Összefoglaló

a Best Doctors®
Egészségbiztosításról

Termékbemutatónkat azzal a céllal állítottuk össze, hogy átlátható formában összefoglaljuk Önnek a Best Doctors®
Egészségbiztosítás legfontosabb tulajdonságait.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, elsősorban figyelemfelkeltésre szolgál.
Kérjük, szerződéskötés előtt minden esetben tanulmányozza át a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Általános Életbiztosítási Feltételeit, Általános Baleset- és Egészségbiztosítási Feltételeit, valamint
a Best Doctors ® Egészségbiztosítás Különös Feltételeit (együttesen: biztosítási feltételek).

Milyen élethelyzetekre ajánlunk megoldást?
A magyar emberek egészségügyi mutatói a legros�szabbak között vannak Európában. Gyors a népességfogyás, kevesek járnak csak szűrővizsgálatokra, az
étkezési szokások egészségtelenek, kiugróan magas
az alkoholfogyasztás és a dohányzás. Hazánk sajnos
élen jár a rákos, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések tekintetében, a daganatok okozta
halálozás 43%-kal haladja meg az uniós átlagot, ami a legmagasabb arány Európában. Best
Doctors® Egészségbiztosításunkkal egy esetleges
megbetegedésből való felépülés esélyét szeretnénk
jelentősen megnövelni.

Kik a biztosításban szereplő személyek?
A Szerződő lehet magánszemély vagy cég.
A Biztosított szerződési feltételek szerint számított belépési kora 19 és 64 év között lehet. A biztosításba
hozzátartozóként (partner, gyermekek) bevont biztosítottak belépési kora legfeljebb 64 év lehet.
A biztosítás Kedvezményezettje jogosult a biztosító haláleseti szolgáltatására.

Milyen segítséget nyújt Önnek a Best Doctors® Egészségbiztosítás?
Életbiztosítónk a Best Doctors® orvosi csapatával együtt dolgozik azért, hogy betegségével kapcsolatban a világ
legjobb orvosaival konzultálhasson, illetve azt a legmagasabb színvonalú külföldi egészségügyi ellátás keretein belül
kezeltethesse.
• Amennyiben a biztosítottnál komoly betegséget diagnosztizálnak, egy képzett egészségügyi szakemberekből
álló testület áttekinti az orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentések, vizsgálati eredmények,
kórtörténet). Ezt követően az adott orvosi szakterület egy világszerte elismert specialistája a leletek
részletekbe menő vizsgálata, elemzése és értékelése útján egy második orvosi szakvéleményt állít ki.
A Best Doctors® -hoz forduló második orvosi szakvéleményt kérő betegek közül átlagosan minden 6.
az elsőtől eltérő diagnózist kapott, és az esetek 39%-ában módosítani kellett a kezelésen is.1 Mindez a
kórképek felülvizsgálatának fontosságát igazolja.
• Külföldi gyógykezelési szolgáltatásunk világszínvonalú egészségügyi ellátáshoz biztosít hozzáférést.
Ötfajta komoly orvosi beavatkozás esetén teljes körűen megszervezzük a biztosított külföldi
gyógykezelését, és fedezzük a gyógyuláshoz szükséges kiadásokat (utazás, szállodai ellátás, kórházi
elhelyezés, gyógyszerek, műtétek) összesen 2 millió euró értékhatárig.
• A fedezett orvosi beavatkozások: rákos megbetegedések kezelése, szívkoszorúér áthidaló (by-pass) műtét,
szívbillentyű csere és helyreállítás, idegsebészeti beavatkozások, élő donoros szerv- és szövetátültetés.
• A biztosításba családtagok (partner, gyermekek) is bevonhatók, így szerettei egészségéről is gondoskodhat.
• Amennyiben a tartam során a külföldi gyógykezelési szolgáltatás igénybevételére nem kerül sor, biztosítónk
a szerződés lejáratakor kármentességi bónuszt fizet.
• Abban az esetben, ha a tartam során a biztosított elhalálozna, társaságunk szolgáltatása a befizetett
biztosítási díjak egyösszegű kifizetése a kedvezményezett részére.

Miért a Best Doctors®?
A Harvard Medical School professzorai által alapított Best Doctors® egy
több mint huszonöt éves tapasztalattal rendelkező nemzetközi egészségügyi
szolgáltató, mely 430 orvosi szakterület 53.000 vezető specialistáját összefogó
szakértői hálózatot működtet. 30 milliónál is több embernek van hozzáférése
a szolgáltatásaihoz már 70 országban. A Best Doctors® az orvosi szakértelem
és a nemzetközi sikerek páratlan kombinációja.

Miért van szüksége a Best Doctors® Egészségbiztosításra?
A biztosítás lehetőséget nyújt 430 orvosi szakterület elismert specialistáihoz, illetve magas színvonalú külföldi
kórházi kezeléshez való hozzáféréshez. A Best Doctors® által vizsgált esetek 39%-ában másik kezelést javasoltak,
valamint a Best Doctors® -hoz forduló második orvosi szakvéleményt kérő betegek közül minden 6. az elsőtől
eltérő diagnózist kapott.1
A külföldi kezelés magas színvonalát mutatja, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, arányaiban 25%-kal több
beteg gyógyul meg rákos megbetegedésből, mint Magyarországon.2 A biztosítás által fedezett kezelések és
orvosi beavatkozások viszont rendkívül költségesek lehetnek abban az esetben, ha a páciens egy elismert külföldi
szakorvossal/külföldi kórházban szeretné gyógyíttatni magát.

Miért előnyösebb a Best Doctors® Egészségbiztosítás, mint a magán
egészségbiztosítások?
• Szemben más biztosításokkal, mi hozzáférést biztosítunk Magyarországon kívüli egészségügyi központok
specialistáihoz és kezeléseihez. Az egészségbiztosítási termékek többsége jellemzően nem biztosítja ezt a
külföldi kezelési lehetőséget, illetve amelyik igen, annak mindent figyelembe véve igen magas a díja.
• Az olyan egészségbiztosítási termékek esetében, amelyek magukban foglalják a külföldi gyógykezelést, a
biztosítottnak az elejétől kezdve fizetnie kell a felmerülő orvosi költségeket, és azokat csak később térítik
vissza számára. Továbbá ezek a biztosítások általában nem fedezik a biztosított személy és kísérője utazási
és szállás költségeit.
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Forrás: Best Doctors® dataweb, 2012.08.23-i állapot. Statisztikák az InterConsultationTM esetekre.
Forrás: GLOBOCAN 2008

• A Best Doctors® biztosít mindent, amire a biztosítottnak szüksége van a külföldi kezeléshez. Ez általában a
következőket foglalja magában: a legjobb specialista és egészségügyi létesítmény megkeresése, az orvossal
való találkozás megszervezése, az utazás logisztikai koordinálása (az utazás és a szállás megszervezése),
valamint az egészségügyi létesítménnyel való elszámolás lebonyolítása.

Hogyan működik a gyakorlatban?
A Best Doctors® Egészségbiztosítással kapcsolatos szolgáltatási igény bejelentéséhez kérjük, hívja a Best Doctors®
Egészségvonalat a +36-80-44-20-00 telefonszámon, ahol munkatársunk felveszi az Ön adatait.
Fontos tudnia, hogy egy betegség legeredményesebben akkor gyógyítható, ha minél előbb diagnosztizálják. Kérjük,
járjon rendszeresen szűrővizsgálatokra, és orvosi leleteit mindenképpen tartsa meg – illetve külön kérje
el, ha ezt az intézmény elmulasztaná kiadni. Járóbeteg-ellátás esetén a kivizsgálás után ambuláns lapot
(tartalmazza az Ön által elmondott panaszokat, a kórelőzményeket, az elvégzett vizsgálatokat, a teljes diagnózist
és a javaslatot a gyógykezelésre), fekvőbeteg ellátását követően pedig kórházi zárójelentést kell kapnia.
Ezeket kérjük, gondosan őrizze meg megelőzve egy olyan helyzetet, hogy e szükséges dokumentumokat
akkor kelljen az azokat kiállító intézményektől közvetlenül beszereznünk, amikor már súlyos betegség jelentkezik
Önnél vagy biztosított családtagjainál. Ez a folyamat lassú, nehézkes lehet, és ilyenkor már sok esetben versenyt
futunk az idővel. A második orvosi szakvélemény elkészítése ma átlagosan két hónapot vesz igénybe, ez az idő
azonban jelentősen lerövidíthető, ha az érintettek az esetek bejelentésekor már maguk rendelkeznek a szükséges
leletekkel.

Kinek ajánljuk a Best Doctors® Egészségbiztosítást?
Mindenkinek,
• aki szeretne időben gondoskodni saját maga és szerettei
biztonságáról, egészségéről,
• aki a világ legjobb orvosaival szeretné kezeltetni magát, vagy
hozzátartozóit,
• akinek fontos a korrekt, minőségi egészségügyi ellátás,
• aki úgy gondolja, hogy külföldön jelenleg sokkal nagyobb esélye van a
gyógyulásra,
• aki több (tíz)millió forintot nem tudna kifizetni egy esetleges betegség
gyógyíttatására.

Biztosítási díjak, díjfizetés
A Best Doctors® Egészségbiztosítás egy rendszeres díjfizetésű, euró alapú szerződés. Az éves díjat féléves,
negyedéves, vagy havi részletekben is fizetheti. Díjfizetési gyakoriságtól függően díjkedvezmények érhetők el. A
biztosításba bevont negyedik és további gyermekek biztosítási védelme ingyenes.
A biztosítás díját postai csekken, vagy átutalással fizetheti

A biztosító legfontosabb adatai
Név: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Székhely: Magyarország, 1033 Budapest, Flórián tér 1.
Levelezési cím: 1300 Budapest, pf. 177.
Forint bankszámlaszám: 10918001-00000024-98060007 (IBAN: HU11 1091-8001-0000-0024-9806-0007)
Euró bankszámlaszám: 10918001-00000024-98060038 (IBAN: HU47 1091-8001-0000-0024-9806-0038)
Számlavezető bank neve (és SWIFT kódja): UniCredit Bank Hungary Zrt. (BACXHUHB)
A Biztosító jogi formája: nyilvánosan működő részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-045857
Társaságunk a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál van nyilvántartva.

