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Mi változik szeptember 1-jétől*?

* A változás a 2020. szeptember 1-jétől felvett ajánlatokra érvényes.

Az orvosi vizsgálatok részlegesen újra indulnak :

• Kizárólag Vitál Max szerződéshez lesz megrendelhető.

• Csakis arra az esetre lehet megrendelni, ha ügyfeled pályázik* a kiemelten kedvezményes (KK) 

kategóriára (ezzel vállalva az orvosi vizsgálattal járó járványügyi /egészségi kockázatot).

• FrontEnd támogatással újra lehetővé válik a KK kategóriára való pályázás bejelölése.

• Az orvos partnerek felkészítése megtörtént, vállalják a vizsgálatok elvégzését, várják 

ügyfeleinket.
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Hogyan is kell megrendelni az orvosi vizsgálatot?
Egy kis ismétlés

A vizsgálat megrendelésének módja:

 Ajánlatfelvételt követően azonnal a
06-1-5999-619 telefonszámon

 A vizsgálatot végző partner: Affidea Diagnosztika Kft
 Hívásod egy professzionális call center fogadja
 Munkanapokon 8 és 20 óra között hívható 

Mobil/egyszerűsített vizsgálat (A, B) 
 szakképzett ápoló végzi, 
 testsúly-, testmagasság-, derék-körfogat-, vérnyomás mérést végez
 érdeklődik a dohányzási szokásokról, ismert betegségekről,
 gyógyszerszedést , családjában előforduló betegségeket,
 rákérdez a sport és szabadidős tevékenységre
 ujjbegyből vércseppeket vesz szárazvér-teszt végzéséhez, vizeletmintát tesztcsíkkal értékel

Mobil szolgáltatás kérhető:

Budapest 50 km-es
Megyeszékhelyek 20 km-es körzetében



4

Mi az, ami nem változik
Maximális biztosítási összegek

Maximális biztosítási 

összeg

Maximális biztosítási összeg, amely fölött pénzügyi 

kérdőív szükséges 

Bármely okú halál 60 millió forint 30 millió forint

Baleseti halál (BH) 60 millió forint 30 millió forint

Közlekedési baleseti halál (KBH) 60 millió forint 30 millió forint

Baleseti rokkantság (BR) 60 millió forint 30 millió forint

Közlekedési baleseti rokkantság (KBR) 60 millió forint 30 millió forint

Megváltozott munkaképesség (TB) 30 millió forint 10 millió forint

Kritikus betegségek - 1 elemű (CC), 7 

elemű (KR) és 20 elemű (DD) 

együttesen 30 millió forint 10 millió forint

Kórházi napi térítés (KN) 30 ezer forint/nap 30 ezer forint/nap

Női kórházi napi térítés (WKN) 30 ezer forint/nap 30 ezer forint/nap

Baleseti kórházi napi térítés (BKN) 30 ezer forint/nap 30 ezer forint/nap

Műtéti térítés (MT) 1,5 millió forint

A maximális biztosítási összeg fölötti biztosítási 

összeg felvétele nem engedélyezett.

Női műtéti térítés (WMT) 1,5 millió forint

Baleseti műtéti térítés (BMT) 1,5 millió forint

Égés (ES) 1 millió forint

Csonttörés (CS) 100 ezer forint

Keresőképtelenségre szóló napi térítés 

(JOV) 5 ezer forint

Baleseti keresőképtelenségre szóló napi 

térítés (BJOV) 10 ezer forint

Gyermekekre köthető biztosítások

Jó- és rosszindulatú daganatos 

megbetegedések (GYCC 2,5 millió forint

Baleseti kórházi napi térítés (GYBKN) 25 ezer forint

Baleseti műtéti térítés (GYBMT) 500 ezer forint

Baleset rokkantság (GYBR) 5 millió forint

Csonttörés, csontrepedés (GYCS) 50 ezer forint

Mi az, ami nem 

változik?

A maximálisan felvehető 

biztosítási összegek nem 

módosulnak.

Amennyiben a biztosítási összeg 

nagysága miatt szükséges pénzügyi 

kérdőívet kitölteni, a FE már kéri.   

Ha a FE nem írja elő, csak indokolt 

esetben töltsétek ki pl. előzmény 

szerződés miatt.
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Mi az, ami nem változik?

Orvosi vizsgálatot továbbra sem rendelhetsz meg a kockázati összeg nagysága miatt.

A március 17-től érvényes kockázatelbírálási szintek érvényben maradnak.

Belépési életkor KÖ ≤ 20 M Ft 20 M Ft < KÖ ≤ 30 M Ft 30 M Ft < KÖ ≤ 60 M Ft

45 év alatt

BKENYT

BKENYT
TUW

45-54 év között
TUW

TUW

54 év fölött
TUW

TUW

A FrontEnd nem irányadó 100%-ban, így nektek kell a kockázatelbírálási összeget, a KÖ-t számolni az 

alábbi képlet szerint, és átállítani a FE-ben az orvosi vizsgálatot TUW-ra.

KÖ = H + TB + (CC + KR + DD) + 45x (KN + WKN) + 2x (MT + WMT) + GYCC


