Higgy abban,

EGÉSZSÉG
csak egy van.

hogy

Egészségbiztosítás

MediQa

Higgy magadban.

Hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy az egészség értéke felbecsülhetetlen.
Nem pótolható. Nem megvásárolható.
Odafigyeléssel, a megbízható orvosi ellátás kiválasztásával azonban megőrizhető.

1. Várólista nélkül
Ha valami fáj, az komoly betegség
tünete is lehet. A vizsgálat, a diagnózis, és ha szükséges, a műtét nem
késhet. Nem szabadna, hogy késsen.
Csakhogy Magyarországon egyes
vizsgálatokra akár egy évnél is hoszszabb lehet a várólista. Nálunk gyorsan, egyszerűen foglalhat időpontot,
várólista nélkül.

2. Rendszeres szűrővizsgálatokkal az egészségért

3. Orvosi tanácsadás akár
az éjszaka közepén is

Rendszeres ellenőrzéssel sokat tehetünk az egészségünkért. Az időben
felfedezett betegségek könnyebben
gyógyíthatók. Éppen ezért szerepelnek a MediQa egészségbiztosításban
átfogó szűrővizsgálatok, és szakorvosi
vizsgálatok is.

Gyermeke éjjel hirtelen rosszul lesz,
és nem tudja, hova induljon?
Az UNIQA Med forródróton a hét
minden napján, 24 órában rendelkezésére állunk, és segítséget nyújtunk
többek között váratlanul fellépő
egészségügyi problémákkal, vagy
az orvosi ügyeletek elérhetőségével
kapcsolatban.

Tipp

Belgyógyászati, labor, valamint diagnosztikai vizsgálatok mindegyik MediQa
szolgáltatási csomagban
megtalálhatók.

Tipp

Tôlünk megtudhatja azt is,
merre találja a legközelebbi
ügyeletes gyógyszertárat.

Higgy abban,
hogy már most
tehetsz az

EGÉSZSÉGEDÉRT.
Kiszolgáltatottság
helyett
professzionális
kiszolgálás

És még ennél is több

ingyenes szűrővizsgálatok
járóbeteg-ellátás

előzetes időpont-egyeztetés

nagy értékű diagnosztika
(pl. CT, MRI) korszerű
eszközökkel

orvosi ellátás várólisták nélkül
odafigyelő, szakképzett orvosi
csapat

egynapos sebészet
emberközpontú környezet
baleseti rehabilitáció
betegszállítás

Tudta, hogy ...

Tartós betegséggel vagy egészségügyi
problémával küzdők aránya

10%

Férfiak

Nôk

Románia

Ausztria

0
Szlovákia

(Forrás: GfK Hungária Piackutató Intézet,
Egészségbiztosítási Felügyelet, Eurostat EU-SILC)

20%

Csehország

a szív-, rák- és májbetegségek Magyarországon szedik
a legtöbb áldozatot az Európai Unión belül?

30%

Magyarország

sokszor a vizsgálatokra akár egy évnél is többet kell
várni?

40%

Európai
Unió

a közép-európai országok közül Magyarországon az
egyik legmagasabb a tartós betegséggel küzdők aránya?

A 18 év fölötti férﬁak
és nők között végzett
Eurostat kutatás alapján.
Egy betegség vagy egészségügyi probléma tartósnak minősül, ha az hat
hónapnál hosszabb ideig
tart.

UNIQA Med forródrót 7 ¥ 24 órában
Az UNIQA Med forródrót éjjel-nappal fogadja hívását, és segítséget nyújt az alábbi kérdésekben:

1.
váratlanul fellépő egészségi
problémák

2.

3.
orvosi, gyermekorvosi,
fogorvosi ügyeletek

életmód, egészségmegőrzés,
orvosi dokumentáció értelmezése

UNIQA Med
forródrót

4.

5.

ügyeletes gyógyszertárak

egészségügyi intézmények
elérhetőségei

A MediQa egészségbiztosítás szolgáltatási csomagjai
BÁZIS_60

STANDARD_60

OPTIMUM_65

PRÉMIUM_65

Call Center (ellátás-szervezés) + UNIQA Med forródrót

4

4

4

4

Alap szűrővizsgálat (2 évente)

4

4

4

4

Emelt szűrővizsgálat (2 évente)

–

–

–

4

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Belgyógyászat + alap-labor és alap-diagnosztikai vizsgálatok
Szakorvosi vizsgálatok

2 alkalom/év

12 alkalom/év

Fejlett diagnosztika (képalkotó és endoszkópos eljárások)

–

–

300 ezer Ft/év

500 ezer Ft/év

Egynapos sebészet

–

–

300 ezer Ft/év

300 ezer Ft/év

Otthonápolási támogatás (súlyos műtét után egyösszegű térítés)

–

–

–

200 ezer Ft

Betegszállítás

–

–

150 ezer Ft/év

150 ezer Ft/év

50%-ot elérô baleseti maradandó egészségkárosodás esetén
egyösszegű térítés + azonos összegû rehabilitációs támogatás

–

–

1,5–1,5 millió Ft

5–5 millió Ft

Őssejt levétel*

–

–

–

150 ezer Ft
gyermekenként

Szív- és érrendszeri kockázatbecslés, diétás és természetgyógyászati tanácsadás

4

4

4

4

20% kedvezmény a Medicover Egészségközpontjaiban és
Egészség Pontjain a biztosítással nem fedezett szolgáltatásokra

4

4

4

4

Második orvosi vélemény

–

–

4

4

Egyéb szolgáltatások

* Amennyiben a gyermek születésekor mindkét szülô már legalább egy éve rendelkezik a MediQa betegségbiztosítás PRÉMIUM_65 csomagjával.

Higgy abban, hogy a

rugalmasságot és a
kiszámíthatóságot
együtt érheted el.
A MediQa rugalmas és kiszámítható egyszerre
Gondoskodás a gyermekekről
– a biztosítást gyermekére is megkötheti már 1 éves kortól
Személyre szabhatóság
– négy különböző csomag közül választhat
Kiszámíthatóság
– a biztosítás fennállása alatt az életkor emelkedése miatt nem változik a díj

Medicover, a minőségi partnerünk
Együttműködő partnerünk, a Medicover Közép-Európa vezető magán-egészségügyi szolgáltatója. Európa-szerte több mint hatezer cég és négyszázezer magánszemély bízza rá egészségügyi ellátását. Szakértő csapatuk kimagasló színvonalon nyújtja széles
körű szolgáltatásait országszerte, amit a szakorvosok és az együttműködő kórházak, intézmények gondos megválasztása és a
folyamatosa kontrollja tesz lehetővé.
Mi együtt azért dolgozunk, hogy gyógyulása optimális körülmények között történjen.

Tipp

A vizsgálatokért nem kell messzire utaznia: országszerte rendelkezésére állnak a szolgáltató pontok.

TÖBBET adunk…
Évente akár 20 ezer forint pénzvisszatérítés
Van már nálunk másik biztosítása? Ha Med TopDoc egészségbiztosítást is köt
mellé, és az adott évben nem volt káreseménye, mi évente akár 20 ezer forintot
utalhatunk vissza a számlájára.
Még nem ügyfelünk? Válasszon Med TopDoc egészségbiztosítása mellé egy
másik biztosítást is kínálatunkból, és a pénzvisszafizetés járhat Önnek is!

Tipp

Csatlakozzon MultiPartner hűségprogramunkhoz!
2016-ban 12,5 ezer kármentes ügyfelünknek összesen 67 millió forint
bónuszt fizettünk vissza. Legyen Ön is közöttük!

UNIQA Biztosító Zrt.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. · Tel.: +36 (1/20/30/70) 544-5555 · Fax: +36 1 238-6060
E-mail: info@uniqa.hu · Skype: uniqabiztosito · facebook.com/uniqa.biztosito
www.uniqa.hu

Jelen prospektusban közöltek csupán tájékoztatásul szolgálnak, hivatalos ajánlattételnek nem minôsülnek.

M 8876/2018. 05./029

