
Care College 
Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için sağlık sigortası 

Care College yurtdisi yolculuk saglik sigortasinda kimler sigortali olabilir?  

incoming: 
"Care College Basic/Comfort/Premium" yurt dışı sigortasında Almanyada veya Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerinde 
eğitim ve mesleki gelişim amacıyla ikamet eden yabancılar sigortalanabilir. 

outgoing: 
"Care College Basic/Comfort/Premium" yurt dışı sigortasında NAFTA ülkeleri (ABD, Kanada ve Meksika) hariç dünyanın 
her yerinde eğitim ve mesleki gelişim amacıyla ikamet eden Alman* ve Avusturya vatandaşları, sigortalanabilir.. 

İki durumdada sigorta en fazla 35 yaşına kadar yaptırılabilir. 

*En az iki yildan bu yana sürekli Federal Almanya Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve yurtdisinda geçici olarak bulunan 
kisiler, milliyetlerinden bagimsiz olarak Alman sayilmaktadir. 
**En az iki yildan bu yana sürekli Avusturya Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve yurtdisinda geçici olarak bulunan kisiler, 
milliyetlerinden bagimsiz olarak Avusturya sayilmaktadir. 

Hangi süreler mümkündür? 
• "Care College Basic/Comfort/Premium" yurtdisi sigortasindaki minimum sigorta süresi 1 aydir. Maksimum 

sigorta 
• süresi, bütün uzatmalar dahil olmak üzere 5 yildir. 

Sigorta sözlesmesi otomatik olarak uzar mi? 
• Sigorta sözlesmesi kararlastirilan zamanda sona ermektedir. 
• Otomatik bir uzatma süresi gerçeklesmemektedir. 

Bir uzatma sirasinda nelere dikkat edilmelidir? 
• Uzatma basvurulari, önceden talep edilen sigorta süresinin bitmesinden önce verilmelidir. 
• Uzatma basvurulari yazili olarak yapilmalidir. Bununla ilgili bir formu burada bulabilirsiniz. 
• Uzatma basvurulari formsuz olarak E-posta, faks veya posta yoluyla yapilabilir. Sigorta basvurunuzun 

islenebilmesi için sigorta numaraniza, sigortalanan kisinin ismine ve yeni sigorta bitis zamanina ihtiyacimiz 
bulunmaktadir. 

• Sigorta uzatmalarinda, sigorta korumasi, sadece sigorta uzatmasi basvurusu yapildiktan sonra yeni ortaya çikan
sigorta durumlari ve sikayetler için geçerlidir. 

Zamanindan önce iptal nasil ve hangi durumlarda mümkündür? 
• Zamanindan önce yapilacak bir iptal için sadece yazili olarak (E-posta, faks, posta yolu) basvuruda bulunulabilir.

Iptal basvurusu A formsuz olarak da verilebilir. Iptalin isleme konulabilmesi için su bilgilere ihtiyacimiz 
bulunmaktadir: Sigorta numarasi, sigortali kisinin ismi, baslangiçtaki sigorta bitisi, istenilen iptal tarihi, iptal 
nedeni ve gerekiyorsa yurtdisina çikis ispati 

• A Fazladan ödenmis sigorta primlerinin geri ödemesi, 5,– EUR islem harç düsüldükten sonra mümkündür. 
• Zamanindan önce iptal asagidaki durumlarda mümkündür: 

1. Yurtdisi ikameti zamanindan önce bitirildiginde. 
2. Dil kursuna veya projeye katilim bittiginde ve sartlar ortadan kalktiginda. 
3. Bir üniversite egitimine basladiginizda ve yasal sigorta yükümlülügüne tabi oldugunuzda. 
4. Eger ülkeye giris vizesi geçerli sayilmazsa veya ülkeye giris diger nedenlerden dolayi gerçeklesmezse, sigorta 

baslangicindan önce basvurunun yazili iptali mümkündür. 

CC-FAQ-CCAG-20170101



Care College 
Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için sağlık sigortası 

Online-Islemde sigorta onayimi nasil elde edecegim?  
Online dilekçeyi doğru bir şekilde doldurup ve gönderdikten sonra kontrol edilip uygun görülürse, bildirdiğiniz email 
adresine teyid e-maili gönderilecektir. Bu e-mail PDF olarak aşağıdaki dokümanları kapsıyor. Bu evrakları basıp 
kullanabilirsiniz: 

• Sigorta Poliçesi 
• Tedavi belgeleri 
• Kişinin sigorta edilebilirliği hakkında soru formu 
• Sigorta şartları 

Ayrıca iki iş günü içerisinde posta ile sigorta teyidinizi, sigorta kartınızı ve poliçenizi alacaksınız ve eğer ödemeyi banka 
havalesi ile yapmaya karar verdiyseniz, faturanızı da mektup ile göndereceğiz. Eğer dilekçe ile ilgili bir sorun varsa iki iş 
günü içerisinde sizin ile yazılı olarak temasa geçeceğiz. 

Primlerin hesaptan düsülmesi yerine aylik olarak havale edilmesi mümkün müdür? 
Sigorta poliçesi numaranizi vermek suretiyle primin tamamini alttaki hesap baglantisina havale edebilir, bir borç kaydi 
yoluyla tahsilat talimati verebilir veya herhangi bir bankada veya Postbank’ta bir nakit ödeme gerçeklestirebilirsiniz. 
Lütfen bizzat yaptiginiz havalelerde veya nakit ödemelerde mutlaka eksiksiz sigorta poliçesinin bildirilmesine dikkat 
ediniz. 

En basiti ve güvenlisi, bir borç kaydi yoluyla tahsilat talimatinin verilmesidir. Maalesef bu sadece Alman mevduat 
hesaplari üzerinden mümkündür. Lütfen borç kaydi yoluyla tahsilat talimatinin verilmesi sirasinda, hesabinizda daima 
yeterli karsiliginin bulunmasina dikkat ediniz. 
Sayet henüz bir hesap açmadiysaniz, kullanim amaciyla birlikte sigorta numaranizi vermek suretiyle, herhangi bir 
bankada veya Postbank’ta bir nakit ödeme de gerçeklestirebilirsiniz. 

Banka baglantisi: Hypovereinsbank AG 
IBAN: DE05200300000000128751 
Swift - Code (BIC): HYVEDEMM300 

Hastanede kalinmasi ve uzman doktorlarda tedavi sigorta kapsaminda midir? 
Prensip olarak tibbi açidan gerekli görülen ve sigorta zamanindan önce (Önceden hastalik) ortaya çikmamis, her türlü 
tedavi bakimi sigortalanmistir. Yurtdisi sigortasi, uzman doktorlarin (Örnegin: ortopedist, jinekolog) tibbi tedavisini ve 
bashekim tedavisi hariç genel bakim sinifinda yatarak tedaviyi kapsamaktadir. Detayli bir hizmet tanimlamasini 
açiklamalarda ve genel sigorta kosullarinda bulabilirsiniz. 

Yurtdişında başladığım eğitimime devam edemiyorum; sigorta haklarım devam eder mi? 
Care College Comfort ve Care College Premium tarifelerinde ödenmiş fakat yararlanılamamış eğitim masrafları paçal 
olarak hastalık günlük parası şeklinde karşılanır (gelir kaybı tazminatı) 

Sigortalanmış gelir kaybı tazminatı hakkım ne zaman vardır? 
Sigortalanmış gelir kaybı tazminatı hakkı, 14 günlük yatılı tedaviyi ve devamındaki iş göremezlik halinin toplamda en az 
(aralıksız) 90 gün sürdüğü ağır hastalık/ ağır kaza durumlarında doğar. 

Please note that the Turkish translation is for convenience only. The legally binding version is the German one.  
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