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SZAKÉRTŐK SZERINT MINDENKÉPPEN MEGÉRI, HA A HOZZÁJÁRULÓ NEMCSAK AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSRA HAGYATKOZIK

Jól kiegészítheti a magánbiztosítás a kötelezőt
 Az orvosi beavatkozásokat igénylő 
sérülések kezelési költségeinek 
megtérítését, illetve a fi zetett beteg-
szabadság hétvégékre és hivatalos 
munkaszüneti napokra, ünnepna-
pokra való kiterjesztését is lehetővé 
teszi egy jó magán-balesetbizto-
sítás. A magánkötvények abban a 
legerősebbek, amiben a társadalmi 
szolidaritás elvén működő kötelező 
egészségbiztosítás gyenge vagy 
hiányos. Biztosítási szakértővel 
beszélgettünk.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A lapvető különbségek vannak a kö-
telező állami egészségbiztosítás, 
illetve a magánkötvények rendszere 

között a működésüket és rendeltetésüket 
tekintve, így egymással összehasonlíta-
ni sem helyénvaló ezeket. Mivel azonban 
jól kiegészíthetik egymást, mégiscsak 
érdemes összevetni a magán- és állami 
szerződésekben biztosított szolgáltatáso-
kat. A kötelező állami egészségbiztosítási 
rendszer a társadalmi szolidaritás elvén 
alapszik, vagyis valamennyi, jövedelem-
mel rendelkező állampolgárt hozzájárulás 
fi zetésére kötelezi, részben azért, hogy 
a kiszolgáltatott helyzetben lévő, adott 
esetben jövedelemmel nem rendelkező 
rétegekhez tartozó személyek – gyerekek, 
idősek, munkaképtelenek, munkanélküli-
ek stb. – is méltányos egészségügyi ellátást 
kaphassanak.

Baleseti sérülésre nagyon jól jön
Az állami, illetve a magánbiztosítási rend-
szer működése közti különbség leginkább 
talán a baleseti sérülések kezelési költsé-
geinek átvállalásában mutatkozik meg: az 
állami egészségbiztosítási rendszer csak 
akkor téríti meg a költségeket, ha a páciens 
önhibáján kívül sérült meg. Amint arról 
korábban is írtunk, ha például valaki meg-
csúszik autójával a vizes úton, és árokba 
borulva megsérül, a kórházi költségeket 
saját zsebéből kell kifi zetnie – dacára an-
nak, hogy nem szándékosan okozta a sé-
rülést –, ugyanis nem az útviszonyoknak 
megfelelő sebességgel közlekedett. A ma-
gán-balesetbiztosítás ezzel szemben ilyen 
esetben is minden felmerülő költséget 

megtérít. Ez voltaképpen egy választható, 
teljesen az egyénre szabott felülbiztosítás, 
amelyet a szabadpiaci rivalizálásban a kli-
ensek hozzájárulásaiért versengve próbál-
nak értékesíteni a biztosítótársaságok. 

Mennyibe kerül?
Sokan gondolják, hogy a magán-baleset-
védelmi biztosítás drága, pedig – mint azt 
Ülkei István biztosítási tanácsadótól meg-
tudtuk – gyakran csak töredéke a kötelező 
állami egészségbiztosítás hozzájárulási 
költségeinek. Havi 12-től 24 lejig terjed az 
értéke, attól függően, hogy a kliens milyen 
sérülésveszélyes tevékenységeket, munkát 
folytat. Ehhez ugyan még hozzáadódik egy 
85 lej értékű alapbiztosítási összeg, de a 
banki betéthez hasonlóan visszaigényelhe-
tő. A biztosítás kiterjed a betegségeken kí-
vül mindenféle balesetben szerzett sérülés 
kezelési költségeinek fedezésére – beleért-
ve a drága műtéteket is –, függetlenül attól, 
hogy az az ügyfél hibájából történt vagy 
sem. Emellett betegszabadság idején, ami a 
hazai törvények értelmében fél évig terjedő 
időszak lehet, 100 lejt biztosít a munkából 
kiesett ügyfélnek a hét minden napjára, 
azaz hétvégén, hivatalos munkaszüneti 
napokon és ünnepnapokon is – ismerte-
tett egy előnyös csomagot a tizennyolc éves 
szakmai tapasztalattal rendelkező biztosí-
tási szakértő, aki az országban jelen lévő 
összes biztosítótársaság kötvényeit értéke-
síti. Megjegyezte viszont, hogy a biztosítá-
sok többsége nem ennyire kiterjedt.

A kártérítések megoszlásáról
„Ha netán nekem december–januárra 
esik a gyógyulási időszakom, a hétvégék 
mellett rengeteg napot elveszítek a kará-
csonyi, szilveszteri ünnepnapok miatt. 
Ha hónap végén leszek beteg, nincs köt-
szer, gyógyszer” – fogalmazott a kötelező 
egészségbiztosítás egyik hiányosságáról 
Ülkei István, utalva az állami egészség-
ügyi rendszerben időnként tapasztalható 
jelenségre, a különböző szolgáltatásokra 
elkülönített havi pénzkeretek idő előt-
ti lemerülésére. A másoknak – például 
közúti balesetben – okozott sérülések 
orvosi költségeinek fedezésére azonban 
a magánbiztosítások sem terjednek ki, 
továbbá az alkoholos befolyásoltság alatt 
szerzett sérülésekére sem. 

A szakember tapasztalatai szerint egyéb-
ként meglehetősen kevés, százból két-há-
rom esetet tesznek ki a közúti balesetben 
szerzett sérülések ellátására kifi zetett kár-
térítések. Az esetek többségét – százból 
mintegy ötvenet – szabadidős tevékeny-
ség közben szerzett sérülések alkotják, 
és a gyakoriságot tekintve második a 
sorban a háztartási balesetek kategóriá-
ja. A magánbiztosító által alkalmanként 
kifi zetett kártérítések értéke átlagban ak-
kora, amennyit a kliens 5–10 év alatt fi -
zetne be havi hozzájárulásként, de olyan 
eseteket is említett, amikor a 180 nap 
betegszabadságra, illetve a műtétekre 
kifi zetett kártérítés megközelítette a 30 
ezer lejt.

Amikor jól jönne a magánbiztosítás
A gyakoriságot tekintve nem készülnek 
kimutatások arról, hogy a kórházakban 
évente hányszor végeznek olyan keze-
léseket, amelyek költségét nem téríti 
meg az egészségbiztosítási pénztár, de 
mint azt Duda Tihamér, a Hargita Me-
gyei Egészségbiztosítási Pénztár vezér-
igazgatója korábban elmondta, tavaly 
Hargita megyében összesen 536 ezer lej 
értékben nyújtottak ellátást a kórházak 
olyan esetekben, amelyek után elméle-

tileg valakinek fi zetnie kell. Az esetszá-
mokat csak a kórházakban összesítik, 
az egészségbiztosítási pénztárnál csak 
ezeknek a szolgáltatásoknak az összér-
tékéről készül kimutatás – tájékoztatott 
Duda Tihamér. Azt viszont a kórházak jo-
gászaitól tudjuk, hogy egy-egy ilyen kór-
házi kezelés költsége pár tíz lejtől 10–12 
ezer lejig terjed, és a nagyobb összegeket 
meglehetősen nehezen tudják behajtani, 
sokszor csak bírósági perek és kényszer-
végrehajtás révén sikerül, és évekbe is 
beletelhet.

 » BÁLINT ESZTER

Februárban is folytatódtak a drágulások 
Romániában: az előző év második hó-

napjához képest 3,8 százalékkal nőttek 

a fogyasztói árak a januári 3,32 száza-
lék után. A harmonizált fogyasztóiár-in-
dexszel számolva az éves ráta 4 százalékos 
– derül ki az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által tegnap nyilvánosságra hozott 

adatsorokból. A havi inflációs ráta 0,79 
százalékos volt, decemberhez viszonyít-
va a fogyasztói árak 1,63 százalékkal 
emelkedtek.

Tavalyhoz mérten az élelmiszerek 
4,46 százalékkal, a nem élelmiszer jel-
legű termékek 3,74 százalékkal, a szol-
gáltatások pedig 3,08 százalékkal lettek 
drágábbak. 2018 decemberéhez képest 
a zöldségek és a zöldségkonzervek ára 
15,77 százalékkal, a burgonyáé 21 száza-
lékkal, a gyümölcsöké és gyümölcskon-
zerveké 5,16 százalékkal, a citrusféléké 
5,53 százalékkal, az üzemanyagoké 2,66 
százalékkal, a dohányipari termékeké 
2,62 százalékkal, a víz- és csatornázási 
szolgáltatások díjszabása 1,9 százalékkal, 
a telefonszolgáltatásoké 2,04 százalékkal 

nőtt, miközben a kenyér és más sütőipari 
termékek 1,27 százalékkal lettek drágáb-
bak. Összességében nézve, a legtöbb ter-
mék és szolgáltatás drágább lett, enyhe, 
egy százalék alatti árcsökkenést csak a 
szemes bab, a tojás, a bőrcipők és a légi 
közlekedés esetében regisztráltak.

A Román Nemzeti Bank (BNR) február-
ban enyhén emelte az idei infl ációs elő-
rejelzését. Becslésük szerint a fogyasztói 
árindex-növekedés 3 százalék lesz 2019-
ben a korábban közölt 2,9 százalék he-
lyett. Jövő évre 3,1 százalékos infl ációval 
számolnak, miután korábban 3,2 százalék 
fogyasztói áremelkedést valószínűsítet-
tek. Az alapkamat jelenleg 2,50 százalék 
és elemzők arra számítanak, hogy akár 
egész évben változatlan maradhat. 

Csaknem 4 százalékkal nőttek februárban a fogyasztói árak

A magánbiztosító által betegszabadságra, illetve műtétekre kifi zetett kártérítés alkalmanként a 30 ezer lejt is megközelítheti
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 » Sokan hiszik, hogy a ma-
gán-balesetvédelmi biztosítás 
drága, pedig – mint azt Ülkei 
István biztosítási tanácsadó-
tól megtudtuk – gyakran csak 
töredéke a kötelező állami 
egészségbiztosítás hozzájá-
rulási költségeinek.

Lejtmenetben a bankközi kamatláb

Öt százalékponttal évi 3,05 százalékra mérséklődött tegnap a lejalapú hitelek tör-
lesztőrészletét befolyásoló háromhavi irányadó bankközi kamatláb (ROBOR) – derül 
ki a Román Nemzeti Bank (BNR) adataiból. Utoljára idén január 23-án volt ehhez 
hasonlóan alacsony (3,03 százalékos), 2019 elején pedig 2,99 százalékos szinten 
állt a mutató. A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hathavi bankközi hitelkamat-
láb 3,28 százalékról 3,25 százalékra csökkent hétfőhöz képest, míg a kereskedelmi 
bankok egymás közötti hitelezésekor használt kilenc havi ROBOR 3,40 százalékon 
stagnált. A 12 havi ROBOR viszont 3,47 százalékról 3,46 százalékra mérséklődött. 




