A baleseti mûtéti térítésre
vonatkozó kollektív biztosítás
különös feltételei (KBMÛT099)
Biztosító Rt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. Telefon: 301-7100 Fax: 269-3996 Forródrót: 452-3232, 452-3434

Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban:
biztosító) kollektív biztosítási szerzõdéseinek baleseti mûtéti térítés
biztosítást tartalmazó részére hatályosak, feltéve, hogy a szerzõdést jelen feltételekre hivatkozással kötötték.
Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a biztosító Kollektív élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános feltételei (továbbiakban: általános feltételek) az irányadóak.

4.

A mûtétek besorolása az I. mûtéti listán (általános feltételek
6.3.2.) található, ennek kivonatos tájékoztatója a jelen feltételek melléklete.

5.

Amennyiben egy mûtéti beavatkozás során több sebészeti eljárás szükséges, akkor a biztosító a szolgáltatásának mértékét a beavatkozás során elvégzett legmagasabb százalékos
besorolású mûtét alapul vételével állapítja meg.

6.

Amennyiben az elvégzett sebészeti beavatkozás a mûtéti listán nem található meg, úgy a mûtét besorolását a biztosító orvosa állapítja meg.

7.

A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a biztosítottnál a
mûtét indokoltságát és az egészségi állapotot a biztosító által
megnevezett orvosokkal ellenõriztesse.

1. Biztosítási esemény
1.

Biztosítási esemény az a baleset, melynek következtében a
biztosított mûtétre szorul.

2.

A biztosítási esemény bekövetkeztének idõpontja a baleset
idõpontja.

2. A biztosító szolgáltatása
3. A biztosító teljesítésének feltételei
1.

2.

3.

A biztosító a baleset napjától számított két éven belül bekövetkezõ, a baleseti következmények elhárítása miatt szükséges mûtétekre nyújt szolgáltatást.
A biztosító szolgáltatása a mûtét napján hatályos kötvényben
rögzített biztosítási összegnek az elvégzett mûtét besorolása
szerinti százalékos mértéke. Amennyiben a mûtét a tartamon
túl következik be, akkor a térítés mértékének megállapításánál
az utolsó hatályos kötvényben szereplõ biztosítási összeget
kell figyelembe venni.
A biztosító az alábbi szolgáltatást nyújtja:
– az 1. csoportba tartozó mûtét esetén a biztosítási összeg
200%-át,
– a 2. csoportba tartozó mûtét esetén a biztosítási összeg
100%-át,
– a 3. csoportba tartozó mûtét esetén a biztosítási összeg
50%-át,
– a 4. csoportba tartozó mûtét esetén a biztosítási összeg
25%-át,
– az 5. csoportba tartozó mûtétek nem térített mûtétnek
minõsülnek. Abban az esetben, ha a biztosítotton az 5.
csoportba sorolt mûtétet hajtják végre, a biztosító nem nyújt
szolgáltatást.
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1.

A szolgáltatási igényt a kórházi ápolás befejeztét követõ 15
napon belül kell írásban a biztosítónak bejelenteni.

2.

A fenti határidõ elmulasztása az általános feltételek 4.1.(2) bekezdésében rögzített következményeket vonhatja maga után.

3.

A szolgáltatási igény elõterjesztésekor be kell nyújtani:
a) az általános feltételek 4.3. pontjában felsorolt dokumentumokat,
b) a kórházi zárójelentést,
c) a mûtéti leírást.

4. A kockázatviselésbõl kizárt események
1.

A kockázatviselés nem terjed ki az általános feltételek 5. pontjában felsorolt eseményekre.

2.

A kockázatviselés nem terjed ki továbbá az olyan mûtétekre,
amelyeknek nem a biztosított egészségi állapota romlásának
megakadályozása a célja, így különösen az esztétikai, ill. kozmetikai beavatkozásokra.
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Melléklet
A baleseti mûtéti térítésre vonatkozó kollektív
biztosítás különös feltételei - KBMÛT099 c.
feltételhez
Az I. mûtéti lista (általános feltételek 6.3.2.) kivonatos
tájékoztatója:
1. csoport
WHO-kód
5814H
5815C
50117
50201
50340
52075
53240
53340
53471
53742
58151
2. csoport
WHO-kód
5810H
51340
51360
51510
51630
52090
58030
58101
58145

3. csoport
WHO-kód
5792H
50420
50440
51150
53932

Mûtét megnevezése
Teljes térdprotézis beültetés
Csípõprotézis fejének cseréje
Koponyaüregi vérömleny eltávolítása
Nyílt agykoponya sérülés ellátása
Gerinctörés csontdarab kiemelése a gerinccsatornából
Belsõ hallójárat feltárása a középsõ koponyagödrön át
Felsõ tüdõlebeny eltávolítása
Hörgõvarrat
Rekeszizom-varrat
Pitvari sérülés ellátása
TEP, teljes csípõprotézis

Mûtét megnevezése
Gerinc belsõ rögzítése
Szivárványhártya-elõesés kimetszése
Szivárványhártya plasztika, varrat
Idegentest eltávolítása mágnessel a szembõl
Szemeltávolítás
Mûtét a közép-, illetve a belsõfülben
Nyaki porckorong-sérv eltávolítása
Nyaki csigolya mûtéte
Térd csontos beroppanás kiemelése, csontpótlás,
lemez

Mûtét megnevezése
Félcsõ lemezelés
Idegvarrat
Idegátültetés
Szemet borító hártya varrata
Érsérülés ellátása folttal

54131
54430
57902
57924
58040
58240
58480

Lépeltávolítás
Gyomor- vagy nyombél varrata
Combnyakszegezés
Csavarozás
A térd holdas porcának részleges eltávolítása
arthroscopiával
Feszítõín varrat a kézen
Comb amputáció

4. csoport
WHO-kód
5790B
51950
52130
57723
57890
57903
58096
58130
58177
58330
58400
58927

Mûtét megnevezése
Bõrön keresztül történõ dróttûzés
Dobhártya plasztikája
Orr eltávolítása
Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T. lemez)
Végtaghosszabbítás a felkaron
Fedett combnyak csavarozás
Izület ideiglenes áttûzése
Külbokaszalag varrat
Kéztõcsontprotézis beültetés
Izom, ín kiirtás
Kézujj amputáció
Bõrátültetés szabad lebennyel

5. csoport
WHO-kód
16970-16973
52310
57880
58900
81050
82032
82090
83304
84712
85840

Mûtét megnevezése
Arthroscopia
Fog sebészi eltávolítása
Belsõ fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez, stb.)
Bõrvarrat
Idegentest eltávolítás gégetükrözéssel
Csuklótörés zárt helyretétele
Ficam zárt helyretétele
Külsõ rögzítés eltávolítás
Combcsontba fúrt dróttal történõ húzatás
Izületi injekció
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