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Az állami egészségügyi rendszer 
finanszírozása

• A közfinanszírozás 
nagyságrendje az 
elmúlt 10 évben 
stagnál

• Az állami egészségügyi 
kiadásokra vonatkozó 
2020-as becslés, 
előzetes kormányzati 
adatokon alapján 6,2 % 
(a járvánnyal 
összefüggő 
költségtételekkel)
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Növekvő háttérköltségek

A növekedést befolyásoló legfontosabb tényezők:

 Technológiai fejlődés
• A kiadások növekedésének legfontosabb oka napjainkban az orvosi technológia 

robbanásszerű fejlődése 

 Infláció
• 2010 és 2020 között az összesített fogyasztói árindex átlagos növekedése 2,56 % 

(KSH adatok alapján)

 Bruttó bérek emelkedése
• A humán egészségügyi ellátásban 2010 és 2020 között a bruttó átlagbérek 

átlagos növekedése 8,9 %(KSH adatok alapján)

Az egészségügyi háttérköltségek 2017 óta évente 4-5%-kal nőnek



Háztartások növekvő terhei

• Növekedés: 36 %

• A közvetlen 
egészségügyi 
kifizetések 2012 óta 
folyamatosan 
növekednek 
nominálisan

• Ez nagyrészt a 
szolgáltatásvásárlás 
növekedéséből jön 

Forrás: KSH *az adatok milliárd forintban értendők

A háztartások egészségügyi kiadásainak alakulása



Optimális finanszírozás: Egészségbiztosítás

Az egészségbiztosítás

költséghatékony, 
tervezhető megoldás

összekötő kapocs a beteg és az 
egészségügyi szolgáltatók között

segít a betegút 
megtervezésében



Következtetések

• Az állami ellátórendszer alulfinanszírozottsága, működési 
nehézségei, és a jogi környezet változásából adódó 
bizonytalanság a magánszektor felé tereli a fizetőképes 
keresletet

• A magánegészségügy súlya folyamatosan nő, a szolgáltatói 
kör bővülése, és a működő egészségügyi vállalkozások 
forgalomnövekedése figyelhető meg 

• Ezzel párhuzamosan növekszik az egészségbiztosítás, mint 
optimális  finanszírozási forma aránya a magénegészségügyi 
költéseken belül.

• A vállalatok körében az egészségbiztosítás egyre inkább 
elvárt juttatási forma.



Vállalati egészségbiztosítás helyzete

• Becslések szerint közép- és 
nagyvállalati kör 
foglalkoztatottjainak közel 
10%-a rendelkezik 
egészségbiztosítással, azaz 
nagyságrendileg 300 000 fő. 

• A munkaerőpiac kiemelt 
ösztönzési eszközként 
tekint a biztosításokra.

• További 500.000 fő 
rendelkezik kiegészítő 
egészségbiztosítással 
(egészségpénztárak)



A Groupama Medicare
szolgáltatásai



A Groupama Medicare piaci poziciója

 2018 végén léptünk piacra a Medicare termékkel

 2021-ben már

o közel 10% piaci részesedés

o 150 000 pénztári biztosított

o több, mint 50 ügyfél, közel 10 000 vállalati biztosított



Feltételek

• Kizárólag csoportosan köthető: minimális létszám: 20 fő

• Területi hatály: Magyarország

• Belépési kor: 18-64 év (lejárati kor 65 év)

• Korábbi betegségekre alapesetben nem vállalunk kockázatot
üzletpolitikai döntés alapján az előzményvizsgálattól eltekintünk

• Várakozási idő, csak bizonyos szolgáltatási elemeknél: 
 terhesgondozás 6 hónap
 egynapos sebészet, műtéti költségtérítés 3 hónap

• Biztosítás tartam: 1 év (automatikusan meghosszabbodik)

• Kockázatelbírálás: nincs



Ellátásszervező partner

Teladoc Hungary Kft. 

• Elődje az Advance Medical Hungary 2006 óta van Magyarországon

• Tulajdonosa: Teladoc Health (2019)

• Brandváltás 20219 július 1.

• Magas színvonalú egészségügyi ellátás

• országos lefedettség

• több mint 500 egészségügyi szolgáltató partner



A Groupama Medicare

Szolgáltatási elemek

◦ járóbeteg-ellátás körébe tartozó ellátások 
◦ szakorvosi konzultációk, kezelések

◦ labor-, és diagnosztikai vizsgálatok

◦ ambuláns műtéti beavatkozások

◦ fizioterápia

◦ terhesgondozás

◦ házi vizit

◦ szűrővizsgálatok
◦ nagyértékű diagnosztika

◦ egynapos sebészet
◦ műtéti költségtérítés
◦ VIP kórházi ellátás
◦ második orvosi szakvélemény
◦ betegszállítás
◦ gyógyászati segédeszköz térítése
◦ influenza elleni védőoltás
◦ telefonos és online asszisztencia
◦ kiegészítő Card-Network szolgáltatás



Medicare alapcsomagok

Bázis csomag Komfort csomag Optimum csomag Prémium csomag
Szűrővizsgálat - Komfort szűrőcsomag Optimum szűrőcsomag Prémium szűrőcsomag
Járóbeteg-ellátás:                              300 000 Ft 300 000 Ft 500 000 Ft limit nélkül

szublimitekkel szublimitekkel szublimitekkel szublimitekkel
Szakorvosi konzultációk Szakorvosi konzultációk Szakorvosi konzultációk Szakorvosi konzultációk

Labor Labor Labor Labor
Diagnosztika Diagnosztika Diagnosztika Diagnosztika

Ambuláns műtétek Ambuláns műtétek Ambuláns műtétek Ambuláns műtétek
Terhesgondozás Terhesgondozás Terhesgondozás

Házi vizit Házi vizit Házi vizit
Fizioterápia Fizioterápia

Nagyértékű diagnosztika 300 000 Ft 300 000 Ft 500 000 Ft limit nélkül
Egynapos sebészet - 350 000 Ft 500 000 Ft 1 000 000 Ft
Orvosi call center    

Online Egészségportál    

Második orvosi 
szakvélemény    

Betegszállítás -   

Influenza védőoltás -   

Gyógyászati segédeszköz 
térítése - maximum 20 000 Ft maximum 50 000 Ft maximum 100 000 Ft

VIP kórházi ellátás - max 20 000 Ft / nap max 20 000 Ft / nap max 30 000 Ft / nap
Műtéti költségtérítés - - - 1 000 000 Ft
Kiegészítő Card Network előzményvállalásnál előzményvállalásnál előzményvállalásnál előzményvállalásnál



Medicare szűrőcsomagok

Komfort szűrőcsomag Optimum szűrőcsomag Prémium szűrőcsomag

Hasi ultrahang Hasi ultrahang Hasi ultrahang

Nőgyógyászati vizsgálat + citológia Belgyógyászat Belgyógyászat

Urológia + PSA Nyugalmi EKG Nyugalmi EKG

Mellkasröntgen Mellkasröntgen

Széles spektrumú laborvizsgálat Széles spektrumú laborvizsgálat

Nőgyógyászati vizsgálat + citológia Pulmonológia (spirometriával),

Urológia + PSA Fogászati szűrés

Nőgyógyászati vizsgálat + citológia, 

Mammográfia (40 év felett)

Emlő ultrahang (40 év alatt)

Urológia + PSA



Telefonos asszisztencia szolgáltatás

A hét minden napján, 24 órában hívható call center

Egészségügyi ellátás szervezése: 

munkanapokon reggel 8 és este 8 óra között 

7/24 egészségügyi call center
◦ pl. orvosi szakkifejezések, kórházi zárójelentések, 

diagnosztikai eredmények, orvosi eljárások
magyarázata, 

◦ betegséggel, gyógykezeléssel, egészségmegőrzéssel 
kapcsolatos kérdésekről,

◦ gyógyszerek összetételéről, 
alkalmazhatóságáról, mellékhatásáról stb.



Járóbeteg-szakellátás szolgáltatásai

A csomagra vonatkozó limitösszegig
 Szakorvosi vizsgálat
 Ambuláns kisműtétek
 Diagnosztikai vizsgálatok
 Laborvizsgálatok
 Terhesgondozás
 Fizioterápia
 Házivizit Budapesten (30% önrész)

Várakozási idő:  Terhesgondozás: 6 hónap 

Igénybevétel feltétele: 
◦ Az első  szakorvosi vizsgálathoz írásos szakorvosi javaslat nem szükséges, 
◦ Minden további szakorvosi vizsgálathoz, kezeléshez, és minden más szolgáltatáshoz 

írásos szakorvosi beutaló szükséges



Nagyértékű diagnosztikai szolgáltatások

A csomagra vonatkozó limitösszegig téríti a biztosító
◦ CT
◦ MR
◦ PET CT
◦ Cardio CT

Igénybevétel feltétele:
Írásos szakorvosi beutaló szükséges

Várakozási idő: nincs



Egynapos sebészet

A csomagra vonatkozó limitösszegig téríti a biztosító
 a sebészeti beavatkozást 

(kizárólag az ÁSZF 3. sz melléklet műtéti listában szereplő ellátások!)

 a beavatkozáshoz kapcsolódó költségek
◦ szükséges gyógyszerek
◦ vérkészítmény 
◦ implantátum
◦ egyszerhasználatos eszközök
◦ kórházi hotelszolgáltatás

Igénybevétel feltétele: 

Írásos szakorvosi beutaló szükséges

Várakozási idő: 3 hónap



Nemzetközi második orvosi 
szakvélemény

Külföldi orvosi távszakvélemény az alábbi esetekben:
◦ rosszindulatú daganat

◦ szívbetegségek

◦ szervátültetések

◦ neurológiai és idegsebészeti betegségek

◦ idegrendszer degeneratív betegségei és demyelinizáció

◦ veseelégtelenség következtében kialakult betegségek és problémák

◦ életet fenyegető betegség vagy nagy bonyolultságú beavatkozás 

a korábbi kezelések leírásai, vizsgálatok eredményei, elkészült kezelési terv alapján

Előzménybetegségek kizárása: igen!!

Várakozási idő: nincs



Egyéb szolgáltatások

 Műtéti költségtérítés
◦ beavatkozás és kórházi ellátás költségei
◦ meghatározott limitösszegig
◦ műtéti lista (ÁSZF 4. sz melléklet)

Várakozási idő: 3 hónap

 VIP kórházi ellátás
◦ az ellátáson kívül felmerült költségek 
◦ utólagos térítés 
◦ meghatározott limitig
◦ max évi 30 nap térítése

 Betegszállítás

◦ kórházból haza vagy rehabilitációs 

intézménybe

◦ orvosi indok alapján
◦ max éves 100 km

 Gyógyászati segédeszköz térítés
◦ utólagos térítés 
◦ a meghatározott limitig

 Influenza elleni védőoltás
◦ évente egy alkalom 



Számla ellenében utólag térített 
szolgáltatások

Szolgáltatói hálózaton kívül, a biztosított saját szervezésében igénybe vett 
vizsgálatok ára  visszaigényelhető !

Hogyan igényelhető vissza?

◦ számla ellenében történő utólagos térítés

◦ a számlát az Online Egészségportálon, vagy postai úton lehet benyújtani

Milyen szolgáltatások ára igényelhető vissza?
 szakorvosi konzultáció, -kontroll
 labor, és diagnosztika (nem nagyértékű)
 fizioterápia (pl. gyógytorna, gyógymasszázs)
 gyógyászati segédeszköz
 influenza elleni védőoltás oltóanyaga



Online Egészségportál szolgáltatásai

Egyedi szolgáltatások a piacon

 szív – és érrendszeri online állapotfelmérés
 BMI kalkulátor
 táplálkozási tanácsadás
 edzői illetve mozgásszervi tanácsadás
 egészségügyi szolgáltatói díjkedvezmények, 
 térképes kereső

influenza elleni védőoltásra, továbbá szűrővizsgálatra szóló időpontfoglálás közvetlenül 
az egészségügyi ellátónál

kiegészítő online időpontfoglalás szolgáltatás járóbeteg-szakellátás szervezésre
(egyedi megállapodással)



Online Egészségportál



Online Egészségportál 
Dietetikai tanácsadás



Online Egészségportál 
Szív-,és érrendszeri kockázatbecslés



Kiegészítő Card Network szolgáltatás



Kiegészítő Card Network



Nem biztosítási esemény

• kockázatviselés kezdetét megelőzően diagnosztizált betegség, vagy fennált tünet 
kivéve egyedi megállapodások esetén,

• sürgősségi ellátás,
• intenzív ellátás,
• a szolgáltatási limiten túl igénybe vett szolgáltatás,
• a szakértői tevékenység, receptírás, ápolás,
• rehabilitációs kezelés,
• fogászati ellátás, szájsebészeti beavatkozás,
• gyógyszerköltség,
• plasztikai sebészet,
• táppénz.

A pontos felsorolást és a leírást a termékfeltétel tartalmazza.



Adó- és járulék

A munkáltató által juttatásként adott biztosítás díja

2020. május 14.: (a NAV által közzétett adóértelmezés alapján)

egyes meghatározott juttatásként adózik

ADÓALAP Díj * 1,18
SZJA 15%
SZOCHO 15%
Összesen 35,4%

2012 – 2018:
adó-, és járulékmentes

2019. Január 1: 
bérként adózik / egyes meghatározott juttatás


Munka1

				2018		2019 július 1-től

		Juttatásként adott kockázati biztosítások		adó- és  járulékmentes		A) bérként adózik												17.7

		Adó és járulás mértéke		0		Adóalap		biztosítási díj

						munkavállaló				munkáltató				összesen								17.7

						SZJA		15%		SZOCHO		17.5%

						Egészségbiztosítás		8.5%		SZAKHO		1.5%

						Nyugdíjbiztosítás		10%

						Összesen		33.5%				19%		52.5%



						Munkáltató terhe dolgozó terhének felbruttósításával						78.95%



						B) egyes meghatározott juttatás

						Adóalap: díj*1,18		biztosítási díj x 1,18

								munkavállaló		munkáltató

						SZJA		-		15%

						SZOCHO		-		17.5%

						Összesen				38.35%





						2020 július 1-től

						A) bérként adózik

						Adóalap		biztosítási díj

						munkavállaló				munkáltató				összesen

						SZJA		15%		SZOCHO		15.5%

						Egészségbiztosítás		8.5%		SZAKHO		1.5%

						Nyugdíjbiztosítás		10%

						Összesen		33.5%				17%		50.5%



						Munkáltató terhe dolgozó terhének felbruttósításával						76.95%



						B) egyes meghatározott juttatás

						Adóalap: díj*1,18		biztosítási díj x 1,18

								munkavállaló		munkáltató

						SZJA		-		15%

						SZOCHO		-		15.5%

						Összesen				35.99%

		100

		1.18				ADÓALAP		Díj * 1,18

		118				SZJA		15%

						SZOCHO		15%

		0.15				Összesen		35.4%

		0.155

		35.99





otp prezihez



				Egészségpénztári befizetések

		 2020. 		Célzott szolgáltatás				 Munkáltatói pénztári hozzájárulás (Cafetériában választható)

				 Önsegélyező célzott szolgáltatás               		 Egyéb célzott szolgáltatás

		Adózás		 egyéb jövedelem		 egyes meghatározott juttatás		jövedelem

		Felhasználható biztosítási díj fizetésére?		nem		igen, munkáltató döntése alapján		igen, munkavállaló döntése alapján

		 Bruttó összeg 		10,000		10,000		10,000

		 SZJA 15% 		1,260		1,770

		 SZOCHO 17,5% 		1,470		2,065

		 Dolgozó által fizetendő 		2,730		                              -      		3,350

		 Munkáltató által fizetendő 		-		3,835		1,900

		Nettó összeg		7,270		6,165		4,750

		EP működési költség (7%)		509		432		333

		SZJA visszaigénylés (20%)						950

		 Dolgozó által felhasználható összeg 		6,761		5,733		5,367

						700		950

				508.9		431.55		332.5

				6,761		5,733		5,367

						3,835





image1.png





Miért a Groupama Medicare ? 

• Egyedileg, rugalmasan kialakítható csomagok
• Rugalmasság a feltételekben
• Testreszabott díjkalkuláció
• Széleskörű szolgáltatási paletta
• Limitösszegek alkalmazása 
• Saját szervezésű ellátások számláinak térítése
• Online szolgáltatások:

• Egészségportál szolgáltatásai
• Dokumentum feltöltési lehetőségek
• Card Network – online időpontfoglalás

• Automatizált adatátadás



Köszönöm a figyelmet!
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