Care Expatriate
długoterminowe ubezpieczenie na wypadek choroby dla obywateli
UE przebywających za granicą na całym świecie i obcokrajowców
na terytorium UE

Krąg osób
podlegających ubezpieczeniu

Osoby z miejscem zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii
Europejskiej, państwach członkowskich układu Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinie, które
przebywają za granicą na całym świecie.
Osoby z miejscem zamieszkania za granicą na całym świecie przy pobycie w Republice
Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich układu
Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinie.
Osoby z miejscem zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii
Europejskiej, państwach członkowskich układu Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinie, przy
pobycie za granicą w wyżej wymienionych krajach.

Zakres obowiązywania

Ubezpieczyciel

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje leczenie za granicą na całym świecie. Jako zagranica
rozumiane są wszystkie kraje na całym świecie, - za wyjątkiem terytoriów państw, których
obywatelstwo osoba ubezpieczona posiada oraz/lub terytorium państwa, w którym ma
miejsce stałego zamieszkania przed rozpoczęciem podróży.
HanseMerkur Versicherungsgruppe, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg

Najwyższy wiek przystąpienia do
ubezpieczenia/ wiek końcowy

Umowa musi rozpocząć się przed ukończeniem 75 roku życia (75 urodziny). Umowa kończy
się najpóźniej wraz z ukończeniem 80 roku życia (80 urodziny).

Czas trwania ubezpieczenia

Minimalny okres ubezpieczeniowy wynosi 6 miesięcy. Najdłuższy okres ubezpieczenia dla
pobytu w Republice Federalnej Niemiec wynosi 5 lat. Ponadto w przypadku umowy z
zakresem obowiązywania poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec do ukończenia 75
roku życia można dowolnie często zgłaszać wniosek o przedłużenie ubezpieczenia o
maksymalnie 5 kolejnych lat.

Gwarancja zawarcia umowy
przedłużającej

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej na 5 lat w taryfach Comfort lub Premium z
zakresem obowiązywania poza terytorium Niemiec występuje jednorazowa gwarancja
zawarcia umowy przedłużającej na maksymalnie 5 kolejnych lat.
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Care Expatriate - Przegląd ważnych świadczeń*
Świadczenia Care Expatriate
Konieczne z punktu widzenia medycyny
leczenie ambulatoryjne do 100%
Leczenie stacjonarne w szpitalu w
powszechnej klasie opieki

Basic

Comfort

Premium

ü

ü

ü

ü

Przepisane przez lekarza środki
pomocnicze

ü na skutek wypadku ü do 500,– EUR/ urządzenia wspomagające

Środki lecznicze

ü do 250,– EUR
ü do 500,– EUR

Psychoterapia

do 500,– EUR

słuch i mowę jak również wózki inwalidzkie
do 1000,–

ü do 500,– EUR
ü do 1 000,– EUR (do 100,– EUR za sesję)

(do 100,– EUR
Uzasadniony z punktu widzenia
medycyny transport powrotny
Koszty przewozu zwłok/pogrzebu
Urlop w ojczyźnie
Odpowiedzialność późniejsza (do
przywrócenia możliwości transportowania)
do
Leczenie zębów włącznie z
corocznym badaniem kontrolnym
Spowodowana wypadkiem proteza
zębowa

ü
ü Pokój jedno- lub
dwuosobowy poza
terytorium RFN
ü 100% do 2 500,– EUR

ü do 1 500,– EUR
ü do 1500,– EUR (do 150,–
EUR za sesję)

ü

ü

ü

ü do 10 000,– EUR
ü do 30 dni

ü do 10 000,– EUR
ü do 45 dni

ü do 15 000,– EUR
ü do 90 dni

ü 1 miesiąc

ü 3 miesiące

ü nieograniczona

ü do 600,– EUR

ü

ü

ü 80 % do 1 000,–

ü 80 % do 2 000,– EUR

ü 100 % do 3 000,– EUR

ü 60 %
ü do 250,– EUR
ü do 100,– EUR

ü 80 %
ü do 500,– EUR
ü do 300,– EUR

ü 20,– EUR (do 20 dni)
ü
ü

ü 30,– EUR (do 30 dni)
ü
ü

EUR

Proteza zębowa włącznie z naprawami

–

Badania prewencyjne

–

Środki wspomagające wzrok

–

Zasiłek szpitalny

–

Prawo do przedłużenia ubezpieczenia

–

Gwarancja zawarcia umowy
–
przedłużającej
*Wyciąg z katalogu świadczeń. Dokładny zakres świadczeń podano w warunkach ubezpieczeniowych. Wszystkie ograniczenia odnoszą się do roku
ubezpieczeniowego.
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Tabela składek ubezpieczeniowych - Care Expatriate bez USA, Kanady i Meksyku (składki w EUR na miesiąc)
Taryfa

Basic

Comfort

Premium

Udział własny na rok (w EUR)
Wiek przystąpienia 0-12 lat
Wiek przystąpienia 13-40 lat

150,–

150,–

500,–

0,–

500,–

1000,–

61,–
53,–

99,–
78,–

77,–
60,–

182,–
172,–

142,–
134,–

111,–
104,–

Wiek przystąpienia 41-60 lat

68,–

99,–

77,–

244,–

191,–

149,–

Wiek przystąpienia 61-74 lat

234,–

307,–

236,–

411,–

320,–

250,–

Tabela składek ubezpieczeniowych - Care Expatriate z USA, Kanadą i Meksykiem (składki w EUR na miesiąc)
Taryfa
Udział własny na rok (w EUR)

Basic

Comfort

Premium

150,–

150,–

500,–

0,–

500,–

1000,–

Wiek przystąpienia 0-12 lat

140,–

223,–

173,–

410,–

319,–

249,–

Wiek przystąpienia 13-40 lat
Wiek przystąpienia 41-60 lat

120,–
153,–

176,–
223,–

136,–
173,–

386,–
549,–

301,–
429,–

235,–
335,–

Wiek przystąpienia 61-74 lat

584,–

766,–

590,–

1026,–

801,–

625,–

