű szolgáltatást fizetünk a biztosítottnak?

 a) Mindig a megadott biztosítási összeget
 b) A biztosító a szolgáltatóval rendezi a szolgáltatás ellenértékét
 c)  Nincs biztosítási összeg, a szolgáltatások díját rendezi a biztosító

7. Milyen gyakorisággal kell adatközlést küldeni?

 a) Havonta
 b) Évente egyszer, évfordulóval
 c)  Minden létszámváltozást követően

 8. Hányféle fedezet választható egy szerződésen belül?

 a) Egyforma fedezet választható minden munkavállalóra
 b) Akár mind a négy csomagba jelölhetnek biztosítottakat
 c)  Egy szerződésben kétféle csomag lehet

9. Mekkora önrész van a Komfort csomagban? 

 a) 30% önrész a szolgáltatás árából
 b) 30% önrész a szolgáltatás árából, a limit erejéig
 c)  nincs benne önrész, ez az előnye

10. Melyik csomag szolgáltatásaiban van alkalmankénti limit?

 a) Komfort
 b) Komfort Extra
 c)  Prémium

11. Van-e várakozási idő az egészségbiztosításra?

 a) Igen, a Prémium csomagnál egy hónap
 b) Igen, 1 hónap, az egynapos sebészetre 3 hónap
 c)  Igen, 3 hónap általánosságban

12. Milyen tartamra köthető a biztosítás?

 a) Határozatlan tartam, évfordulón felmondható
 b) Egy évre, évfordulóval lehet felmondani
 c)  Egy évre, évente automatikusan megújul

13. Milyen területi hatályra terjed ki a biztosítás?

 a) Az egész világra, bármilyen országból hozható számla
 b) Az egész világra, de csak magyarországi szolgáltató szolgáltathat
 c)  Csak Magyarországra, nem hozhat bárhonnan számlát az ügyfél

14. Milyen feltétellel vállal előzménybetegséget a biztosító?

 a) Az előzménybetegségek ki vannak zárva
 b) Csak orvos által hitelesen igazolt előzménybetegségre szolgáltatunk
 c)  Nincs ezzel kapcsolatos előírás, minden betegségre szolgáltatunk

15. Mitől függ a biztosítási csomag díja?

 a) A biztosítottak életkorától és nemétől
 b) A biztosítottak életkorától, nemétől, kórelőzményeitől
 c)  Egységdíjakkal dolgozunk, életkortól és nemtől függetlenül
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