
Mi történt?
Ügyfél és barátja Franciaországban snowboardozott. A barát elesett, és az Ügyfél már nem tudta őt időben kikerül-
ni, ezért ő is elesett, olyan szerencsétlenül, hogy barátja snowboardjának széle elvágta a lábát a térdénél. Az ügy-
fél kórházba került, sürgős műtétre volt szükség, mivel az ízületbe hatoló nyílt sebet ki kellett tisztítani. A műtét 
után 5 nappal mentővel, ápolóval szállíthatóvá vált.

Mennyibe került?
Hiába volt Ügyfélnek Európai Egészségbiztosítási Kártyája, érvényes utasbiztosítás nélkül az alábbi költségek az 
ő pénztárcáját terhelték volna:

• Első ellátó orvos: 40 €

• Kórházba szállítás mentővel: 190 €

• Kórházi ellátás EEK mellett fizetendő önrésze: 18 €

• Hazaszállítás mentővel: 359 190 Ft

• Poggyász-sérülés: 58 000 Ft

• Telefon költség: 4 000 Ft

EUB által közvetlenül átvállalt költségek: kb. 490 000 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: 
112 000 Ft. 

EUB által összesen vállalt szolgáltatási összeg: kb. 602 000 Ft

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 szol-
gáltatásokat, 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!
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