Higgy abban, hogy az
a

EGÉSZSÉG megőrzése

legjobb befektetés.

Csoportos
egészségbiztosítás

Med 4 Group

Higgy magadban.

Higgy abban, hogy

GONDOSKODHATSZ

munkavállalóid
egészségéről.
Csoportos egészségbiztosításunkkal segítséget nyújthat munkavállalóinak
egészségük megőrzéséhez és a mielőbbi gyógyuláshoz.

Biztosítsa munkatársai egészségét
egyszerűen!
Munkavállalói számára elérhetővé teheti
 a betegségek korai felismerését,
 a sorban állás nélküli gyors beavatkozást,
 a szakszerű, magas színvonalú orvosi ellátást,
 a kisebb jövedelemkiesést.
Munkáltatóként is előnyös, hiszen dolgozói
 rövidebb időre esnek ki a munkából,
 érzik a vállalat gondoskodását,
 munkáltató iránti elkötelezettsége erősödik,
 megtartásának és egészségben tartásának fontos eszköze.

Tipp

Járóbeteg szakorvosi ellátás szabad orvosválasztás
keretében: munkatársai a megszokott orvosukhoz is
fordulhatnak vizsgálatért a biztosítás keretén belül.

A Teladoc Hungary Kft.
egészségügyi ellátásszervezővel együttműködve
állunk munkavállalói
rendelkezésére a szakorvosi
ellátástól kezdve egészen
az online életmód
tanácsadásig.

Segítség a nap 24 órájában

A Biztosított szűrővizsgálaton, vagy tünetei alapján
kezelésen szeretne részt venni.

A Biztosított felhívja az egészségügyi
ellátásszervezőt.

Az ellátásszervező megszervezi a vizsgálatot és telefonon
vagy e-mailben tájékoztatja a Biztosítottat az orvosi vizsgálat
helyéről és pontos idejéről.

A megadott helyen és időben várakozás nélkül
fogadják és ellátják a Biztosítottat.

Tipp

Szűrővizsgálatokkal már a tünetek megjelenése előtt felismerhető
a probléma, a gyógyulási idő pedig lerövidíthető.
Az időben felfedezett betegségek könnyebben gyógyíthatóak.

Széleskörű szolgáltatások
Szűrővizsgálatok
Járóbeteg ellátás
 orvosi asszisztencia szolgáltatás
– 24 órás orvosi call center
– online asszisztencia
 szakorvosi ellátás
 laborvizsgálat
 diagnosztika
 ambuláns műtét
 egynapos sebészeti beavatkozás
 gyógytorna, ﬁzikoterápia, gyógymasszázs
 dietetikai tanácsadás
 pszichológia konzultáció
 egyéb szolgáltatások

Fekvőbeteg ellátási alternatívák
 műtétet az ellátásszervező szervezi: kórházi fekvőbeteg
ellátás VIP szobában
 műtétet a Biztosított szervezi: kórházi napi térítés

Tipp

Lehetőséget biztosítunk, hogy a kellemetlen
tükrözéses vizsgálatokat altatással vegye igénybe.
Súlyos betegség esetén elérhetővé tesszük Önnek
a második orvosi vélemény szolgáltatást.

Online orvosi asszisztencia
1.
Szolgáltató- és orvoskereső

2.
Egészségi állapotfelmérés

3.
Szív és érrendszeri kockázatbecslés
(CV Rizikó kalkulátor)

www.mh24.hu

4.
Általános orvosi konzultáció

5.
Táplálkozási és diétás tanácsadás

3D – Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás
3D biztosításunk lehetővé teszi, hogy egyszerűen és gyorsan
anyagi támogatást nyújtson dolgozóinak vagy azok hozzátartozóinak baleset, betegség vagy halál esetén.
, balesetCsoportos életsítás
és egészségbizto

3D

A szabadon kombinálható és többszörözhető szolgáltatást nyújtó
3D csomagokkal az Ön által meghatározott munkavállalói körökre
testre szabott védelmet is kialakíthat.

Higgy magadban.

UNIQA Mobil Egészségközpont
Az egészség a korszerű diagnosztikával és a korai felismeréssel
kezdődik. Mobil Egészségközpontunkkal ezt elérhetővé teheti
munkatársai számára.
Az igény szerinti vizsgálatokra az Ön által választott helyszínen
és időben kerül sor.
További információ: mobilegeszsegkozpont@uniqa.hu
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