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A BEST DOCTORS® SMART EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 
JELLEMZŐI 

Jellemzők Best Doctors® Smart Egészségbiztosítás 

Fedezetek, 
szolgáltatások 

külföldi gyógykezelési szolgáltatás 

Kiterjesztett 
szolgáltatások 

kiterjesztett második orvosi szakvélemény és külföldi gyógykezelés megszervezése
szolgáltatás a Különös Feltételek 2. számú melléklete szerint 

Biztosítási 
esemény 

bármely biztosítottnál a kockázatviselés ideje alatt olyan betegség diagnosztizálása, 
mely a Különös Feltételek 6) pontjában szerepel és/vagy amelynek a kezelésére a 
Különös Feltételek 6) pontjában meghatározott orvosi beavatkozások valamelyikét 
javasolták; második orvosi vélemény a betegségek széles körére terjed ki a Különös 
Feltételek 2. melléklete szerint 

Szerződő természetes személy vagy cég 

Biztosított 

belépési kor: 19-64 év 

családi csomag esetén hozzátartozó belépési kora: partner esetén: 19-64 év, 
gyermek esetén 0-18 év, újszülöttek bevonása a születést követő 30. naptól 
lehetséges 

maximális kor lejáratkor: 85 év (utolsó biztosítási év 84 éves korban indulhat) 

családi csomagban akár 2 felnőtt biztosított, a gyermek biztosítottak száma nincs 
korlátozva 

biztosított évfordulóra be-, illetve kiléptethető 

Külföldi 
gyógykezelési 

szolgáltatás 

fedezett orvosi beavatkozások: rákos megbetegedések (in situ és premalignus rákok is 
fedezettek), szívkoszorúér áthidaló (by-pass) műtét, szívbillentyű cseréje vagy 
helyreállítása, idegsebészeti beavatkozások (gerincvelőben található jóindulatú 
daganatok gyógyítása is fedezett), élő donoros, szerv- és szövetátültetés 

szolgáltatás: a külföldi gyógykezelés megszervezése + az egészségügyi szolgáltatások-
kal, illetve egyéb összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos, számlával igazolt költségek
fedezete, amelyek a biztosított külföldi gyógykezelésének megszervezésével,  
lebonyolításával kapcsolatban merülnek fel 

nem térít a biztosító, ha a várakozási idő alatt diagnosztizálják a betegséget, vagy a 
tünetek először a várakozási idő alatt jelentkeznek 

meglévő betegségekhez kapcsolódó kizárás enyhítése: csak a szerződéskötést 
megelőző 10 évben felmerülő betegség jelent kizárást 

Külföldi gyógy-
kezelés térítési 
összeghatárai 

összesített limit: 1 000 000 euró / biztosított / biztosítási év 

összesített limit a biztosítás teljes tartamára: 2 000 000 euró / biztosított 

a külföldi gyógykezelés alatt kórházban töltött időre napi térítés. 100 € / nap, 
maximum 60 napig 

külföldi gyógykezelést követő otthoni gyógyszeres kezelés költségeinek térítése 50 000 
€-ig, a biztosítás teljes tartamára érvényes a limit; ellentétben a többi szolgáltatással, 
ennél az elemnél a biztosító a biztosított által benyújtott számla alapján térít, tehát a 
gyógyszerek megvásárlását a biztosított előfinanszírozza 

Biztosítás tartama 

határozatlan, amely egy éves biztosítási időszakokból áll 

megszűnik: legkésőbb azon a biztosítási évfordulón, amikor a biztosított betölti a 85. 
életévét 

évforduló előtti 15 napig írásban felmondható 
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Díjfizetés 
gyakorisága, 
módja, 
devizaneme 

éves, féléves, negyedéves, illetve havi 

banki átutalás, készpénzátutalási megbízás, csoportos beszedés 

devizanem: forint 

Indexálás nincs 

Költségek 

* Amennyiben a szerződésbe háromnál több gyermeket kívánnak bevonni, úgy a negyedik és
további gyermekek díja ingyenes.

éves díj féléves díj negyedéves díj havi díj 

Gyermek díja* 
(0 – 18 éves) 

38 500 Ft 19 950 Ft 10 150 Ft 3 500 Ft 

Egyéni díj 
(19 – 64 éves) 

88 200 Ft 45 150 Ft 22 750 Ft 7 875 Ft 

Egyéni díj 
(65 – 84 éves) 

163 800 Ft 83 650 Ft 42 350 Ft 14 350 Ft 

Egészségi 
kockázatelbírálás 

egészségi nyilatkozat szükséges 

Várakozási idő 6 hónap 

Kedvezmények 
díjfizetési gyakoriságtól függően 
családi csomag esetén a legfeljebb 18 éves biztosítottra vonatkozó biztosítási fedezetek 
száma alapján (4. és további gyermekek biztosítási védelme ingyenes) 

Eseti számla nincs 

Többlethozam 
visszatérítés 

nincs 

Visszavásárlás 

nincs lehetőség 

Respíró 
díjfizetés elmulasztása esetén küldött felszólító levélben meghatározott időpontig 
(jellemzően az esedékességet követő 60 napig) 

Reaktiválás a tartam során 1 alkalommal az elmaradt díj esedékességét követő 240 napon belül 

A biztosítással kapcsolatos szolgáltatási igény bejelentése: Best Doctors® Egészségvonal: +36-80-44-20-00 


