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Csoportos 
Egészségbiztosítás
Alternatív Üzletfejlesztési Igazgatóság 2021.
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 Aegon – Kockázat viselője

 TELADOC Hungary Kft. -
Szolgáltatásszervező/kárrendező/adminisztrátor

A TELADOC a szolgáltatás megszervezését, kárrendezést végzi.

A TELADOC az egészségbiztosítottak ellátását

 14 éves tapasztalattal;

 folyamatosan bővülő egészségügyi szolgáltatókból álló országos
partnerhálózattal;

 az ország minden megyéjében, több mint 50 településen közel 510
intézményben látja el.

A Biztosító és a szolgáltató partnere



3

 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, vagy valamilyen meghatározott érdekeltségi viszonyban
áll, életkora 16 és 65 között, Gyerek csomag esetén 6 hónap és 16
év között van, és a Szerződő biztosításra jelöli.

Szerződő és Biztosított
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 Szerződés hatálybalépése: a beérkezést követő nap 0 órakor;

 Tartam alatt belépő új biztosítottak esetében a biztosításra jelölést követő
hónapfordulón;

 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);

 Egynapos sebészeti ellátás – A feltételben felsorolt, 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.

Szolgáltatások részletesen (minden csomagban megtalálható 
elemek)
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 Műtéti szolgáltatás - A biztosított orvos által elvégzett és orvosilag indokolt
műtéte. A műtéti térítés összege a biztosítotton végrehajtott műtéti eljárás
kategóriájához tartozó biztosítási összeg;

 Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás - A
biztosítottnak orvosi szempontból indokolt kórházi ápolása esetén a biztosító a
kórházi ápolás kezdetekor aktuálisbiztosítási összeget a kórházi ápolás minden
napjára kifizeti.

Szolgáltatások részletesen (Preventív Plusz csomagban 
megtalálható további elemek)
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 Járóbeteg-ellátások – A választott csomagtól függően (a feltételekben felsorolt
orvosszakmákban) igénybe vehető járóbeteg ellátás. Prémium Plusz csomag
esetében bármely orvosszakma ide értendő;

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

 Labor – és diagnosztikai vizsgálatok - A választott csomagtól függően (a
feltételekben felsorolt) igénybe vehető laboratóriumi és diagnosztikai vizsgálatok;

 Nagymértékű diagnosztikai vizsgálatok - A választott csomagtól függően CT,
Cardio CT, MRI, (Prémium Plusz csomagban) PET CT;

 Szűrővizsgálatok évente (Gyerek csomag nem tartalmazza) - 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.

Szolgáltatások részletesen (Komfort Plusz, Prémium Plusz és 
Gyerek csomagban megtalálható további elemek) 
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 Bármely csomag mellé megköthetők;

 Díjuk az alapcsomag havi díján felül fizetendő;

 Elérhető szolgáltatások:

 24 órás orvosi call center

 online orvosi tanácsadás

 online mozgásszervi és edzői tanácsadás

 online táplálkozási tanácsadás

 card Network / térképes szolgáltató kereső és időpont foglaló

 online kárbejelentés

 videódoktor szolgáltatás

E-orvosi asszisztencia szolgáltatások
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Választható csomagok

Szolgáltatások Preventív Plusz csomag Komfort Plusz csomag Prémium Plusz csomag Gyerek csomag

24 órás orvosi segélyvonal igen igen igen igen

Második orvosi vélemény igen igen igen igen

Korlátlan ellátásszervezés igen igen igen igen

Szolgáltatói díjkedvezmény igen igen igen igen

Járóbeteg-szakellátás nem 16 féle orvosszakmában bármely orvosszakmában 16 féle orvosszakmában

Ambuláns műtétek nem igen igen igen

Laboratóriumi vizsgálatok nem 118 paraméter 173 paraméter 118 paraméter

Diagnosztikai vizsgálatok nem 16 féle 21 féle 17 féle

Nagyértékű diagnosztika 3 féle 3 féle 4 féle 3 féle

Egynapos sebészet igen igen igen igen

Szűrővizsgálatok évente nem
hasi UH, labor, mellkas, 

RTG, belgyógyászat

hasi UH, labor, mellkas, 
RTG, belgyógyászat, 

nőgyógyászat, urológia, 
szemészet

nem

Műtéti szolgáltatás

Kis műtét: 
62 500 Ft

Közepes műtét: 
125 000 Ft

Nagy műtét: 
250 000 Ft

Kiemelt műtét: 
500 000 Ft

nem nem nem

Kórházi ápolás esetére szóló, napi 
térítést nyújtó biztosítás

5 000 Ft/nap nem nem nem

Videódoktor szolgáltatás igen igen igen igen

Asszisztencia applikáció szolgáltatás 
igen igen igen igen
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Éves szolgáltatási limitek
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Biztosítási díjak

Díjak
Preventív Plusz 

csomag
Komfort Plusz 

csomag 
Prémium Plusz 

csomag Gyerek csomag

Alap havi díj Ft/fő 3.900 Ft 8.990 Ft 11.400 Ft 6.700 Ft

Videódoktor szolgáltatás havi díj 
Ft/fő 600 Ft

Asszisztencia applikáció 
szolgáltatás havi díj Ft/fő 530 Ft
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 Előzménybetegségek vállalása: a biztosító döntése és egyedi
kockázatelbírálás alapján plusz díj ellenében lehetséges;

 Várakozási idő: 1 hónap (minden fedezet esetében), egynapos sebészet
esetén 3 hónap;

 Fix szolgáltatási csomagok, csomagváltás csak évfordulóra
lehetséges;

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

 A csoportos szerződés évfordulóra történő megszüntethetősége;

 Minimális biztosítotti létszám: 20 fő

Vállalási alapelvek
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 Ügyfél a TELADOC Hungary Kft. +36-1-4611582-es telefonszámán jelzi a
szolgáltatási igényét - előzetes bejelentés 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



14

 A munkáltató fontos feladata, hogy hosszú távon segítsen megőrizni
munkavállalói egészségét és népszerűsítse az egészségmegőrzést
munkavállalói körében, ezáltal teremtve értéket és növelve a munkavállalók
lojalitását a munkáltató felé.

 A szűrővizsgálatok segítségével az esetleges betegségek megelőzhetők,
így a munkáltató egészségesebb munkavállalói körrel rendelkezhet.

 A munkavállaló betegség esetén gyors, minőségi ellátás várható, így
csökkenthetőek a munkáltatói többletköltségek, mint pl. a táppénz és
munkaerőpótlás költsége, valamint a munkavállaló számára a betegszabadságon
töltött idő és a munkabérkiesés.

 Az egyes dolgozói csoportok differenciálhatóak, különböző biztosítási
csomagok választhatók.

 A munkavállalóknak nem kell időt és energiát áldozniuk a megfelelő
ellátás felkutatására, sem magán orvosi ellátásokra, sem hálapénzre nem
kell költeniük.

 Nincs várólista.

Miért előnyös az ügyfelek számára?
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 Ajánlatot egyedileg, az Alternatív Üzletfejlesztési Igazgatóságtól kell kérni;

 Illetékes munkatárs: Tokody Réka, tokody.reka@aegon.hu

 Szükséges adatok:

 Cég neve

 Tételes biztosítotti lista

 Választott csomag(ok)

Ajánlatkérés

mailto:tokody.reka@aegon.hu
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2021. január 1.

Köszönöm a figyelmet!


