
  Jelen Kiegészítő Feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító 
Zrt. PrivateMed Next egészségbiztosítás mellé választott Szűrővizsgálati 
csomag(ok)ra hatályosak, feltéve, hogy a szerződést jelen feltételekre 
hivatkozással kötötték.
Jelen Kiegészítő Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a biztosító 
PrivateMed Next egészségbiztosítás Általános Biztosítási Feltételei az 
irányadók (továbbiakban: Általános Biztosítási Feltételek).
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. (Bit.) 4. sz. 
melléklete szerinti ügyfél-tájékoztató elemei vastag betűkkel, míg a Ptk-
ban foglaltaktól és/vagy az általános szerződéskötési gyakorlattól eltérő 
feltételek dőlt betűkkel szedettek.

Jelen szűrővizsgálati csomagok önállóan nem, csak a PrivateMed Next 
csoportos egészségbiztosítás Standard, Prémium vagy Deluxe csomagjá-
hoz köthetőek, az alapcsomag megkötésének időpontjában, vagy bármely 
biztosítási évfordulón, feltéve, hogy az alapbiztosítás szerződője nem 
természetes személy. 

1. A választható szűrőcsomagok
1.1. Bronz szűrőcsomag 
 –    belgyógyászati szakorvosi vizsgálat, amely az alábbiakat tartal-

mazza:
  –   részletes egyéni kórtörténet és életmód kérdőív felvétele,
  –   családi anamnézis felvétele, különös tekintettel a szív-, 

érrendszeri és daganatos betegségek előfordulására,
  –   fizikális vizsgálat,
  –   pulzus- és vérnyomásmérés, 
  –   testsúly és testmagasság mérés, BMI (testtömeg index) meg-

határozás,
  –   testösszetétel mérés. 
 –   nyugalmi EKG
 –   laboratóriumi vizsgálatok: Teljes vérkép (kvalitatív és kvantita-

tív) és süllyedés, vércukor, Na, K, Ca, Mg, vas, karbamid, kre-
atinin, transzferrin, ferritin, GOT, GPT, GGT, ALP, összes és 
direkt bilirubin, húgysav, összkoleszterin, triglicerid, HDL, LDL, 
összfehérje, albumin, teljes vizeletvizsgálat üledékkel

 –   két további vizsgálat, amelyet a biztosított az alábbi listából 
választhat ki:

  –   nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat, melynek tartalma:
   –   manuális vizsgálat,
   –   citológiai vizsgálat,
   –   manuális emlővizsgálat,
   –   hüvelyi ultrahang vizsgálat.
  – emlő ultrahang,  
  –   mammográfia
  –   urológiai szakorvosi szűrővizsgálat 40 év feletti férfiaknak 

PSA vizsgálattal
  –   a mellkas egyirányú röntgen vizsgálata
  –   mellkas natív, alacsony dózisú CT vizsgálata szűrés céljából
  –   hasi és kismedencei ultrahang
  –   kardiológiai szakorvosi vizsgálat, melynek tartalma:
   – nyugalmi EKG,
   – fizikális vizsgálat,
   – szív ultrahang (echokardiográfia).
  –   terheléses EKG (csak kardiológiai vizsgálattal együtt választható)
  –   prosztata specifikus antigén (PSA) vizsgálat
  –   széklet immun vérteszt (Weber vizsgálat) három különböző 

mintából
  –   nyaki erek ultrahang vizsgálata
  –   pajzsmirigy ultrahang vizsgálat
  –   csontsűrűség vizsgálat, a vizsgálat helyszínétől függően ODM 

vagy DEXA vizsgálat
  –   szemészeti szakorvosi vizsgálat
  –   bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat dermatoszkóppal
  –   fül-orr-gégészeti szakorvosi vizsgálat
  –   légzésfunkció vizsgálat tüdőgyógyászati szakorvosi vizsgálat-

tal, mellkas röntgen nélkül
  –   hallásvizsgálat
  –   fogászati szűrővizsgálat, melynek tartalma: 
   –   állapotfelmérés
   –   száj-garat onkológiai szűrés
   –   panoráma röntgen
   –   kezelési terv elkészítése
  –   allergia vizsgálat bőrteszttel (amennyiben az allergia vizsgá-

lat elvégzése előzetes szakorvosi vizsgálathoz kötött, akkor az 

allergia vizsgálat és az azt megelőző kötelező szakorvosi 
vizsgálat együttesen kimerítik a választható elemek körét)

1.2. Arany szűrőcsomag 
 –  belgyógyászati szakorvosi vizsgálat, amely az alábbiakat tartal-

mazza:
  –   részletes egyéni kórtörténet és életmód kérdőív felvétele,
  –   családi anamnézis felvétele, különös tekintettel a szív-, 

érrendszeri és daganatos betegségek előfordulására
  –   fizikális vizsgálat,
  –   pulzus- és vérnyomásmérés 
  –   testsúly és testmagasság mérés, BMI (testtömeg index) meg-

határozás
  –   testösszetétel mérés 
 –   nyugalmi EKG
 –   hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat
 –  40 év feletti férfiaknak urológiai szakorvosi vizsgálat a proszta-

ta tapintásos vizsgálatával
 – nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat, melynek tartalma:
  –   manuális vizsgálat,
  –   citológiai vizsgálat,
  –   manuális emlővizsgálat,
 –  laboratóriumi vizsgálatok: Teljes vérkép (kvalitatív és kvantita-

tív) és süllyedés, vércukor, Na, K, Ca, Mg, vas, karbamid, kre-
atinin, transzferrin, ferritin, GOT, GPT, GGT, ALP, összes és 
direkt bilirubin, húgysav, összkoleszterin, triglicerid, HDL, LDL, 
összfehérje, albumin, TSH, teljes vizeletvizsgálat üledékkel

1.3. Platina szűrőcsomag 
 –  belgyógyászati szakorvosi vizsgálat, amely az alábbiakat tartal-

mazza:
  – részletes egyéni kórtörténet és életmód kérdőív felvétele,
  –   családi anamnézis felvétele, különös tekintettel a szív-, 

érrendszeri és daganatos betegségek előfordulására
  –   fizikális vizsgálat,
  –   pulzus- és vérnyomásmérés 
  –   testzsír % mérés
  –   testsúly és testmagasság mérés, BMI (testtömeg index) meg-

határozás
  –   testösszetétel mérés 
 –   nyugalmi EKG
 – hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat
 –  40 év feletti férfiaknak urológiai szakorvosi vizsgálat a proszta-

ta tapintásos vizsgálatával
 – nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat, melynek tartalma:
  – manuális vizsgálat,
  – citológiai vizsgálat,
  – manuális emlővizsgálat.
 –  laboratóriumi vizsgálatok: Teljes vérkép (kvalitatív és kvantita-

tív) és süllyedés, vércukor, Na, K, Ca, Mg, vas, karbamid, kre-
atinin, transzferrin, ferritin, GOT, GPT, GGT, ALP, összes és 
direkt bilirubin, húgysav, összkoleszterin, triglicerid, HDL, LDL, 
összfehérje, albumin, TSH, teljes vizeletvizsgálat üledékkel

 –  széklet vér-teszt (Weber vizsgálat) 40 év felett, három különbö-
ző mintából

 –  prosztata specifikus antigén (PSA) vizsgálat 40 év feletti férfi-
aknál

 – szemészeti szűrővizsgálat
 – emlődiagnosztika, amelynek tartalma:
  – emlő ultrahang
  –  40 éves kor felett emlő ultrahang és mammográfia
 – csontsűrűség vizsgálat 40 év feletti nőknél sarokcsontból
 – légzésfunkció vizsgálat
 – a mellkas kétirányú röntgen vizsgálata

2. Szűrővizsgálat igénybevételének folyamata
  A választott szűrőcsomag vizsgálatai évente egy alkalommal vehe-

tők igénybe. A szűrővizsgálati csomagot a biztosító egyben nyújtja, 
ami azt jelenti, hogy az ellátásszervező a szűrővizsgálati csomag 
valamennyi elemének szervezését egyszerre végzi. A biztosítottnak 
lehetősége van a szűrővizsgálati csomag egyes elemeiről lemonda-
ni, ez azonban azt jelenti, hogy adott biztosítási évben a lemondott 
elemek szervezését már nem igényelheti.

  A szerződő vagy a biztosított jelzi az ellátásszervező felé a szolgál-
tatás iránti igényt. 

  A szűrővizsgálat helyszínét az ellátásszervező jelöli ki, figyelembe 
véve a szerződő vagy a biztosított földrajzi preferenciáit. 

PrivateMed Next egészségbiztosítás
Kiegészítő Biztosítási Feltételek

Szűrővizsgálati csomag



  Az ellátásszervező nem tudja garantálni, hogy a szűrővizsgálati 
csomag valamennyi vizsgálata egy időpontban és egy helyszínen 
meg tud történni.

  Az ellátásszervező megszervezi a biztosított számára a vizsgálatok 
elvégzését, melynek helyéről és időpontjáról az igénylést követő 
30 napon belül értesíti a szerződőt vagy a biztosítottat. Amennyiben 
a szűrővizsgálat igénybevételét a szerződő kezdeményezte, a szer-
ződő tájékoztatja a biztosítottakat a helyszínről és időpontról.

  Az elvégzett szűrővizsgálat eredményét az egészségügyi szolgáltató 
30 munkanapon belül megküldi a biztosítottak részére a biztosí-
tottak által meghatározott módon (postai vagy elektronikus úton).

  

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Ny.sz.: U25430/1Hatályos: 2019. augusztus 1-től 




