Műtétekre szóló biztosítás
1.

Biztosítási esemény
A Biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó és jelen kockázatra is kiterjedő
kockázatviselésének hatálya alatt a Biztosítotton orvos által elvégzett és orvosilag
indokolt, jelen feltételek szerinti műtét.
Jelen biztosítás szempontjából műtéten olyan terápiás célú sebészeti eljárást kell
érteni, amelyet kórházban (lásd 5. pont), az érvényes orvosszakmai szabályok
betartásával végeznek és szerepel a mellékelt Műtéti táblázatban felsorolt műtétek,
illetve sebészeti beavatkozások között, és a beavatkozás ugyanott nem kerül kizárásra.

2.

Biztosítási szolgáltatás
A Biztosító a műtéteket a biztosítási szolgáltatás szempontjából a mellékelt Műtéti
táblázat szerint négy kategóriába – kis, közepes, nagy, kiemelt műtétek – sorolja
be.
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító az adott Biztosítottra
vonatkozóan műtéti térítést fizet. A műtéti térítés összege a Biztosítotton végrehajtott
műtéti eljárás kategóriájához tartozó – a műtét időpontjában aktuális, Mellékletben és
Adatközlőben meghatározott, az adott Biztosítottra vonatkozó – biztosítási összeg.
Ha egyazon műtét során ugyanazon testrészen, vagy szerven több sebészeti
eljárást végeznek, akkor az adott testrészen, vagy szerven végzett sebészeti eljárások
miatt esedékes biztosítási szolgáltatás annak a beavatkozásnak alapján kerül
meghatározásra, amely az alkalmazott eljárások közül a legmagasabb térítési
kategóriába esik.
Ha egyazon műtét során több testrészen, vagy szerven végeznek sebészeti
eljárásokat, akkor a biztosítási szolgáltatás az egyes testrészeken, vagy szerveken
történt beavatkozások alapján esedékes biztosítási szolgáltatások összege, de nem
haladhatja meg a kiemelt műtétekre vonatkozó biztosítási összeget.
Ha egy biztosítási időszakban több – időben egymástól elkülönült – műtétre
kerül sor, úgy a műtétekre együttesen kifizethető szolgáltatási összeg nem haladhatja
meg a kiemelt műtétekre vonatkozó biztosítási összeg kétszeresét.
A Biztosító a szolgáltatás teljesítését a Biztosítottnak a Biztosító orvosa által történő
felülvizsgálatához kötheti.

3.

Nem biztosítási esemény
3.1. Az úgynevezett “halasztott” műtét, amelynek szükségessége a Biztosítottra
vonatkozó kockázatviselés kezdetét megelőzően már megállapítást nyert.
3.2. Az olyan műtét, amelynek szükségessége okozati összefüggésben áll olyan
betegséggel, vagy állapottal, amely a Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés
kezdetét megelőzően már fennállt, és arról a Biztosított tudott, vagy tudnia kellett,
kivéve az olyan eseteket, amikor a Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetét
megelőzően két évig a Biztosított az adott betegséggel kapcsolatban panasz és
tünetmentes volt és orvosi gyógykezelésre nem szorult.
3.3. A Biztosítottnak a rá vonatkozó kockázatviselés kezdetét megelőzően már
maradandóan károsodott, nem ép testrészén, szervén végzett műtét, ha a műtét
szükségessége okozati összefüggésben áll a kockázatviselés kezdete előtt már
kialakult maradandó károsodással.
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4.

A Biztosító a jelen biztosítás esetében az adott Biztosítottra vonatkozó kockázatviselése
kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki. Ezen időszak alatt a Biztosító
kockázatviselése csak a várakozási idő alatt bekövetkező balesetből eredő biztosítási
eseményre terjed ki. A Biztosító a várakozási idő alkalmazásától eltekint abban az
esetben, ha a biztosítás az adott Biztosított vonatkozásában orvosi vizsgálattal jött
létre.

5.

A Szerződés alkalmazása szempontjából kórháznak minősülnek az egészségügyi
hatóságok által a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően
engedélyezett és ilyenként nyilvántartott kórházak, klinikák, amelyek




6.

Balesetből eredő műtétek esetén a Biztosító szolgáltatása az Általános Feltételek
X. pontjában meghatározottakon kívül nem kerül kifizetésre, ha bizonyítást nyer,
hogy a balesetet a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartása okozta.
A baleset akkor minősül súlyosan gondatlanul okozottnak, ha
a)
b)
c)
d)

7.

az a Biztosított súlyosan ittas állapotával (2,51 ezrelék, illetve annál magasabb
véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben következett be, vagy
az a Biztosított jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjárművezetése közben
következett be, és mindkét esetben a biztosított más közlekedésrendészeti szabályt
is megszegett, vagy
az a Biztosított kábító vagy bódító hatású anyag, vagy egyéb vegyi anyag
bódítószerként történő használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal
összefüggésben történt, vagy
a Biztosított engedélyhez kötött tevékenységet megfelelő engedély nélkül végzett.

A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez az Általános Feltételek XI/1.
pontjában megadottakon kívül az alábbi iratokat kell eljuttatni a Biztosítóhoz:



8.

működésének elsődleges célja, hogy diagnosztikus és terápiás, orvosi és ápolási
kapacitásokat tartsanak fenn sérült vagy beteg emberek fekvőbeteggyógyellátására,
állandó orvosi felügyelet és irányítás alatt állnak, és
feladataikat folyamatos munkarendben szakképzett ápolószemélyzet bevonásával
látják el.

kórházi zárójelentés, illetve egyéb kórházi, orvosi dokumentum, amely tartalmazza
a műtéti beavatkozás pontos megnevezését, illetve leírását,
a nem magyarországi kórházi ellátás esetén a fentiek hiteles fordítását.

A jelen biztosításra az AEGON Csoportos Biztosítások Általános Feltételei
érvényesek a fenti kiegészítések mellett.
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Műtéti táblázat
a műtétek szolgáltatási kategóriákba való besorolásához
I. Kis műtétek:











szájsebészeti, de nem fogászati műtétek
erek kisebb műtétei, perifériás idegvarratok
kisebb szemműtétek (kötőhártya, szaruhártya,
szemhéj varrata, idegentest műtéti eltávolítása a
szem felületes rétegeiből)
kisebb fül-, orrműtétek (pl. lágyrész elváltozás,
dobhártya-műtétek, mandulaműtétek),
mellüreg drainálása, légmell ellátása, idegentest
eltávolítása bronchoscóppal, bordaresectio
hasfali helyreállító műtétek, kisebb sérvműtétek
egyszerűbb ízületi vagy csontelváltozások műtétei
végtagokon, ín- és szalagvarratok, arthroszkópos
műtétek,
kisebb amputációk (kézujj, lábujj)
külső nemi szervek műtétei a nemi szervek
megtartásával
kis területű égés műtéti kezelése (testfelület 6%-a
alatt, III-ad, IV-ed fokú), kisebb bőrátültetések,
bőrplasztika

II. Közepes műtétek:














agyállományt nem érintő koponya elváltozások
műtétei
izolált gerincelváltozások műtétei (pl. porckorong,
egy csigolyára kiterjedő műtétek)
arccsont- vagy állkapocs részleges elváltozásainak
műtétei, lágy és kemény szájpad helyreállító
műtétei
közepes műtétek ereken, érpótlások, érátültetések,
nagyobb idegvarratok
helyreállító szemműtétek (pl. íriszplasztika,
szemizmon végzett műtétek), szemlencse
eltávolítás, szemgolyó eltávolítás
közepes fül-, orr- és gégeműtétek (pl. gégeresectio)
pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy műtétei
emlő részleges vagy teljes eltávolítása, mellüregi
beavatkozások, rekeszizom-műtétek,
mellhártyakiirtás, tüdőlebeny kiirtás,
hasüregi beavatkozások (máj, epe, hasnyálmirigy,
vese, gyomor, bél elváltozásainak műtétei,
lépeltávolítás, veseeltávolítás)
végtagon végzett csontműtétek (csavar,
velőűrszeg, lemez behelyezés, csonteltávolítás,
csontpótlás)
ízületek közepes műtétei
kisebb protézisek beültetése, ínátültetések
(részleges) végtag-amputációk kismedencei
műtétek: nemi szervek nagyobb műtétei (pl.
méheltávolítás, myoma-eltávolítás, prosztataeltávolítás), hólyagműtétek, húgyvezeték műtétei,
testfelület 6-20 %-át érintő, III-ad, IV-ed fokú
égések műtétei
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III. Nagy műtétek:









agyállományt is érintő koponya
elváltozások műtétei, kiterjedt
gerincelváltozások műtétei (pl. több
csigolyát érintő műtétek, gerincvelőelváltozások műtétei)
arccsont és állkapocs eltávolítása
nagyerek helyreállító műtétei,
idegátültetés
nagy mellüregi beavatkozások
(szívkoszorúér műtétei, egyéb zárt
szívműtétek, féloldali tüdőkiirtás,
mellkasfal helyreállítása)
nagyobb hasüregi beavatkozások (pl.
gyomor, vastagbél teljes kiirtása)
nagy műtétek ízületeken (pl. csípőn,
vállon), nagyízületi protézisek
behelyezése, teljes végtagamputációk, a testfelület 20-40%-át
érintő III-ad, IV-ed fokú égési
serülések műtétei

IV. Kiemelt műtétek:






kiterjedt, agyállományt érintő
elváltozások műtétei, kiterjedt
gerincvelő-műtétek
testfelület 40%-ánál nagyobb
kiterjedésű, III-ad,I V-ed fokú égési
sérülések műtétei
nyitott szíven végzett műtétek pl.
billentyűműtétek
nyelőcső kiirtás, több hasi szerv
együttes és teljes kiirtása
szerv transzplantáció
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Kizárások:
 fogászati műtétek, fogeltávolítás
 bőrvarratok és szövődményeik ellátása, sebek/hegek műtétet követő ellátása
(sebtisztítás, váladék-elvezetés)
 bőrfelszíni és bőr alatti szövetek elváltozásainak műtéti ellátása
 punkciók, kanülök vagy katéterek diagnosztikus és terápiás célú alkalmazás
 műtét során behelyezett idegen anyagok (pl. lemez, szeg) eltávolítása
 idegen test eltávolítása bőr alatti szövetekből, testnyílásokból
 I-II fokú égések ellátása
 diagnosztikus beavatkozások (invazív, non-invazív)
 endoszkópos anyagvétel, felületes elváltozások endoszkópos eltávolítása (pl. polip
eltávolítás)
 kozmetikai műtétek
 terhességgel, szüléssel kapcsolatos műtétek, terhesség-megszakítás, egészségügyi
kaparás
 meddőséggel, sterilizációval kapcsolatos műtétek
 nemek megváltoztatását célzó műtétek
 veleszületett rendellenességek műtétei
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