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 A piacon a legtöbb biztosítótársaság rendelkezik 
egészségbiztosítási termékkel, így ilyen termék hiányában 
lemaradunk a versenyben;  

 Új üzleti lehetőségekre van szükség a növekedéshez, az 
egészségbiztosítási termék bevezetésével ezek megnyílnak;  

 Egyéni termékkel nem sikerült átütő sikert elérnie egyetlen piaci 
szereplőnek sem, ezért csoportos konstrukciót alakítottunk ki;  

 Kedvező díjú, tömegesen eladható, a piaci tapasztalatok és 
igények alapján kialakított csomagokkal indulunk.          

 

 

 

Termékbevezetés háttere 
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Aegon Egészségfelmérés 2012-2017 

Kérdés: Igénybe vesz Ön magán egészségügyi szolgáltatókat? 

Milyen piacra érkezünk? - 1 
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Mennyit fizetne Ön azért, hogy mindig minőségi eü. ellátást kapjon? 

 

 

 

 

 

 

Milyen piacra érkezünk? - 2 
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Nem kell orvosnak lenni ahhoz, hogy korrekt módon 
tájékoztatva egészségbiztosítást adj el! 

Alapvetés 
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 Aegon – Kockázat viselője 

 Advance Medical Hungary Kft. (AM) -  
Szolgáltatásszervező/kárrendező/adminisztrátor 

Az AM a szolgáltatás megszervezését és a kárrendezést végzi. 

Az Advance Medical az egészségbiztosítottak ellátását  

 8 éves tapasztalattal, 

 folyamatosan bővülő egészségügyi szolgáltatókból álló országos 
partnerhálózattal, 

 az ország minden megyéjében, több mint 50 településen közel 430 
intézményben látja el. 

Jelenleg is kapcsolatban állunk az AM-mel a lakásbiztosítási kiegészítők, 
utasbiztosítás vonatkozásában, valamint az E.ON-nak, Tesco-nak és Invitel-
nek fejlesztett termékek kapcsán ~ kb. 100 000 ügyfél. 

 

 

A Biztosító és a szolgáltató partnere 
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 Szerződő: bármely Magyarországon működő jogi személy, vagy egyéb 
gazdálkodó szervezet, amely az érdekkörébe tartozó természetes 
személyek számára a Biztosítóval csoportos szerződést köt és a díjat 
fizeti. 

 

 Biztosított: az a természetes személy, aki a Szerződővel alkalmazotti 
jogviszonyban áll, életkora 16 és 65 között van, és a Szerződő 
biztosításra jelöli. 

 

 Teljes létszámra kell megkötni, nem lehet kiválogatott emberekre! Ha 
csak vezetői körre kötik, akkor annak minden tagjára meg kell kötni. 
Kerülni kell a kontraszelekciót. 

 

 

Szerződő és Biztosított 
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 Szerződés hatálybalépése: megegyezés szerint;  

 Tartam alatt belépő új biztosítottak esetében a biztosításra jelölést követő 
hónap 1-jén; 

 Tartam: határozott 1 éves, mely automatikusan megújul, ha a tartam vége 
előtt 30 nappal egyik fél sem mondja fel; 

 Hatály: 24 órás fedezet, a biztosítási esemény az egész világon 
bekövetkezhet; 

 DNF esetén 120 napon belül reaktiválható; 

 Kockázat-elbírálás a biztosító döntése szerint lehet; 

 

 Elektronikus termékdokumentumok:   

 Általános és különös feltételek 

 Szolgáltatási- és díjtábla  

 Tájékoztató 

 

 

 

Csoportos szerződés jellemzői 
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 24 órás orvosi segélyvonal - Betegséggel, gyógykezeléssel, egészségmegőrzéssel 
kapcsolatos tanácsok; gyógyszerek összetételével, alkalmazhatóságával, mellékhatásaival, 
helyettesíthetőségével, árával kapcsolatos kérdések megválaszolása; orvosi, gyermekorvosi, 
fogorvosi ügyeletek, ügyeletes gyógyszertárak, egészségügyi intézmények elérhetőségének 
megadása; 

 Második orvosi vélemény - Előzmény nélkül kialakult súlyos betegség kapcsán 
nemzetközileg elismert szakorvos által írott szakvélemény, mely a biztosított leletei alapján 
készül: Rosszindulatú daganat; szívsebészeti beavatkozások; szervátültetések, idegsebészeti 
betegségek, idegrendszer degeneratív betegségei és demyelinizáció,  veseelégtelenség miatt 
kialakult betegségek; betegedések/műtéti beavatkozások, melyek életet veszélyeztető 
szövődménnyel fenyegetnek; 

 Korlátlan ellátásszervezés – Orvosi szakellátás, diagnosztika és szűrővizsgálatok 
megszervezése és lebonyolítása Magyarország területén belül, amely keretében az igényelt 
szakorvosi ellátás térítéses betegként érhető el; 

 Szolgáltatói díjkedvezmény – magánintézménybe történő szervezés során a térítés díjából 
– a szakmától, az orvosi szolgáltatótól és a helyszíntől függően – 5-20% kedvezmény jár az 
ügyfelek részére (a kedvezmény pontos mértékéről az ellátásszervezés során adunk 
tájékoztatást) 

 

Szolgáltatások részletesen I.  
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 Járóbeteg-ellátások költségvállalással - „Komfort és Komfort Extra” csomagok esetén: 
Baleseti sebészet, Belgyógyászat, Bőrgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Gasztroenterológia,  
Kardiológia, Neurológia,  Ortopédia,  Patológia, Reumatológia, Általános sebészet,  Szemészet,   
Szülészet/nőgyógyászat, Urológia, Tüdőgyógyászat, Endokrinológia (ügyféligények 85%-át 
lefedi); 

 Járóbeteg-ellátások költségvállalással - „Premium” csomag esetén: a fentiek és továbbá 
Allergológia, Angiológia,  Diabetológia, Érsebészet, Gyermekgyógyászat, Hematológia, 
Idegsebészet,  Infektológia, Kézsebészet, Mellkas sebészet, Nefrológia, Onkológia, 
Rehabilitáció, Sportorvoslás, Szívsebészet, (ügyféligények 99%-át lefedi); 

 Ambuláns műtétek költségvállalással - Az ambuláns sebészi beavatkozás olyan járóbeteg-
ellátás keretében végzett sebészeti beavatkozás, amely nem igényel kórházi ellátást; 

 Egynapos sebészeti ellátás költségvállalással - előzmény nélkül bekövetkező és 
tervezhető, tervezett (elektív), beavatkozás, mely az e célra kialakított egyéb 
feltételrendszerekkel működő intézményben történik és a biztosított adott intézményben 
tartózkodása nem haladja meg a 24 órát.  

 

 FONTOS: A TARTALOM SZÁMÍT NEM A MENNYISÉG! (95%-ban fedi az igényeket) 

 

 

 

 

Szolgáltatások részletesen II.  
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Szolgáltatások részletesen III.  

 Labor és diagnosztikai vizsgálatok költségvállalással 
 

 

 

 

 

 

 

 

Labor és diagnosztikai vizsgálatok  Komfort és Komfort Extra Prémium 

1. Laboratóriumi vizsgálatok   118 paraméter    173 paraméter 

2. Biopszia      igen     igen 
3. Endoszkópia altatás nélkül  igen     igen 
4. Endoszkópia altatásban   nem    igen 
5. Mammográfia     igen     igen 

6. Izotóp vizsgálatok    nem     igen 
7. Ultrahang     igen     igen 

8. Standard röntgen vizsgálatok  igen     igen 
9. ABPM      igen     igen 

10. Csontsűrűség vizsgálat    igen     igen 
11. EKG (12 elvezetéses)    igen     igen 
12. Holter Monitorozás    igen     igen 
13. Terheléses EKG     igen     igen 

14. Patológia     igen     igen 
15. Epicutan allergia teszt    igen     igen 
16. Dermatoszkópos vizsgálat   igen     igen 
17. Audiológiai vizsgálat    igen     igen 

18. Hüvelycitológia     igen     igen 
19. Szcintigráfia     nem     igen 
20. Spirometria     igen     igen 

21. Kontrasztanyagos Röntgen vizsgálatok  nem     igen 
22. Neurológiai elektrofiziológiai vizsgálatok nem     igen  
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Szolgáltatások részletesen IV.  

 Nagy értékű diagnosztikai vizsgálatok költségvállalással: CT, MRI, PET CT;  
Cardio CT (Prémium csomagban),  

 

 Szűrővizsgálatok évente költségvállalással: olyan orvosi vizsgálat, amelynek célja a 
betegség tüneteit nem mutató (tünetmentes) személy esetleges betegségének vagy 
kórmegelőző állapotának – ideértve a betegségre hajlamosító kockázati tényezőket is – korai 
felismerése. 
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Szolgáltatások Preventív csomag 

Komfort csomag 

(30% önrész + utólagos 

térítés, kivéve második 

orvosi vélemény) 

Komfort Extra 

csomag 
Prémium csomag 

24 órás orvosi segélyvonal     

Második orvosi vélemény     

Korlátlan ellátásszervezés     

Szolgáltatói díjkedvezmény     

Járóbeteg-szakellátás - 
16 féle orvos 

szakmában 

16 féle orvos 

szakmában 

32 féle orvos 

szakmában 

Ambuláns műtétek -    

Egynapos sebészet - -   

Laboratóriumi vizsgálatok 
- 

 
118 paraméter 118 paraméter 173 paraméter 

Diagnosztikai vizsgálatok - 16 féle 16 féle 21 féle 

Nagyértékű diagnosztika 3 féle 3 féle 3 féle 4 féle 

Szűrőviszgálatok évente 

Személyre szabott 

szűrési terv 

összeállítása és 

megszervezése 

hasi UH, labor, 

mellkas RTG, 

belgyógyászat 

hasi UH, labor, 

mellkas RTG, 

belgyógyászat 

hasi UH, labor, 

mellkas RTG, 

belgyógyászat, 

nőgyógyászat, 

szemészet, urológia 
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Éves szolgáltatási limitek 

Preventív 
csomag 

Komfort 
csomag 

Komfort Extra 
csomag 

Prémium 
csomag 

Laboratóriumi 
vizsgálatok 

- 25 000 Ft 25 000 Ft 50 000 Ft 

Járóbeteg-ellátás 
(ambuláns 

műtéteket is 
beleértve) 

laboratóriumi 
vizsgálatokkal 

együtt 

- 

300 000 Ft 
alkalmankénti 
limit: 15 000 Ft 

 

300 000 Ft 
 

1 000 000 Ft 
 

Nagyértékű 
diagnosztika 

250 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 500 000 Ft 

Egynapos sebészet - - 300 000 Ft 300 000 Ft 
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Csomagdíjak 

 

 Kizárólag havi díjfizetés lehetséges, mivel az AM-nek jelentenünk 
kell a be-és kilépő biztosítottakat! 

 

 

 

Preventív 
csomag 

Komfort 
csomag 

Komfort Extra 
csomag 

Prémium 
csomag 

Havi díj Ft/fő 990 Ft 3 330Ft 5 630 Ft 7 930 Ft 
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 Előzménybetegségek kizárva; 

 Várakozási idő 1 hónap, egynapos sebészet esetén 3 hónap; 

 Fix szolgáltatási csomagok; 

 Többszörös biztosítás tilalma - egy biztosított egy időpontban 
érvényesen csak egy csoportos szerződésben lehet biztosított; 

 A csoportos szerződés évfordulóra történő megszüntethetősége; 

 Minimális biztosítotti létszám:  

► csak Preventív és Komfort csomag választása esetén 5 fő,  

► Komfort Extra és Prémium csomagot is tartalmazó szerződés esetén 
10 fő; 

 Szervezés csak hazai intézményekbe;  

 Csomagváltás csak évfordulóra lehetséges. 

 

Vállalási alapelvek 
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 Ügyfél az AM elérhetőségén (1085 Budapest, Baross u. 22., +36 1 461-1580, 
karrendezes@advance-medical.hu jelzi a szolgáltatási igényét - előzetes 
bejelentkezés szükséges! 

 Fedezet / ellátás orvosi indokoltságának ellenőrzése;  

 Limitfigyelés, kizárások és korábbi ellátások nyilvántartása; 

 Orvosi tanácsadás / ellátás megszervezése; 

 Szolgáltatói számlák befogadása, ellenőrzése, az orvosi jelentéssel és az 
elfogadott árlistával történő összevetése, költségellenőrzés; 

 Károk adminisztrálása, kárköltségek rögzítése;  

 Károk kifizetése a szolgáltatónak (utólagos térítés esetében a biztosítottnak), 
elszámolás a biztosítóval; 

 Elektronikus adatszolgáltatás a biztosítónak a kárkifizetésekről az általa elvárt 
struktúrában és adattartalommal. 

 

 

 

 

 
Szolgáltatás folyamata 
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tokody.reka@aegon.hu,  erszeny.krisztian@aegon.hu 

 

 

 

Ajánlatkérés 

 

 

 Cégadatok 

 Tételes biztosítotti lista 

 Választott csomagok 

 

 

mailto:csoportos-biztositasok@aegon.hu
mailto:csoportos-biztositasok@aegon.hu
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ÉRTÉKESÍTÉS 
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 A termék bevezetésével teljes személybiztosítási termékpaletta kínálható 
az ügyfeleknek; 

 Egyedi szolgáltatások és a díjak annak érdekében, hogy a lehető legtöbb 
munkavállaló bevonható legyen; 

 Kiemelkedő piaci tapasztalattal rendelkező szolgáltató partnerrel 
dolgozunk együtt;  

 Egyre több munkaadónak fontos az, hogy a munkatársai minőségi 
egészségügyi ellátásban részesüljenek (ez ma „trendi” téma); 

 A munkavállalók megtartása ma kiemelten fontos szempont – érték lehet 
egy ilyen szolgáltatás a munkaadótól; 

 Alkalmazotti jogviszony esetén költségként elszámolható; 

 Semmi csoda nincs ebben, csak szolgáltatni szeretnénk a XXI. 
században. 

 

Értékesítési érvek 
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 Az igazi különbség nem a csomagok, hanem az állami és a magánellátás között 
van  ezzel érvelj, próbálja ki! 

 Ügyfélvisszajelzések (nem reprezentatív felmérés) alapján a legfontosabb 4 
dologból, ami fontos egy egészségügyi szolgáltatás kapcsán, 3 a szolgáltatás 
szervezéshez kapcsolódik  tehát a legkisebb csomag is tartalmazza 

 Beszélj a 4 standard szolgáltatásról is, ezzel minden nap élhet az ügyfél! A 2. 
orvosi vélemény méltatlanul elhallgatott szolgáltatás!  Mi is itt a kérdés?? 

 Az önrészt ismeri a köznyelv, ezért használd bátran! A Komfort és Komfort Extra 
csomag 2 kivétellel ugyanaz, de az önrész miatt 40%-al olcsóbb a Komfort. 

 Ha van preferált szolgáltató, amelyik nincs a szolgáltatói listán, akkor jelezd 
felénk, és elvi akadálya nincs, hogy rákerüljön. 

 Normál, „rendeltetésszerű” használat során, éven belül nem ütközik szolgáltatási 
limitbe az ügyfél  nyugtasd meg, ez 9 év tapasztalata, 

 A legkritikusabb pont: az előzménybetegség. Alap esetben ki van zárva 
(mindenhol), így a piac jelenleg pótdíjazva vállalja – mi is  ez nem baj, csak 

fontos infó: nem a meglévő betegségekkel kell érvelni, hanem az előrelátás, a 
felelős gondolkodás fontosságával! 

 VERSENYTÁRSAK 

Értékesítési tanácsok 



22 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük a figyelmet! 

Hajrá! 


