
            Care Expatriate
            Expatriat´ler (muhacir) için seyahat 
            sağlık sigortası

Uygun kişiler Takriben 6 aydan fazla aralıksız olarak yurt dışında ikamet eden kişiler sigorta olabilir.  Bu
mukavele en geç 75 yaşı dolduranakadar yapılabilir ve 80 yaşı doldurulmasıyla sona erer. 

Gecerli alan Sigorta dünya capındaki dış ülkelerdeki tedavileri kapsar. Aşağıdakiler sigortalanabilir: 

 Daimi  ikametgahları  Federal  Almanya‘da,  Avusturya‘da,  Avrupa  Birliği  ülkerinde,
Schengen ülkerinde, Isviçre‘de ve Lichtenstein‘da olan kişiler dünya capındaki dış
ülkelerde bulunduklarında  

 Daimi ikametgahı dünyadaki diğer dış ülkelerde olan kişilerin Almanya‘da, 
Avusturya‘da, Avrupa ülkerinde, Schengen ülkelerinde, Isviçre‘de ve Lichtenstein‘da 
olduklarında  

 Daimi ikametgahı Almanya‘da, Avusturya‘da, Avrupa Birliği ülkelerinde, Schengen 
ülkerlinde, Isviçre‘de ve Lichtenstein‘da olupda bu yukarıda sayılan ülkelerden birinde 
bulunan kişiler   

Kendisinin vatandaşı olduğu ülkelerde veya bu seyahate başlamadan önce daimi ikametgahı 
olan ülkelerde bu sigorta geçerli değildir. 

Sigortalayan HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg

Sigorta süresi En az  sigorta  süresi  6  aydır.  Almanyadaki  ikametler  için  en  uzun  mukavele  süresi  bütün
uzatmalarla  birlikte  5  seneyi  gecemez.  Almanya  dışında  yurtdışı  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). 

Care Expatriate Basic/-Comfort/-Premium - Bir bakışta tüm hizmetler *

Saglik sigortasi  

Hizmetler Care Expatriate  Care Expatriate Basic Care Expatriate
Comfort

Care Expatriate
Premium

 Tıbben gerekli ayakta tedavi % 100 a a a

 reçeteli ilaçlar a a a

 tıbben anlamlı olan anavatana geri nakil masrafları a a a

 Senede birkerelik kontrol muayenesiyle birlikte diş 
tedavisi 

a(600,– EUR´ya
kadar)  

a a 

 Kazada kaybetilen diş protezi 
a% 80 ile en fazla

1.000,– EUR'ya kadar 
a% 80 ile en fazla

2.000,– EUR'ya kadar 
a% 100 ile en fazla

3.000,– EUR'ya kadar  

 Hasta jimnastiyi, masaj, v.s. bir sigorta yılı  
a(250,– EUR´ya

kadar) 
a (500,– EUR´ya

kadar)  
a(1.500,– EUR´ya

kadar) 

 Psiko terapi 
a(500,– EUR´ya
kadar)(seans basi 

100 EUR ya kadar)  

a(1.000,– EUR´ya
kadar)(seans basi 
100 EUR ya kadar) 

a(1.500,– EUR´ya
kadar)(seans basi 

150 EUR ya kadar)  

 Memleket izini (Süresi >= 1 Yil)   
a30 güne kadar/
sigortalilik senesi 

a45 güne kadar/
sigortalilik senesi

a 90 güne kadar/
sigortalilik senesi 

 Tekrar nakil edilebilene kadar sigorta sorumluluğu   a 1 ay  a3 Aylar aunbegrenzt  

 Reçeteli sağlık gerecleri  
akaza sebebiyle 500

EUR kadar  

a(500,– EUR´ya
kadar) /duyma ve

konusma cihazlari ve
tekerlekli sandalye

1.000 EUR ya kadar  

a100% (2.500,– EUR
´ya kadar) 

 Hastanede genel sınıflı yatılı tedavi  a a
atek-/ cift kisilik

oda Almanyanin disinda

 Ölüm halinde nakil ve cenaze masrafları 
(25.000,– EUR´ya

kadar)  
a(25.000,– EUR´ya

kadar)   
a(25.000,– EUR´ya

kadar)   



Hizmetler Care Expatriate  Care Expatriate Basic Care Expatriate
Comfort

Care Expatriate
Premium

 Diş protezi ve tedavileri - a60%  a80% 

 Kontrol muayeneleri -
a(250,– EUR´ya

kadar)  
a(500,– EUR´ya kadar) 

 Gözlük, lens - a(100,– EUR´ya kadar a(300,– EUR´ya kadar) 
 Hastene yevmiyesi her sigorta senesi için azami 14 

gün olmak üzere yatılan her gün icin 100,– EUR dur  
a  - -

 Hastene yevmiyesi -
a20,– EUR (20 güne

kadar) 
a30,– EUR (30 güne

kadar) 
 Sigorta devamlılık hakkı - a a

 Uzatma hakkı - a a 

 dilekce vererek: 14 günden daha fazla hastenede 
kalması gereken hastaların yakınlarının ziyareti için 
nakil masrafı 

- 500,– EUR 1000,– EUR

*Bu hizmet kataloğundan alınmıştır tam hizmet kapsamı için lütfen genel sigorta şartnamesine bakınız. Bütün 
sınırlamalar senelikdir. 

Prim tablosunu Care Expatriate 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 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,–

Türkçe tercüme sadece bizim bir hizmetimizdir. Kanunen geçerli olan metin Almança olandır.
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