PERFEKT PRO MED Ügyvédi Egészségbiztosítás
Biztosítási csomagok és szolgáltatási limitek
			

Standard
Standard
Deluxe
csomag
csomag
csomag
szűrés nélkül
szűréssel
szűrés nélkül
Járóbeteg szakellátás*
250 000 Ft
250 000 Ft
korlátlanul
Diagnosztika
100 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
Nagyértékű diagnosztika
250 000 Ft
250 000 Ft
korlátlanul
Egynapos sebészet
300 000 Ft
300 000 Ft
600 000 Ft
Rizikófelmérés
1/biztosítási év
1/biztosítási év
1/biztosítási év
Védőoltási tanácsadás
–
–
–
Orvosi call center
korlátlanul
korlátlanul
korlátlanul
Második orvosi vélemény
korlátlanul
korlátlanul
korlátlanul
Szűrőcsomag
–
Standard/Deluxe
–
*Az ambuláns sebészeti ellátás része a járóbeteg szakellátásnak. Bőrgyógyászati szublimit: 100 000 Ft.
Biztosítási szolgáltatások

Deluxe
csomag
szűréssel
korlátlanul
100 000 Ft
korlátlanul
600 000 Ft
1/biztosítási év
–
korlátlanul
korlátlanul
Standard/Deluxe

Gyermek
csomag
250
100
250
300

000 Ft
000 Ft
000 Ft
000 Ft
–
1/biztosítási év
korlátlanul
korlátlanul
–

Szűrővizsgálati csomagok tartalma:
Standard szűrőcsomag
Fix elemek
belgyógyászati szakorvosi vizsgálat, amely az alábbiakat tartalmazza:
részletes egyéni kórtörténet és életmód kérdőív felvétele
családi anamnézis felvétele, különös tekintettel a szív-, érrendszeri és daganatos betegségek előfordulására,
fizikális vizsgálat,
pulzus- és vérnyomásmérés,
testsúly és testmagasság mérés, BMI (testtömeg index) meghatározás,
testösszetétel mérés.
nyugalmi EKG
laboratóriumi vizsgálatok: Teljes vérkép (kvalitatív és kvantitatív) és süllyedés, vércukor, Na, K, Ca, Mg, vas, karbamid, kreatinin, transzferrin,
ferritin, GOT, GPT, GGT, ALP, összes és direkt bilirubin, húgysav, összkoleszterin, triglicerid, HDL, LDL, összfehérje, albumin,
teljes vizeletvizsgálat üledékkel
Választható elemek
A Biztosított két további vizsgálatot választhat az alábbi listából:
nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat, melynek tartalma:
manuális vizsgálat
citológiai vizsgálat
manuális emlővizsgálat
hüvelyi ultrahang vizsgálat
emlő ultrahang
mammográfia
urológiai szakorvosi szűrővizsgálat, 40 év feletti férfiaknak PSA vizsgálattal
a mellkas egyirányú röntgen vizsgálata
mellkas natív, alacsony dózisú CT vizsgálata szűrés céljából
hasi és kismedencei ultrahang
kardiológiai szakorvosi vizsgálat, melynek tartalma:
nyugalmi EKG,
fizikális vizsgálat,
szív ultrahang (echokardiográfia)
terheléses EKG (csak kardiológiai vizsgálattal együtt választható)
prosztata specifikus antigén (PSA) vizsgálat
széklet immun vérteszt (Weber vizsgálat) három különböző mintából
nyaki erek ultrahang vizsgálata
pajzsmirigy ultrahang vizsgálata
csontsűrűség vizsgálat, a vizsgálat helyszínétől függően ODM vagy DEXA vizsgálat
szemészeti szűrővizsgálat
bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat dermatoszkóppal
fül-orr-gégészeti szakorvosi vizsgálat
légzésfunkció vizsgálat tüdőgyógyászati szakorvosi vizsgálattal, mellkasröntgen nélkül
hallásvizsgálat
fogászati szűrővizsgálat, melynek tartalma:
állapotfelmérés
száj-garat onkológiai szűrés
panoráma röntgen
kezelési terv elkészítése
allergia vizsgálat bőrteszttel (amennyiben az allergia vizsgálat elvégzése előzetes szakorvosi vizsgálathoz kötött, akkor az allergia vizsgálat és
az azt megelőző kötelező szakorvosi vizsgálat együttesen kimerítik a választható elemek körét)
covid-19 teszt, amely utólagos térítéssel vehető igénybe, és a Biztosító legfeljebb 10 000 Ft erejéig téríti az elvégzett vizsgálatot a jelen
Feltételek 12.b pontjában leírtak teljesülése esetén

Deluxe szűrőcsomag
belgyógyászati szakorvosi vizsgálat, amely az alábbiakat tartalmazza:
részletes egyéni kórtörténet és életmód kérdőív felvétele,
családi anamnézis felvétele, különös tekintettel a szív-, érrendszeri és daganatos betegségek előfordulására
fizikális vizsgálat,
pulzus- és vérnyomásmérés
testsúly és testmagasság mérés, BMI (testtömeg index) meghatározás
testösszetétel mérés
nyugalmi EKG
hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat
40 év feletti férfiaknak urológiai szakorvosi vizsgálat a prosztata tapintásos vizsgálatával
nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat, melynek tartalma:
manuális vizsgálat,
citológiai vizsgálat,
manuális emlővizsgálat.
laboratóriumi vizsgálatok: Teljes vérkép (kvalitatív és kvantitatív) és süllyedés, vércukor, Na, K, Ca, Mg, vas, karbamid, kreatinin, transzferrin,
ferritin, GOT, GPT, GGT, ALP, összes és direkt bilirubin, húgysav, összkoleszterin, triglicerid, HDL, LDL, összfehérje, albumin, TSH,
teljes vizeletvizsgálat üledékkel
széklet vér-teszt (Weber vizsgálat) 40 év felett, három különböző mintából
prosztata specifikus antigén (PSA) vizsgálat 40 év feletti férfiaknál
szemészeti szűrővizsgálat
emlődiagnosztika, amelynek tartalma:
emlő ultrahang
40 éves kor felett emlő ultrahang és mammográfia
csontsűrűség vizsgálat 40 év feletti nőknél sarokcsontból
légzésfunkció vizsgálat
a mellkas kétirányú röntgen vizsgálata
covid-19 teszt, amely utólagos térítéssel vehető igénybe, és a Biztosító legfeljebb 10 000 Ft erejéig téríti az elvégzett vizsgálatot a jelen
Feltételek 12.b pontjában leírtak teljesülése esetén

Biztosítási csomagok és díjak (Ft, biztosított/év)
1-18 év

19-35 év

36-40 év

Életkor
41-45 év

46-50 év

51-55 év

56-70 év

Standard csomag szűrés nélkül

–

76 800 Ft

85 056 Ft

93 324 Ft

101 592 Ft

109 860 Ft

126 384 Ft

Standard csomag Standard szűréssel

–

154 140 Ft

162 396 Ft

170 664 Ft

178 932 Ft

187 200 Ft

203 724 Ft

Standard csomag Deluxe szűréssel

–

238 524 Ft

246 780 Ft

255 048 Ft

263 326 Ft

271 584 Ft

288 108 Ft

Deluxe csomag szűrés nélkül

–

99 996 Ft

110 832 Ft

121 668 Ft

132 516 Ft

143 352 Ft

165 036 Ft

Deluxe csomag Standard szűréssel

–

177 336 Ft

188 172 Ft

199 008 Ft

209 856 Ft

220 692 Ft

242 376 Ft

–

261 720 Ft

272 556 Ft

283 392 Ft

294 240 Ft

305 076 Ft

326 760 Ft

65 940 Ft

–

–

–

–

–

–

Csomag megnevezése

Deluxe csomag Deluxe szűréssel
Gyermek csomag
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