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Life Assistance
Munkáltatói Gondoskodáscsomag
Ajándékozzon gondoskodást alkalmazottai számára!
Köszönje meg munkájukat egészségügyi és háztartási asszisztenciával
az Europ Assistance csomagja segítségével!
AZ AJÁNLAT RÉSZLETEI
Az Europ Assistance Magyarország egy különleges munkáltatói juttatási csomagot
kínál az Önök munkavállalói számára kedvező éves díjért.
A csomag Egészségügyi Asszisztencia mellett magában foglal egy Háztartási
Vészelhárítás szolgáltatást is.
A Munkáltatói Gondoskodás csomag előnyei




a munkáltató számára…


A cég belső értékeinek növelése – gondoskodás a munkavállalókról – a
lojalitás növelése



Alacsony költségű juttatás, mérsékelt adóteher mellett
/”csekély értékű ajándékként” adható 35,99%-os adózással/



A szolgáltatás igénybevétele csökkentheti alkalmazottai munkából való
távollétét (orvos, vagy szakember keresése miatti munkából való kiesés)

a munkavállalók számára…
 Béren felüli pluszjuttatás
 Megoldást nyújt a mindennapokban felmerülő váratlan vészhelyzetekre nincs várakozási idő, az egészségügyi vizsgálatok, tesztek rövid időn belül
elérhetőek
 A munkavállaló családtagjai számára is kiterjeszthető Teledoktor
 A munkáltatótól kapott gondoskodás

Biztosítottak köre:
Magyarországon működő cég munkavállalói vagy azok egy meghatározott csoportja
Biztosítás területi hatálya:
Magyarország; Teledoktor szolgáltatás esetén teljes Európa

Life Assistance Munkáltatói Gondoskodás csomag tartalma:
1, Otthon Asszisztencia:



Otthoni vészelhárítás megszervezése és munkadíj átvállalása 50.000 Ft
összeghatárig / alkalom
Vészelhárításon kívül szakemberajánlás

2, Egészségügyi Asszisztencia:





Teledoktor szolgáltatás
o Tájékoztatás orvosi- és egészségügyi ellátásról Magyarországon és
Európa területén
o Általános orvosi tanácsadás
Járóbeteg ellátás szervezése
Diagnosztikai vizsgálatok megszervezése és költségeinek átvállalása évi
250.000 Ft összeghatárig (csak orvosi beutalóval rendelkező páciens esetén)

A csomag ára:

A termék listaára 16.000 Ft / év, most karácsonyi ajándékként 10% kedvezményt
tudunk nyújtani minden 2020. december 31-ig megkötött szerződés esetén!

Alkalmazotti létszám

Kedvezményes ár**

10 – 100 fő*

14.400 Ft / év

101 – 500 fő

13.700 Ft / év

501 – 1.000 fő

13.000 Ft / év

1.001 – 5.000 fő

12.300 Ft / év

5.001 fő felett

11.600 Ft / év
*A csoportos biztosítás minimum létszáma 10 fő
** Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák

SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETEI
1. OTTHON ASSZISZTENCIA
1.1 Háztartási Vészelhárítás szolgáltatás
(a munkadíj és anyagköltség átvállalás 50.000 Ft összeghatárig / alkalom)
A munkavállalók otthonában felmerülő vészhelyzet esetén az Europ Assistance
rögzített árakon dolgozó, megbízható szakembert küld a vészelhárítás érdekében,
Magyarország teljes területét lefedő országos partneri hálózat segítségével az alábbi
szakterületeken:







üvegezés
vízvezetés-szerelés
dugulás elhárítás
gáz- és fűtésszerelés
villanyszerelés
zárszerelés

Vészhelyzet: a biztosított épület gépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása,
vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következtében olyan helyzet alakul ki,
mely sürgős beavatkozást kíván a további károk és balesetveszély megelőzése
érdekében (pl. törött illetve repedt vízvezeték miatt a lakás vízben áll, a kulcs beletört a
bejárati ajtóba, nem lehet bejutni a lakásba).
1.2. Vészhelyzeten kívüli (és azon túli) szakemberajánlás
Szakipari munkák elvégzéséhez szintén ajánl az Europ Assistance a fenti ágazatokhoz
tartozó iparost, de a munka elvégzésének összes költsége (kiszállás, munkadíj,
anyagköltség) az ügyfelet terheli.
Tájékoztató jellegű tanácsadás telefonon keresztül az alábbi tevékenységek esetén:
•
•
•
•

fa- illetve csempeburkolat lerakása
vízvezetékek és egyéb szaniterek beszerelése
festés, tapétázás
a lakás teljes felújításának kivitelezése

2. EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENCIA
2.1 Teledoktor (a receptírást nem tartalmazza a szolgáltatás)
2.1.1. Tájékoztatás orvosi- és egészségügyi ellátásról Magyarországon és
Európa területén:
•
•

Orvosi ügyelet (kórház, rendelő, sebészet, ügyeletes orvos, cím, telefonszám),
Gyerekorvosi ügyelet (kórház, rendelő, sebészet, ügyeletes orvos, cím,
telefonszám),

•
•
•

Fogorvosi rendelő (ügyeletes fogorvos, cím, telefonszám),
Gyógyszertárak (ügyeletes gyógyszertár, cím, telefonszám),
Állatorvosi rendelő (ügyeletes állatorvos, cím, telefonszám).

2.1.2. Speciális egészségügyi ellátóhelyek Magyarországon
és Európában:
•
•
•

Rehabilitációs központok ajánlása
Mentőszolgálatok ajánlása
Kórházak ajánlása az igények figyelembe vételével

2.1.3. Általános Orvosi Tanácsadás
(telefonos orvosi tanácsadó vonal, 0-24)
Általános orvosi tanácsadás, az EA saját orvosai által, felnőtteket és gyermekeket
érintő kérdésekben telefonon keresztül, mint pl.:
•
•
•
•
•

Tájékoztatás egészségügyi állapotról (a rendelkezésre álló orvosi
dokumentumok alapján)
Tájékoztatás betegség esetén teendőkről (kezelések, helyszínek)
Orvosi szakkifejezések, kórházi zárójelentések magyarázata
A laboratóriumi eredmények és ezekből eredő összefüggések magyarázata
Orvosi eljárások magyarázata

2.2. Járóbeteg ellátás szervezése
•
•
•

Az ügyfél kérésére magánorvosi ellátás megszervezése (ügyfél által vállalt
költségek)
Nincs kockázat elbírálás, nincs várakozási idő
A szolgáltatás szervező (Europ Assistance) akut esetben (nem sürgősségi
esetet jelent) 72 órán belüli, tervezhető esetben maximum 14 naptári napon
belüli időpontra szervezi meg a szükséges ellátást

2.3. Diagnosztikai vizsgálatok szervezése
•
•
•
•

Diagnosztikai vizsgálatok várólistán kívüli leszervezése, és költségének
vállalása évente 250.000 HUF-ig
A szolgáltatás csak szakorvosi beutaló megléte mellett vehető igénybe
Röntgen, EKG, MRI, ultrahang, CT, PET-CT
Várólistán kívüli ügyintézés (akár több hónapos várakozás helyett napok)
magánklinikákon, privát körülmények között

További tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal:

Zsigmond Alexandra
Business Development Manager
Tel.: +36 30 / 506-1490
Email: alexandra.zsigmond@europ-assistance.hu

