
Care Travel 

 

Seyahat sağlık sigortası 
 
 
 
 

Uygun kişiler Care Travel: Almanya ve Avusturyada ançak bir sene süreyle ikamet edecek kişiler. Burada 
özel seyahatlerde, iş seyahatleride sigorta edilebilir. İstisnalar sadece profesyonel sporcular 
ve devamlı bakıma muhtaç kişilerdir. 

Care Travel NAFTA: Almanya ve Avusturyada ançak bir sene süreyle ikamet edecek kişiler. 
Burada özel seyahatlerde, iş seyahatleride sigorta edilebilir. İstisnalar sadece Au Pair’ler, lisan 
öğrenciler, profesyonel sporcular ve devamlı bakıma muhtaç kişilerdir. 

Geçerlilik alanı Care Travel/Care Travel NAFTA isimli Dış-Ülkeler-Sağlık-Sigortası tercihen NAFTA-Ülkelerli 
(ABD,Meksika,Kanada) veya NAFTA-Ülkelersiz olmak üzere bütün dünyada geçerlidir. 
Birleşik Almanya Cumhuriyeti sınırları içi ve de sigortalı kişinin daimi ikametgahının bulunduğu 
ülke sınırlarının içi ,burada bir istisna teşkil eder. 

Sigortalayan AXA Krankenversicherung AG • Colonia-Allee 10-20 • D-51067 Köln 

Sigorta süresi Care Travel’de bir günden 365 güne kadar sigorta yaptırabilirsiniz. Bu 365 günlük süre içinde 
uzatma istediğiniz zaman sigortanın onayı gerektiğinden, mukaveleyi başta bütün seyahat 
süresi için yapmanızı öneririz. 

 

Care Travel - Bir bakışta bütün hizmetler 

Sağlık sigortası 

• doktor ve mütehassıslarda ayakta tedavi ✔ 

• dokturun yazdığı ilaç, sargılar ve tedavi gerekleri ✔ 

• en yakın hastaneye nakil ✔ 

• istediğiniz hastanede yatarak tedavi  ✔ 

• ağrı dindirici diş tedavisi, basit dolgu ve takma diş tamiri ✔ 

• anavatana tıbbi bakımdan gerekli bir geri nakilin masrafları  ✔ 

• ölüm halinde memleketine nakil veya dış ülkede 10.000 EUR’ya kadar defin masraf ✔ 

• nakil edilmez ise nakil yapılana kadar olan masraflar ✔ 

• NAFTA ülkeleri hariç olan gecerlilik alanı için genel katılma payı öngörülmemektedir  ✔ 

• NAFTA ülkeleri dahil olan gecerlilik alanı için sigorta vakası başına 50,– EUR'luk bir genel katılma payı 
öngörmektedir  

50,– EUR 

• Dış seyahattin tedavisi için gerektiği hastalık veya kazalar hariç, önceden bilinen hastalıklar ve seyahat kesinleştikten 
sonra ortaya çıkan seyahat esnasında yapılması gereken tedaviler  

✔ 

• Kosten für ambulante oder stationäre psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlung durch Ärzte bis 
500,– EUR einmalig  

✔ 

 
 

Care Travel’in prim özeti 

Yaş Geçerlilik alanı Premium per person and day 

60 yaşına kadar NAFTA ülkeleri hariç 1,91 EUR / gün  

60 yaşına kadar NAFTA ülkeleri dahil 3,82 EUR / gün  

61 yaşından büyük NAFTA ülkeleri hariç 8,07 EUR / gün  

61 yaşından büyük NAFTA ülkeleri dahil 16,14 EUR / gün  

Kişi başi minimum prim ve süre: 8.50 EUR 
 
 

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


