Higgy abban, hogy a

VILÁGSZÍNVONALÚ
gyógyítást
elérheted.

Med TopDoc
sítás
egészségbizto

Higgy magadban.

Higgy abban, hogy aki
elégedett, az hamarabb
lesz EGÉSZSÉGES.
Szembesülni egy súlyos betegség diagnózisával egyet jelent a kínzó
tehetetlenséggel, a bizonytalansággal. A legjobbat akarjuk önmagunknak
és szeretteinknek, de nem tudjuk, kihez fordulhatnánk. Mi segítünk.

Amire megoldást nyújtunk:
 Rákos megbetegedések kezelése
 Szívkoszorúér áthidaló (by-pass) műtét
 Szívbillentyű cseréje vagy korrekciója
 Élő donoros szervátültetés
 Az agyat és egyéb koponyaűri struktúrát érintő műtéti beavatkozások
 Gerincvelő jóindulatú daganatainak műtéti kezelése
 Csontvelő-átültetés

Gyógyítás
világszínvonalon.
Az UNIQA segítségével elérhetővé
válik az Ön számára egy kiváló
orvosokból álló nemzetközi
hálózat, így biztos lehet benne,
hogy a megfelelő diagnózist,
a megfelelő gyógykezelést és
a megfelelő gondoskodást kapja.

1.

Felkutatjuk Önnek
az adott betegség
elismert specialistáit a világon.

2.

Ezektől a specialistáktól kérünk második orvosi szakvéleményt,
akik szükség esetén javaslatot tesznek a gyógykezelés módosítására, és külföldi gyógykezelésre.

3.

4.

Álljuk a gyógyulás költségeit (külföldi gyógykezelés,
műtét összesen 2 millió euróig a biztosítás tartama alatt).

5.

6.

Teljes körűen megszervezzük
a külföldi gyógykezelést.

Térítjük egy (gyermek biztosított esetén kettő)
kísérő személy gyógykezelés alatti kinttartózkodását.

Napi 100 euró költségtérítés
a kórházi tartózkodás első 60 napja alatt.

7.

Telefonos forródróton állunk rendelkezésére
a gyors és pontos tájékoztatás érdekében.

Az egész világot
lefedő hálózat:
világszerte 450 orvosi szakág
több mint 50 ezer szakértőjét
tesszük elérhetővé az Ön
számára elsősorban Európában
és az USA-ban.

Védelem idős korban is:
64 éves korig megköthető,
és 85 éves korig igénybe vehető.

Miért az UNIQA
Med TopDoc?

Egyszerű kockázatelbírálás:
csak az egészségi nyilatkozat
kitöltése szükséges.

A gyermekekre is
kiterjeszthető:
akár már újszülött kortól.
Családi kedvezmény:
családi kötés esetén 10% kedvezményt
adunk a biztosítás díjából.

TÖBBET adunk...
Med Help III. egészségbiztosítás:
anyagi segítség betegség esetén
 A betegség miatt megnövekvő kiadások fedezése
 A betegség miatt csökkenő jövedelem pótlása
 A műtétek utáni rehabilitáció támogatása
 Kórházi napi térítés
 Beteg gyermek kórházi tartózkodása
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