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Szerződéskötési tájékoztató Best Doctors® Smart Egészségbiztosításról
a Pannónia Nyugdíjpénztár és a Pannónia Önsegélyező Pénztár tagjai részére
1. Best Doctors® Smart Egészségbiztosítás néhány jellemzője
Ki kötheti meg?
Szerződői pozícióban a Pannónia Nyugdíjpénztár, a Pannónia Önsegélyező Pénztár tagjai (a
továbbiakban pénztártagok) jelenhetnek meg.
Fontosabb termékjellemzők:
Biztosított:
A biztosítási szerződés megkötésekor a biztosított 19-64 éves lehet,
„Családi csomag” is kialakítható, vagyis a biztosítási szerződésben biztosítottként
bevonhatóak a biztosított hozzátartozói; hozzátartozó1 a 0-18 év közötti gyermek
biztosított és a 19-64 év közötti partner lehet.
Azon biztosított esetén aki, betölti 85 életévét a biztosítás megszűnik.
Szolgáltatásai:

Kiterjesztett második orvosi szakvélemény (InterConsultation™) szolgáltatás/
kiterjesztett FindBestCare® szolgáltatás, külföldi gyógykezelésiszolgáltatás

Tartam:
Díjfizetési gyakoriság:
Díjfizetési mód:

határozatlan
éves, féléves, negyedéves vagy havi a szerződő választása szerint
csoportos beszedés, postai csekk, átutalás a szerződő választása szerint

A külföldi gyógykezelési szolgáltatás keretében fedezett orvosi beavatkozások:
 Rákos megbetegedés kezelése
 Szívkoszorúér áthidaló (by-pass) műtét (a szívizom vérellátásának helyreállítására)
 Szívbillentyű cseréje
 Idegsebészeti beavatkozás
 Élő donoros szerv- és szövetátültetés
A külföldi gyógykezelési szolgáltatáshoz rendelt térítési összeghatárok:
 Összesített limit 1 000 000 € / biztosított / biztosítási év
 Összesített limit – a biztosítás teljes tartamára 2 000 000 € / biztosított
A Best Doctors® Smart Egészségbiztosítás kedvezményes díjai:
Kedvezményes, gyakoriság szerinti díjak

Gyermek díj*
(0-18 éves biztosított)

Éves díjfizetés

Féléves díjfizetés

Negyedéves
díjfizetés

Havi díjfizetés

30 240 Ft

15 440 Ft

7 880 Ft

2 680 Ft

Felnőtt díj
66 470 Ft
34 020 Ft
17 330 Ft
5 830 Ft
(19–64 éves biztosított)
* Amennyiben a szerződésbe háromnál több gyermeket kíván bevonni, a negyedik és további gyermekek díja ingyenes.

A Best Doctors® Smart Egészségbiztosítás kedvezményes megújítási díjai:
Felnőtt díj
(65-84 éves biztosított)

Éves díjfizetés

Féléves díjfizetés

Negyedéves díjfizetés

Havi díjfizetés

120 330 Ft

61 430 Ft

31 190 Ft

10 560 Ft

1

Hozzátartozó: (1) a biztosított jelen definícióban akként értelmezett partnere és (2) a biztosított, valamint a biztosított partnerének
nőtlen/hajadon, 0-18 év közötti, eltartott gyermeke. A hozzátartozóként bevont partner és gyermek állandó lakcímének/tartózkodási helyének a
(fő)biztosítottéval egy címen kell lennie. Újszülött gyermek bevonása a születést követő 30. naptól lehetséges. A biztosított partnere lehet: (1) a
biztosított házastársa; (2) a biztosított élettársa; (3) nőtlen/hajadon vagy élettársi kapcsolatban nem élő biztosított esetén az a biztosítottal egy
háztartásban élő, 18 év feletti személy, aki pénzügyileg függ a biztosítottól. A biztosított partnere nem lehet a biztosított rokona, illetve
házastárs/élettárs megléte esetén más, tőlük különböző személy. Partnerként csak egy személy nevezhető meg.
Ügyfélszolgálat:

levelezés: 1300 Bp., pf. 177.
e-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu

telefon: +36-1-5-100-200
telefax: +36-1-247-2021

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
www. cigpannonia.hu

2. A szerződés megkötésének folyamata
A biztosító webhelyén a Nyomtatványok menüponton (http://www.cigpannonia.hu/nyomtatvanyok) belül a
„Best Doctors® Smart Egészségbiztosítás - Pannónia Nyugdíjpénztár, Pannónia Önsegélyező
Pénztár tagjainak” alpontban kerül közzétételre minden, a Best Doctors® Smart Egészségbiztosításhoz
kapcsolódó nyomtatvány, dokumentum a pénztártagok részére. A pénztártag szerződő az általános és
különös feltételeket e pontból töltheti le és ismerheti meg.
Szintén e pontból tölthető le a szerződéskötéshez szükséges ajánlati nyomtatvány, mely
tartalmazza a biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges biztosítotti és egészségi nyilatkozatokat
is. A letöltött és kinyomtatott biztosítási ajánlati nyomtatványt a szerződő maga tölti ki. Az ajánlati
nyomtatványt kérjük hiánytalanul töltse ki, továbbá kérjük mindenképp tüntesse fel tagsági azonosítóját,
valamint bankszámlaszámát! A szerződés adatai pontban kérjük minden biztosítottra külön-külön is adja meg
a biztosítási díjat, melyet a pontban található táblázatból tud kiválasztani a biztosított kora és a választott
díjfizetési gyakoriság alapján. Amennyiben a szerződésbe háromnál több gyermeket szeretne bevonni, akkor a
negyedik és további gyermekek díja ingyenes, a díjak megadásánál kérjük ezt az információt is tüntesse fel. Az
első, választott gyakoriság szerinti biztosítási díja a táblázat Összesen sorában megadott érték, mely az egyes
biztosítottak biztosítási díjainak összege.
A kitöltött és a szerződő pénztártag és a biztosítottak által minden szükséges aláírással ellátott, biztosítotti
és egészségi nyilatkozatokkal kombinált ajánlat 1 eredeti példányát valamint a fennálló pénztári
tagságot igazoló dokumentumot (pl.: záradékolt pénztári belépési nyilatkozat, tagsági okirat, pénztár által kiállított
igazolás) 5 naptári napon belül juttassa el a biztosító részére az alábbi lehetőségek egyikén:
 postai úton a 1300 Budapest, Pf. 177. címre küldve,
 személyesen az Ügyfélszolgálaton leadva (1033 Budapest, Flórián tér 1.).
Amennyiben ötnél több biztosítottat szeretne bevonni, akkor kérjük az ajánlati nyomtatvány mellett a
hatodik és további biztosított adataira vonatkozóan töltse ki a Best Doctors® Smart
Egészségbiztosításokhoz kapcsolódó további biztosítottak jelölésére szolgáló Pótlapot valamint
egészségi nyilatkozatot annyi példányban, ahány további biztosítottat kíván jelölni. Ezen dokumentumok
szintén letölthetőek a fent nevezett pontból. Ezen nyomtatványokat az ajánlati nyomtatvánnyal együtt,
a szükséges aláírásokkal ellátva juttassa el a biztosító részére.
Ha a biztosított(ak)ra vonatkozó egészségi nyilatkozat bármely kérdésére „igen” a válasz, az ajánlati
nyomtatványok beküldését nem javasoljuk, mert ez esetben a biztosítónak el kell utasítania az ajánlatot.
Az első, választott gyakoriság szerinti biztosítási díj ajánlattételkor esedékes. Az első díjat a
választott díjfizetési módtól függetlenül kérjük banki átutalással fizesse meg a biztosító UniCredit Banknál
vezetett 10918001-00000024-98060007 számú forint számlájára. Az első, választott gyakoriság szerinti
biztosítási díj átutalásakor a közlemény rovatban kérjük tüntesse fel a szerződő nevét,
pénztártagi azonosítóját, valamint a „Best Doctors Smart” kifejezést a beazonosítás
érdekében! A befizetésre vonatkozó igazolást kérjük ajánlatával együtt juttassa el a biztosítóhoz.
A második és azt követő, választott gyakoriság szerint esedékes biztosítási díj megfizetésekor a
könnyebb beazonosítás érdekében kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel szerződése
kötvényszámát, valamint a szerződő nevét!
Amennyiben biztosítási díját csoportos beszedés útján kívánja fizetni, kérjük ne felejtse el a csoportos
beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazást kitölteni és az ajánlati nyomtatvánnyal együtt
eljuttatni a biztosító részére. A csoportos beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazás
megadására szolgáló nyomtatvány szintén letölthető a biztosító webhelyéről.
A biztosítási ajánlat pozitív elbírálását és az első díj beérkezését (beazonosítását) követően a
biztosító kötvényt állít ki, melyet megküld a szerződő pénztártag részére.
Tájékoztatjuk a szerződőt, hogy a Best Doctors® Smart Egészségbiztosítási ajánlat benyújtása során nem
vesz igénybe biztosításközvetítőt, ezért a szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerült kérdéseivel kérjük
forduljon a biztosító ügyfélszolgálatához, annak bármely elérhetőségén.
Ügyfélszolgálat:

levelezés: 1300 Bp., pf. 177.
e-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu

telefon: +36-1-5-100-200
telefax: +36-1-247-2021

