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Care Expatriate Basic tarifsinin ürün bilgileri  

Asagidaki hizmetler sigortanin kapsamındadir:  
• Tıbben gerekli olan ayakta tedavinin %100‘ü  

• Reçeteli ilaçlar ve sargılar %100  

• Mukavele başlangıçında hamilelik mevcut olmamak şartıyla hamilelik muayeneleri  

• Hastanede genel tedavi sınıfinda -çok yataklı odada- seçimsiz (özel doktor tedavisi hariç) yatılı tedavi  

• Yatılı tedavi için en yakın uygun hastaneye hasta aracıyla nakil  

• Her sigorta senesi maksimum 600,– EUR gecmemek şartıyla tıbbi gerekli diş dolguları ve diş tedavileri ile 
senelik kontrol muayeneleri ve diş temizlemeleri fatura tutarinin %100‘ ü  

• Kaza sebebiyle gerekli olan protez ve tamirlerinde fatura tutarının % 80, her kaza olayı ve başlayan sigorta 
senesinde maks. 1.000,– EUR‘u geçmemek şartıyla  

• Tıbben anlamlı olan anavatana geri nakil masrafları  

• Sigortalının vefatında cenaze nakil ve defin masraflarını 25.000,– EUR‘a kadar  

• Hasta jimnastiyi, masaj, v.s. bir sigorta yılı için 250,– EUR‘ya kadar  

• Psiko analitik veya psiko terapik tedavilerde oturum başına 100,– EUR‘ya, her sigorta yılı için‘de maks. 500,– 
EUR kadar  

• Kaza sebebiyle ön görülen tıbbi gerecler her sigorta yılı için 500,– EUR‘ya kadar  

• Her sigorta yılı için 30 güne kadar geçiçi memleket ikametindeki sigorta koruması  

• Mevcut olan hastalıklar sigorta koruması dışında tutulur  
 
Bu tarifede genel olarak her bir sigorta yılı için 150,– EUR katılım payı ön görülmüştür. Ayrıntılı hizmet çercevesini genel 
sigorta şartnamesinde ve detaylı tarife bilgilerinden ve sigorta poliçesinde görebilirsiniz.  
 

Care Expatriate Comfort tarifesinin ürün bilgileri  

Esası Care Expatriate Basic‘den alınmıştır. Ayrıca aşağıdaki hizmetlerde ilave edilmiştir.  
 

• Tıbbi gerekli dış dolguları ve diş tedavileri ile senelik kontrol muayeneleri ve dış temizlemeleri fatura tutarının 
%100‘ü  

• Kaza sebebiyle gerekli olan protez ve tamirlerinde fatura tutarının % 80, her kaza olayı ve başlayan sigorta 
senesinde maks. 2.000,– EUR‘u geçmemek şartıyla  

• Hasta jimnastiyi, masaj, v.s. bir sigorta yılı için 500,– EUR‘ya kadar  

• Psiko analitik veya psiko terapik tedavilerde oturum başına 100,– EUR‘ya , her sigorta yılı için de maks. 1.000,–
EUR‘ya kadar  

• Reçetelendirilmiş tıbbi gerecler her bir sigorta senesi için 500,– EUR ya kadar  

• Reçetelendirilmiş işitme ve konuşma cihazları ve tekerlekli sandalyeler her sigorta yılı için 1000,– EUR‘ya kadar  

• Tıbbi bakımdan gerekli olan protezler tamirleriyle birlikte fatura tutarının % 60 kadar Bu ödemeler asağıdaki gibi 
sınırlandırılmışdır:  

• Sigortalılığın birinçi senesindeki tedaviler için 500,– EUR‘ya kadar  

• Sigortalılığın ikinçi senesindeki tedaviler için 1.000,– EUR‘ya kadar  

• Sigortalılığın üçüncü senesindeki tedaviler için 1.500,– EUR‘ya kadar.  

• Bunu takip eden her sigorta senesindeki tedavi için 2.500,– EUR‘ya kadar  

• Şayet tedaviden önce bir tedavi ve masraf planı ibraz edilmemişse daha sonra ispat edilen gereklilikde azami 
geri ödeme tutarının % 50‘si karşılanir  
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• Hastalıkların erken teşhisi için yapılan kontrol muayeneleri, özelikle coçuklar için yapilanlar azami her sigorta 
yılı için 250,– EUR‘ya kadar  

• Reçeteli gözlükler her bir sigorta yılı için 100,– EUR‘ya kadar  

• Her sigorta yılı için 45 güne kadar geçici memleket ikametindeki sigorta koruması  

• Mevcut olan hastalıklar sigorta koruması dışında tutulur  

• Hastane yevmiyesi her sigorta senesi için azami 20 gün olmak üzere yatılan her gün icin 20,– EUR dur  

• Dilekce vererek: 14 günden daha fazla hastenede kalması gereken hastaların yakınlarının ziyareti için nakil 
masrafı: kadar 500,– EUR  

 
Bu tarifede genel olarak her bir sigorta yılı için 150,– EUR/ 500,– EUR katılım payı ön görülmüştür. Ayrıntılı hizmet 
cerçevesini genel sigorta şartnamesinde ve detaylı tarife bilgilerinden ve sigorta poliçesinde görebilirsiniz.  

Care Expatriate Premium tarifesinin ürün bilgileri  

Esası Care Expatriate Comfort‘den alınmıştır. Ayrıca aşağıdaki hizmetlerde ilave edilmiştir:  
 

• Hastanede genel tedavi sınıfında -çok yataklı odada- seçimsiz (özel doktor tedavisi hariç) yatılı tedavi. Almanya 
dışındaki ülkelerde tek ve iki kişilik odalarda kalmak sigorta kapsamındadır  

• Kaza sebebiyle gerekli olan protez ve tamirlerinde fatura tutarının % 100, her kaza olayı ve başlayan sigorta 
senesinde maks. 3.000,– EUR‘u gecmemek şartıyla  

• Hasta jimnastiyi, masaj, v.s. bir sigorta yılı için 1.500,– EUR‘ya kadar  

• Psiko analitik veya psiko terapik tedavilerde oturum başına 150,– EUR‘ya, her sigorta yılı için de maks. 1.500,– 
EUR kadar  

• Reçetelendirilmiş tıbbi gerecler her bir sigorta senesi için 2.500,– EUR‘ya kadar  

• Tıbbi bakımdan gerekli olan protezler tamirleriyle birlikte fatura tutarının % 80 kadar. Bu ödemeler aşağıdaki gibi 
sınırlandırılmışdır:  

• Sigortalılığın birinçi senesindeki tedaviler için 750,– EUR‘ya kadar  

• Sigortalılığın ikinçi senesindeki tedaviler için 1.500,– EUR‘ya kadar  

• Sigortalılığın üçüncü senesindeki tedaviler için 2.500,– EUR‘ya kadar  

• Bunu takip eden her sigorta senesindeki tedavi için 4.000,– EUR‘ya kadar  

• Şayet tedaviden önce bir tedavi ve masraf planı ibraz edilmemişse daha sonra ispat edilen gereklilikde azami 
geri ödeme tutarının % 50‘si karşılanır  

• Hastalıkların erken teşhisi için yapılan kontrol muayeneleri, özelikle coçuklar için yapılanlar azami her sigorta 
yılı için 500,– EUR‘ya kadar  

• Reçeteli gözlükler her bir sigorta yılı için 300,– EUR‘ya kadar  

• Her sigorta yılı için 90 güne kadar geçici memleket ikametindeki sigorta koruması  

• Hastane yevmiyesi her sigorta senesi için azami 30 gün olmak üzere yatılan her gün için 30,– EUR dur  

• Dilekce vererek: 14 günden daha fazla hastenede kalması gereken hastaların yakınlarının ziyareti için nakil 
masrafı: kadar 1000,– EUR  

 
Bu tarifede genel olarak her bir sigorta yılı için 500,– EUR/ 1.000,– EUR katılım payı ön görülmüştür. Bu tarife alternatif 
olarak katılım paysız olarak da yapılabilir. Ayrıntılı hizmet cerçevesini genel sigorta şartnamesinde ve detaylı tarife 
bilgilerinden ve sigorta poliçesinde görebilirsiniz.  
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Özel şartlar  

1. Uygun kişiler  
Sigortalana bilen kişiler  
1.1. Daimi ikametgahları Federal Almanya‘da, Avusturya‘da, Avrupa Birliği ülkerinde, Schengen ülkerinde, 

Isviçre‘de ve Lichtenstein‘da olan kişiler dünya capındaki dış ülkelerde bulunduklarında  
1.2. Daimi ikametgahı dünyadaki diğer dış ülkelerde olan kişilerin Almanya‘da, Avusturya‘da, Avrupa ülkerinde, 

Schengen ülkelerinde, Isvicre‘de ve Lichtenstein‘da olduklarında  
1.3. Daimi ikametgahı Almanya‘da, Avusturya‘da, Avrupa Birliği ülkelerinde, Schengen ülkerlinde, Isviçre‘de ve 

Lichtenstein‘da olupda bu yukarıda sayılan ülkelerden birinde bulunan kişiler  
 

2. Gecerli alan  
Sigorta koruması tıbbi tedaviler için bütün dünyada geçerli. Kendisinin vatandaşı oldugu ülkelerde veya bu 
seyahate başlamadan önce daimi ikametgahı olan ülkelerde bu sigorta gecerli değildir.  
2.1. Ikamete ara vermek  

Sigortalı şahsın geçici bir süre için vatanına dönmesi halinde bunu sigortaya bildirirse sigorta koruması 
devam eder. Bu süre tarifesine göre Basic‘de 30 gün Comfort‘da 45 gün Premium‘ da ise 90 gündür.  
 

3. Sigortalanabilirlik  
Azami sigortaya giriş yaşı 74 dür.  
 

4. Sigorta süresi  
En az sigorta süresi 6 aydır. Almanyada‘ki ikametler için en uzun mukavele süresi bütün uzatmalarla birlikte 5 
seneyi gecemez. Almanya dışında yurt dışı ikametlerde 75 yaşı doldurana kadar istenildiyi kadar uzatma 
müracaatı yapılabilir. 5 senelik birinçi mukavelenin birlikte Almanya dışında en fazla 5 seneye kadar bir defalık 
bir uzatma garantisi verilebilir (Care Expatriate Comfort / Care Expatriate Premium). Bu tarifeye göre 
sigortalanabilirlik vasfının kaybedildiyi ayın bitmesiyle, yurtdışı ikametin bitmesiyle (istisna için B.1.1. bakınız) 
geçici bir süreli ikametin şartlarının kalkması ile, Almanya‘ya giriş den itibaren 5 senenin gecmesi ile veya 
80‘inci yaşın doldurulmasıyla sona erer. Sigortalı, sigortalılığının bitiş sebebinin oluşunu bir ay içinde yazılı 
olarak sigortaya bildirmek zorundadır.  

 

D. Sigortalayan  
 
Sigorta şirketi  
Advigon Versicherung AG  
Pflugstraße 20  
9490 Vaduz  
Liechtenstein  
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Prim tablosunu Care Expatriate NAFTA ülkeleri hariç  

Sigorta tarifesi  Basic Comfort Premium 

Senelik katılım payı (EUR)  150,– 150,– 500,– 0,– 500,– 1000,- 

Giriş yaşı : 
0-12 (EUR / ay)  

64,– 104,– 81,– 191,– 149,– 117,– 

Giriş yaşı : 
13-40 (EUR / ay)  

58,– 84,– 63,– 181,– 141,– 109,– 

Giriş yaşı : 
41-60 (EUR / ay)  

68,– 103,– 77,– 256,– 201,– 156,– 

Giriş yaşı : 
61-74 (EUR / ay)  

246,– 322,– 248,– 432,– 336,– 263,– 

 

Prim tablosunu Care Expatriate NAFTA ülkeleri dahil  

Sigorta tarifesi  Basic Comfort Premium 

Senelik katılım payı (EUR)  150,– 150,– 500,– 0,– 500,– 1000,– 

Giriş yaşı : 
0-12 (EUR / ay)  

175,– 280,– 220,– 495,– 385,– 300,– 

Giriş yaşı : 
13-40 (EUR / ay)  

145,– 225,– 170,– 465,– 363,– 285,– 

Giriş yaşı:  
41-60 (EUR / ay)  

195,– 265,– 210,– 660,– 515,– 405,– 

Giriş yaşı : 
61-74 (EUR / ay)  

710,– 920,– 725,– 1175,– 965,– 750,– 

 


