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3. In urgent cases:

UNI-MED Szeged Kft.

Clinical Center, Emergency Patient Care Independent
Unit (SBO):
6725 Szeged, Semmelweis utca 6.
Phone: +36-62 342- 477 / 488 / 499
You must pay in advance for the care at the Uni-Med
Cash Desk. If, for any reason, you are unable to pay, you
are required to sign a Debt Acknowledgement Statement
(Financial Responsibility Statement)and pay the costs
later. Our bank account for wire transfers: 1040460150526771-84771006, Our IBAN code for SEPA transfers:
HU13 1040 4601 5052 6771 8477 1006. Please include
your name and SBO care date in the remarks field of
the transfer order. If you are eligible, the Insurer will give
you a refund later. You must submit the invoice and any
medical documents you receive to the Uni-Med Customer
Service.

4. Ambulance emergency:
National Ambulance Service (Országos Mentőszolgálat, OMSZ)

Phone: 112

5. In any case:
If you are not in Szeged or you want medical care outside of working hours (weekdays from 7 p.m. to 7 a.m.,
or during weekends or holidays) you can contact and get
assistance 24 hours a day from:

6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
+36 70 439 21 8 8
info@uni-med.hu, www.uni-med.hu

Uni-Med Call Center:

+36 70 439 2188 (Generali Studium menu item)

UNI-MED Szeged Kft.

Uni-Med Customer Service:

Petri Gábor Clinical Compound 6725 Szeged, Semmelweis utca 8 (ground floor)
Phone: +36 70 439 2188, Opening hours: Monday to
Thursday: from 7:30 to 16:00, Friday: from 7:30 to 13:30
UNI-MED Cashier Desk:
Petri Gábor Clinical Compound 6725 Szeged, Semmelweis utca 8 (mezzanine-floor)
Opening hours: Monday to Thursday: from 7:30 to 16:00,
Friday: from 7:30 to 13:30
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When making your purchase (at the pharmacy)
možemo obezbediti i prevodioca.
please ask for an invoice that shall include:

U svim oblastima medicine koristimo moderne i eﬁkasne
tretmane, kao i dijagnnoze koje možemo pružiti mađar- Generali Studium card number (5 digits)
skim, kao i inostranim pacijentima uz nadoknadu.
- Your address (as stated in the Generali Studium Contract)
Molimo Vas pogledajte našu ponudu medicinskih usluThe invoice must be submitted to the Uni-Med Customga i stupite u kontakt sa nasom službom za kupce puer Service, and you must indicate your Hungarian Forint
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ili telefona.
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- Insured person’s name
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