Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az önrészekre vonatkozó tudnivalók tájékoztató
jellegűek, az illetékes külföldi egészségbiztosítási összekötő szerv által megadott információkon
alapulnak!
Ausztria
Gyógyszerek
Kórházi ellátás

Belgium
Orvosi/Fogorvosi kezelés
Gyógyszerek

a recepten található tételenként 4,25 EUR
7,70 – 9,0 EUR/nap a biztosított részére
10 – 15 EUR a biztosított eltartott családtagjai részére

általában 25%-os, egyes esetekben 40%-os önrész
lehetséges
A csoport (komoly megbetegedés) nincs önrész,
B csoport (szükséges gyógyszerek) 25 %, max. 9,30 EUR,
C csoport (kevésbé szükséges gyógyszerek) 50 %, max.
15,49 EUR,
CS csoport (általános gyógyszerek) 60 %,
Cx csoport (például hormonális fogamzásgátló) 80 %

Kórházi kezelés

Mentőszállítás
Bulgária
Orvosi ellátás
Ciprus
Orvos/fogorvos felkeresése
fogsor
Csehország
Orvosi kezelés
Gyógyszer
Kórházi ellátás
Sürgősségi ellátás - elsősegély
Kórházi elsősegély –

Mentesség

Dánia
Fogorvosi kezelés
Gyógyszerek

receptre kiadott gyógyszerek esetében max. 1,00-2,00
EUR receptenként.
napi hozzájárulás (elhelyezés többágyas szobában)
13,36 EUR
(egyes személyek, pl. eltartott gyermek esetében
csupán 4,29 EUR),
a kezelés típusa szerint egyszeri általány-illeték 40,59
EUR,
átalány hozzájárulás a gyógyszerekhez 0,62 EUR/nap
Alapdíj: 49.08 €; a 11. km után 4,96 €; a 21. km után
3,72 €
Vizitdíj, amelynek összege a minimálbér 1 %
2008-ban 2,2 BGN
1 CY ₤
40 CY ₤ (nem kell fizetni a szociális támogatás
keretében felírt protézisért)
30 CZK vizitdíj fizetendő az orvoslátogatáskor
30 CZK gyógyszerfelírási díj fizetendő
60 CZK kórházi napidíj fizetendő – a felvétel és az
elbocsátás napjai egy napnak számítanak
90 CZK díj fizetendő
A szombat, vasárnap, és a munkanapokon 17.00- és
7.00 között nyújtott sürgősségi ellátás esetén 90 CZK
fizetendő.
A jogszabály a fenti díjfizetések alól mentességet
biztosít pl. megelőző vizsgálatok, dialízis-kezelés esetén.

Általában 100 %-os önrész fizetendő, néhány sürgős
esetben 35% -60 %,
a teljes költség nagyságának függvényében 100%, 50%,
25%, 1 %.
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Észtország
Kórházi ellátás

naponta 25 EEK, max. a kórházi tartózkodás 10. napjáig
nem vonatkozik 18 év alatti gyerekekre és intenzív
ellátást igénylő terhesség vagy gyermekszülés esetére,

Gyógyszerek – típus szerint

Fogorvosi kezelés

Ambuláns kezelés

Finnország
Orvosi ellátás
Fogorvosi kezelés
Kórházi kezelés

20 EEK
20 EEK+ az árkülönbözet 25 %-a
20 EEK+ az árkülönbözet 10 %-a, amennyiben 10 év
alatti gyerekekről van szó, vagy a nemzeti
nyugdíjbiztosítási törvény szerinti munkaképtelen
személyről, vagy 63 évnél idősebb biztosítottról
50 EEK+ az árkülönbözet 50 %-a, receptenként
maximálisan 200 EEK összeghatárig
18 év alatti gyerekek számára önrész nélkül
felnőtteknek 100 %
évente egyszer 150 EEK-ig az észt biztosító térít a
fogorvos által kiállított csekk alapján
50 EEK-ig ha magánorvos otthonában keresi fel a
beteget
50 EEK-ig szakorvosi rendelőben
11-22 EUR, extra díjtétel 15 EUR összeghatárig a
rendelési időn kívüli ellátásért,
35 EUR (18 éven aluliak számára a fogorvosi ellátás
ingyenes)
26 EUR/nap alapellátás esetén (18 évnél fiatalabb
személyek max. 7 napig fizetik ezt az összeget)
22 EUR rendelőintézeti vizsgálatért
72 EUR ambuláns műtétekért

Franciaország
Orvosi kezelés
Laboratóriumi tesztek
Gyógyszerek

Kórházi kezelés
Görögország
Gyógyszerek
Hollandia
Fogorvosi ellátás
Gyógyszerek
Kórházi kezelés

a kiadások 30 %-a
a kiadások 40 %-a
a kiadások 85 %-a narancs címkével ellátott
gyógyszerek esetében
a kiadások 65% a kék címkével ellátott gyógyszerek
esetében
a kiadások 35 %-a fehér címkével ellátott gyógyszerek
esetében
a kiadások 35 %-a címke nélküli gyógyszerek esetében
a kiadások 20 %-a vagy 16,00 EUR/nap; különleges
ellátások esetén további 18,00 €
Max. 25 %
Többnyire a paciens maga fizeti.
Az adott gyógyszer típusától függően egyedi térítés.
A bevett színvonalon felüli ellátásért külön díjakat
számolnak fel.
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Horvátország
- Horvátországban térítésmenetesen csak az életmentő- illetve elsősegély-ellátások nyújthatók, az egyéb
ellátásokért a magyar biztosítottaknak is ugyanolyan mértékű önrészt kell fizetniük, mint a horvát
biztosítottaknak. Az önrész mértéke általában az ellátási költségek 15%-a.
- Kórházi ellátás esetén a költségek 30%-át kell a biztosítottnak magának fizetnie „szállás és ellátás” címén. A
horvát orvos által felírt gyógyszerek a horvátországi patikákban válthatók ki rendszerint teljes térítés ellenében.
További tájékoztatás található az alábbi elérhetőségen:
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/egeszsegugyi_ellatas_kulfoldon/eu_ellatas_az_e
gt_allamokban/horvatorszag_egt_ellatas
Izland
Orvosi kezelés
- általános magánorvos/egészségügyi intézmény
600-1400 ISK alkalmanként
- ha az orvos házhoz jön
Szakorvosi vizsgálat
Lengyelország
Gyógyszerek
Lettország
Fogorvosi ellátás
Kórházi kezelés
Más szolgáltatás
Nincsen önrész
Liechtenstein
Orvosi kezelés és kórházi ellátás

Litvánia
Gyógyszerek – gyógyszertípusok szerint

Luxemburg
Orvosi ellátás – házhoz-hívás

Orvosi ellátás rendelőben
Fogorvosi kezelés

1500 ISK alkalmanként
2100 ISK+ a további költségek 40 %-a (maximálisan 18
000 ISK konzultációnként)
50% illetve 70%-os önrész fizetendő
100 % önrész
25 LAT
80 LAT
18 éven aluliak és terhes nők esetében
67 CHF 30 napos időtartam után
(33,50 CHF 16-20 év közötti személyeknek +
nyugdíjasoknak)
0 %, 10 %, 20 %, 50 %
100 % azon gyógyszerek esetében, amelyek nem
szerepelnek a gyógyszer-árjegyzékben
1. hívás – a legalacsonyabb díjtétel 20 %-a
minden további alkalom 28 napos időszakon belül 5 %
5 %, az ellátásért max. 2,25 EUR
38,25 EUR-ig önrész nélkül, 38,25 EUR felett 5 % önrész

Gyógyszerek

normál kezelés 20 %
szakirányú kezelés 60 %
fontos gyógyszerek 0 %
Kórházi kezelés
9,08 EUR/nap az első 30 nap időtartamára
A luxemburgi egészségbiztosítási összekötő szerv tájékoztatása alapján a betegek a vizitdíjat közvetlenül az
Málta
Fogorvosi kezelés
100%
Gyógyszerek
Kórházi kezelés után, járóbeteg-ellátás és otthonápolás
esetén 100%
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Nagy-Britannia
Gyógyászati segédeszközök esetén fizetendő önrész

Szemészeti vizsgálat
Fogorvosi kezelés

Gyógyszerek

Németország
Orvosi/fogorvosi kezelés
Gyógy– és kötszerek

Gyógyászati segédeszközök

Szorító harisnya (darabja) 6.85£
Szorító harisnya (csak kórházakban beszerezhető,
párban) 13.70 £
Paróka 57. 10-220.50 £
Szemüvegkeret max. 55. £
kórházi szemvizsgálat ingyenes
15,90 £: vizsgálat, diagnózis elkészítése, megelőző
kezelés, röntgen, fogkő-eltávolítás, csiszolás, szükséges
kezelés megtervezése
43,60 £: az előzőekben leírtak PLUSZ tömés,
gyökérkezelés, foghúzás
194,00£: az előzőekben leírtak PLUSZ komplex kezelés,
mint koronák, hidak, protézisok készítése.
Minden esetben csak egyszer kell a fenti összeget
megfizetni, akkor is, ha egy kezelés-sorozatra kerül sor.
Bővebb információk: ( www.nhs.uk)
5,90 £ az orvosságért
Kivételek: a 60 év feletti személyek, a gyerekek 18 éves
korukig, a terhes nők, és azok a személyek, akik
speciális gyógyszereket szednek és az önrész
megfizetésének mentességéről igazolással
rendelkeznek
orvosonként/fogorvosonként 10 euró rendelési díj
negyedévente
- a költségek 10%-ának megfelelő díj
- minimum 5 euró
- maximum 10 euró
- a tényleges költségnél nem lehet magasabb
- ha fix összegről, vagy szerződéses árról van szó, az
ezen felüli költségeket teljes egészében a beteg fizeti
- egyéb esetekben a betegpénztárnál szokásos
költségek 10 százalékának megfelelő összeg fizetendő

Gyógyító eljárások

- minimum 5 euró, maximum 10 euró
- a költségek 10%-ának megfelelő díj
- továbbá vényenként 10 euró
- napi 10 euró díj
- évente maximum 28 naptári nap esetén

Kórházi kezelés
Utógyógykezelés
(közvetlenül egy kórházi kezeléshez kapcsolódó kórházi
rehabilitáció)
Apa/Anya-gyerek kúra, kórházi megelőzés vagy
- napi 10 euró díj
- időkorlát nélkül
rehabilitáció
Otthoni segítségnyújtás
- a költségek 10 százalékának megfelelő díj fizetése

Otthoni betegápolás

- naponta min. 5, max. 10 euró
- a költségek 10 százalékának megfelelő díj fizetése
- vényenként 10 euró díj
- díjfizetési kötelezettség maximum 28 naptári napra

Útiköltség

- a költségek 10 százalékának megfelelő díj fizetése
- - minimum 5 euró
- maximum 10 euró
- a tényleges költségnél nem lehet magasabb
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Németországban minden a kötelező egészségbiztosítás hatálya alá tartozó, 18 életévét betöltött személy köteles
A vizitdíj megfizetése alóli mentesülés esetei:
- Megelőző vizsgálatok terhesség esetén;
- Rákos megbetegedések felismerését szolgáló megelőző szűrővizsgálatok;
- Védőoltások;
- Gyermekek és fiatalkorúak kezelése;
- Olyan biztosítottak kezelése, akik a negyedév közben váltottak biztosítót, és akik a vizitdíjat már a korábbi
- Munkahelyi vagy iskolai balesettel összefüggésben felmerült orvosi kezelés;
- Betegbiztosító által kiállított, vizitdíj megfizetése alóli mentesítést tartalmazó igazolvány felmutatása ellenében;
- egy praxisszervező vagy pszichoterapeuta által kiállított érvényes számla felmutatása ellenében.
A vizitdíj az orvosi bevétel része, amelyet az orvos előre megkap, és amelyet a betegpénztártól kapott orvosi
honoráriumból levonnak. A vizitdíjat közvetlenül az orvosnak (orvosi rendelőnek) kell megfizetni. Amennyiben a
beteg a vizitdíjat nem fizeti meg, akkor az orvos – a sürgősségi ellátás kivételével – megtagadhatja az ellátást.
Amennyiben a beteg a már nyújtott ellátásért nem fizeti meg a vizitdíjat, akkor az orvos – az illetékes biztosító
költségére – felszólító levelet küld neki. Amennyiben a beteg a felszólító levélben foglalt 10 napos határidőt
követően a negyedév végéig nem fizeti meg a vizitdíjat, akkor a Betegpénztári Orvosok Egyesülete
(Kassenärztliche Vereinigung) megfizeti az orvosnak a követelést, és a továbbiakban ő folytatja az eljárást a
beteggel szemben. A betegbiztosító minden lefolytatott eljárás után 3,50 € postaköltséget fizet; illetve adott
esetben egy, a vizitdíj behajtásával kapcsolatos bírósági eljárás költségeit is megtéríti.

Norvégia
Általános orvos által nyújtott orvosi ellátás
Orvos kiszállása lakásra
Szakorvos által nyújtott orvosi ellátás
Fogorvosi ellátás
Kék recept
Más színű recept
Kórházi kezelés
7 éven aluli gyermekek
Olaszország
Orvosi kezelés
Gyógyszerek
Portugália
Orvosi ellátás
Gyógyszerek – típustól függően
Spanyolország
Gyógyszerek
Svájc
Segélyszolgáltatások, gyógykezelések
Gyógyszerek

117 NOK – napközben
168 NOK – este, éjjel és hétvégén
170 NOK – napközben
290 NOK este, éjjel és hétvégén
201 NOK minden esetben
100 % önrész
36 %, max. 400 NOK a receptfelírás
100%
ingyenes
Minden ingyenes
36,15 EUR-ig
100%
az intézmény jellegétől függően 1,50 – 5,0 EUR
gyerekek és terhes anyák 0 %
100 %, 70 %, 40 %, 20 %
40 % (a nyugdíjasokat kivéve)
Átmeneti tartózkodás esetén:
92 CHF felnőttek esetén; 30 napos gyógykezelési
tartamon belül
33 CHF kiskorúak esetén; 30 napos gyógykezelési
tartamon belül
Huzamosabb ideig történő tartózkodás esetén:
300 CHF/naptári év alapdíj (ún. franchise) és 10%-os
önrész a franchise összegét meghaladó költségek
esetén. Franchiset gyermekek esetén nem számolnak
fel.
Az önrész legmagasabb éves összege felnőttek esetén
700 CHF, gyermekek esetén 350 CHF
Terhességgel kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások
esetén önrész nem kerül felszámításra
Az önrész mértéke 20% abban az esetben, ha a beteg
nem generikumot választ
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Svédország
Orvosi ellátás
Sürgősségi járóbeteg ellátás
Gyógyszerek

Kórházi ellátás
Szlovákia
Gyógyszerek

100 – 250 SEK
Kb. 250 SEK
900 SEK-ig 100 %
900 és 4.300 SEK között 10 – 50 %
évente max. 1800 SEK
80 SEK/nap

Receptenként 5- Sk + a gyógyszerek besorolásától
függően különböző mértékű önrészt kell kifizetni, a
gyógyszer besorolásáról az orvos köteles a beteget
tájékoztatni
Sürgősségi ellátás
60 SKK díj fizetendő
FONTOS tudnivaló, hogy a hegyimentés Szlovákiában nem tartozik a kötelező biztosítás által nyújtott
Szlovénia
Orvosi ellátás
5 – 20 %
Kórházi gyógykezelés
15 %-ig
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