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EGYEDÜLÁLLÓ SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK

• Az utóbbi években az asszisztencia piac 
dinamikusan bővül, ezzel párhuzamosan, 
egyre fontosabbá váltak ezek a kényelmi, 
kiegészítő szolgáltatások az ügyfelek 
számára.

• Az Aegon személyes értékesítési 
területének termékpalettája is bővült az 
Asszisztencia 3in1 és 2in1 termékek 
elérhetőségével.
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FŐ ÜZENET! – ASSZISZTENCIA VAGY BIZTOSÍTÁS?

• ez döntően egy asszisztencia szolgáltatás, általános 
vészelhárítás (emergency)!

• nem oldjuk meg a problémát, csak elhárítjuk a közvetlen bajt
- nem gyógyítunk meg, csak szervezünk és fizetünk egy 

diagnózist

• így ez nem biztosítás, hanem segítségnyújtás a mindennapi 
életben

• és ilyen típusú bajba kerülhet öreg, FIATAL (aki nem akar 
biztosítást), erős, gyenge, okos,……
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Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Nézzük meg 
részletesen az 

Egészségbiztosítás 
szolgáltatásokat!
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MI A FONTOS AZ ÉLETBEN?
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SZOLGÁLTATÁSI TÁBLA
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SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETESEN I.

1. Telefonos orvosi asszisztenciaszolgáltatás, 24 órás orvosi segélyvonal 

A xxxxxx (októberben megküldjük a dedikált számot) telefonszámon szakképzett, gyakorló 
orvosoktól a Biztosított információt kaphat: 
a) orvosi szakkifejezések, kórházi zárójelentések magyarázatáról, 
b) laboratóriumi eredmények és ezekből eredő összefüggések magyarázatáról, 
c) orvosi eljárások magyarázatáról, 
d) betegséggel, gyógykezeléssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos kérdésekről, 
e) gyógyszerek összetételéről, alkalmazhatóságáról, mellékhatásáról, helyettesíthetőségéről, 
áráról, 
f) orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ügyeletekről, 
g) ügyeletes gyógyszertárakról, 
h) egészségügyi intézmények elérhetőségéről. 

A kapott válaszok kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a személyes orvosi 
vizsgálatot.
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SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETESEN II.

2. Második orvosi vélemény

Második orvosi vélemény alatt a Biztosított által kért, a rá vonatkozó súlyos betegségre az 
érintett szakterületen magas szintű szakmai tapasztalattal rendelkező, neves nemzetközi 
orvos-szakértő által készített orvosi távszakvéleményt kell érteni. 
Célja a kiegészítő információ nyújtása, és nem egy önálló orvosi diagnózis felállítása.

Második orvosi vélemény a kockázatviselés tartama alatt bekövetkező alábbi 
betegségek esetén kérhető: 
• az életet fenyegető rákos (rosszindulatú daganatos) megbetegedés, 
• szívbetegség, szív- és érsebészeti beavatkozást igénylő betegség, 
• szervátültetés, 
• neurológiai és idegsebészeti betegség, 
• az idegrendszer degeneratív betegségei és szklerózis multiplex, 
• veseelégtelenség következtében kialakult betegség, állapot, 
• az életet fenyegető betegség, állapot vagy nagy bonyolultságú beavatkozás szükségessége. 
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SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETESEN III.
3. Betegség miatti nagyértékű diagnosztika és egynapos sebészet orvosi ellátások

Az orvosi ellátás elemei és a szolgáltatás korlátozása
Orvosi ellátás keretében a Biztosított magán egészségügyi szolgáltatónál mindenkor elérhető orvosszakmákban
- egynapos sebészet keretében végzett műtétet,
- nagyértékű diagnosztikai vizsgálatokat vehet igénybe azon ellátások kivételével, melyek a jelen feltételben 
felsorolásra kerültek.

4. Online orvosi tanácsadás

Az orvosi asszisztencia az online felületen, a www.teladoc.hu az „online orvosi tanácsadás” menüpont alatt is 
elérhető. A Biztosított által feltett kérdéseket fogadja az Ellátásszervező orvosa, aki az e-mail üzenet 
fogadásától számított 24 munkaórán belül a kérdéseket megválaszolja, és a választ a Biztosított által megadott 
e-mail címre megküldi.

5. Online Szolgáltatói díjkedvezmény

A Biztosított az Ellátásszervező orvosa által ajánlott és az Ellátásszervező által megszervezett szűrővizsgálatok, 
szakorvosi vizsgálatok, laboratóriumi vagy képalkotó (RTG, UH, CT, MRI) vizsgálat díjából az Ellátásszervező 
számára aktuálisan elérhető kedvezmény igénybevételére jogosult. Az aktuálisan elérhető kedvezmény 
mértékéről az Ellátásszervező a Biztosítottat a www.teladoc.hu online felületre történő bejelentkezés során 
tájékoztatja, valamint a kedvezményt Biztosító egészségügyi szolgáltatók listája a honlapján elérhető.
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MIT NYÚJT AZ ÜGYFÉLNEK? – Érvelj egy mondatban!

• Ügyfelünk az otthonából a nap 24 órájában kérhet orvosi tájékoztatót vagy segítséget a 
felmerült problémájával kapcsolatban. Mind ezt időpont egyeztetés és sorbaállás nélkül.

• Ügyfelünk kikérheti Nemzetközi Orvosok szakvéleményét és kezelési javaslatukat a kialakult 
súlyos betegségével kapcsolatban.

• Egy olyan szolgáltatás, melyet ügyfelünk egy olyan betegség előfordulása esetén vehet 
igénybe, ahol az orvosi beavatkozás ideje maximum 24 óra.

• Ügyfelünk szakorvos által kért CT és MR vizsgálatok elvégzésére adható limit összeg erejéig 
veheti igénybe, mely igénybevétele esetén pár nap alatt elvégezhető a kért vizsgálat.

• Ügyfelünk az otthonából, a nap 24 órájában online kérhet orvosi tájékoztatót vagy segítséget a 
felmerült problémájával kapcsolatban. Mind ezt időpont egyeztetés és sorbaállás nélkül.

• Ügyfelünk a magán rendelésben megadott vizsgálati illetve kezelési díjakból kap 5-20% 
kedvezményt.
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MI IS A FŐ ÜZENET? – ASSZISZTENCIA VAGY BIZTOSÍTÁS?

• ez döntően egy asszisztencia szolgáltatás, általános 
vészelhárítás (emergency)!

• nem oldjuk meg a problémát, csak elhárítjuk a közvetlen bajt
- nem javítjuk meg az autódat, csak elvontatjuk a szerelőhöz
- nem fizetjük a lakáskárokat, csak elzárjuk a kiömlő vizet
- nem gyógyítunk meg, csak szervezünk és fizetünk egy 

diagnózist

• így ez nem biztosítás, hanem segítségnyújtás a mindennapi élet 
3 fő területén, ha bajba kerülsz

• és ilyen típusú bajba kerülhet öreg, FIATAL (aki nem akar 
biztosítást), erős, gyenge, okos,……
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!




