TEGYEN TÖBBET
DOLGOZÓI
EGÉSZSÉGÉÉRT!

CIB EGÉSZSÉGŐR 2.0
VÁLLALATOK RÉSZÉRE

HOGY A LÉNYEGGEL TÖRŐDHESSEN

TEGYEN TÖBBET DOLGOZÓI EGÉSZSÉGÉÉRT!
Mindannyian tudjuk, hogy az egészség a legfontosabb, de sokunk csak akkor érzi ezt igazán, amikor valamilyen egészségügyi
probléma jelentkezik. Ilyen helyzetben kiemelten fontos, hogy olyan ellátásban részesüljenek a vállalat tulajdonosai vagy
munkavállalói, mely gyors és hatékony megoldást kínál.
A CIB Egészségőr 2.0 a CIB Bank ügyfelei részére kialakított, széles körű szolgáltatásokat nyújtó csoportos egészségbiztosítás:
panasz esetén a biztosító egészségügyi ellátást szervez a vállalat által megnevezett biztosított betegségének legmegfelelőbb
helyen és szinten, a kezelés díját pedig a biztosító fizeti meg az ellátást nyújtó részére, az adott csomagban meghatározott
limit erejéig. A CIB Egészségőr 2.0 biztosítást vállalatok is igénybe vehetik, és juttatásként kínálhatják munkavállalóiknak.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG MAGÁN EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSRA?
Várható élettartam szerinti rangsorban Magyarország elhelyezkedése:

1.
2.
3.
21.
26.

Spanyolország: 83,4 év

Magyarországon
a születéskor
várható élettartam
majdnem öt évvel
kevesebb, mint
az EU-s átlag!

Olaszország: 83,1 év
Franciaország/Norvégia: 82,7 év
EU átlag: 80,9 év
Magyarország: 76 év

A három
legkritikusabb
terület:

1. Hosszú várakozási idő
2. Körülmények (pl. környezet, rendelők felszereltsége)
3. Ellátás szakmai színvonala (kivizsgálás alapossága, diagnózis magyarázata, betegekhez való hozzáállás)
A szakorvosi vizsgálatokra: átlagosan 1 hónap, de minden 10. beteg
csak 2 hónapon túli dátumra kap rendelési időpontot

Hosszú
várakozási idő:

Képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra (pl. CT, MR): átlagosan 33 nap
A nagyobb műtéti beavatkozásokra: pl. ortopédiai műtétekre több mint 455 nap
Forrás: Euro Health Consumer Index, 2019
OEP várólista 2021. oktober

MIÉRT KEDVEZŐ A CIB EGÉSZSÉGŐR A VÁLLALATOK SZÁMÁRA?
> akár állandó juttatásként, akár cafeteria keretében elérhető

KEDVEZŐ A MUNKAVÁLLALÓNAK
> sorban állás, várakozás nélkül előre bejelentett időpontban fogadják az egészségügyi intézmények, így időt takaríthat meg
> több száz minőségi egészségügyi partner közül választhat
> korszerű és gyors telefonos, illetve e-mailes ügyintézés

KEDVEZŐ A MUNKÁLTATÓNAK
> csökkennek a munkáltatói többletköltségek (gyorsabb gyógyulás – kevesebb táppénz és munkaerőpótlás)
> erősíti a cég iránti elkötelezettséget
> különböző csomagok választhatók, hogy differenciálni lehessen az egyes munkavállalói szintek között

HOGYAN MŰKÖDIK?
Egészségügyi probléma esetén egyetlen telefonhívással, az Önnel egyeztetett időpontban és helyen, várakozás nélkül
juthat magasan képzett szakorvosi segítséghez, illetve diagnosztikai vizsgálatokhoz, mint például az MR vagy a CT.
A szolgáltatás ezen felül kiterjed az egynapos sebészeti műtétekre, valamint a nap 24 órájában hívható orvosi információs
vonalra is.
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BETEGSÉG TÜNETEI
JELENTKEZNEK ÖNÖN.

FELHÍVJA AZ
ELLÁTÁSSZERVEZŐT.

A SZOLGÁLTATÓ
MEGSZERVEZI ÖNNEK
A VIZSGÁLATOT.

ÖN E-MAILBEN
ÉS TELEFONON
TÁJÉKOZTATÁST KAP.
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A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN,
VÁRAKOZÁS NÉLKÜL ELLÁTÁSBAN
RÉSZESÜL. A VIZSGÁLATHOZ
BEUTALÓ NEM SZÜKSÉGES, ÉS
FIZETNI SEM KELL.

MILYEN KONSTRUKCIÓBAN ÉRHETŐ EL A CIB EGÉSZSÉGŐR 2.0?
3 csomag választható a különböző igényeknek megfelelően:
Választható csomagok (éves limit)
STANDARD
(18 – 70 életkor)

OPTIMUM
(18 – 70 életkor)

PRÉMIUM
(18 – 70 életkor)

4 950 Ft/hó

7 950 Ft/hó

10 950 Ft/hó

24 órás call center

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Második orvosi vélemény

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Orvosi képalkotó diagnosztikai eljárások

250 000 Ft

300 000 Ft

korlátlan

Diagnosztikai és labordiagnosztikai vizsgálatok

50 000 Ft

300 000 Ft 2,3

korlátlan 2,4

300 000 Ft

korlátlan

Szolgáltatások

Járóbeteg szakellátás
Egynapos sebészet

100 000 Ft

1,2

150 000 Ft

STANDARD csomagban a Járóbeteg szakellátás az alábbi szakterületeket tartalmazza: belgyógyászat, kardiológia, fül-orr-gégészet, általános sebészet, szemészet,
allergológia, bőrgyógyászat
2
Mindhárom csomagban a bőrgyógyászat legfeljebb évi 100 000 Ft-ig vehető igénybe
3
OPTIMUM csomagban a laborvizsgálatok legfeljebb évi 75 000 Ft-ig vehetők igénybe
4
PRÉMIUM csomagban a laborvizsgálatok legfeljebb évi 100 000 Ft-ig vehetők igénybe
1

PONTOSAN MILYEN ESETEKBEN NYÚJT SEGÍTSÉGET A CIB EGÉSZSÉGŐR 2.0?
Szolgáltatási csomagtól függően a CIB Egészségőr 2.0 az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS
> Betegség esetén a háziorvosok által végzett alapellátáson felüli szakorvosi (pl. belgyógyászat, kardiológia,

fül-orr-gégészet, ambuláns sebészet, szemészet, allergológia, bőrgyógyászat, stb.) és labor- vagy diagnosztikai
(pl. vér-és vizelet, ultrahang, röntgen, stb.) vizsgálatokra vehető igénybe.

EGYNAPOS SEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK
> Olyan előre tervezhető műtéti beavatkozás, amely után legfeljebb 24 órás kórházi felügyelet szükséges

(pl. bizonyos térdműtétek, szürkehályog-műtét, nőgyógyászati, urológiai beavatkozás).

ORVOSI KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
>
>
>
>
>

PET-CT (pozitron-emissziós tomográfia)
CT (computer tomográfiás vizsgálat)
Cardio-CT (keringési rendszer computer tomográfiája)
MR (mágneses rezonancia vizsgálat)
Endoszkópos vizsgálatok

NON-STOP EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓS VONAL, AHOL SZAKORVOSOK VÁLASZOLJÁK MEG KÉRDÉSEIT
>
>
>
>
>

egészségmegőrzéssel, életmóddal kapcsolatban
gyógyszerek összetételéről, alkalmazhatóságáról, mellékhatásairól, helyettesíthetőségéről
orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ügyeletekről
ügyeletes gyógyszertárakról
egészségügyi intézmények elérhetőségéről

MÁSODIK ORVOSI SZAKVÉLEMÉNY
Súlyos betegség esetén rövid időn belül nemzetközileg elismert specialistáktól kaphat második orvosi véleményt
(orvosi papírjai alapján) anélkül, hogy el kellene hagynia otthonát.
>
>
>
>

több ezer szakértő világszerte
hozzáférés nemzetközileg elismert orvosi szaktudáshoz
szakorvos kiválasztása és ajánlása a világ számos országában
minden esetet magyar orvos koordinál

MILYEN KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁST LEHET IGÉNYELNI
A CIB EGÉSZSÉGŐR 2.0 MELLÉ?
HOPE PLUSZ – DAGANATOS BETEGSÉGEK ESETÉRE SZÓLÓ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
Napjaink egyik leggyakoribb betegségei közé tartoznak a daganatos megbetegedések, melyeket sokszor a teljesen
egészséges életmódot folytató emberek sem tudnak elkerülni. Hope Plusz kiegészítő biztosításunk két módon is megoldást
szolgáltat a betegség jelentette anyagi terhek mérséklése érdekében:
> ellensúlyozza a kieső jövedelem hatását, és fedezetet nyújt a felmerülő költségekre
> nagy összegű segítség azonnal a betegség diagnosztizálásakor és a kezelés ideje alatt 18 hónapon át folyamatos, havi

járadékszolgáltatás
Választható csomag
Kiegészítő szolgáltatások

EZÜST

ARANY

2 800 Ft/hó

8 500 Ft/hó

Egyszeri biztosítási összeg a betegség diagnosztizálásakor

1 000 000 Ft

3 000 000 Ft

Havi járadékszolgáltatás a kezelés ideje alatt (18 hó)

50 000 Ft/hó

150 000 Ft/hó

MIÉRT A CIB EGÉSZSÉGŐR 2.0?

EGYÉB ELŐNYÖK

Sorban állás, várakozás nélkül, előre
bejelentett időpontra mehet kivizsgálásra.

Országos lefedettségű egészségügyi
szolgáltatói hálózat, több mint 1000
szakorvossal.

Elkerülheti a hosszú várólistákat.

Független ellátásszervezés, folyamatos
elégedettségi és minőségi ellenőrzés.

Szabad orvosválasztás: a biztosító téríti
utólag, számla ellenében a nem szerződött
szolgáltatónál elvégzett vizsgálatok
költségét is, ehhez szükséges azonban
az ellátásszervező előzetes engedélye.
Már a STANDARD (legkisebb) csomag
is biztosítja egy teljes körű kivizsgálás
igénybevételét a hétféle szakorvosi
vizsgálat útján.

Jól felszerelt rendelők.

Orvosi tanácsadás a nap 24 órájában.

Második orvosi szakvélemény
nemzetközileg elismert orvosoktól.

KIZÁRÁSOK, MENTESÜLÉSEK
Bizonyos esetekben a biztosító nem vállal fedezetet. Ezek közé tartozik például:
> Sürgősségi ellátást igénylő helyzetek, életveszély elhárítása céljából, tüdőgyógyászati gondozás esetén, akupunktúrás
kezelés, fogászati szakellátás, visszérbetegség injekciós kezelése (scleroterápia), nemibeteg gondozás, meddőség
(infertilitás) miatt végzett vizsgálatok.
> A biztosítás nem fedezi azoknak az egynapos sebészeti műtéteknek és nagyértékű diagnosztikai vizsgálatoknak a költségét,
amelyek elvégzése egy, már a biztosítás megkötésekor is fennálló betegség miatt válnak szükségessé. A biztosító nem
téríti meg továbbá a lézeres látásjavító műtétek, a szemlencse-beültetés, és a lézeres visszérműtét költségét.
> A biztosító mentesül a szolgáltatási összeg kifizetése alól abban az esetben, ha például a biztosítási eseményt a biztosított
jogellenesen súlyosan gondatlanul (rendszeres alkohol vagy kábítószer fogyasztás) okozta.
> További kizárások és mentesülések a „CIB Egészségőr 2.0 és Hope Plusz Biztosítotti tájékoztató és Biztosítási Feltételek
a CIB Bank Zrt. vállalati bankszámlához nyújtott biztosítási szolgáltatásról” című feltételben találhatóak.
A CIB Egészségőr 2.0 biztosítási szerződés szerződője a CIB Bank Zrt., képviseletében eljár a CIB Biztosítási Alkusz Kft., mint független biztosításközvetítő,
biztosítója az UNION Biztosító Zrt. A vállalati bankszámlához kapcsolódó CIB Egészségőr biztosítás feltétele az erről szóló csoportos biztosítási
szerződés megkötése. Vállalati bankszámla esetében biztosított a CIB Bank Zrt.-nél vállalati forint bankszámlát vezető vállalatok (számlatulajdonosok)
tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője, vagy munkavállalói. A biztosítottakat a számlatulajdonos határozza meg, a biztosítottaknak egy adatátadási
nyilatkozatot kell aláírniuk. A biztosítottak a 18 és 70 év közötti természetes személyek lehetnek. A biztosított életkora az adatátadási nyilatkozat
megtételekor alapcsomag választása esetén legalább 18 év, legfeljebb 69 év, kiegészítő biztosítási csomag választása esetén legalább 18 év, legfeljebb
65 év lehet.

A biztosításról bővebben a „CIB Egészségőr 2.0 és Hope Plusz Biztosítotti tájékoztató és Biztosítási Feltételek a CIB Bank Zrt.
vállalati bankszámlához nyújtott biztosítási szolgáltatásról” című feltételben vagy a www.cib.hu honlapon olvashat.

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva
hozza meg, informálódjon körültekintően!

Lezárva: 2021. október

