EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
GENERALI COMPANY CARE

Az egészség is
Önnek
dolgozik

generali.hu

Az egészség is Önnek dolgozik!
A Generali Company Care egészségbiztosítással, mint vállalati juttatással, növelheti dolgozói elkötelezettségét, vállalata
hatékonyságát és vonzóbbá teheti cégét az álláskeresők számára.
Fordítson figyelmet Ön is munkatársai és saját egészségére, hiszen a vállalati célok eléréséhez nélkülözhetetlenek az
egészséges és aktív munkavállalók!

TELJES KÖRŰ GONDOSKODÁS ÖN ÉS MUNKATÁRSAI SZÁMÁRA:

SZŰRŐVIZSGÁLATOK + EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS + ÖSSZEGBIZTOSÍTÁSOK

Miért előnyös önnek, mint vállalatvezetőnek a Generali Company Care
egészségbiztosítás?
• adó- és járulékmentes juttatás, a biztosítás teljes díja költségként elszámolható
• fenntartható munkahelyet teremt, ahol fontosak a munkatársak, így növeli a lojalitást,
és a megbecsülésérzést
• a biztosítás keretében elérhető minden egészségügyi szolgáltatás és pénzbeli kifizetés
adómentes
• a biztosítás díja nem számít bele a béren kívüli juttatási keretbe
• betegség esetén gyorsabb ellátás várható, azaz csökkenthetőek a munkáltatói
többletköltségek, mint pl. a táppénz és munkaerőpótlás költsége
• a szűrővizsgálatoknak köszönhető korai betegségfelismerés miatt egészségesebb és
aktívabb munkavállalókra számíthat
• a négy különböző biztosítási csomag az egyes dolgozói csoportoknak differenciáltan is
választható
• biztosíthatja összes munkavállalóját, vagy egy külön meghatározott dolgozói kört is
Ne csak vagyontárgyait biztosítsa, a munkatársak egészségének védelme is elengedhetetlen!

Miért előnyös a munkavállalóinak, ha Company Care
egészségbiztosításban részesülhetnek?
• probléma esetén gyors és minőségi ellátásra számíthatnak, emiatt csökkenhet a
betegszabadságon töltött idő és kevesebb bérkiesés várható
• nem kell felesleges időt és energiát áldozniuk a megfelelő ellátás felkutatására
• előre tervezhetőek a szűrővizsgálatok, melyek segítik megelőzni a komolyabb betegségek
kialakulását
• nem kell magán orvosi ellátásokra költeniük, továbbá pénzbeli kifizetésben
részesülhetnek baleset és súlyos betegségek esetén
• nincs várólista, sem hálapénz
• onkológiai és egyéb diagnosztikai vizsgálatok is rendelkezésre állnak, ha szükséges
(pl.: CT, MR, UH)
• 24 órában elérhető egészségügyi tanácsadás, betegút-szervezés: Generali Medi24
• egészségügyi segítségnyújtás Európa teljes földrajzi területén
Mind a munkahelyen, mind a magánéletben könnyebb helyt állni egészségesen!

Szolgáltatási csomagok
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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, elektroterápia, tüdőgyógyászat, neurológia, gasztroenterológia, 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.





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 Bp.-en és egyes
vidéki településeken



két alkalom/fő biztosítási év



két beavatkozás/fő/
biztosítási év

Generali Medi24

Alap ellátás
Bővített ellátás

Szolgáltatásfinanszírozási elemek (egészségügyi szolgáltatások)

Éves preventív szűrővizsgálat

Gyógytorna

Egynapos sebészet
Kórházi fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi ellátás, műtét és hotelszolgáltatás VIP szinten)

max. 4 000 000 Ft/
fő/biztosítási év

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

egy beavatkozás/fő/
biztosítási év

Szolgáltatási csomagok
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kivizsgálás, onkológiai szakvélemény,
kezelési javaslat és
egy évig tanácsadás

kivizsgálás,
onkológiai
szakvélemény és
kezelési javaslat

10 000 000 Ft

Csonttörés
Kórházi egyösszegű térítés (8 nap önrésszel)

Nemzetközi második orvosi vélemény

Összeg-biztosítások

30%-ot elérő baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás

Külföldi egészségügyi segítség

Onkológiai diagnosztika

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

40 elemű kiemelt kockázatú betegségek

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

 KORLÁTLAN alkalommal, orvosilag indokolt esetben
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100 000 Ft
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40 000 Ft

2 000 000 Ft

1 000 000 Ft





50 000 000 Ft

25 000 000 Ft





Company Care
Összegbiztosítások

Összegbiztosítások

Szolgáltatástípusok

Szolgáltatási csomagok
EXKLUZÍV
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START

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

30%-ot elérő baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás

40 elemű kiemelt kockázatú betegségek

Megosztott szolgáltatás lehetősége: a kedvezményezettet a szerződő jelölheti a
biztosított hozzájárulásával.

Pénzbeli segítségnyújtás – minden csomagban, eltérő összegekkel

Company Care
Összegbiztosítások
40 elemű kiemelt kockázatú betegségek
Biztosítási esemény
A kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett, a kockázatviselés kezdetéhez képest
előzmény nélküli, váratlan betegség, illetve a kockázatviselés kezdetéhez képest
előzmény nélküli, váratlan alapbetegség miatt szükséges kezelés vagy műtét.
szívizomelhalás
(szívinfarktus),
2) rosszindulatú
daganatos betegség,
3) agyi érkatasztrófa,
4) krónikus
veseelégtelenség
5) szívkoszorúérműtét,
6) szervátültetés,
7) AIDS
8) jóindulatú daganatos
betegség
9) pacemakerdefibrillátor beültetés
10) coronaria sclerosis

1)

11) coronaria bypass
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

műtét
szívbillentyű műtét
cardiomyopathia
koponyaér műtét
nyitott mellkasi
aorta és/vagy hasi
aorta műtét
aorto-bifemoralis
bypass műtét
Alzheimer-kór
Parkinson-kór
sclerosis multiplex
hallás elvesztése

21) látás elvesztése
22) beszédkészség

31) vékonybél műtét
32) nephrostoma

elvesztése

23) aplasztikus

kialakítása

33) végstádiumú
tüdőbetegség

anaemia

24) haemofilia
25) Osler kór
26) hepatitis C

34) rheumatoid
arthritis

35) spondylitis

vírusfertőzés

27) súlyos égés
28) colitis ulcerosa
29) familiáris
poliposis

30) Crohn betegség

36)
37)
38)
39)
40)

Exkluzív
• BÖ: 2 000 000 Ft

Prémium
• BÖ: 1 000 000 Ft

Normál

ankylopoetica
(Bechterew kór)
amputáció
arcidegbénulás
nyelőcsőszűkület
constrictiv
pericarditis
krónikus szerzett
gyulladásos
bőrbetegség

Start

Company Care
Külföldi egészségügyi segítség
Szolgáltatási csomagok

Szolgáltatástípusok
Külföldi egészségügyi
segítség

EXKLUZÍV
PRÉMIUM
• Szolgáltatástípusok
Külföldi egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások (EUB
utasbiztosítás)
• Szolgáltatási csomagok
Genera l i Medi 24: 24 órá s ma gya r nyel vű s egíts égnyújtá s :
tel efonos orvos i ta ná cs a dá s , tá jékozta tá s hel yi egés zs égügyi
el l á tók, mentős zol gá l a tok, gyógys zertá ra k el érhetős égéről ,
beteg ha za s zá l l ítá s á ba n s zervezés i s egíts ég

•

START
• NORMÁL
Külföldi egészségügyi biztosítás (EUB utasbiztosítás)
• PRÉMIUM
(s ürgős s égi orvos i el l á tá s i és mentés i köl ts égek térítés e,
ha za s zá l l ítá s megs zervezés e és térítés e)



NORMÁL

START









Biztosítási esemény
Külföldi utazás (turista célú) során bekövetkező váratlan betegség vagy
baleset.
Nem nyújt biztosítási védelmet pl. fizikai munkavégzésre, hivatásos gépjárművezetésre, veszélyes
sportokra, valamint versenyszerű sportolók utazásaira.

Területi hatálya: Európa
Fedezet hatálya
• 1 éven belül korlátlan számú, egyenként 30 napnál nem hosszabb
külföldi utazásokra érvényes.
Generali Biztosító Zrt.

Cím: Generali Care egészségbiztosítások Készítette: Értékesítés oktatás

Ellenőrizte: Kockázati Személybiztosítási Fejlesztési Csoport

Verzió: 2017.04.
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A csomagok alapdíjai (10 – 19 fő között)

Szolgáltatási csomagok egy főre jutó éves díja,
havi díjfizetés esetén (Ft/fő/év)
START

NORMÁL

PRÉMIUM

EXKLUZÍV

61 164

127 013

180 582

295 216

6-9 fő között,
VIG engedély,
min. 20% pótdíj

Generali Biztosító Zrt.

Cím: Generali Care egészségbiztosítások Készítette: Értékesítés oktatás

Nagyobb létszám
esetén egyedi
árazás
Ellenőrizte: Kockázati Személybiztosítási Fejlesztési Csoport

Verzió: 2017.04.
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Kedvezmények

Létszámsávok Kedvezmények
20-29 fő

10%

30-39 fő

15%

40-59 fő

20%

60 főtől

25%

Generali Biztosító Zrt.

Cím: Generali Care egészségbiztosítások Készítette: Értékesítés oktatás

Díjfizetési
gyakoriság
éves
féléves
negyedéves
havi

Kedvezmények

Ellenőrizte: Kockázati Személybiztosítási Fejlesztési Csoport

5%
3%
2%
--

Verzió: 2017.04.
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A Generali Magyarország egyik vezető biztosítója
A Generali Biztosító Magyarország egyik vezető biztosítótársasága, a nemzetközi Generali
Csoport tagja, mely az egyik legnagyobb világméretű biztosítási szolgáltató. A Generali nagy
múltú, stabil biztosító, mely 1831-es alapítása óta áll az ügyfelek szolgálatában. A világszerte
több mint 76 ezer alkalmazottat foglalkoztató és 66 országban jelen lévő csoport vezető
szerepet tölt be a nyugat-európai piacokon, valamint egyre fontosabb szereplője a középkelet-európai és ázsiai piacoknak.
Küldetésünk, hogy testreszabott és elérhető biztosítási megoldásokkal – hozzájárulva ügyfeleink öngondoskodásához, egészségmegőrzéséhez és vagyonvédelméhez – tevékenyen óvjuk
és jobbá tegyük az emberek életét, és az első számú választás legyünk mindenki számára.
Ügyfeleink elégedettségének növelése érdekében világszerte, a Generali 66 országának
72 millió nemzetközi és hazai ügyfelét egyszerűbb és okosabb megoldásokkal szolgáljuk ki.
Cégcsoportunk számára rendkívül fontos továbbá, hogy támogatóként lépjen fel az élet szinte
valamennyi területén, a megelőzéstől a gondoskodásig. A társadalmi szerepvállalás jegyében
megvalósuló támogatási programjaink többek között a gyermek-, és ifjúságvédelmi tevékenységek szolgálatában állnak, valamint a biztonságos közlekedés előmozdítását, a környezet
tudatos gondolkodásra és az egészséges életmódra való nevelést célozzák.

A Generali Magyarország egyik vezető biztosítója
A Generali Biztosító egészségügyi ellátásszervező partnere az Europ Assistance, a világ első
számú asszisztencia szolgáltatója. Világszerte több mint 300 millió ügyfél számíthat a nap 24
órájában bármikor arra, hogy ha egészségügyi problémája merül fel, utazása közben baj vagy
baleset éri vagy más jellegű segítségnyújtásra, információra van szüksége, egyetlen telefon
hívással azonnali segítséget kaphat.

A Generali Medi24 felhívásával Ön szabadon választhat az Europ Assistance Kft. egészségügyi partnerei közül!

Köszönöm a figyelmet!
A tájékoztatás nem teljes körű, és jelen kiadvány nem minősül a Generali Biztosító Zrt. részéről ajánlattételnek, kizárólag
a figyelemfelkeltés célját szolgálja. Bővebb információért keresse fel a Generali Biztosító honlapját, kérdezze biztosításközvetítőjét.
generali.hu

Az Ön biztosításközvetítője: Jasper Miklós, Regio Compass Kft
Elérhetősége:

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 1.
Telefon: +36-30-63-99-500
E-mail: jasper.miklos@rcompass.hu

