
  Jelen Kiegészítő Biztosítási Feltételek az UNION Vienna 
Insurance Group Biztosító Zrt. PrivateMed Next egészségbiz-
tosítás MOVE kiegészítő biztosítására hatályos, feltéve, hogy 
a szerződést a jelen feltételekre hivatkozással kötötték.
Jelen Kiegészítő Biztosítási Feltételekben nem szabályo-
zott kérdésekben a PrivateMed Next egészségbiztosítás 
Általános és Különös Biztosítási Feltételei az irányadók.
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. 
(Bit.) 4. sz. melléklete szerinti ügyféltájékoztató elemei 
vastag betűkkel, míg a Ptk-ban foglaltaktól és/vagy az 
általános szerződéskötési gyakorlattól eltérő feltételek dőlt 
betűkkel szedettek. 
Természetes személy szerződő esetén csak a jelen kiegé-
szítő biztosítás Move 5 csomagja köthető meg kizárólag a 
PrivateMed Next csoportos egészségbiztosítás Extra és 
Business csomagjaihoz. Jogi személy szerződő akár a 
Move 5, akár a Move 10 csomagot is választhatja, amelyek 
a PrivateMed Next csoportos egészségbiztosítás Start, 
Extra vagy Business csomagjaihoz köthetők meg.

1. Biztosítási esemény
  Biztosítási esemény a biztosítottnak a jelen kiegészí-

tő biztosítás tartamán belül bekövetkező balesete 
vagy a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény 
nélkül kialakuló betegsége következtében szükséges 
és orvos-szakmailag indokolt, szakorvos által elren-
delt gyógytorna, gyógymasszázs, ultrahangos, elekt-
roterápiás vagy lö kés hullám kezelése (a továbbiak-
ban fizioterápiás kezelés).

2. A kiegészítő biztosítás tartama
2.1.  A biztosítás határozott, legalább 1 éves tartamra köt-

hető.
2.2   A kiegészítő biztosítás megköthető az alapszerződés-

sel egyidejűleg vagy meglévő alapbiztosítás mellé az 
alapbiztosítás évfordulóján tartam közben is, feltéve, 
hogy a biztosító az ajánlatot elfogadja és az alapbiz-
tosítás az évforduló után díjfizetéssel érvényben 
marad.

3. A kiegészítő biztosítás kezdete
3.1.  A kiegészítő biztosítás kezdete amennyiben azt az 

alapbiztosítással egyidejűleg kötötték megegyezik az 
alapbiztosítás kezdetével (PrivateMed Next Általános 
Biztosítási Feltételek 6. pont).

3.2.  A kiegészítő biztosítás kezdete, amennyiben azt az 
alapbiztosítás tartama alatt kötötték, az alapbiztosí-
tás évfordulójának napjával megegyező nap.

3.3.  A szerződőt a kiegészítő biztosítás kezdetének napjá-
tól terheli a díjfizetés kötelezettsége.

4.  A biztosító kockázatviselése
4.1.  Jelen kiegészítő biztosítás 3.1. pontjában foglaltak 

esetében a biztosító kockázatviselésének kezdete 
megegyezik az alapbiztosítás kockázatviselésének 
kezdetével.

4.2.  Jelen kiegészítő biztosítás 3.2. pontjában foglaltak 
esetében a biztosító kockázatviselésének kezdete 
megegyezik az alapbiztosítás évfordulójának napjával.

5. Várakozási idő
  A biztosító a kockázatviselés kezdetére 15 nap vára-

kozási időt köt ki.

6. A biztosító szolgáltatása
6.1.  A Move 5, illetve a Move 10 csomagok szolgáltatási 

tartalmát és éves limitjét az adott szerződésre vonat-
kozó Szolgáltatások és éves limitek táblázat tartal-
mazza.

6.2.  A biztosító a fizioterápiás kezelés költségét utólag, 
számla ellenében téríti meg, feltéve, hogy 

 –  a biztosított rendelkezik szakorvosi javaslattal a 
fizioterápiás kezelésre,

 –  a szolgáltatás igénybevétele előtt egyeztetett a 
biztosító ellátásszervező partnerével, 

 –  a fizioterápiás kezelést a hatályos jogszabályok 
szerint megfelelő egészségügyi képesítéssel ren-
delkező személy végzi el.

6.3.  A biztosítás biztosítási évenként a szerződésben 
meg határozott limit erejéig fedez fizioterápiás keze-
lést.

6.4.  A biztosító teljesítéséhez az alábbi dokumentumok 
benyújtása szükséges:

 –  az ellátást végző egészségügyi szolgáltató által a 
biztosított nevére kiállított eredeti számla vagy 
annak szkennelt vagy lefotózott változata,

 –  minden olyan irat, lelet, orvosi dokumentum, 
amely a jogosultság megítéléséhez szükséges, ide 
értve a fizioterápiás kezelésre vonatkozó szakorvo-
si javaslatot is,

 –  a biztosított bankszámlaszáma, ahova a térítést 
kéri.

6.5.  A dokumentumokat a biztosító ellátásszervező part-
nere címére kell megküldeni.

6.6.  Az utólagos térítésre legkésőbb a 6.4. pontban meg-
határozott dokumentumok hiánytalan beérkezését 
követő 15 napon belül kerül sor.

7.  A biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja a 
kezelés napja.

8. Kizárások
  Az Általános Biztosítási Feltétek 15. pontjában fog-

laltakon túlmenően nem minősül biztosítási ese-
ménynek:

8.1.  a jelen feltételek 1. pontjában felsorolt fizioterápiás 
kezelési formákon kívül semmilyen más fizioterápiás 
kezelési forma;

8.2.  az olyan fizioterápiás kezelés, amely az adott biztosí-
tottra vonatkozó kockázatviselési kezdet előtt bekö-
vetkezett baleset/meglévő betegség vagy állapot 
következtében válik szükségessé; 

8.3.  az olyan fizioterápiás kezelés, amely az adott biztosí-
tottra vonatkozó várakozási idő belül válik szükségessé;

8.4.  az olyan fizioterápiás kezelés, amelyet nem a hatá-
lyos jogszabályok szerint megfelelő egészségügyi 
képe sítéssel rendelkező személy végzett el.
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