Higgy abban, hogy
a VILÁGSZÍNVONALÚ
el
é
rheted.
gyógyítást
Egészségbiztosítás

Med TopDoc

Higgy magadban.

Higgy abban, hogy
aki elégedett,
az hamarabb lesz

EGÉSZSÉGES.
Szembesülni egy súlyos betegség diagnózisával egyet jelent
a kínzó tehetetlenséggel, a bizonytalansággal.
A legjobbat akarjuk önmagunknak és szeretteinknek,
de nem tudjuk, kihez fordulhatnánk. Mi segítünk.

Amire megoldást nyújtunk
 Rákos megbetegedések kezelése
 Szívkoszorúér áthidaló (by-pass) műtét
 Szívbillentyű csere
 Élő donoros szerv- és szövetátültetés
 Agyi és koponyaűri idegsebészeti beavatkozások
 Gerincoszlop jóindulatú daganatainak műtéti eltávolítása

Tipp

Második orvosi szakvéleményt kérhet
a fedezett súlyos betegségek esetén!

Gyógyítás
világszínvonalon.
Az UNIQA a Best Doctors® segítségével elérhetővé teszi a kiváló orvosokból
álló nemzetközi hálózatot, így biztos
lehet benne, hogy a megfelelő diagnózist, a megfelelő gyógykezelést
és a megfelelő gondoskodást kapja.

1.

Felkutatjuk Önnek az adott betegség
elismert specialistáit a világon.

1. „Szuper jó szívem van!”
Az ötéves kisfiú szülei aggódtak, hogy gyermekük egészségével valami probléma van,
hamar kimerült. A háziorvos szívzörejt hallott,
és elküldte kardiológushoz. A kardiológus súlyos
eltérést fedezett fel, ami miatt Camilo szíve
négyszer többet dolgozott a normálisnál.
A Best Doctors csapata egy szívsebész specialistát kért fel a műtétre. Camilo ma már eleven
kisgyerek, akinek a szíve teszi a dolgát. És ha
megkérdezik, büszkén válaszolja: szuper jó
szívem van!

2.

Ezektől a specialistáktól kérünk második orvosi
szakvéleményt, akik szükség esetén javaslatot tesznek
a gyógykezelés módosítására, és külföldi gyógykezelésre.

3.

4.

Álljuk a gyógyulás költségeit (külföldi gyógykezelés,
műtét összesen 2 millió euróig a biztosítás tartama alatt).

5.

6.

Teljes körűen megszervezzük
a külföldi gyógykezelést.

Térítjük egy kísérő személy
gyógykezelés alatti kinttartózkodását.

Napi 100 euró költségtérítés
a korházi tartózkodás minden napjára.

7.

2. „Más orvost is meg akartam
kérdezni, de nem tudtam, kihez
fordulhatnék.”
Pajzsmirigy daganattal való sikeres harc után
Evelyn 32 évig tünetmentesen élt – egészen
addig, míg nem diagnosztizáltak nála tüdőrákot.
Evelyn a Best Doctorsnak köszönhetően Bostonba
került, ahol a szakorvosi team megállapította,
hogy bár a daganat a tüdőn van, mégsem
tüdőrákról van szó, hanem újra pajzsmirigyből
indult ki. Módosították a kezelést, és Evelynnek
minden esélye megvan a teljes gyógyulásra.

Telefonos forródróton állunk rendelkezésére
a gyors és pontos tájékoztatás érdekében.

3. „Hiszek a gyógyulásban.”
Melanie vakációját töltette családjával, és izomláztól sajgó lábát masszírozva vette észre a csomót
a lágyékában. Otthon első útja az orvoshoz vezetett, ahol megállapították, hogy egy nyirokrendszerből induló daganatos betegségben,
úgynevezett limfómában szenved. A Best Doctors
második orvosi szakvéleménye azonban a limfómák egy másik, sokkal agresszívabb típusát azonosította, amire az eddig alkalmazott terápia
hatástalan volt. A kezelés módosításával és az
azonnali műtéttel Melanie sokkal jobb életkilátásokkal tekinthet a jövőbe.

Miért az UNIQA Med TopDoc?
Az egész világot lefedő hálózat
Világszerte 450 orvosi szakág több mint 50 ezer szakértőjét tesszük elérhetővé az Ön számára elsősorban Európában és az USA-ban.
Több évtizedes tapasztalat
A Best Doctors® 25 éve alakult az Egyesült Államokban,
és ma már 30 millió ügyfelük bízza rájuk egészségét.
Az egész családra kiterjeszthető
Kisgyermekekre már újszülött kortól köthető.
Védelem idős korban is
64 éves korig megköthető, és 85 éves korig igénybe
vehető.

Egyszerű kockázatelbírálás
Csak az egészségi nyilatkozat kitöltése szükséges.
Családi kedvezmény
Családi kötés esetén 10% kedvezményt adunk a biztosítás
díjából.

Tipp

Használja VitalClub tagkártyáját,
és vegye igénybe a kedvezményeket!

TÖBBET adunk…
Lendületben a VitalClubbal
Ép testben ép lélek. VitalClub programunkkal ez a mondat nem marad puszta
közhely: országszerte számos fitnesz- és wellness szolgáltató partnerünk nyújt
kedvezményt, sőt, a klubtagjainknak változatos nordic-walking túrákat szervezünk, edzőink pedig segítenek a vitális életmód kialakításában.
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