Hasznos tudnivalók
a nyári szezonhoz kapcsolódóan

• A gyomorrontás a mediterrán területeken az egyik vezetô megbetegedés. A hasmenéssel, hányással, sokszor
kiszáradással járó fertôzés többnapos kezelési költsége akár 900 EUR is lehet.
• Súlyosabb esetben pár napos kórházi ellátás esetén a ktg. az 1000 Eurót is meghaladhatja. Ha a megbetegedés a hazaindulás idôpontjához közel áll, és az utas nem tud az eredetileg tervezett idôben és módon hazautazni, akkor ennek megszervezése és lebonyolítása is jelentôs többletköltséggel jár.
• Amennyiben csak egyszeri ambuláns ellátásra van szükség, az rendszerint 100-200 EUR, ami
- ismerve a magyar utazási szokásokat - jelentôs anyagi megterhelést jelent az utasbiztosítás nélkül utazóknak.
• Minden nyáron több búvárbalesetünk van, tipikusan Egyiptomban. Az utazók egy része felkészületlen, nem
ritkán egy a helyszínen elvégzett pár órás tanfolyam után már merüléseket hajtanak végre, ami kiemelt kockázattal jár. Ezekben az esetekben szinte mindig magas költségekkel járó kórházi ellátásra van szükség, amit
Magyarországon is folytatni kell.
• Minden nyáron több strandbaleset történik a tengerparti aquaparkokban, jellemzôek a csúszdabalesetek.
• Nem minden a költségek térítése, a professzionális segítségnyújtás sokszor többet jelent
a bajbajutottnak, mint maga az anyagi kártérítés, így kiemelt jelentôsége van az assistance-nak a szervezésben:
- orvos/kórház szervezés,
- folyamatos kapcsolattartás az ellátó intézménnyel/hozzátartozókkal,
- orvos-orvos telefonos konferencia beszélgetés, egyeztetés ügyfél állapotáról, a kezelés módjáról, szállíthatóságról,
- helyi partner bevonása, aki a helyi adottságok ismeretében hatékonyan/gyorsan tud információt szolgáltatni, szervezésben segíteni, illetve kiküszöbölni a nyelvismeret hiánya miatt felmerülô nehézségeket,
- itthoni hiperbárkamrás kezelés megszervezése (terméktôl függôen),
- hazaszállítás lebonyolítása:
• mentôautós szervezés 1-2 napon belül,
• repülôs/mentôrepülôs hazaszállítás minden esetben több napos szervezési munkát igényel, mert
hordágyon történô szállításhoz kb. 6 férôhely szükséges, törött lábnál kb. 3 férôhely, és a nyári
fôszezonban nehéz olyan járatot találni, amelyiken még rendelkezésre áll ennyi szabad hely.
• Autó Extra jelentôsége: nem csak mûszaki meghibásodás esetén van szolgáltatás, hanem közlekedési
baleset esetén is (sokan úgy gondolják, hogy az ô autójukkal mûszaki hiba nem fordulhat elô, ezért nem
kötnek Autó Extrát).
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EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA (EEK)
EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD (EHIC)
MI EZ?
A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamában, vagy
szerződő államban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat, amennyiben rendelkeznek EEK-val. A kártya térítésmentesen igényelhető az OEP-nél.
TÉVHIT
Nagy tévhit, hogy egy külföldi utazáskor nincs szükség utasbiztosításra, ha az utasnak van Európai Egészségbiztosítási Kártyája!
JÓ, HA VAN, DE NEM ELÉG!
Az EEK tulajdonosa ugyanarra a sürgősségi ellátásra jogosult, amelyre az adott ország állampolgárai a helyi TB fedezetük
alapján jogosultak lennének az állami intézményekben. Bizonyos szolgáltatásokat a legtöbb országban egyáltalán nem, vagy
csak részben téríti a TB, illetve jellemző, hogy ott helyben ki kell fizetni az ellátást, és a TB csak utólag téríti meg a költségeket.
A beteg hazaszállításának költségeit (pl. mentős vagy mentőrepülős szállítás) az EEK egyáltalán nem fedezi!

EGY PÉLDA…
Autóbaleset Németországban

Mi történt?
Egyik ügyfelünket németországi nyaralása során érte baleset. Az autópályán haladva a férfi gépjárműje defektet
kapott. Ügyfelünk kitette az elakadásjelzőt, és mivel nem sikerült kicserélnie a defektes kereket, értesítette az
autópálya segélyszolgálatát. Mialatt a segítségre várt, egy gyorsan száguldó autó elsodorta őt, aminek következtében borda- és medencetörést, továbbá mellkasi sérülést szenvedett. A férfit mentőhelikopterrel kellett kórházba
szállítani, ahol törött medencéjén sürgős műtétet hajtottak végre. Az EUB-Assistance kapcsolatba lépett az ellátó
intézménnyel, és elkezdte beszerezni az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat, továbbá folyamatosan tájékoztatta a fejleményekről ügyfél hozzátartozóit. A kezelőorvos és az EUB-Assistance orvosa egyetértettek abban,
hogy 11 napi kórházi ellátás után ügyfél mentővel, vákuummatracban fekve, orvosi kísérettel szállítható haza, további kórházi kezelésre.
Mennyibe került?
Hiába volt Ügyfélnek Európai Egészségbiztosítási Kártyája, érvényes utasbiztosítás nélkül az alábbi költségek az
ő pénztárcáját terhelték volna:
• Kórházi ellátás költsége 11 napra (önrész: 10 EUR / nap): 110 EUR
• Gyógyászati segédeszközök: 836 62 EUR
• Hazaszállítás mentővel és orvosi kísérettel: 338 130 Ft
• Hozzátartozók szállásköltsége beteglátogatás keretein belül: 22 111 Ft
• Hozzátartozók közlekedési költsége beteglátogatás keretein belül: 52 752 Ft
EUB által közvetlenül átvállalt költségek: kb. 688 000 Ft
Ezen kívül az EUB további kiegészítő szolgáltatást vállal az utas felé, ha a kórházi költségeket EEK-ra számolják
el. A szolgáltatási összeg a kórházban töltött napok számától függ. Jelen esetben kórházi napi térítés Ügyfél felé:
308 000 Ft.
EUB által összesen vállalt szolgáltatási összeg: kb. 996 000 Ft
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Közlekedési baleset Olaszországban

Olaszország töretlenül kedvelt úti cél a magyarok körében. Az itáliai temperamentum sok esetben vonzó lehet, de nem akkor, ha autóvezetésrôl van szó: Olaszországban a közlekedés közel sem
annyira szabályozott, mint Európa nagy részén, és a megszokottnál jóval kevesebb közlekedési tábla
található az utak mentén.
Egyik ügyfelünk Renault Scenic autójával haladt Pitigliano felé, ahol elôzetesen lefoglalt szállás
várta ôt és családját. Az út egyik pontján - kb. 200 km-re a célállomástól-, átterelés volt, de az útszakasz rosszul volt kitáblázva. A férfi félrehúzta a kormányt, és ahogy kisodródott, nekiment egy betonkockának. Az ütközés következtében megrepedt a lökhárító, és eltört a bal elsô lámpabúra mûanyag
része. A bal hátsó kerék is megsérült, de az utasok szerencsére épen megúszták a balesetet. Mivel
az autó nem volt javítható 5 munkanapon belül, a gépjármûre kötött Autó Extra kiegészítô biztosítás
keretein belül az EUB-Assistance szervezte meg az autó hazaszállítását.
Költségek:
Tárolási költség:

5 EUR

Szervizbe szállítás:

115 EUR

A sérült jármû hazaszállítása:

1248 EUR

1 éj szállás ügyfélnek:

19 900 Ft

Összesen kb.:

417 000 Ft
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Tipikus búvárbaleset Egyiptomban

Az EUB minden nyáron több búvárbalesetes káresettel találkozik, jellemzôen Egyiptomban.
Az utazók egy része felkészületlen, nem ritkán egy a helyszínen elvégzett pár órás tanfolyam után
már merüléseket hajtanak végre, ami kiemelt kockázattal jár. Ezekben az esetekben szinte mindig
kórházi ellátásra van szükség, amit Magyarországon is folytatni kell. A Tengerpart és az Air Holiday
utasbiztosítás egyaránt fedezi a külföldön szükségessé vált, továbbá az utólagosan Magyarországon
folytatott hiperbárkamrás kezelés költségeit is.
Egyik ügyfelünk egy egyiptomi búvártúrán vett részt. A fiatal hölgy a merülés után rosszul lett (szédülés, hányás, zsibbadás) a nyílt tengeren. Rövid idôn belül egy búvármentô hajót indítottak érte.
A kiérkezô orvos hiperbárkamrás kezelést, majd kórházba szállítást tartott indokoltnak.
Az EUB-Assistance eközben megkezdte az ügyintézéshez szükséges dokumentumok beszerzését, és a
nyelvi nehézségek leküzdése érdekében felvette a kapcsolatot egy helyi partnerrel. A tolmács-szolgáltatásnak köszönhetôen folyamatos volt a kapcsolattartás a kórházzal ügyfél állapotát illetôen, amirôl
rendszeresen tájékoztatást kaptak ügyfél hozzátartozói is. Az EUB-Assistance orvosai, valamint egy búvárbalesetekre szakosodott orvos is folyamatosan nyomon követte a kórházi kezelés lépéseit és ügyfél
állapotának változását. Amint lehetséges volt, az EUB-Assistance megszervezte ügyfél hazaszállítását:
az orvosok egyöntetû véleménye alapján 8 napos kórházi ellátás után lett szállítható mentôrepülôvel
Magyarországra, ahol további kórházi kezelésre szorult.
Költségek:
Mentôhajó és orvosi ellátás:

3 238 EUR

Kórházi fekvôbeteg ellátás:

8 602 EUR

Külföldi hiperbárkamrás kezelés:

3 285 EUR

ICU mentô reptérre:

245 EUR

Mentôrepülô Magyarországra:

24 000 EUR

Mentô Magyarországon reptérrôl kórházba:

17 500 Ft

Hiperbárkamrás kezelés Magyarországon:

300 000 Ft

Hozzátartozónak taxi reptérre:

55 EUR

Hozzátartozó szállás költsége:

60 000 Ft

Összesen kb.:

12 000 000 Ft
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Baleset a gumicsúszdán

A nyári szezonban sokszor találkozunk olyan tengerparti balesetekkel, amelyek teljesen váratlanul,
látszólag veszélytelen helyzetekben történnek.
Egyik ügyfelünk egy kórházból értesített bennünket a horvátországi Rab szigetérôl. A középkorú férfi egy gumicsúszda nedves felületén csúszott meg olyan szerencsétlenül, hogy fejjel lefelé esett a
viszonylag sekély vízbe, aminek következtében eltörte a nyakcsigolyáját.
Az EUB-Assistance orvosai egyeztettek a kórházzal, amely során megállapodtak, hogy megfelelô körülmények között az ügyfél Magyarországra szállítható. Az EUB-Assistance megszervezte a mentôautóval,
mentôtiszt kíséretében, vákuummatraccal történô szállítást a területileg illetékes traumatológiára,
ahol folytatták a páciens további kezelését.
Költségek:
Mentô Horvátországban:

141 653 Ft

3 napos kórházi ellátás Horvátországban:

2485 EUR

Hazaszállítás mentôautóval:

191 100 Ft

Összesen kb.:

1 054 000 Ft

+36 1 452 3580 • www.eub.hu • www.utasbiztositas.hu

Gyomorrontás Görögországban

Az köztudott, hogy aki Afrikát, Egyiptomot, Marokkót vagy Tunéziát választja úti célpontnak, annak
mindenképpen körültekintôbb egészségügyi felkészülésre van szüksége, hiszen itt számos egzotikus,
a magyarok számára ismeretlen betegség is elôfordulhat.
A francia, spanyol, görög és olasz riviéra minden bizonnyal a hazai higiénés körülményekhez hasonló
környezettel rendelkezik, ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a tengerparton felszolgált
halételek, tengeri csemegék ugyanabból a Földközi-tengerbôl kerülnek felszolgálásra, ahová a környezô
települések a szennyvizüket is vezetik. A nyári szezonban a gyomorrontás az egyik vezetô megbetegedés a népszerû mediterrán országokban, annak ellenére, hogy sokan tisztában vannak azzal, hogy
nem szabad csapvizet inni ezeken a nyaralóhelyeken. Ebben az idôszakban szinte naponta találkozunk
hasmenéssel kapcsolatos megbetegedésekkel.
Egyik ügyfelünknél például Görögországban jelentkeztek a gyomorvírus jelei. Elhúzódó hasfájással,
hányással és hôemelkedéssel került orvoshoz. A tünetei nem enyhültek, sôt, két nap múlva tovább romlott az állapota, erôs jobb bordaív alatti fájdalommal és kiszáradással került kórházba, ahol a panaszok
alapján indokolt ellátásban részesült 2 napon keresztül. Az egyszerû, rövid lefolyású megbetegedés
kezeléséért közel 300 000 Ft-ot kellett volna fizetnie érvényes utasbiztosítás nélkül.

Költségek összesen:

900 EUR
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