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Medicover Försäkrings AB (publ) Magyarországi Fióktelepe
Spring biztosítási csomagok*
Classic
Top
Exclusive
Biztosítással fedezett szolgáltatások
Fedezet Fedezet
Fedezet

Hatályos: 2015.04.01-től visszavonásig

Időpont-foglalás, 24-órás telefonos egészségügyi tanácsadás, ellátásszervezés
Prevenciós szűrővizsgálatok (évente egy alkalommal nem- és korfüggő kockázatok szerinti tartalom)
Járóbeteg-ellátás az alábbi szakterületeken (primer): bel- és gyermekgyógyászat, fül-,
orr-, gégészet, szemészet, nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, influenza elleni védőoltás orvosilag indokolt esetben
biztosítási évente egy alkalommal

Laborvizsgálatok (standard): alapvető vér-, vizelet- és székletvizsgálatok, széklet bakteriológiai
vizsgálata, véralvadás-vizsgálat, vörösvérsejt-süllyedés vizsgálata (We), alapvető fertőzésvizsgálatok
(kivéve STD-teszt, HIV-teszt is) és hormonvizsgálatok (TSH, FT3, FT4), nőknek: terhesség megállapítása,
férfiaknak: prosztatarák kiszűrése (PSA)

Diagnosztikai vizsgálatok (standard): nőgyógyászati citológiai vizsgálat, EKG (nyugalmi,
terheléses, Holter), ABPM, ultrahang (UH), Röntgen (enterográfia, nyelésvizsgálat), mammográfia, Doppler- illetve
arteriográfos érvizsgálat, szűrő audiometria, audiológiai vizsgálat, dermatoszkópia, centrális csontsűrűség-vizsgálat
(ODM, DEXA), látótérvizsgálat, allergiatesztek (Epicutan-teszt, életkortól függően: bőrön (Prick-teszt)
illetve vérvétellel)

Széleskörű járóbeteg-ellátás (kiszélesített), további kiemelt szakterületek:
allergológia, kardiológia, reumatológia, ortopédia, pulmonológia, neurológia, gasztroenterológia, endokrinológia,
infektológia, diabetológia, angiológia, dietetika, elektroterápia (fizioterápia)

Széleskörű laborvizsgálatok (kiszélesített), további kiemelt
laborvizsgálatok: vér-, vizelet- és székletvizsgálatok, hematológia, PCR, immunológiai vizsgálatokszerológia, fertőzésvizsgálatok (kivéve STD-teszt, de fedezett nem szűrő jelleggel HIV-teszt), hormonvizsgálatok,
tumor- és rákmarkerek, genetikai vizsgálatok, toxikológiai vizsgálatok

Széleskörű diagnosztikai vizsgálatok (kiszélesített), további kiemelt
diagnosztikai vizsgálatok: aspirációs citológiai vizsgálat, allergének kimutatása vérből, biopszia illetve
sejt- és szövettani vizsgálatok, endoszkópos-tükrözéses vizsgálatok (gasztroszkópia, kolonoszkópia, cystoszkópia),
respiratórikus pulzoximetria, MRI, CT, cardio-CT, PET-CT, az agy és izmok illetve idegek elektromos aktivitásának
vizsgálata (EEG, EMG, ENG), érrendszerei vizsgálatok és angiográfia, enterográfia,
radioizotópos vizsgálatok (scintigráfia), ízületi punkció, spirometria

Ambuláns műtétek
Kedvezmény a Medicover Zrt. ellátásainak listaárából a biztosítással nem fedezett
ellátásokra vonatkozóan**

Fogászati felülvizsgálat évente egy alkalommal közvetlenül MDentalnál Bp.-en
Kedvezmény az MDental fogászati ellátásainak listaárából**
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*

A Classic, Top és Exclusive csomagok esetén a biztosítási csomag által fedezett szolgáltatások korlátlan számban
vehetők igénybe a Medicover szervezésében, ha a szolgáltatásnál nincs limit jelezve. A járóbeteg-ellátás keretében
vizsgálatok, ellenőrző vizsgálatok, kezelések állnak rendelkezésre széles körűen.

**

A Medicover Zrt. promóciós célú illetve akciós árú szolgáltatásaira, és a csomagtermékeire nem érvényes, mert ezek a
szolgáltatások és csomagtermékek eleve jelentős kedvezménnyel árazottak.

Egészségügyi szolgáltatás igénybevételének folyamata

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Időpont-foglalás CallCenteren keresztül (munkanapokon és napközben), sürgősségi esetben a 24-órás
egészségügyi tanácsadóvonalon keresztül bármikor »
Fedezetellenőrzés a Medicover Kártyán szereplő tagazonosító és a személyes adatok alapján (kártyát,
személyazonosítót készítse elő) »
Egészségi panaszok és egészségügyi szolgáltatási igények alapján egyeztetés a nyújtandó egészségügyi
szolgáltatásról, annak időpontjáról, helyszínéről »
Egyeztetett időpontban, akut esetben 48 órán belül, megjelenés a Medicover által szervezett szolgáltatási ponton »
Személyazonosítás fényképes dokumentum bemutatása segítségével a Medicover szolgáltatási pontján »
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele.

A Biztosító részvénytársaságot Magyarországon képviseli: Medicover Försäkrings AB (publ) Magyarországi Fióktelepe (székhely és levelezési cím:
1123 Budapest, Alkotás u. 50., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, cégjegyzékszám: 01-17-000521, adószám: 22553221-1-43),
www.medicover.hu, e-mail: biztositas@medicover.hu, insurance@medicover.hu, Ügyfélszolgálat: +36-1-465-3150, fax: +36-1-465-3160

