
Care Economy 
Yabancı misafirler için kaza-, mesuliyet - ve hastalık -sigortası   

„Care Economy“ yurtdisi sigortasinin ayrintili tarifi 
Belirli bir süre icin Almanyada, Avrupa Birliginde, Isvicre veya Lichtensteinda bulunan bircok yabanci konuklarin 
genellikle ya hicbir sigortasi yoktur, ya da yeterli olmayan bir sigortaya sahibtir. Oysaki, hastaliklar ve kazalar malesef 
hicbir zaman eksik olmamakta ve bunlar oldukca yüksek bir maddi zararlara sebep olmaktadir. „Care Economy“ 
sigortasi ile özel olarak seyahatte olsanizda, is icabi seyahat ediyor olsanizda, gerekli her türlü sihhi tedaviden, 
kazadan ve mesuliyet zararlarindan dogan masraflara kaesi korunursunuz.

Hizmetin tarifi 
Almanyada ve bütün Avrupa Birligi ülkelerindeki hastalik ve kazalarda ortaya cikan tevsik edilmis asagida belirtilen 
giderler tarafimizdan karsilanir:

• Doktorda ayakta tedavi 
• Hastanede yatakli tedavi (genel bakim klasmani -cok yatakli oda- özek bakim haric) vebununla ilgili 

rehabilitasyon 
• En yakin hastaneye tasinmasi ve geri getirilmesi 
• Agriyi dindirici dis tedavisi ve mevcut yeni disin tamirinin sigorta süresinin 180 güne kadar oldugu hallerde 300 

Euro da uzun sürelerde ise 600 Euro ya kadar olan masrafin % 100 
• Anavatana tibbi bakimdan gerekli bir geri nakilin masraflari 10.000 Euro kadar 
• Sigortali bir sahsin ölümü halinde 10.000 Euro ya kadar memlekete gönderme ve cenaze masrafi 

bunlardan sigorta konusu basina 25 Euro kendi pay ödemesi cikarilir

Önemli uyarilar 
• Sigortalilik 76 yasi bitirilmesi ile sona erer 
• Sigorta policesi sizin talep ettiginiz sigorta korumasinin ispatidir. Dilekceniz degerlendirildikten sonra tarafiniza 

sigorta teyidi ve tedavi formülerleri gönderilecektir. 
• Sigortanin uzatilmasi mümkündür. Ikametin uzatilmasi halinde evvelce tesbit edilen sigorta süresi, sadece 

sayet uzatma dilekcesi eski mukavelenin süresi bitmeden önce sigortaya veya sigorta ajanina gönderilmisse 
uzatilabilir. Bu durumda sigorta korumasi sadece uzatmadan sonra meydana gelen olaylar icindir. 

• Uzatmalarda ilk süre ile son secilen süre arasindaki fark ödenir.

Neler sigorta edilemez 
Asagidakiler icin sigortaci hizmet vermez

• Sigorta baslangicinda mevcut olan ve/ veya bilinen hastalik ve sikayetler ve onlarin etkileri 
• Sigorta baslamadan 6 ay önce tedavi edilmis olan hastalik ve kazalardan meydana gelen sorunlar 

Bu sartlara hukuken baglayici ilave sadece bu tarifenin Almanca müshasidir.

Care Economy tarifesi için prim tablosu 
Sağlık sigortası için bir defalik prim 

sigortalilik süresi ... güne kadar 64 yasa kadar 65-74 yas arasi
90 € 1,03 / gün € 2,80 / gün
91 - 180 € 1,25 / gün € 3,50 / gün
181 - 365 € 1,80 / gün € 4,70 / gün
366 - 730 € 2,20 / gün € 7,50 / gün
Kişi başi minimum prim ve süre: 10,30 € 
 
Aylık ödeme sadece sağlık sigortasında 180 günden itibaren ve para çekme müsadesi ite mümkün.
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Aylik prim
sigortalilik süresi ... güne kadar 64 yasa kadar 65-74 yas arasi

180 - 365 € 46,00 / ay € 120,.00 / ay
366 - 730 € 70,00 / ay € 230,.00 / ay
Sigorta süresi -bütün uzatmalarla birlikte- en fazla iki senedir. Uzatmalarda ilk süre ile son secilen süre arasindaki fark 
ödenir. Ara süreler birlestirilemez. Bu durumda lütfen bir sonraki sigorta süresini seciniz.

Kaza sonucu tedavi masraflari saglik sigortasinin kapsamin içinde. Daimi maluliyetler ferdi kaza sigortasi ile korunabilir. 
Bunun için size ferdi kaza sigortasi tavsiye ediyoruz:

Ayrıca sağlık sigortasının yanında aşağıdaki kapsam ile kaza sigortası veya mesuliyet/ kaza sigorta paketleri 
öneriyoruz:

Özel mesuliyet sigortası Tip S Tip M Tip XL
Kişisel ve eşya hasarları € 1 Mio. € 2 Mio. € 2.5 Mio. 
Sınırdışı etme ile ilgili hasarlar € 1,000 € 2,000 € 3,000
Kiralık ve taşınmayan eşyanın sigortası, muafiyet %10, 
en az 250 € hasar başına € 10,000 € 25,000 € 50,000

Özel bir evin veya dairenin anahtarın kayıbı, 
muafiyet %10, en az 100 € hasar başına - - € 1,000

Hasar başına muafiyet € 250 € 0 € 0
 

Ferdi kaza sigortası Tip S Tip M Tip XL
Toplam maluliyet - € 30,000 € 40,000
Maluliyetin azami miktarı, %350 progresyon derecesinde - € 105,000 € 140,000
Kaza halinde ölüm/ vefat - € 15,000 € 25,000
Kaza sonucu kurtarma masrafları - € 7,500 € 10,000
Kaza ile ilgili kosmetik tedavi/ ameliyat - € 2,500 € 5,000
Aylik prim* € 2 € 4 € 7.50
Asgari prim € 10 € 12 € 15
* Prim bir defalık olarak tüm süre için ödenmesi gerekiyor. Sigortanın koruması sadece tüm prim ödendimi gecerli.
Sigorta ürünün tam hizmet kapsamını öğrenmek için Ferdi kaza ve mesuliyet sigortasinin sartlari. 
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