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Orvosi ellátásra szóló kiegészítő
egészségbiztosítás

Kiegészítő egészségbiztosítás az Allianz
Életprogramokhoz és az Allianz
Gondoskodás Programokhoz
Egészségünk megőrzése, a családtagjainkról való gondoskodás talán a legfontosabb dolog mindannyiunk számára.
Ezért igényeljük a gyors és szakszerű, megfelelő minőségű
orvosi ellátást várólisták és hálapénz nélkül. Erre nyújt
megoldást az Allianz kiegészítő egészségbiztosítása.
Amennyiben Ön rendszeres díjfizetésű, forint alapú Allianz
Életprogram vagy Allianz Gondoskodás Program szerződést köt, orvosi ellátásra szóló kiegészítő egészségbiztosítást is választhat életbiztosítása mellé.

Mit nyújtunk ügyfeleinknek?
A kockázatviselési időszak alatt bekövetkezett baleset vagy betegség esetén ellátásszervező partnerünk,
a Teladoc Hungary Kft. által szervezett, előre egyeztetett
időpontban végzett egészségügyi szolgáltatásokat*
nyújtunk.

Az igénybe vehető szolgáltatások a következők:
–	Járóbeteg szakellátás: pl. bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, kardiológia, nőgyógyászat, urológia
–	Labor diagnosztika: pl. teljes vérkép, vizelet, vércukor
–	Képalkotó diagnosztika: pl. röntgen, ultrahang
–	Nagy értékű diagnosztika: pl. MR, CT
A felsorolt ellátásokon kívül a biztosított kétévente egy
szűrővizsgálaton is részt vehet a szerződés keretében.
Amennyiben rendelkezik orvosi ellátásra szóló kiegészítő
egészségbiztosításunkkal, és gyors, szakszerű orvosi ellátásra van szüksége, esetleg szűrővizsgálatot kíván igénybe
venni, nincs más teendője, mint hívni a +36-1-461-1555ös telefonszámot, amelyen ellátásszervező partnerünk
készséggel áll rendelkezésére munkanapokon 8:00 és
20:00 óra között. Az igény bejelentését követően az ellátásszervező időpontot egyeztet az Ön számára a megfelelő egészségügyi szolgáltatásra.

* A szolgáltatások a szerződésben meghatározott összeghatárig vehetők igénybe.
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Költségmentes 24 órás Orvosi Call Center
szolgáltatás
Orvosi ellátásra szóló kiegészítő egészségbiztosítással
rendelkező ügyfelünk az Allianz Orvosi Call Center szolgáltatást is igénybe veheti, melynek keretében gyakorló
orvosok várják hívását a nap 24 órájában, és az év minden
napján.
Ha Önnek:
–	egészséggel, betegséggel, gyógykezeléssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos kérdése van
–	gyógyszerek alkalmazásával, összetételével, kölcsönhatásával, mellékhatásaival, árával kapcsolatos kérdése
merül fel
–	tájékoztatást szeretne kérni az orvosi, gyermekorvosi,
fogorvosi ügyeletekről
–	tájékozódni szeretne az ügyeletes gyógyszertárakról
–	információt szeretne kapni az egészségügyi intézmények elérhetőségéről,
akkor hívja az éjjel-nappal elérhető +36-1-461-1555 telefonszámot!

Az Orvosi ellátásra szóló kiegészítő
egészségbiztosítást munkáltatóknak is
ajánljuk
A következő előnyök mellett:
–	A biztosítás díja költségként elszámolható
–	Biztosítható a cég összes munkavállalója vagy egy
külön meghatározott dolgozói kör
–	Betegség esetén a gyorsabb ellátás következtében lerövidül a betegszabadság, ezáltal csökkennek a munkáltatói többletköltségek
–	A szűrővizsgálatok igénybe vétele lehetővé teszi a
betegségek korai felismerését, ezáltal hozzájárul a munkavállalók egészségének hosszú távú megőrzéséhez
–	Elősegíti a dolgozók lojalitásának növekedését
További részletes információért forduljon biztosításközvetítőjéhez, vagy látogasson el ügyfélkapcsolati pontjainkba.
Hívhatja telefonos ügyfélszolgálatunkat
a +36-(1/20/30/70)-421-1-421-es számon, vagy látogasson el honlapunkra a www.allianz.hu címen.

A tájékoztatás nem teljes körű. Az Orvosi ellátásra szóló kiegészítő egészségbiztosítás részletes feltételeit az ügyfél-tájékoztató, továbbá az általános és különös
szerződési feltételek tartalmazzák.
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