Higgy abban, hogy
az EGÉSZSÉG
a legdrágább ÉRTÉKED.
Egészségbiztosítás

MedHelp II.

Higgy magadban.

Higgy abban,
hogy stressz nélkül

gyorsabb
a

GYÓGYULÁS

Az egészség a legfontosabb értékünk és egyben felelősségünk is. Csak egészségesen
élhetünk aktív és teljes életet. Mindenkinek fontos, hogy a legjobb körülmények között
gyógyulhasson és közben a családját is biztonságban tudhassa.

1. Kórház, műtét

2. Kritikus betegségek

3. És a fizetés sem annyi…

Kórházban lenni akár betegség, akár
baleset miatt egyáltalán nem kellemes dolog. Főleg, ha még műtétre is
szükség van. Ha mégis így hozza
az élet, a Med Help II. egészségbiztosítással levesszük az anyagi
terhet az Ön válláról.

Kritikus betegség diagnózisával
szembesülni egyet jelent a kétségbeeséssel, a tehetetlenség érzésével.
A kezelések, gyógyszerek ráadásul
nem olcsóak, nem is beszélve az
egyéb költségekről. Mi jelentős,
egyösszegű támogatással segítünk
Önnek a családi kasszára nehezedő
nyomás enyhítésében.

A színvonalas egészségügyi ellátások
sokba kerülnek és betegség idején
a jövedelmünk is lecsökken.
A biztosítási szolgáltatások különféle
helyzetekben segítenek át az anyagi
nehézségeken.

Tipp

Ha gyermeke kerülne
kórházba, a napi térítést
akkor is fizetjük Önnek.

A Med Help II. egészségbiztosítással
megteremtheti gyógyulásának
optimális feltételeit, és áthidalhatja
a jövedelem-kiesésből származó
problémákat.

Széles szolgáltatási kör
Szinte minden egészségi probléma esetén, sőt
gyermeke születésekor is segítséget kap

Jelentős összegű szolgáltatások komolyabb
egészségi problémák esetén
Az Ön igényei szerint kiválasztott térítési összegek
tényleges anyagi támaszt nyújtanak

Kórházi napi térítés
Kórházi tartózkodása alatt térítéshez juthat, akkor is,
ha beteg gyermekével van a kórházban

Gyógyulási támogatás
A különböző műtétek utáni rehabilitációhoz is támogatást adunk

Kiszámítható díjak
Biztosításának díja az életkor emelkedésével nem
változik

Gyors, udvarias, rugalmas ügyintézés
A szükséges segítség időben érkezik

Megtervezett öngondoskodási forma
Növeli az Ön biztonságérzetét

UNIQA Orvosi Infovonal
Az UNIQA Orvosi Infovonal éjjel-nappal, az év minden napján fogadja hívását,
és gyakorló orvosok közreműködésével tájékoztatást nyújt az alábbi kérdésekben:

2.

1.
orvosi, gyermekorvosi,
fogorvosi ügyeletek

ügyeletes gyógyszertárak

3.
életmód, egészségmegőrzés,
orvosi dokumentáció értelmezése

UNIQA Orvosi
Infovonal
+36 (1) 4611-525

4.

5.

gyógyszerek összetétele,
alkalmazhatósága, mellékhatásai,
helyettesíthetősége, ára

Tipp

egészségügyi intézmények
elérhetősége

A családjára is gondoltunk, így az UNIQA Orvosi Infovonal szolgáltatásait akkor is
igénybe veheti, ha közeli hozzátartozóinak lenne szüksége segítségre, tanácsadásra.

Második orvosi vélemény
Kiemelkedő tapasztalattal rendelkező külföldi (többek között amerikai, német, japán) szaktekintélyek második orvosi
szakvéleményt adnak az Ön részére, amennyiben súlyos betegséget fedeznének fel Önnél.
A fenti két szolgáltatást szerződött partnerünkön, az Advance Medical Hungary Kft.-n keresztül nyújtjuk.

Tipp

Csak egy telefonhívás. Nem kerül semmibe.
Miért ne próbálná ki?

Megérdemelt gondoskodás
A Med Help II. szolgáltatási csomagjai
Bázis

Standard

Optimum

Prémium

5000 Ft/nap

7 500 Ft/nap

10000 Ft/nap

25 000 Ft/nap

Mûtéti térítés (1. csoport)

25 000 Ft

50 000 Ft

100000 Ft

125000 Ft

Mûtéti térítés (2. csoport)

50 000 Ft

100 000 Ft

200000 Ft

250000 Ft

Mûtéti térítés (3. csoport)

100 000 Ft

200000 Ft

400000 Ft

500000 Ft

7, 14 vagy 28 napra
esô kórházi napi
térítés összege

7, 14 vagy 28 napra
esô kórházi napi
térítés összege

7, 14 vagy 28 napra
esô kórházi napi
térítés összege

7, 14 vagy 28 napra
esô kórházi napi
térítés összege

Kritikus betegségek

300 000 Ft

750000 Ft

1 000000 Ft

2000000 Ft

70%-os össz-szervezeti
egészségkárosodás

500 000 Ft

1000 000 Ft

2 000000 Ft

2000000 Ft

Csonttörés

10 000 Ft

15 000 Ft

25000 Ft

25000 Ft

Gyermek születése

25 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

100000 Ft

Kórházi napi térítés

Mûtéthez kapcsolódó
gyógyulási támogatás

És amit még a Med Help II.
egészségbiztosítás nyújt
Extra térítés
Ha balesetet szenved, egyes szolgáltatásoknak akár többszörösét is
fizetjük

Ön mindenképpen pénzhez jut
Bónuszként visszafizetünk egyhavi díjat, ha nem vesz igénybe
szolgáltatást
Tipp

Ezt az összeget akár egészségének megőrzésére is fordíthatja!

Gyermekszületési támogatás
Gyermeke születésekor jelentősebb támogatást adunk

VitalClub tagság
Kedvezményben részesül fitnesz- és wellness partnereink
szolgáltatásaiból
Tipp

Vegyen részt nordic walking túráinkon is!

TÖBBET adunk...
Évente akár 20 ezer forint pénzvisszatérítés
Van már nálunk másik biztosítása? Ha Med Help II. biztosítást 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 Help II. biztosítása mellé egy másik biztosítást
is kínálatunkból, és a pénzvisszafizetés járhat Önnek is!

Tipp

2014-ben 13 ezer kármentes ügyfelünknek összesen 64 millió forint
bónuszt fizettünk vissza. Legyen jövőre Ön is közöttük!

Lendületben a VitalClubbal
Ép testben ép lélek. VitalClub programunkkal ez a mondat nem marad puszta
közhely: országszerte számos fitnesz-és wellness szolgáltató partnerünk nyújt
kedvezményt, sőt, a klubtagjainknak változatos nordic-walking túrákat szervezünk, edzőink pedig segítenek a vitális életmód kialakításában.
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