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Egészségügyi helyzet ma Magyarországon

- kiszolgáltatottság, méltatlan körülmények

- várólista, (TVK)

- hálapénz 

- lerobbant intézmények

- ósdi, elavult gépek

- nem megfizetett dolgozók (elvándorlás)

- milliárdok kivonása az egészségügyből

- félrekezelések

Egészségügyi helyzet Magyarországon 
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Egészségügy magasabb szinten

- kevésbé ismertek,

- a megszokottól eltérőek, 

- várakozás nélkül, személyre szabottan 

- könnyen hozzáférhető szolgáltatások

- hálapénz nélkül 

- hazai és külföldi ellátással

- akár  már havi 85 Ft-tól

- adó-visszatérítéssel

Egészségügyi helyzet Magyarországon 



 Korábbi nevén: AXA Egészségpénztár

 Alapítás éve: 2002

 Magyarország 2. legnagyobb egészségpénztára

 220.000 pénztártag

 19 000 szolgáltató partner 5-30%-os szolgáltatói kedvezményekkel

 7 100 kártya-elfogadóhely

 7,6 milliárd Ft vagyont kezel

220 EZER TAG
2. LEGNAGYOBB 

SZEREPLŐ A HAZAI 

PÉNZTÁRPIACON

Általános információk



Működtetés  befizetésekből elkülönített néhány százalékból történik

Hogy működik a Prémium EP?

 Egyéni befizetés 

 Munkáltatói befizetés

Befizetés
Egészségszámlán 

jóváírva

Költség az ügyfél 

számára

Befizetés évi 

120 000 Ft-ig 93,5 % 6,5 %

Befizetés évi 

120 001 Ft-tól 95,5 % 4,5 %

+ kártyadíj: éves szinten 600 Ft

Ügyfél NETTÓ 
megtakarítása:

20% adókedvezmény -

költség

= 13-15 %



Hogy lehet elkölteni az egészségpénztári egyenleget?

Egészségpénztári kártyával

 POS terminálon a gyógyszertárakban és más egészségügyi szolgáltatónál

 webáruházban

Készpénzzel

 Fizetéskor számlát kell kérni, és azt beküldeni a Prémiumnak

 A beérkezett számla az egészségpénztári egyenlegből kifizetésre kerül a 

tag bankszámlájára 3 munkanapon belül 



A pénztárhasználat előnyei:

Pénztártagnak
 20% adókedvezmény, évente maximum 150 000 Ft az egész család  orvosi 

kiadásai után!
 Egészségügyi szolgáltatóknál 5-30% kedvezmény



A havi 5.000 és 25.000 Ft közötti befizetések esetén a legmagasabb jóváírt összeg

* Az 50000 fő feletti versenytársak érvényes alapszabálya alapján a működési elvonást és a kártyadíjakat figyelembe véve
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600 Ft/ év**

Legkisebb elvonással működő pénztár



VÉDŐHÁLÓ Csoportos egészségbiztosítás - akár 1.000 000 Ft-os

Egészségbiztosítási szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé 23 

kritikus betegség (infarktus, rák, agyvérzés, stb.) bekövetkezésekor*

VÁRÓLISTA CT, MRI vizsgálatok 10 napon belül ingyenesen évente 

300 000 Ft összeghatárig**

Védőháló csoportos egészségbiztosítás:

• A szolgáltatás akkor igényelhető, ha a betegség megállapításának időpontjában a biztosítás élő.  Leghamarabb a taggá válást követő 

negyedévben lesz jogosult igénybe venni

** Leghamarabb a taggá válást követő negyedév harmadik hónapjától lesz jogosult igénybe venni 



Védőháló csoportos egészségbiztosítás:

EGYNAPOS SEBÉSZET: szakorvosi javaslat esetén egynapos sebészeti ellátás keretében 

elvégezhető műtét évi 300 000 Ft-ig keretösszeg erejéig *

•Fül-Orr-Gégészet: Arcüreg beavatkozások, endoszkópos beavatkozások, nyálmirigyek kisebb műtétei

•Gasztroenterológia: Endoszkópos nyelőcső, gyomor, patkóbél, epe és vastagbél beavatkozások

•Idegsebészet: Alagút szindrómák ellátása

•Nőgyógyászat: Laparoszkópos méh, tuba és petefészek műtétek, terápiás küret, méhnyak műtétei, 
hüvelyplasztikák és egyéb kisebb nőgyógyászati műtétek 

•Sebészet: Lágyék és köldöksérv műtétei, Aranyér és végbél sipolyok ellátása

•Traumatológia/Orthopédia: Artroszkópos beavatkozások (térd, boka, váll, könyök, csukló)

•Urológia: Endoszkópos hólyag, húgycső beavatkozások, prosztata műtétek, here, mellékhere kisebb műtétei

* az igénybevétel 2 hónapos várakozási időhöz kötött, meglévő tagok esetén is



PAJZS

Inlernet egészségtár tartalmazza még:



Pajzs szolgáltatás csomag:

 24 órás Egészségügyi Call Center                      

+36 1 999 9696 

Advance Medical   +36 1 461 1568



 Menedzserszűréshez hasonló szűrővizsgálat – 2 évente - szolgáltató 

hívására 

 24 órás Egészségügyi Call Center                      

Pajzs szolgáltatás csomag:



A szűrés az alábbi vizsgálatokat tartalmazza:

•részletes egyéni és életmód kérdőív felvétele,

•családi anamnézis felvétele, különös tekintettel az érrendszeri és daganatos 
betegségek előfordulására,

•derék és csípő-körfogat mérése,

•testsúly- és testmagasságmérés,

•általános belgyógyászati vizsgálat,

•vérnyomásmérés,

•hasi ultrahangvizsgálat,

•nyaki ultrahangvizsgálat,

•EKG,

Várakozási idő: 12 hónap

Pajzs szolgáltatás csomag:



A szűrés az alábbi vizsgálatokat tartalmazza:

•férfiaknál 50 év felett urológiai vizsgálat,

•nőknél nőgyógyászati vizsgálat rákszűréssel,

•laborvizsgálatok:

– vérkép (VVT, FVS, THR, MCV, qualitatív vérkép)

– vércukor, összkoleszterin, HDL, LDL

– májfunkció (SGOT, SGPT, GGT, APP)

– vesefunkció

– vastagbélrák szűrés székletvér vizsgálattal. 

Amennyiben szükség van rá: terheléses EKG vizsgálat,

szív ultrahang vizsgálat
Várakozási idő: 12 hónap

Pajzs szolgáltatás csomag:



 24 órás Egészségügyi Call Center    

 Menedzserszűréshez hasonló szűrővizsgálat  

 Gyógyszertámogatás 

- Egy éven keresztül akár 50.000,- Ft évi összeghatárig

- szűrővizsgálat során feltárt konkrét betegség esetén 

- betegség korábban nem volt ismeretes

- folyamatos (nem kúraszerű) kezelést igényel

Várakozási idő: 12 hónap

Pajzs szolgáltatás csomag:



 24 órás Egészségügyi Call Center    

 Menedzserszűréshez hasonló szűrővizsgálat  

 Gyógyszertámogatás 

 Várólista egészségbiztosítás

Szakorvosi javaslat, beutaló alapján rövid, 10 munkanapos határidővel

vehetőek igénybe nagy értékű képalkotó diagnosztikai vizsgálatok

•CT, kontrasztos CT vizsgálatok,

•MRI, kontrasztos MRI vizsgálatok,

•PET CT vizsgálat

Várakozási idő: 3 hónap

Pajzs szolgáltatás csomag:



Szolgáltatás igénybevételének menete

Várakozási idő: 3 hónap

1. Egészségügyi

panasz

2. Háziorvostól 

beutaló 30 napnál 

nem régebbi

3. Ügyfél felhívja 

az   

Ellátásszervezőt

5. visszahívják az 

ügyfelet

Ügyfél időpontra 

megjelenik 

sorban állás nélkül

4. Elbírálja az igényt és 

időpontot egyeztet a 

szolgáltatóval max.            

2 nap alatt



 24 órás Egészségügyi Call Center    

 Menedzserszűréshez hasonló szűrővizsgálat  

 Gyógyszertámogatás 

 Várólista egészségbiztosítás

 Orvosi másodvélemény-szolgáltatás

Pajzs szolgáltatás csomag:



• rosszindulatú daganatos megbetegedések,

• szívbetegségek, beleértve a szív- és érsebészetet,

• súlyos következményekkel járó ideggyógyászati megbetegedések,

• autoimmun betegségek,

• az idegrendszer degeneratív betegségei és demyelinizáció,

• az életet fenyegető betegség vagy nagy bonyolultságú beavatkozás.

Milyen betegségcsoportok esetén lehet igényelni?

Várakozási idő: 6 hónap

Pajzs szolgáltatás csomag:



 24 órás Egészségügyi Call Center    

 Menedzserszűréshez hasonló szűrővizsgálat  

 Gyógyszertámogatás 

 Várólista egészségbiztosítás

 Orvosi másodvélemény-szolgáltatás

 Járóbeteg ellátásra szóló egészségbiztosítás (max. 70 év)

Pajzs szolgáltatás csomag:



 Várakozási idő nélkül baleset, betegség vagy sérülés következtében 

hirtelen szükségessé váló, orvosilag indokolt esetben vehető 

igénybe.

 A szolgáltatás a szakorvosi konzultáció és diagnosztikai és 

laborvizsgálat díját tartalmazza évente maximum 100 000 Ft 

keretösszegig.

 11 orvos szakmára és a kiegészítő vizsgálatokra vonatkozik:

Járóbeteg ellátásra szóló egészségbiztosítás

Várakozási idő: NINCS



 Szakorvosi vizsgálat az alábbi orvos-szakmák esetén:

• Belgyógyászat

• Bőrgyógyászat

• Fül-orr-gégészet

• Gasztroenterológia

• Kardiológia

• Neurológia

• Reumatológia

• Sebészet

• Szemészet

• Szülészet- nőgyógyászat

• Urológia

Járóbeteg ellátásra szóló egészségbiztosítás

Várakozási idő: NINCS



Tartalmazza továbbá a kapcsolódó diagnosztikai és 

laborvizsgálatokat:

•Mammográfia

•Ultrahang (hasi, kismedencei és emlő)

•gyakori röntgen vizsgálatok (mellkas, koponya, melléküreg, gerinc)

•ABPM (ambuláns vérnyomás monitorozás felhelyezhető eszközzel)

• Arteriográf

•EKG (12 elvezetéses)

•Dermatoszkópos vizsgálat

•Hüvelycitológia

•Spirometria

•Laboratóriumi vizsgálatok: 54 paraméter

Járóbeteg ellátásra szóló egészségbiztosítás

Várakozási idő: NINCS



1., Prémium Pénztár

2., Vienna Life Biztosító

3., Advance Medical –
Szolgáltatás szervező

PAJZS
Inlernet egészségtár



Advance Medical

•Spanyol anyavállalat – 1999-ben alapították Barcelonában 
•2006-tól magyar leányvállalattal és helyi irodával van jelen a magyar 
piacon
•Bostonban, Santiago de Chilében, Párizsban és Sao-Paolóban, Európa 
és Ázsia számos országában is jelen vannak
•Évente több mint 15 millió ügyfél veszi igénybe az Advance Medical 
szolgáltatásait. 
•Feladata: egészségügyi ellátásszervezés és prémium szolgáltatások



1., Prémium Pénztár

2., Vienna Life Biztosító

3., Advance Medical –
Szolgáltatás szervező

4., Szolgáltató Intézmények

PAJZS
Inlernet egészségtár



Egészségügyi kiadások

Gyógytorna, fizikoterápia, 
gyógymasszázs

Gyógyszerek, gyógyhatású 
készítmények

Optikai termékek, szemüveg, 
kontaktlencse

Csecsemő és babaápolási cikkek, 
pelenka

Privát orvosi ellátás, vizsgálatok

Fogorvosi ellátás, fogszabályozás, 
beültetés

Gyógyászati segédeszközök 
lúdtalpbetét, térdvédő

1. Rettegett betegségek (23 féle) 
finanszírozása 1.000.000,- Ft-ig

2. CT, MRI vizsgálat megszervezése 10 
napon belül évi 300.000,- Ft-ig

3. Egynapos sebészeti beavatkozás évi 
300.000,- Ft-ig

4. 24 órás Egészségügyi Call Center

5. Menedzserszűrés 2 évente

6. Gyógyszertámogatás évi max. 50.000,-
Ft-ig

7. CT, MRI, PET CT megszervezése 10 
napon belül évi 250.000,- Ft-ig

8. Orvosi másodvélemény

9. Járóbeteg szakellátás

Magán-egészségbiztosítási szolgáltatások



A legújabb innováció: CSODAKÁRTYA ! ! !

HOGYAN MŰKÖDIK?

Az Egészségkártyát kösse össze a  bankkártyával!
Ha nincs elég pénze Egészségkártyáján vásárláskor, a szükséges összeget 
automatikusan kipótolja a bankkártyája.



Csodakártya beállítása



Csodakártya beállítása

A regisztráció elindítása és a saját, 
jelszóval védett pénztári oldal kialakítása



Csodakártya beállítása

Adatok értelemszerű kitöltése, majd 
regisztráció gombra való kattintás



Csodakártya beállítása

Csodakártya 
beállítása

(kattints ide!)
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Csodakártya beállítása



Csodakártya beállítása

A bankkártyáról leemelt és visszatett 5,- Ft-ot a rendszer. Így 
vizsgálja, hogy rendben összekapcsolódott-e a két kártya.



10. 4db Inlernet Akadémia Videó képzés
11. 1db Inlernet Nap óra videó képzés

Szellemi-egészség szolgáltatások

Inlernet egészségtár tartalmazza még:






