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A legtöbbek számára

legjobb egészségprogram



 Megelőzés

 Biztonságos ellátás

Az ellátáshoz való hozzáférés 

A betegellátás eredményessége

Az ellátások széleskörűsége, elérhetősége

Betegjogok érvényesülése

Amire igény van:
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A megoldást szállító 
platform
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www.dokitokosan.hu
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5 támogatói szint közül lehet választani.
A támogató tag egészségprogramot kap 

az egyesülettől



egrisk.hu

+ 7/24 orvosi Call Center

+ Orvosi dokumentumok értelmezése, kezelések, gyógyszerek, 
intézmények, ügyeletek.

+ Konzultáció szakemberekkel az egészséget érintő kérdésekben.

+ Betegjogvédelmi tanácsadás online.

Az alap szintű pártoló tagsághoz kapcsolódó

Dokit Okosan START egészségprogram
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+ 7/24 orvosi Call Center

+ Orvosi dokumentumok értelmezése, kezelések, gyógyszerek, intézmények, ügyeletek. 
Konzultáció az egészségét érintő kérdésekben.

+ Betegjogvédelmi tanácsadás online

+ Az asszisztencia szolgáltatásokon felül ellátás szervezést, és szolgáltatói árkedvezményt 
kap a tag – prevenció, szűrővizsgálati csomag összeállítása

+ Súlyos betegségek gyanúja esetén nagyértékű diagnosztika és második orvosi 
vélemény segíti a gyors és pontos diagnózist és kezelési javaslat felállítását.

Támogató szintű pártoló tagsághoz 
kapcsolódó Dokit Okosan PLUSZ

egészségprogram 

19801

Dokit Okosan Plusz
1 990 Ft/hó (23 880 Ft/év)
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+ 7/24 orvosi Call Center

+ Online orvosi tanácsadás

+ Videokonzultációs tanácsadás, Második orvosi vélemény, prevenciós csomag

+ Betegút menedzsment online és telefonon.

+ Nagyértékű diagnosztika – éves limit 500 000 Ft.

+ Egynapos sebészet – 500 000 Ft.

+ Kórházi napi terítés – 5 000 Ft/nap

+ Műtéti térítés – 62 500 -500 000 Ft

+ Rettegett betegségek – 250 000 Ft

Bronz fokozatú támogató pártoló 
tagsághoz kapcsolódó Dokit Okosan 

EXTRA egészségprogram
Dokit Okosan Extra

5 000 Ft/hó (60 000 Ft/év)
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A mindennapi egészségi problémák és súlyos 
betegségek professzionális megoldására.
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Arany fokozatú támogató pártoló 
tagsághoz kapcsolódó

Dokit Okosan PRO egészségprogram

Dokit Okosan PRO
8 990 Ft/hó (107 880 Ft/év)

+ Előzménybetegségekre is igénybe vehető – járóbetegellátás és labordiagnosztika esetén.

+ 7/24 orvosi Call Center, Online orvosi tanácsadás, Betegút menedzsment online és 
telefonon. Videokonzultációs tanácsadás, Második orvosi vélemény, prevenciós csomag.

+ Orvosi ellátás – éves limit 300 000 Ft

+ Járóbeteg ellátás

+ Labor és diagnosztikai vizsgálatok 
+ Nőgyógyászati járóbeteg ellátás és terhesgondozás

+ Házi vizit, traumatológiai ellátás Budapesten

+ Nagyértékű diagnosztika – éves limit 300 000 Ft.

+ Egynapos sebészet – éves limit 300 000 Ft.
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+ Előzménybetegségekre is igénybe vehető – járóbetegellátás és labordiagnosztika esetén

+ 7/24 orvosi Call Center, Online orvosi tanácsadás, Betegút menedzsment online és 
telefonon. Videokonzultációs tanácsadás, Második orvosi vélemény, prevenciós csomag.

+ Orvosi ellátás – limit nélkül

+ Járóbeteg ellátás

+ Labor és diagnosztikai vizsgálatok 
+ Nőgyógyászati járóbeteg ellátás és terhesgondozás

+ Házi vizit, traumatológiai ellátás Budapesten

+ Gyógytorna, Fizikoterápia

+ Nagyértékű diagnosztika – limit nélkül

+ Egynapos sebészet – éves limit 500 000 Ft.

+ Fekvőbeteg ellátás – éves limit 5 000 000 Ft.
+ Műtéti térítés – 750 000 Ft

Smaragd fokozatú támogató pártoló 
tagsághoz kapcsolódó Dokit Okosan 

PRÉMIUM egészségprogram

Teljeskörű magán egészségprogram 
fekvőbeteg ellátással

Dokit Okosan PRÉMIUM
19 990 Ft/hó (239 880 Ft/év)
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A szolgáltatás menete



+ Nem kell minden esetben beutalót kérni – az esetek többségében az 

ellátás szükségességét a Teladoc igazolja.

+ A vizsgálatokat 5 munkanapon belül megszervezik

– a gyakorlat: 2-3 munkanap –

+ Vizsgálat után elégedettségi felmérés (minőségbiztosítás)

+ Ha szükséges további vizsgálat – azt is megszervezik. 

(betegút végig kísérése)
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A szolgáltatás folyamata

egrisk.hu



+ Több, mint 500 szerződött egészségügyi szolgáltató partner (magán és 

állami intézmények is)

+ Több, mint 1 000 szakorvos
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Szabad orvosválasztás!

egrisk.hu



+ Az on-line és telefonos asszisztencia szolgáltatások a belépés és első tagdíj 

megfizetését követő naptól használhatók.

+ A biztosításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat – az első tagdíj megfizetését 

követően – 30 nap várakozási idő elteltével lehet igénybe venni.

Várakozási idő

Ki lehet tag? Belépési kor, kilépési kor

+ 18-64 éves kor között lehet belépni.

+ A tagsági jogviszony 65 éves korig tart.

Kockázatelbírálás nincs

19801egrisk.hu
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Választható tagságok PRÉMIUM PRO EXTRA PLUSZ START

Tagsági díj éves 239 880,- 106 800,- 60 000,- 23 800,- 990,-

Tagsági díj havi 19.990,- 8.900,- 5000,- 1.990,- ---

Egyszeri
admin. költség 
csatlakozáskor

10.000,- 5.000,- 2 500,- 1.000,- ---

Díjfizetés választható 
gyakorisága

Éves
Félév

Negyedév
Havi

Éves
Féléves

Negyedév
Havi

Éves
Negyedév

Havi

Éves
Féléves

Negyedév
Havi

Éves
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