Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczeni
Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczyciel
Okres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby, które przewidują, że ich pobyt za granicą będzie trwać
nieprzerwanie dłużej, niż 6 miesięcy. Umowa ubezpieczenia musi być zawarta przed ukończeniem 75 roku
życia (75 urodzinami). Ubezpieczenie wygasa najpóźniej wraz z ukończeniem 80 roku życia (80 urodziny).
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje leczenie na całym świecie.
Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:
Osoby, których stałe miejsce zamieszkania znajduje się w Niemczech, krajach
członkowskich Strefy Schengen, w Szwajcarii, Austrii, w Lichtensteinie podczas pobytu
na całym świecie.
Osoby, posiadające stałe miejsce zamieszkania w dowolnym miejscu na świecie,
podczas pobytów w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej,
Strefie Schengen, w Szwajcarii i Lichtensteinie.
Osoby, posiadające stałe miejsce zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec,
krajach Strefy Schengen, Szwajcarii, Austrii, w Lichtensteinie podczas pobytu
w wyżej wymienionych krajach.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje państw, których obywatelstwo posiada ubezpieczony i/lub
w którym posiadał stałe miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem podróży.
HanseMerkur Versicherungsgruppe, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg
Najkrótszy okres ubezpieczenia wynosi 6 miesięcy. Maksymalny okres obowiązywania umowy
ubezpieczeniowej na pobyty w Republice Federalnej Niemiec wynosi 5 lat biorąc pod uwagę
wszystkie możliwe przedłużenia umowy. Poza Republiką Federalną Niemiec, podczas pobytów
za granicą, do ukończenia 75 roku życia można składać wniosek o przedłużenie umowy dowolną
ilość razy. Przy zawieraniu pierwszej umowy na okres ponad 5 lat, obowiązującej poza Republiką
Federalną Niemiec istnieje jednorazowa gwarancja przyjęcia wniosku na przedłużenie umowy na
maksymalnie 5 kolejnych lat (Care Expatriate/Care Expatriate Premium).
Care Expatriate – wszystkie świadczenia w jednej tabeli
Ubezpieczenie zdrowotne
Comfort

Premium

Konieczne ze względów medycznych leczenie ambulatoryjne
do 100%
Lekarstwa przepisane przez lekarza
Dopłaty do uzasadnionego medycznie transportu
powrotnego
Leczenie zębów łącznie z dorocznym przeglądem kontrolnym
Protezy stomatologiczne konieczne na skutek wypadku
Środki lecznicze
Psychoterapia
Urlop w ojczyźnie (czas trwania >= 1 rok)
Odpowiedzialność po zakończeniu umowy (do momentu
odzyskania zdolności do transportu) do
Wyroby medyczne zaordynowane przez lekarza

80% do max.
100% do max.
2.000,- EUR
3.000,- EUR
do 500,- EUR
do 1500,- EUR
do 1000,- EUR
do 1500,- EUR
(do 100 EUR za wizytę) (do 150 EUR za wizytę)
do 45 dni/rok
ubezpieczenia
3 miesiące
do 500,- EUR/na
aparaty słuchowe
i syntezatory mowy
oraz wózki inwalidzkie
do 1000,- EUR

do 90 dni/rok
ubezpieczenia
nieograniczony
100% do
2.500,- EUR

Comfort

Do 25.000,- EUR
60%
do 250,- EUR
do 100,- EUR

Premium
Sala 1/2 os. poza Republiką
Federalną Niemiec
Do 25.000,- EUR
80%
do 500,- EUR
do 300,- EUR

20,- EUR
(do 20 dni)

30,- EUR
(do 30 dni)

500,- EUR

1000,- EUR

Leczenie stacjonarne w szpitalu w zwykłym standardzie
Koszty transportu w przypadku zgonu/koszty pogrzebu
Proteza zębowa łącznie z naprawami
Badania profilaktyczne
Okulary
Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu (100 EUR przy
pobytach dłuższych niż 14 dni)
Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu
Prawo do kontynuacji ubezpieczenia
Gwarancja akceptacji wniosku o ubezpieczenie przy kontynuacji umowy
Na wniosek: koszty transportu w przypadku odwiedzin
członków rodziny podczas stacjonarnego leczenia szpitalnego
o długości powyżej 14 dni
Wyciąg z katalogu świadczeń
Dokładny zakres świadczeń jest zawarty w Warunkach Ubezpieczenia.
Wszystkie ograniczenia odnoszą się do roku ubezpieczenia.

Tabela premii Care Expatriate bez USA, Kanady, Meksyku (kwoty w EUR na miesiąc)
Taryfa
Comfort
Premium
Udział własny na rok (w EUR)
Wiek przystąpienia do ubezpieczenia 0 - 12 lat
Wiek przystąpienia do ubezpieczenia 13 - 40 lat
Wiek przystąpienia do ubezpieczenia 41 - 60 lat
Wiek przystąpienia do ubezpieczenia 61 - 74 lat

