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Orvosi ellátásra szóló csoportos  
egészségbiztosítás 

Allianz Hungária Zrt.

Vállalkozása sikerességének elérésében fontos szerepet játszanak 
munkavállalói is, a róluk való gondoskodás, egészségük megőrzése 
ezért az Ön és vállalkozása érdeke is.
Válassza az Allianz Orvosi ellátásra szóló csoportos egészségbizto-
sítását, amely garantálja a gyors és szakszerű, megfelelő minőségű 
orvosi ellátást, várólisták nélkül!

Mit nyújtunk?
• A szükségessé váló diagnosztikai, vagy szakorvosi vizsgála-

tok rövid határidőre történő leszervezése (a beutaló köteles 
és nem köteles vizsgálatok is),

• Előre egyeztetett időpontban, sorban állás nélkül történő 
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele,

• A leszervezett egészségügyi szolgáltatás mind a munkálta-
tó, mind a munkavállaló számára díjmentes, annak finan-
szírozását a biztosítási díj fedezi,

• Non-stop orvosi telefonos egészségügyi információs szol-
gáltatás,

• Ingyenes szűrővizsgálat.

Dolgozói csomag tartalma*:
• Évente kategóriánként egy prevenciós szűrővizsgálat: pl. 

nőgyógyászat, urológia,
• Járóbeteg szakellátás: pl. bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, 

szemészet, kardiológia, nőgyógyászat, urológia, reumato-
lógia,

• Labor diagnosztika: pl. teljes vérkép, vizelet, vércukor,
• Képalkotó diagnosztika: pl. röntgen, ultrahang,
• Nagy értékű diagnosztika: pl. MR, CT,
• Terhesgondozás: diagnosztikai ultrahang és laborvizsgála-

tok .

*A szolgáltatások a szerződési feltételekben meghatározott alkalom-
mal, összeghatár nélkül vehetők igénybe.

Értékesítési 
segédlet



Vezetői csomag tartalma a dolgozói csomagban található szol-
gáltatásokon felül:

• Házi vizit (budapesti ügyfelek esetében),
• Fogászati szűrővizsgálat,
• Betegszállítás,
• VIP kórházi ellátás,
• Egynapos sebészet.

Milyen előnyei vannak a dolgozók számára az Allianz Orvosi 
ellátásra szóló csoportos egészségbiztosításnak?

• Nincs kockázat-elbírálás,
• A kárrendezés során az előzménybetegségek vizsgálatától 

eltekintünk,
• Ellátásszervező partnerünk kiemelkedő színvonalú ellátást 

nyújtó szolgáltatóknál szervezi le a személyre szabott és 
gyors egészségügyi ellátást,

• A biztosításhoz országszerte kapcsolódnak egészségügyi 
partnerek ,

• Ellátásszervező partnerünk segít az orvos és szolgáltató 
választásban is,

• A munkavállaló sorban állás, várakozás nélkül, előre egyez-
tetett időpontban veheti igénybe az egészségügyi szolgál-
tatást,

• Az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás teljesen díjmen-
tes (még a a hálapénz intézménye is teljesen elkerülhető),

• Kényelmes, gyors és korszerű ügyintézés telefonon,
• Összeghatár nélkül vehető igénybe egészségügyi szolgálta-

tások széles köre.

Milyen előnyei vannak a munkáltatók számára Allianz Orvosi 
ellátásra szóló csoportos egészségbiztosításnak?

• Adó- és járulékmentes juttatás, valamint a biztosítás díja 
költségként elszámolható,

• Biztosítható a cég összes munkavállalója vagy egy külön 
meghatározott dolgozói kör

• Lehetőség nyílik a szolgáltatás differenciálásra a dolgozói 
és vezetői szintek között,

• Betegség esetén a gyorsabb ellátás következtében lerövidül 
a betegszabadság, csökken a dolgozó kiesése a munkából, 
ezáltal csökkennek a munkáltatói többletköltségek. 

• A szűrővizsgálatok igénybe vétele lehetővé teszi a betegsé-
gek korai felismerését, ezáltal hozzájárul a munkavállalók 
egészségének hosszú távú megőrzéséhez.

• Elősegíti a dolgozók jó közérzetét, egészségét, lojalitását, 
ezáltal növelheti teljesítményüket.

Mit kell tennie a dolgozónak a szolgáltatás igénybevételéhez?
Amennyiben cége rendelkezik orvosi ellátásra szóló csoportos egész-
ségbiztosításunkkal és dolgozójának gyors, szakszerű orvosi ellátásra 
van szüksége, esetleg szűrővizsgálatot kíván igénybe venni, nincs 
más teendője a dolgozónak, mint hívni a 06-1-461-1555-ös telefon-
számot, amelyen ellátásszervező partnerünk készséggel áll rendelke-
zésére munkanapokon 8:00 és 20.00 óra között. Az igény bejelentést 
követően legfeljebb 10 munkanapon belüli időpontot egyeztetnek a 
dolgozó számára a megfelelő egészségügyi szolgáltatásra.  A dolgo-
zó igénybe veszi a leszervezett egészségügyi szolgáltatást, amelynek 
számláját a szolgáltató egyenlíti ki. Amennyiben további vizsgálat(ok)
ra van szükség, az ellátásszervező annak leszervezésében is segít. 

Ingyenes 24 órás orvosi telefonos egészségügyi információs 
szolgáltatás 
Orvosi ellátásra szóló csoportos egészségbiztosítással rendelkező 
ügyfelünk munkavállalói az Allianz Orvosi Call Center szolgáltatást is 
igénybe vehetik, melynek keretében gyakorló orvosok várják hívását 
az év minden napján, 0-24 óra között, amennyiben:

• egészséggel, betegséggel, gyógykezeléssel, egészségmeg-
őrzéssel kapcsolatos kérdése van,

• gyógyszerek alkalmazásával, összetételével, kölcsönhatásá-
val, mellékhatásaival, árával kapcsolatos kérdése merül fel,

• tájékoztatást szeretne kérni az orvosi, gyermekorvosi, fog-
orvosi ügyeletekről,

• tájékozódni szeretne az ügyeletes gyógyszertárakról,
• információt szeretne kapni az egészségügyi intézmények 

elérhetőségéről.
Hívja az éjjel-nappal elérhető 06-1-461-1555 telefonszámot! 

További részletes információért forduljon biztosításközvetítőjéhez

A tájékoztatás nem teljes körű. Az Orvosi ellátásra szóló csoportos 
egészségbiztosítás részletes feltételeit az ügyfél-tájékoztató és a 
különös biztosítási feltételek tartalmazzák


