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MVM biztosítási csomagok Biztosított Munkavállalók részére 

Biztosítással fedezett szolgáltatások1 MVM  

Bővített csomag 

MVM  

Kiegészítő csomag 

Alapellátás: orvosi rendelkezésre állás, receptírás   

Időpont-foglalás, 24-órás telefonos egészségügyi tanácsadás, ellátásszervezés   
Szűrővizsgálat2 (biztosítási évente és Biztosított személyenként egyszer)   
Influenza elleni szezonális védőoltás  
(vakcina és beadása) évente és Biztosított személyenként egy alkalommal   

Járóbeteg-ellátás, szakterületek: belgyógyászat, gyermekgyógyászat, fül-orr-gégészet, 

szemészet, nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, allergológia, kardiológia, 

reumatológia, ortopédia, pulmonológia, neurológia, gasztroenterológia, endokrinológia, 

diabetológia, dietetika, proktológia, ambuláns sebészet, traumatológia, onkológia, 

infektológia, angiológia, radiológia, fizioterápia (elektroterápia) 

  

Laborvizsgálatok: vér-, vizelet- és székletvizsgálatok, véralvadás-vizsgálat, 

vörösvérsejt-süllyedés vizsgálata, széklet immun-vérteszt, széklet bakteriológiai 

vizsgálata, PCR, fertőzésvizsgálatok, immunológiai vizsgálatok, hormonvizsgálatok, 

tumor- és rákmarkerek daganatos betegségek kiszűrésére (férfiaknak: PSA is), HIV-teszt 

és más STD-tesztek szexuális úton terjedő betegségek kiszűrésére, genetikai vizsgálatok, 

toxikológiai vizsgálatok, allergének kimutatása vérből, hematológia, terhesség 

kimutatása 

  

Diagnosztikai vizsgálatok, kiemelt diagnosztikai vizsgálatok: nőgyógyászati 

citológiai vizsgálat, EKG (nyugalmi és terheléses), Holter, ABPM, ultrahang (UH), szív-

UH, Röntgen, mammográfia, Doppler- illetve arteriográfos érvizsgálat, audiometria és 

audiológia, dermatoszkópia, centrális csontsűrűség-vizsgálat (ODM), szem- és 

látásvizsgálat, nyelésvizsgálat, allergiateszt bőrön illetve vérvétellel, aspirációs citológiai 

vizsgálat, respiratorikus pulzoximetria (alvásvizsgálat), biopszia illetve sejt- és 

szövetvizsgálatok, endoszkópia, endoszkópos-tükrözéses vizsgálatok (gasztroszkópia, 

kolonoszkópia), MRI, CT, cardio-CT, PET-CT, az agy és izmok illetve idegek 

elektromos aktivitásának vizsgálata (EEG, EMG, ENG), érrendszerei vizsgálatok és 

angiográfia, arteriográfia, enterográfia, scintigráfia/radioizotópos vizsgálatok, ízületi 

punkció, spirometria (CO- és légzésfunkció vizsgálata) 

  

Ambuláns műtétek   

Gyógytorna   

Pszichiátria (járóbeteg-ellátás)  
15 vizit/fő/év 

 

Fogászati felülvizsgálat és Dentálhigiéniás kezelés3 (fogkő-levétel) évente és 

Biztosított személyenként egy alkalommal közvetlenül MDentalnál Bp.-en és vidéken 

Medicover Klinikák vonzáskörzetében 
  

Kedvezmény a fogászati ellátásainak listaárából közvetlenül MDentalnál Bp.-en 

és vidéken Medicover Klinikák vonzáskörzetében4 20%  

Várandósgondozás az ahhoz kapcsolódó diagnosztikai ultrahang- és 

laborvizsgálatokkal együtt közvetlen a Medicover Egészségközpontjaiban Bp.-en és 

Medicover hálózatában vidéken további városokban5 
  

Házivizit Bp. és 60km-es körzetében, vidéken további Medicover Klinikák 30 km-es 

körzetében6   

Második orvosi vélemény7   
Egynapos sebészet   

Betegszállítás  
150.000 Ft/szállítás 

 

Kórházi fekvőbeteg-ellátás VIP-szinten8  
1.000.000 Ft/év/fő 

 

Medicover Kórházban történő fekvőbeteg-ellátás9   

Gyógymasszázs   
10 alkalom/év/fő 

 

EAP (Employee Assistance Programme)10   
Aneszteziológiai szakvizsgálat és konzultáció11   
Kedvezmény a Medicover Zrt. ellátásainak listaárából a biztosítással nem 

fedezett ellátásokra vonatkozóan12 
20%  
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1A biztosítási csomagok által fedezett szolgáltatások korlátlan számban vehetők igénybe a Medicover szervezésében, ha a 

szolgáltatásnál nincs limit jelezve, de a szolgáltatást a csomag tartalmazza. A vizsgálatok elvégzéséhez, a biztosítási fedezet 

érvényesítéséhez nem szükséges háziorvosi vagy más, társadalombiztosítás keretében kapott orvosi beutaló. 

2A szűrővizsgálat tartalma: belgyógyászati szakorvosi vizsgálat (benne nyugalmi EKG is), laborvizsgálat, mellkas röntgen, hasi- 

és kismedencei ultrahang, nőknek nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat cytológiával és hüvelyi ultrahangos szakvizsgálattal, 

nőknek 40 éves kor alatt emlő ultrahangos szakvizsgálattal, nőknek legalább 40 éves korban mammográfiával, férfiaknak urológiai 

szakorvosi vizsgálat (here ultrahangos szakorvosi vizsgálat 40 éves kor alatt és legalább 40 éves korban férfiaknak PSA-val). 

A gyerekekre vonatkozóan a preventív vizsgálati sor gyerekgyógyászati vizitet tartalmaz, a további vizsgálatokat az orvos rendeli el 

az előzmények ismeretében a pácienssel illetve szüleivel, törvényes képviselőjével egyeztetve. 

A laborvizsgálat tartalma: vérkép, vércukor, süllyedés, koleszterin, triglicerid, LDL- és HDL-koleszterin, máj- és vesefunkció 

vizsgálata, teljes vizelet- és üledékvizsgálat, legalább 50 éves korban széklet immun-vérteszt, nátrium, kálium, kalcium, foszfor, 

ALP, húgysav, bilirubin, vas, teljes vaskötő kapacitás vizsgálata. 

3A fogászati felülvizsgálat tartalma: állapotfelmérés, szájápolási és szájhigiéniai szaktanácsadás, egyénre szabott kezelési terv. 

4A fogászati ellátások csak a Biztosító által megadott településeken vehetők igénybe. A Biztosító a 24-órás egészségügyi tanácsadó 

vonalon keresztül ad információt arról, hogy a biztosítás terhére aktuálisan mely településeken vehető igénybe a biztosítással fedezett 

szolgáltatás, illetve hol kapható kedvezmény. Az MDental promóciós célú illetve akciós árú szolgáltatásaira, és a csomagtermékeire 

nem érvényes, mert ezek a szolgáltatások és csomagtermékek eleve jelentős kedvezménnyel árazottak. 

5A várandósgondozás a Biztosítási szerződés hatálybalépésekor Budapesten és Pakson vehető igénybe. A továbbiakban a Biztosító a 

24 órás egészségügyi tanácsadó vonalon keresztül ad információt arról, hogy a biztosítás terhére aktuálisan mely településeken érhető 

el a szolgáltatás. 

6A szolgáltatás, egészségügyi ellátás csak a Biztosító által megadott településeken vehető igénybe. A Biztosító a 24-órás egészségügyi 

tanácsadó vonalon keresztül ad információt arról, hogy a biztosítás terhére aktuálisan mely településeken vehető igénybe a 

biztosítással fedezett szolgáltatás.  

7Az összes ambuláns (járóbeteg-ellátási) szakágba tartozó külföldi orvosszakértők bevonásával adott második szakorvosi vélemény az 

olyan esetekben, amikor a Biztosított részére az egészségi állapotára vonatkozóan rendelkezésre áll olyan orvosi lelet (nem a 

Medicover hálózatában végzett orvosi vizsgálatok alapján), melyben rögzített tények (diagnózis, kezelési javallat) ellentmondanak a 

Medicover orvosai által végzett vizsgálatok dokumentált eredményeinek illetve a Medicover orvosai által adott orvosi javallatoknak. 

8A fekvőbeteg-ellátás (orvosi ellátás díja, műtét) költségeinek és a VIP-szoba költségének is a fedezete a limit erejéig. VIP-szintű 

fekvőbeteg-ellátás: külön e célra kialakított, mátrix jellegű, igényesen berendezett, légkondicionált, egyágyas vagy kétágyas szoba 

saját fürdőszobával - 48 órán belüli kórházi elhelyezés a tervezhető esetekben -, diszkrét, igényes gyógyítás és ápolás, kifogástalan 

higiénia, nővér illetve orvos általi betegkíséret a fekvőbeteg-gyógyintézetbe (kórházba) való felvételtől az elhelyezésig, továbbá az 

időpontra egyeztetett kórházon belüli vizsgálatokra (labor, Röntgen, stb.), kórházi nővérhívó rendszer, á lá carte étkezés, igény esetén 

diétás is, TV. A szolgáltatás, egészségügyi ellátás csak a Biztosító által megadott településeken és fekvőbeteg-gyógyintézetekben 

(kórházakban) vehető igénybe. A Biztosító a 24-órás egészségügyi tanácsadó vonalon keresztül ad információt arról, hogy a biztosítás 

terhére aktuálisan mely településeken vehető igénybe a biztosítással fedezett szolgáltatás. Az Ügyfél igénye szerint bővíthető a 

Medicover Zrt.-vel szerződött kórházak köre, ha a kórház is hajlandó szerződni. 

9Medicover Kórházban történő fekvőbeteg-ellátás: A fedezett és a Medicover Kórházban igénybe vehető egészségügyi ellátások körét, 

igénybevételük szakmai, orvosi és egyéb feltételeit és szabályait a Medicover Kórház Szolgáltatási Protokollja tartalmazza. Az 

igénybe vehető szolgáltatások tekintetében a Biztosító sem az ellátások számában, sem összegszerűen nem alkalmaz limitet. 

10EAP (Employee Assistance Programme) 

A munkatársak jó életminőségének és munkahelyi teljesítőképességének elősegítése a lelki és élethelyzeti problémával szembesülő 

munkavállalók számára nyújtott azonnali, hozzáértő segítség által. 

• 24 órás elérhetőség legfeljebb normáldíjas számon keresztül 

• Telefonos, e-mailes és személyes pszichológiai segítségnyújtás 

Az optimális segítségnyújtás érdekében a szolgáltatás folyamatosan, 24 órán át, az év minden napján elérhető, tehát a problémák 

kezelése azonnal, még a helyezet súlyosabbá válása előtt megkezdhető. 
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11Aneszteziológiai szakvizsgálat és konzultáció: fedezett az orvosilag szükséges és indokolt esetekben endoszkópos vizsgálatokkal 

összefüggésben és akkor is, ha olyan műtétre kerül sor, mely limit feletti költsége miatt nem végezhető el 100%-ban a biztosítás 

terhére. 
12A Medicover Zrt promóciós célú illetve akciós árú szolgáltatásaira, és a csomagtermékeire nem érvényes, mert ezek a szolgáltatások 

és csomagtermékek eleve jelentős kedvezménnyel árazottak. 

Egészségügyi szolgáltatás igénybevételének folyamata 

1. Időpont-foglalás CallCenteren keresztül (munkanapokon és napközben), sürgősségi esetben a 24-órás egészségügyi 

tanácsadóvonalon keresztül bármikor » 

2. Fedezetellenőrzés a Medicover Kártyán szereplő tagazonosító és a személyes adatok alapján (kártyát, személyazonosítót 

készítse elő) » 

3. Panaszok, igények alapján egyeztetés a nyújtandó egészségügyi szolgáltatásról, annak időpontjáról, helyszínéről » 

4. Egyeztetett időpontban, akut esetben 48 órán belül, megjelenés a Medicover által szervezett szolgáltatási ponton » 

5. Személyazonosítás fényképes dokumentum bemutatása segítségével a Medicover szolgáltatási pontján » 

6. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele.  

mailto:biztositas@medicover.hu
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MVM biztosítási csomagok Biztosított Munkavállalók Családtagjai részére 

Biztosítással fedezett szolgáltatások1 

MVM Care 

Alap csomag 

I. 

MVM Care 

Alap csomag 

II. 

MVM Care 

Bővített  

csomag 

MVM 

Kiegészítő 

csomag 

Alapellátás: orvosi rendelkezésre állás, receptírás     
Időpont-foglalás, 24-órás telefonos egészségügyi tanácsadás, 

ellátásszervezés     

Szűrővizsgálat2 (biztosítási évente és Biztosított 

személyenként egyszer) 
    

Influenza elleni szezonális védőoltás  
(vakcina és beadása) évente és Biztosított személyenként egy 

alkalommal 
    

Járóbeteg-ellátás (alap): belgyógyászat, gyermekgyógyászat, 

fül-, orr-, gégészet, szemészet, nőgyógyászat, urológia, 

kardiológia, reumatológia, ortopédia, pulmonológia, neurológia, 

dietetika, proktológia 

    

Járóbeteg-ellátás (bővített), szakterületek: belgyógyászat, 

gyermekgyógyászat, fül-, orr-, gégészet, szemészet, 

nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat allergológia, kardiológia, 

reumatológia, ortopédia, pulmonológia, neurológia, 

gasztroenterológia, endokrinológia, diabetológia, dietetika, 

proktológia, traumatológia, onkológia, infektológia, angiológia, 

radiológia, fizioterápia (elektroterápia) 

    

Szűkített laborvizsgálatok: vér-, vizelet- és 

székletvizsgálatok, véralvadás-vizsgálat, vörösvérsejt-süllyedés 

vizsgálata, TSH, FT3, FT4, férfiaknak: PSA 
    

Kiemelt laborvizsgálatok: vér-, vizelet- és széklet-

vizsgálatok, véralvadás-vizsgálat, vörösvérsejt-süllyedés 

vizsgálata, széklet immun-vérteszt, széklet bakteriológiai 

vizsgálata, PCR, fertőzésvizsgálatok, immunológiai vizsgálatok, 

hormonvizsgálatok, tumor- és rákmarkerek daganatos betegségek 

kiszűrésére, TSH, FT3, FT4, férfiaknak: PSA 

    

Alap diagnosztikai vizsgálatok: nőgyógyászati citológiai 

vizsgálat, EKG (nyugalmi és terheléses), Holter, ABPM, 

ultrahang (UH), szív-UH 
    

Bővített diagnosztikai vizsgálatok: nőgyógyászati citológiai 

vizsgálat, EKG (nyugalmi és terheléses), Holter, ABPM, 

ultrahang (UH), szív-UH, Röntgen, mammográfia, Doppler- 

illetve arteriográfos érvizsgálat, audiometria és audiológia, 

dermatoszkópia, centrális csontsűrűség-vizsgálat (ODM), szem- 

és látásvizsgálat, nyelésvizsgálat, allergiateszt bőrön illetve 

vérvétellel, aspirációs citológiai vizsgálat, respiratorikus 

pulzoximetria (alvásvizsgálat), biopszia illetve sejt- és 

szövetvizsgálatok, endoszkópia, endoszkópos-tükrözéses 

vizsgálatok (gasztroszkópia, kolonoszkópia), MRI, CT, cardio-

CT, PET-CT, az agy és izmok illetve idegek elektromos 

aktivitásának vizsgálata (EEG, EMG, ENG), érrendszerei 

vizsgálatok és angiográfia, arteriográfia, enterográfia, 

scintigráfia/radioizotópos vizsgálatok, ízületi punkció, 

spirometria (CO- és légzésfunkció vizsgálata) 

    

Ambuláns műtétek     
Gyógytorna     

Pszichiátria (járóbeteg-ellátás)   
15 vizit/fő/év 

 
15 vizit/fő/év 

 

Fogászati felülvizsgálat3 évente és Biztosított 

személyenként egy alkalommal közvetlenül MDentalnál Bp.-en 

és vidéken Medicover Klinikák vonzáskörzetében 
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Biztosítással fedezett szolgáltatások1 

MVM Care 

Alap csomag 

I. 

MVM Care 

Alap csomag 

II. 

MVM Care 

Bővített 

csomag 

MVM 

Kiegészítő 

csomag 

Fogászati felülvizsgálat3 és Dentálhigiéniás kezelés 
(fogkő-levétel) évente és Biztosított személyenként egy 

alkalommal közvetlenül MDentalnál Bp.-en és vidéken 

Medicover Klinikák vonzáskörzetében 

    

Kedvezmény a Medicover Zrt. ellátásainak listaárából 

a biztosítással nem fedezett ellátásokra vonatkozóan4 
20% 20% 20%  

Kedvezmény a fogászati ellátásainak listaárából 
közvetlenül MDentalnál Bp.-en és vidéken Medicover Klinikák 

vonzáskörzetében5 
20% 20% 20%  

Várandósgondozás az ahhoz kapcsolódó diagnosztikai 

ultrahang- és laborvizsgálatokkal együtt közvetlen a Medicover 

Egészségközpontjaiban Bp.-en és Medicover hálózatában 

vidéken további városokban6 

    

Házivizit Bp. és 60 km-es körzetében, vidéken további 

Medicover Klinikák 30 km-es körzetében7     

Második orvosi vélemény8     
Egynapos sebészet     

Betegszállítás  
 

150.000 

Ft/szállítás 

 
150.000 

Ft/szállítás 
 

Kórházi fekvőbeteg-ellátás VIP-szinten9  

 
285.000 

Ft/kórházi 

fekvőbeteg-

ellátás/fő 

 
1.000.000 

Ft/év/fő 
 

Medicover Kórházban történő fekvőbeteg-ellátás10     

Gyógymasszázs    
 

10 alkalom/ 

év/fő 
 

EAP (Employee Assistance Programme)11     
Aneszteziológiai szakvizsgálat és konzultáció12     

 

1A biztosítási csomagok által fedezett szolgáltatások korlátlan számban vehetők igénybe a Medicover szervezésében, ha a 

szolgáltatásnál nincs limit jelezve, de a szolgáltatást a csomag tartalmazza. A vizsgálatok elvégzéséhez, a biztosítási fedezet 

érvényesítéséhez nem szükséges háziorvosi vagy más, társadalombiztosítás keretében kapott orvosi beutaló. 

2A szűrővizsgálat tartalma: belgyógyászati szakorvosi vizsgálat (benne nyugalmi EKG is), laborvizsgálat, mellkas röntgen, 

hasi- és kismedencei ultrahang, nőknek nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat cytológiával és hüvelyi ultrahangos 

szakvizsgálattal, nőknek 40 éves kor alatt emlő ultrahangos szakvizsgálattal, nőknek legalább 40 éves korban mammográfiával, 

férfiaknak urológiai szakorvosi vizsgálat (here ultrahangos szakorvosi vizsgálat 40 éves kor alatt és legalább 40 éves korban 

férfiaknak PSA-val). 

A gyerekekre vonatkozóan a preventív vizsgálati sor gyerekgyógyászati vizitet tartalmaz, a további vizsgálatokat az orvos rendeli 

el az előzmények ismeretében a pácienssel illetve szüleivel, törvényes képviselőjével egyeztetve. 

A laborvizsgálat tartalma: vérkép, vércukor, süllyedés, koleszterin, triglicerid, LDL- és HDL-koleszterin, máj- és vesefunkció 

vizsgálata, teljes vizelet- és üledékvizsgálat, legalább 50 éves korban széklet immun-vérteszt, nátrium, kálium, kalcium, foszfor, 

ALP, húgysav, bilirubin, vas, teljes vaskötő kapacitás vizsgálata. 

3A fogászati felülvizsgálat tartalma: állapotfelmérés, szájápolási és szájhigiéniai szaktanácsadás, egyénre szabott kezelési terv. 

4A Medicover Zrt. promóciós célú illetve akciós árú szolgáltatásaira, és a csomagtermékeire nem érvényes, mert ezek 

a szolgáltatások és csomagtermékek eleve jelentős kedvezménnyel árazottak. 
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5A fogászati ellátások csak a Biztosító által megadott településeken vehetők igénybe. A Biztosító a 24-órás egészségügyi tanácsadó 

vonalon keresztül ad információt arról, hogy a biztosítás terhére aktuálisan mely településeken vehető igénybe a biztosítással 

fedezett szolgáltatás, illetve hol kapható kedvezmény. Az MDental promóciós célú illetve akciós árú szolgáltatásaira, és a 

csomagtermékeire nem érvényes, mert ezek a szolgáltatások és csomagtermékek eleve jelentős kedvezménnyel árazottak. 

6A várandósgondozás a Biztosítási szerződés hatálybalépésekor Budapesten és Pakson vehető igénybe. A továbbiakban a Biztosító 

a 24 órás egészségügyi tanácsadó vonalon keresztül ad információt arról, hogy a biztosítás terhére aktuálisan mely településeken 

érhető el a szolgáltatás. 

7A szolgáltatás, egészségügyi ellátás csak a Biztosító által megadott településeken vehető igénybe. A Biztosító a 24-órás 

egészségügyi tanácsadó vonalon keresztül ad információt arról, hogy a biztosítás terhére aktuálisan mely településeken vehető 

igénybe a biztosítással fedezett szolgáltatás.  

8Az összes ambuláns (járóbeteg-ellátási) szakágba tartozó külföldi orvosszakértők bevonásával adott második szakorvosi 

vélemény az olyan esetekben, amikor a Biztosított részére az egészségi állapotára vonatkozóan rendelkezésre áll olyan orvosi 

lelet (nem a Medicover hálózatában végzett orvosi vizsgálatok alapján), melyben rögzített tények (diagnózis, kezelési javallat) 

ellentmondanak a Medicover orvosai által végzett vizsgálatok dokumentált eredményeinek illetve a Medicover orvosai által adott 

orvosi javallatoknak. 

9A fekvőbeteg-ellátás (orvosi ellátás díja, műtét) költségeinek és a VIP-szoba költségének is a fedezete a limit erejéig. VIP-szintű 

fekvőbeteg-ellátás: külön e célra kialakított, mátrix jellegű, igényesen berendezett, légkondicionált, egyágyas vagy kétágyas 

szoba saját fürdőszobával - 48 órán belüli kórházi elhelyezés a tervezhető esetekben -, diszkrét, igényes gyógyítás és ápolás, 

kifogástalan higiénia, nővér illetve orvos általi betegkíséret a fekvőbeteg-gyógyintézetbe (kórházba) való felvételtől az 

elhelyezésig, továbbá az időpontra egyeztetett kórházon belüli vizsgálatokra (labor, Röntgen, stb.), kórházi nővérhívó rendszer, 

á lá carte étkezés, igény esetén diétás is, TV. A szolgáltatás, egészségügyi ellátás csak a Biztosító által megadott településeken 

és fekvőbeteg-gyógyintézetekben (kórházakban) vehető igénybe. A Biztosító a 24-órás egészségügyi tanácsadó vonalon 

keresztül ad információt arról, hogy a biztosítás terhére aktuálisan mely településeken vehető igénybe a biztosítással fedezett 

szolgáltatás. Az Ügyfél igénye szerint bővíthető a Medicover Zrt.-vel szerződött kórházak köre, ha a kórház is hajlandó 

szerződni. Gyermekek számára a VIP-ellátás nem áll rendelkezésre, nem garantált. 

10Medicover Kórházban történő fekvőbeteg-ellátás: A fedezett és a Medicover Kórházban igénybe vehető egészségügyi ellátások 

körét, igénybevételük szakmai, orvosi és egyéb feltételeit és szabályait a Medicover Kórház Szolgáltatási Protokollja tartalmazza. 

Az igénybe vehető szolgáltatások tekintetében a Biztosító sem az ellátások számában, sem összegszerűen nem alkalmaz limitet. 

11EAP (Employee Assistance Programme) 

A munkatársak jó életminőségének és munkahelyi teljesítőképességének elősegítése a lelki és élethelyzeti problémával 

szembesülő munkavállalók számára nyújtott azonnali, hozzáértő segítség által. 

• 24 órás elérhetőség legfeljebb normáldíjas számon keresztül 

• Telefonos, e-mailes és személyes pszichológiai segítségnyújtás 

Az optimális segítségnyújtás érdekében a szolgáltatás folyamatosan, 24 órán át, az év minden napján elérhető, tehát a 

problémák kezelése azonnal, még a helyezet súlyosabbá válása előtt megkezdhető. 

12Aneszteziológiai szakvizsgálat és konzultáció: fedezett az orvosilag szükséges és indokolt esetekben endoszkópos vizsgálatokkal 

összefüggésben és akkor is, ha olyan műtétre kerül sor, mely limit feletti költsége miatt nem végezhető el 100%-ban a biztosítás 

terhére. 

Egészségügyi szolgáltatás igénybevételének folyamata 

1. Időpont-foglalás CallCenteren keresztül (munkanapokon és napközben), sürgősségi esetben a 24-órás egészségügyi 

tanácsadóvonalon keresztül bármikor » 

2. Fedezetellenőrzés a Medicover Kártyán szereplő tagazonosító és a személyes adatok alapján (kártyát, személyazonosítót 

készítse elő) » 

3. Panaszok, igények alapján egyeztetés a nyújtandó egészségügyi szolgáltatásról, annak időpontjáról, helyszínéről » 

4. Egyeztetett időpontban, akut esetben 48 órán belül, megjelenés a Medicover által szervezett szolgáltatási ponton » 

5. Személyazonosítás fényképes dokumentum bemutatása segítségével a Medicover szolgáltatási pontján » 

6. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele.  
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