
Care College
Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için 
sağlık sigortası.

Uygun kişiler Eğitim ve mesleki gelişim amacıyla Almanya, Avrupa Birliği (AB) ve Schengen ülkelerinde 
ikamet eden yabancılar sigortalanabilir.
NAFTA ülkeleri  (ABD, Kanada ve Meksika) hariç dünyanın her yerinde eğitim ve mesleki 
gelişim amacıyla ikamet eden Alman ve Avusturya vatandaşları, sigortalanabilir. Sigorta en fazla
35 yaşına kadar yaptırılabilir.

Geçerlilik alanı Sigorta sadece NAFTA devletleri hariç (ABD, Kanada, Meksika) Almanya veya Avrupa Birliği ve 
Schengen ülkelerinde veya yurtdışında bulunulan süreler için geçerlidir. Yurtdışı tüm dünya çapında 
ve sigortalının vatandaşlıgı oldugu ve/ veya seyahate başlamadan önceki sürekli ikametgahi olan 
ülkelerin anlamına geliyor.

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

Sigorta süresi Care College seyahat saglik sigortasinin geçerlilik süresi en az bir ay ve en fazla 5 yil, uzatmalar
dahil. 

Care College Basic/-Comfort/-Premium - Bir bakışta tüm hizmetler

Sağlık sigortası
Hizmetler Care College Basic Care College Comfort Care College Premium
Acil durum servisi, dünya çapında a a a

Hekimler tarafından verilen tüm ilaçlar ve hasta 
taşıması

a a a

Genel bakım sınıfında yataklı tedavi (çoklu yataklı 
oda) veya seçmeli hizmetler

a a a

Hamilelik muayeneleri ve tedavileri a50,– EUR katılma payı a25,– EUR katılma payı a

GOÄ/GOZ'ye göre iyileştirici tedavi masraflarının 
iadesi

a1,8 katına kadar a2,3 katına kadar a2,3 katına kadar

Bir kazadan sonra hekimler tarafından verilen 
yardımcı araçlar, bir takım

a(250,– EUR 'ya kadar) a(250,– EUR 'ya kadar) a%100

Tıbben anlamlı olan anavatana geri nakil masrafları 
a(10.000,– EUR 'ya

kadar)
a100% a%100

Ağrı dindirici diş tedavisi (birden fazla diş tedavi 
edilecekse iyileştirme ve masraf planının ibraz 
edilmesi)

a% 100 (250,– EUR ya
kadar), üzerinde % 50

a% 100 (500,– EUR 'ya
kadar), üzerinde % 50

a %100

Ölüm halinde cenaze nakil/defin masrafları
a

( 25.000,– EUR 'ya
kadar)

a
(25.000,– EUR 'ya kadar)

a
(25.000,–EUR 'ya kadar)

Sigorta vakası başına katılma payı a50,– EUR
a(sadece kadın

doktorlarında)
-

Sigorta sonrası sorumluluk a4 hafta a4 hafta a8 hafta
Diş protezi masrafları (2 sigorta yılında; bekleme 
süresi 8 ay)

-
a% 50 ile en fazla 500,–

EUR 'ya kadar
a% 70 ile en fazla 1.500,–

EUR' ya kadar
12 aylık süre içinde bir hasar meydana gelmese, 1,5 
aylık prim tutarı geri ödenir (comfort); 12 aylık süre 
içinde bir hasar meydana gelmese, iki aylık prim tutarı 
geri ödenir (Premium) 

- a1,5 aylık prim a2 aylık prim 

Agir hastaliklarda gelir kaybı tazminatı -
a1.500,– EUR/sigorta

sene basina 
a2.500,– EUR/sigorta

sene basina 
Dilekce vererek: 14 günden daha fazla hastenede 
kalması gereken hastaların yakınlarının ziyareti için 
nakil masrafı 

- a500,– EUR a1.250,– EUR

Gözlükler (100,– EUR‘ya kadar bekleme süresi 3 ay) - - a

Hastene yevmiyesi her sigorta senesi için azami 14 
gün olmak üzere yatılan her gün icin 100,– EUR dur 

- - a

Kazadan dolayı diş protezi (ile en fazla 2.500,– 
EUR'ya kadar)

- - a

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



Care College/Care College Comfort/Care College Premium’in prim özeti
Ürün açiklamasi Care College Basic Care College Comfort Care College Premium

Sigorta süresi 1 – 18 'ay 19. aydan itibaren 1 – 18 'ay 19. aydan itibaren 1 – 18 'ay 19. aydan itibaren

EUR / Ay 28,– 51,– 35,– 59,– 63,– 83,–

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