
 

Azonnali fogpótlás 

Fedezék a már folyamatban lévő kezelésekért is! 

 



Biztos: Dupla állandó juttatás a teljes 
számla 100 %-ig. 

Azonnali fogpótlás: 
tűzoltómunka a fogainak 

Egy égő ház már nem biztosítható. A 
már kezelt fogak, igen. A fogpótlás 
azonnali egyedülálló védelmével. 
Akkor is megkötheti ezt a biztosítást, ha 
a fogkezelés már folyamatban van. 

A helyzet: 
A fogorvos felkeresése után megnézi a kezelési- 
és költségtervet: A rendszeres ellátásról való 
döntés esetén is saját hozzájárulása meghaladja 
a jelenlegi pénzügyi forrásait. És ez csak az 
alapvető, minimális ellátás. 

A háttér: 
A törvény által előírt egészségbiztosítások 
diagnózishoz kapcsolódó rögzített juttatást 
fizetnek olyan fogorvosi beavatkozásokért, 
mint a hidak, a koronák vagy a protézisek. A 
bónuszfüzet függvényében ez csak a 
szokásos ellátás költségeinek egy részét 
fedezi. Ha nincs további biztosítása, csak a 
saját hozzájárulására támaszkodhat. 

A megmentés: 
Az azonnali fogpótlás használatával a biztosítás 
kezdetétől várakozási idő nélkül 
megduplázhatja a rögzített, állandó 
juttatást. Visszatérítjük a törvényes 
egészségbiztosításával megegyező összeget - 
de csak a teljes számla 100%-ig 

  



Új: Teljes védelem a megkezdett vagy 
ajánlott kezelésekre. 

 

 

 

Előnyei az azonnali fogpótlási  

biztosítssal: 

 

   A fogpótlásra megállapított 

állandó összeg megduplázása 
a számla 100 %-ig 

 

 Egyedülálló: Biztosítása 

védelem a már tanácsolt és 
megkezdett fogorvosi kezelésekre        

 

 

A jövőbeli fogászati 
beavatkozások biztosítottak 

 

A hiányzó fogak pótlása 
biztosított 

 

Várakozási idő nélkül és 
egészségügyi kérdések nélkül 

 

Tegye teljessé a fogászati biztosítását! 
Biztosítsa magát tarifánkkal 

a prémium fogmegőrzési csomag még 
több előnnyel jár. Ezzel akár 100%-osan 
megtérítjük a gyökér- és parodontális 

kezeléseket.

Tippünk



Ilyen sokat takaríthat meg – Költségszámolási példák: 

Összes költség 4.510,88 € 
- A törvényes egészségbiztosítás által fedezve: 
2.219,94 € 

Összes költség 3.181,53 € 
- A törvényes egészségbiztosítás által fedezve:        
1.684,12 € 

  

= Önrész 71,00 € = Önrész 0,00 € 

2.219,94 €- Az Azonnali fogpótlás 
biztosítással 1.497,41 €

Az Azonnali fogpótlás 
biztosítással

Fogpótlás hidakkal a felső és az alsó 
állkapocsban

Teleszkóp-protézis az alsó állkapocsban


	Azonnali fogpótlás
	Biztos: Dupla állandó juttatás a teljes számla 100 %-ig.
	Azonnali fogpótlás:
	Egy égő ház már nem biztosítható. A már kezelt fogak, igen. A fogpótlás azonnali egyedülálló védelmével.
	Akkor is megkötheti ezt a biztosítást, ha a fogkezelés már folyamatban van.
	A háttér:
	A megmentés:

	Új: Teljes védelem a megkezdett vagy ajánlott kezelésekre.
	a számla 100 %-ig
	Várakozási idő nélkül és


