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Mi lesz most? 

• Gazdasági válság?

• Recesszió?

• Infláció?

• Stagfláció?

• Valószínűleg igen ez mind egyszerre, DE………..



Gazdasági válságok alatt:

• Az emberek nem költenek felesleges dolgokra annyit mint 
korábban.

• A biztosítók life díjbevételei azonban mind a 2008-as mind a 
Covid válság alatt növekedtek.

• Az átlag alatti jövedelműek és az átlagos jövedelműek családi 
bevétele stagnál vagy visszaesik.

• Az átlag feletti jövedelműek, bevétele pedig szignifikánsan 
nő(Ők a mi célpiacunk ☺).



Betöltetlen háziorvosi praxisok 2022.10.



Legfontosabb várható változások:

• Centralizálás, vezénylés.

• Az állami kórházakban dolgozók munkáltatója a megyei, irányító kórház lesz.

• Kórházat nem zárnak be, de járási egészségközpontokat alakítanak ki, ide integrálva az 
alapellátást, a népegészségügyi prevenciót és a központi ügyeleteket. 

• A városi kórházakban egynapos műtétek, belgyógyászati alaptevékenység, szülészeti és 
sürgősségi ellátások lesznek elérhetőek.

• A kapacitásokat egyenletes földrajzi eloszlásban a lakossági igényeknek megfelelően 
terveznék.

• Örökbe fogadnák a „nem gazdaságos” praxisokat 2028-ig.

• Új ügyeleti rendszerre OMSZ

• 2023. július 1-jétől államosítanák az önálló járóbeteg-szakellátókat, amelyek a megyei 
irányító intézmény telephelyeként olvadnának be a költségvetési szervbe.

• Szakellátási központok alakulnak.

• Változik a látogatási rend, nem lesz orvosválasztási jog.



Mi a célunk a kialakult 
helyzetben?

• Tanácsadói, szakértői segítség a velünk dolgozó cégeknek és az ott dolgozóknak.

• Folyamatos jelenlét a célpiacot jelentő cégeinknél.

Milyen cégek: 

• Informatika

• Pénzügyi szektor

• Egyéb megújuló energiával foglalkozó szektor

• Mérnök irodák

Egészségbiztosítás MINDENKINEK, HISZEN NE FELEJTSÉTEK:



BUY OR DIE







Egészségbiztosítási piac 2016-2021.
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MediHelp portfólió 2017-2022.
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A modulok összeg és területi határai

MEDIHELP

INTERNATIONAL CSOMAGOK

Teljes éves biztosítási 

összeghatár
162 500 000,-Ft 390 000 000,-Ft 487 500 000,-Ft 650 000 000,-Ft 975 000 000,-Ft

V.szerte,USA/USA nélk.Európa

Biztosítási terület hatálya

Világszerte,USA/USA nélkül
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Legfontosabb tudnivalók

Szerződő: magánszemély, cég; magyar lakcím vagy székhely

Biztosított életkora: 0-69;nem szűnik meg a szerződés 69. éves kor után sem

Kockázatbírálat, ajánlatban lévő egészségügyi kérdőív alapján

20 fő felett, csoportos szerződés esetén 15%pótdíj ellenében, nem kell eü. 

kérdőívet kitölteni, minden előzménybetegség a fedezet részét fogja képezni

Csoportos kedvezmény 5 főtől 15%-50%

Önrész lehetőség(eléréses önrész)

Kizárások vs előzménybetegségek



Cím: Generali Medihelp Nemzetközi Szolgáltatásfinanszírozó Biztosítás  |  

Generali Biztosító Zrt.
Verzió: 2021.01.

14

A legnépszerűbb csomag: Azure

Legfontosabb tudnivalók:

Európai lefedettséget biztosít

Teljes körű kórházi ellátás a legkomolyabb és legköltségesebb betegségekre is

Teljes körű járóbeteg ellátást biztosít

Diagnosztizált betegségekhez felírt gyógyszerek térítése, gyógyászati 

segédeszköz 100.000 Ft-ig

Szabad orvos választás

Éves limit összesen: 390.000.000 HUF

Éves járóbeteg limit 3.900.000 HUF 20/alkalom

Éves szűrés 101.000 Ft/év/fő



Legfontosabb változások egyéni 
csomagok 

• Azure szűrőcsomag: az eddigi 71 500 Ft/év helyett 101 000 Ft/év

• Járóbeteg ellátás esetén a gyógyszer, kötszer térítés kiegészül gyógyászati segédeszköz térítéssel, 
100 000 Ft/év allimitig, ami eddig nem volt a biztosítási szerződés része (Azure, Admiral és Royal 
csomagok esetén).

• Emelkedik a kórházi napi térítés és a szülési támogatás összege, valamint a holttest hazaszállításra 
vonatkozó limit is

• Opcionális fogászati csomag kiegészül a fogat érintő szájsebészeti beavatkozások térítésével és a 
limitek is emelkednek a Cobalt, Admiral és Royal csomaghoz opcionálisan választható fogászati 
csomagok esetében.
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Legfontosabb változások csoportos
csomagok 

• Azure szűrőcsomag az eddigi 71 500 Ft/év helyett 101 000 Ft/év.
• Admiral szűrőcsomag az eddigi 162 500 Ft/év helyett 225 000 Ft/év.
• Royal szűrőcsomag az eddigi 243 750 Ft/év helyett 337 500 Ft/év

Kórházi és egynapos ellátások:

• Fekvőbeteg műtétekre vonatkozó limit 9 750 000 Ft/évről 13 500 000 Ft/évre emelkedik Blue
csomag esetében (míg a többi csomag esetén marad a teljes összegű térítés)

• Kórházi ellátások esetén a rehabilitáció limitje 650 000 Ft/évről, 900 000 Ft/évre emelkedik 
Azure csomag esetén

• Kórházi ellátások esetén a gyógyászati segédeszközök limitje 812 500 Ft/évről, 935 000 Ft/évre 
emelkedik Cobalt, Admiral és Royal csomagok esetén.

• Kórházi ellátásokat követő házi ápolás limitje Blue csomag esetén 325 000 Ft/évről 375 000 
Ft/évre, Azure csomag esetén 1 625 000 Ft/évről, 1 870 000 Ft/évre emelkedik.

• A kórházi napidíj limitje 15 000 Ft/napról, 17 250 Ft/napra emelkedik, minden csomag esetén.
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Legfontosabb változások csoportos 
csomagok

Járóbetegellátások: 
• A háziorvosi, szakorvosi vizsgálatok és a felírt gyógyszerek térítésére vonatkozó limit 325 000 

Ft/évről, 450 000 Ft/évre emelkedik és Azure csomag esetén kiegészül gyógyászati 
segédeszközökre vonatkozó térítéssel is, ami eddig nem volt a fedezet része.

• A labor- és diagnosztikai vizsgálatokra vonatkozó limit 650 000 Ft/évről, 900 000 Ft/évre 
emelkedik Azure csomag esetén.

• A fizioterápia limitje 585 000 Ft/évről 672 750 Ft/évre emelkedik Azure csomag esetén.
• A krónikus betegségek ellátására vonatkozó fekvőbeteg és járóbeteg ellátásra vonatkozó 

összlimit 325 000 Ft/évről 450 000 Ft/évre emelkedik Azure és Blue csomagok esetén.
• Admiral csomag teljes járóbeteg limitje 1 625 000 Ft/évről, 2 250 000 Ft/évre emelkedik.
• Terhesgondozásra vonatkozó limit és a szülési támogatás összege is emelkedik (lásd a mellékelt 

Szolgáltatási Táblázatban).
• Opcionális fogászati csomag kiegészül a foggal kapcsolatos szájsebészeti beavatkozások 

térítésével és a limitek is emelkednek a Cobalt, Admiral és Royal csomaghoz opcionálisan 
választható fogászati csomagok esetében.
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Kihez fordulhattok?

Bauer Éva Kovács András

Szakmai vezető Üzletfejlesztési igazgató

+36 30 485 8761 +36 70 606 8458

Levelezési cím: 1052 Budapest, Váci u. 12., 2 em. 3.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 226 1755

Ajánlatkérés: eva.bauer@medihelp.hu,  andras.kovacs@medihelp.hu 

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@medihelp.hu, service@medihelp.hu 
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