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FŐ ÜZENET!

• A szolgáltatás
• Egészséges emberek „klubja”
• Magánellátó rendszer előnyei
• Betegút menedzsment
• Összegbiztosítás a plusz költségekre
• Jó ár-érték arányú szolgáltatás
• Egyszerű (ügyfél, közvetítő)
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KÖRNYEZETI ÉS TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK

• Világjárvány

• EU szektor törvényi változtatások

• Alkotmány megváltoztatása (2012)

• Az állami szektor egyre hosszabb 
várólistái 
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Nem akar órákat várni az 
orvosnál?

Gyorsabban juthat vizsgálathoz, 
kezeléshez, így hamarabb gyógyulhat.

MIÉRT VÁLASSZUK ÁLTALÁBAN A MAGÁNEGÉSZSÉGÜGYET?!

Nem akar hónapokat várni 
a vizsgálatig?

Nem bízik az esetlegesen 
elavult gépek vizsgálati 

eredményeiben?

Megbeszélt időpontban mehet 
vizsgálatra.

Jó körülmények, korszerű 
berendezések, kezelések.
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• aki  „ki akar lépni” az állami 
egészségügyből

• aki biztosan tudja és akarja 
fizetni a biztosítás díját

• akinek érték a piaci alapon 
kezelt egészségügyi 
szolgáltatás, azaz nyitott egy 
kultúraváltásra

KINEK AJÁNLJUK?
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VÁRAKOZÓK SZÁMA MINDEN TÉRSÉGBEN
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ÁTLAGOS TERVEZETT VÁRAKOZÁSI IDŐ



8

JELENLEGI VÁRÓLISTÁK MAGYARORSZÁGON!!!

• https://jogviszony.neak.gov.
hu/varolista_pub/varolistak-
hosszanak-
lekerdezese/?ocsk=005
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NÉZZÜK AZ AEGON HOSPITAL TERMÉKET!
ALAPFEDEZET

• Műtét és betegút menedzsment
- Magyarországi magánkórházban, fekvőbeteg ellátás keretében elérhető, ütemezett és az 

egészségi állapot kockázata nélkül halasztható ún. „elektív” műtétek (limit és kizárások 
alapján)

- Betegút menedzsment
 Dedikált kapcsolattartás és betegképviselet 
 Műtét előtti vizsgálatok megszervezése, műtéti terv összeállítása
 Orvossal történő kapcsolattartás megszervezése
 Műtéti utógondozás megszervezése
 Biztosított egészségi állapotának nyomon követése

• Műtéthez kapcsolódó vizsgálatok
- Műtéti konzultáció, előkészítés, diagnosztika és vizsgálatok költségei (végrehajtott műtét 

esetén utólagos térítéssel)
- Műtét utáni konzultáció, kontroll költségei (műtétet követő max. 30 napig)

VÁLASZTHATÓ FEDEZET - ÖSSZEGBIZTOSÍTÁS
- Műtétre és kórházi napi térítésre vonatkozó összegbiztosítás – betegségi / és baleseti 

fedezet
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SZOLGÁLTATÁSI TÁBLA
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A CSOPORTOS SZERZŐDÉS SZEREPLŐI

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

Szerződő

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. – a Biztosító a szolgáltatást az 
ellátásszervező partnerével együttműködve nyújtja

Biztosító

az a természetes személy aki betöltötte a 18. életévét, de nem töltötte 
be a 60. életévét

Biztosított

Műtét esetében a Biztosított, összegbiztosítások esetében a 
Biztosított, ill. halála esetén a törvényes örökös(ök) (pl. a 
Biztosított a kórházi tartózkodás alatt meghal)

Kedvezményezett
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CSOPORTOS KONSTRUKCIÓ

• Szerződő – Aegon Csoportos biztosítási 
szerződést köt

• A Biztosított a csatlakozási nyilatkozat és az 
egyszerűsített egészségi nyilatkozat 
megtételével csatlakozik a csoportos 
szerződéshez (csak egyszer csatlakozhat!)

• A Szerződő a csatlakozott Biztosítottak havi díját  
megfizeti az Aegon részére
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A BIZTOSÍTÁS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

• Egyszerűsített egészségi nyilatkozat 
kitöltése– Biztosító csatlakozást 
megelőző kockázatelbírálása 

• Kockázatviselés kezdete - a 
csatlakozást követő 2. hónap első napja

• Díjfizetés kezdete a kockázatviselés 
kezdete

• Nincs várakozási idő!!!
• Kockázatviselés kezdetét megelőzően 

ismert, diagnosztizált betegségekre a 
szolgáltatás nem terjed ki!
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EGYSZERŰSÍTETT EGÉSZSÉGI NYILATKOZAT
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A DÍJ ALAKULÁSA

• A biztosítás díja a Biztosított belépési 
korától függ

• Folyamatos biztosítás esetén a díj 5 évig 
nem változik

• Az 5. biztosítási évfordulótól a díj a 
Biztosított aktuális életkorának 
megfelelően változik, után újabb 5 évig 
ismét változatlan marad

• A biztosítás díjnemfizetés vagy 
felmondás miatti megszűnését követően 
új csatlakozás és új egészségi 
nyilatkozat kitöltése szükséges, a díj az 
aktuális       (új csatlakozáskori) életkor 
szerint     alakul
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MŰTÉTI (ALAPFEDEZET)DÍJAI
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ÖSSZEGBIZTOSÍTÁSOK (VÁLASZTHATÓ 
FEDEZET) DÍJAI

Műtéti és kórházi napi térítés összegbiztosítások
20 400 Ft / év azaz 1 700 Ft / hó 
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A KOCKÁZATVISELÉS MEGSZŰNÉSE

• 65. életév betöltésével – az életkor 
betöltése évének utolsó napján;

• Díjnemfizetéssel – az esedékességet 
követő 30 nap elteltével, az utolsó 
díjrendezett hónap utolsó napján;

• Évfordulóra történő felmondással - a 
felmondás hónapjának utolsó napján;

• A Biztosított halálával – a halál 
hónapjának utolsó napján

• Aegon csoportos biztosítási szerződés 
megszűnésével
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MŰTÉTI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

• Csatlakozást követően a Biztosított e-mailen regisztrációs linket kap
(www.smarthumed.hu/aegonhospital), és létrehozza az ügyfélfiókját;

• Igénybejelentés (műtétet írnak elő a Biztosítottnak) a Biztosító ellátásszervezőjén
keresztül, az asszisztencia telefonvonalon vagy ügyfélfiókon tehető (a be nem
jelentett, az ügyfél által megszervezett műtét utólag nem téríthető!!!)

• Fedezetellenőrzést követően a Biztosított 48 órán belül tájékoztatást kap a
beküldendő orvosi dokumentumokról;

• A dokumentumok beérkezését követően a Biztosított max. 15 napon belül
visszajelzést kap a műtét előtti diagnosztikai vizsgálatok és orvosi konzultáció
időpontjáról, helyszínéről;

• Az orvosi konzultációt követő max. 15 napon belül a Biztosított megkapja a
műtéti tervet (műtét helyszíne, időpontja, műtétet végző orvos neve).
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AZ ÖSSZEGBIZTOSÍTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

A baleseti / betegségi műtéti vagy kórházi napi térítés
kapcsán az igénybejelentés a Biztosító alábbi
elérhetőségén tehető meg a biztosítási eseményt
követő 30 napon belül:

• +36 1 476-5609 telefonszámon vagy

• Aegon Biztosító Zrt., Országos Kárrendezési Központ,
9701 Szombathely, Pf.: 63. címén

• lakcímkártya és személyi igazolvány másolata;
a betegség / a baleset tényének igazolása;
hatósági eljárás esetén annak eredménye

• Orvosi dokumentumok, halál esetén a
fentieken túl: halotti anyakönyvi kivonat, a
halál baleseti eredetét igazoló orvosi
bizonyítvány, öröklési bizonyítvány vagy
jogerős hagyatéki végzés
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A BIZTOSÍTÁS NEM TERJED KI
A Biztosító nem vállalja az alábbi műtétek megszervezését 

• Ambuláns műtétek

• Sürgősségi vagy akut (nem elektív) ellátás

• Traumatológai ellátás

• Szervtranszplantáció

• Szív- és aortaműtétek

• Veleszületett betegségek kezelése kapcsán felmerülő műtéti beavatkozások

• Nyelőcső-, hasnyálmirigy- és májdaganatok műtétei

• Szülészeti esemény, terhesség-megszakítás, meddőség kezelése

• Kóros elhízás kezelését célzó műtéti beavatkozások

• Esztétikai és plasztikai sebészeti beavatkozások

• Fogászati beavatkozások

• Műhiba bekövetkezése esetében elvégzendő egyéb műtétek

• bármely műtét, mely magánellátás keretében nem elérhető

• Nemek megváltoztatását célzó műtétek 
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A BIZTOSÍTÁS NEM TERJED KI
A Biztosító a műtéti összegbiztosítás kapcsán az alábbiakat nem téríti
• 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 

A Biztosító a kórházi napi térítés összegbiztosítás kapcsán az alábbiakat nem téríti (fontosabb 
kizárások): 
• mesterséges megtermékenyítés és fogamzásgátlás valamennyi formájával kapcsolatos vizsgálat, beavatkozás, kórházi 

kezelés, 
• a 10 napos folyamatos kórházi ápolási tartamot el nem érő, terhességgel, művi terhesség-megszakítással és szüléssel 

kapcsolatos kórházi ápolás, 
• a kozmetikai és plasztikai műtét, kivéve, ha az baleset vagy betegség következtében fellépő szövetelváltozások 

rekonstrukciós célú helyreállítására irányul, 
• a krónikus vesedialízissel kapcsolatos kórházi kezelés, 
• a pszichiátriai betegségek és egyéb nem organikus idegbetegségek miatti kórházi ápolás, a pszichoterápiás kórházi 

gyógykezelés, 
• az alkohol-elvonókúra, illetve a drogfüggőség megszüntetésére irányuló kezelés. 
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napon



28



29



30

FŐ ÜZENETEK!

• Piaci igény van
• Egészséges emberek „klubja”
• Irány a magán!
• Együttműködés az ügyféllel
• Jó ár-érték arányú szolgáltatás, így 

sok ember számára elérhető
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!




