Generali Company Care egészségbiztosítás
szolgáltatási csomagjai
A táblázatban található szolgáltatástípusok a szolgáltatási csomag szerinti tartalommal és korlátozásokkal vehetők igénybe, az általános és
különös feltételekben részletezett szabályozások szerint.
Szolgáltatástípusok
EXKLUZÍV

PRÉMIUM

NORMÁL

START

•

•

•

•

extra szűrő

bővített szűrő

alap szűrő

Belgyógyászat

•

•

•

•

Járóbeteg-ellátás: belgyógyászat, fül-, orr-, gégészet, szemészet, nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat

•

•

•

•

Laborvizsgálatok: alapvető vérvizsgálatok, vizeletvizsgálat,
székletvizsgálat, alapvető fertőzésvizsgálatok, nőgyógyászati
citológiai vizsgálat, férfiaknak: prosztatarák kiszűrése (PSA)

•

•

•

•

Diagnosztikai vizsgálatok: EKG-k, ultrahangok (UH), röntgenek, mammográfia, Doppler illetve arteriográfos érvizsgálat,
hallásvizsgálat, anyajegy-vizsgálat, allergiatesztek, centrális
csontsűrűség-vizsgálat, szem- és látásvizsgálat, látótérvizsgálat

•

•

•

•

Járóbeteg-ellátás: allergológia, kardiológia, ortopédia, reumatológia, elektorterápia, tüdőgyógyászat, neurológia, gasztroente
rológia, onkológia, dietetika, ambuláns műtétek stb.

•

•

•

Laborvizsgálatok: immunológiai vizsgálatok, hormonvizsgálatok,
daganatos betegségek kiszűrése, HIV-teszt és más szexuális úton
terjedő betegségek kiszűrése, genetikai vizsgálatok, mérgezések
vizsgálata stb.

•

•

Diagnosztikai vizsgálatok: sejt- és szövetvizsgálatok, allergének
kimutatása vérből, endoszkópos-tükrözéses vizsgálatok, MRI, CT,
PET CT, az agy és izmok illetve idegek elektromos aktivitásának
vizsgálata (EEG, EMG, ENG), érrendszeri vizsgálatok és angiográfia, enterográfia, radioizotópos vizsgálatok, ízületi tűszúrásos
vizsgálatok, légzésfunkció vizsgálata stb.

•

•

összesen max.
200 ezer Ft/fő/
biztosítási év és
PET CT
egy alkalom/fő/
biztosítási év

max. 12 alkalom/fő/biztosítási év

max. 6 alkalom/fő/
biztosítási év

Influenza elleni védőoltás árának térítésével

•

•

Betegszállítás (betegszállítóval)

•

•

Házivizit: orvosszakmailag indokolt akut esetben otthoni felnőtt orvosi ellátás Budapesten és egyes vidéki településeken

•

két alkalom/fő/
biztosítási év

Egynapos sebészet

•

két beavatkozás/
fő/biztosítási év

Kórházi fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi ellátás, műtét és hotelszolgáltatás VIP szinten max. 4 000 000 Ft/fő/biztosítási év)

•

Generali Medi24

Alap ellátás
Bővített ellátás

Szolgáltatásfinanszírozási elemek (egészségügyi szolgáltatások)

Éves preventív szűrővizsgálat

Gyógytorna

•

kivizsgálás,
onkológiai
szakvélemény,
kezelési javaslat
és egy évig
tanácsadás

kivizsgálás,
onkológiai
szakvélemény és
kezelési javaslat

10 000 000 Ft

7 000 000 Ft

5 000 000 Ft

3 000 000 Ft

Csonttörés

100 000 Ft

75 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

Kórházi egyösszegű térítés 8 nap önrésszel

100 000 Ft

60 000 Ft

40 000 Ft

2 000 000 Ft

1 000 000 Ft

Külföldi egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások (EUB utasbiztosítás): Generali Medi24: 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtás:
telefonos orvosi tanácsadás, tájékoztatás helyi egészségügyi ellátók,
mentőszolgálatok, gyógyszertárak elérhetőségéről, beteg hazaszállításában szervezési segítség

•

•

Külföldi egészségügyi biztosítás (EUB utasbiztosítás): (sürgősségi
orvosi ellátási és mentési költségek térítése, hazaszállítás megszervezése és térítése)

•

•

Onkológiai diagnosztika

30%-ot elérő baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás

Összegbiztosítások

egy beavatkozás/
fő/biztosítási év

•

Nemzetközi második orvosi vélemény

Külföldi
egészségügyi
segítség

Szolgáltatási csomagok

40 elemű kiemelt kockázatú betegségek

•

•

