Felnőtt Prémium Egészségbérlet
1 - A FirstMed Felnőtt Prémium Egészségbérlet a következő előnyökkel jár



Évi maximum 20 alkalommal általános orvosi, belgyógyászati- vagy nőgyógyászati vizsgálat igénybevétele. (Ezeken felüli
konzultációk 9500 Ft-ért vehetők igénybe.)
Házon belüli szakorvosi ellátás maximum 8 alkalommal. (Ezeken felüli konzultációk ára 14 000 Ft.)

2 - Az Egészségbérlet által fedezett szolgáltatások házon belül:



Akut orvosi vizsgálat (20 vizit) : családorvosi, belgyógyászati, nőgyógyászati konzultáció
Szakorvosi vizsgálatok az alábbi területeken (maximum 8 vizit):
o Allergológia
o Kardiológia
o Bőrgyógyászat
o Radiológia
o Urológia
o Neurológia
o Ortopédiai/ traumatológia
o Szemészet (az éves szemészeten kívül)
o Fül- orr gégészet
o Endokrinológia
Amennyiben szakorvosi konzultációra van szüksége, kérem tájékozódjon a recepción, hogy házon belül elérhető-e.
Külsős helyen elvégzett vizsgálatokat a Prémium Egészségbérlet nem fedez.











Házon belüli diagnosztika – orvosi beutalóval: röntgen, ultrahang, mammográfia, laboratórium
Laboratórium: házon belüli laborvizsgálatok, melyeket a FirstMed eszközeivel végzünk és néhány kijelölt
külső helyszínen végzett vizsgálat (fontos tudnivalók a 3. pontban!)
Foglalkozás-egészségügyi, munkavállalási és tartózkodási engedélyekhez szükséges orvosi vizsgálatok
Jogosítványhoz szükséges orvosi vizsgálat
Megelőző vizsgálatok: Éves Általános
Szűrővizsgálatok, Éves Nőgyógyászati kivizsgálás,
Menedzser szűrés
A Klinikán végrehajtott kisebb sebészeti
beavatkozások közül 1 darab 1 alkalommal: anyajegy
és szemölcs eltávolítás, szkleroterápia, lipoma,
tályog, furunkulus, szőrtüszőgyulladás kezelése,
aranyér – thrombectomia.
Továbbá évente egyszeri
o influenza elleni oltás
o fogászati szűrés (Fürstner fogászat)
o fizikoterápia konzultáció
o pszichiátriai konzultáció vagy pszichológiai
konzultáció
o dietetikai konzultáció
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3 - A Prémium Egészségbérlet által nem fedezett szolgáltatások
Minden egyéb egészségügyi szolgáltatás, mely a fentiekben nem került említésre, például:














EMG/EEG/ENG neurológiai vizsgálat
Rendelési időn kívüli orvosi ellátás, melynek díja alkalmanként 5,000 Ft.
Kórházi ellátás
Fogászati ellátás
Meddőségi és művi terhességi kezelés
Csontsűrűség – vizsgálat
Orvosságok és orvosi eszközök (pl. védőoltások,kötszerek, mankó, gipsz, sín stb.)
Mentőszolgálat és otthoni vizit
Terhesgondozás
Immunoterápia
Lézeres kezelés
Alkoholizmus, szexuális úton terjedő betegségek és gyógyszer túladagolás okozta következmények
Alvásvizsgálat

4 - Fontos!



A Prémium Egészségbérlet által nem fedezett szolgáltatások jelentős költséggekkel járhatnak. Kérjük, azok
igénybevétele előtt érdeklődjön áraik felől!
A Prémium Egészségbérletet csak a Fizetési Garancia formanyomtatvány kitöltése ellenében áll módunkban
értékesíteni. A nyomtatvány a fenti, extra költségekkel járó szolgáltatások gördülékenyebb fizetését is megkönnyíti.



A FirstMed nem vállal felelősséget a külsős időpontok szervezéséért, amennyiben a páciens úgy dönt, hogy a
szolgáltatás helyszínén fizet. Információt azonban tudunk nyújtani a külsős helyszín adatait és elérhetőségeit illetően.



A Prémium Egészségbérlet nem fedez minen laboratóriumi tesztet, kérjük érdeklődjenek recepciósainknál.
Árak

Felnőtt (18+ év)

Teljes ár (Ft / fő)

195 000

Hűség ár (3., 4. évi megújítás) /fő

180 000

Hűség ár (5-9. évi megújítás) /fő

165 000

Hűség ár (10. és további évekre) /fő

150 000

Csoportos ár 2-4 főre /fő

168 000

Csoportos ár 5-9 főre /fő

143 000

Csoportos és hűségkedvezmények nem összevonhatók. A hűség nyújtotta kedvezményes ár a folyamatosan fennálló
4. szerződés megkötésekor lép életbe. A plan kezdete a 0. megújításnak számít.
Kapcsolat:
Hekler Melinda
hekler@firstmedcenter.com
+36-1-224-9020
Érvényes 2017. Január 1-től visszavonásig.
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