Welcome
Complete
Complete plus
Extra

Zdravotné poistenie
pre cudzincov

Ste cudzinec na Slovensku
a plánujete krátkodobý alebo
dlhodobý pobyt?

Máte záujem o rozšírenú zdravotnú
starostlivosť?
Dojednajte si poistenie Welcome COMPLETE alebo EXTRA!

Poistenie Welcome COMPLETE poskytuje cudzím štátnym
občanom komerčné individuálne poistenie liečebných
nákladov v rozsahu:

Výhody poistenia Welcome COMPLETE

• poistenie liečebných nákladov v prípade akútnych
zdravotných problémov nielen v Slovenskej republike,
ale aj v krajinách Schengenského priestoru
• možnosť komplexného poistenia liečebných nákladov na
území Slovenskej republiky
• možnosť poistiť sa aj v prípade zhoršeného zdravotného
stavu klienta (balík COMPLETE PLUS)
• poistenie je možné uzavrieť aj pre tehotné ženy
(balík EXTRA)

» akútnej zdravotnej starostlivosti na území celého
Schengenského priestoru,

• poistenie zahŕňa okrem komplexnej zdravotnej starostlivosti
aj vakcináciu

» štandardnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu
verejného zdravotného poistenia na území
Slovenskej republiky.

• získanie Potvrdenia o zdravotnom poistení pre účely
povolenia pobytu na území Slovenska

Poistenie Welcome zároveň ponúka v rámci poistenia
EXTRA možnosť poistenia nákladov počas tehotenstva ženy
vrátane pôrodu a popôrodnej starostlivosti o matku
i novorodenca.

• možnosť využitia kvalitných asistenčných služieb
a poradenstva pri riešení poistných udalostí

Uzavrite si poistenie COMPLETE
na dobu 12 mesiacov
a získajte zľavu 5%.

• uľahčenie prístupu k sieti poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti

Z poistenia sú hradené náklady na:

• akútne a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie
diagnózy a liečebného postupu,

• ambulantnú a nemocničnú liečbu akútnych a neodkladných
zdravotných problémov,

• štandardnú zdravotnú starostlivosť v prípade úrazu alebo
choroby neohrozujúcej zdravie klienta,

• lieky predpísané lekárom v rámci tejto liečby,
• dispenzárnu starostlivosť nevyhnutnú na liečbu chronickej
alebo opakovanej choroby klienta,

• na prevenciu (napr. náklady na preventívne stomatologické
vyšetrenie),

• ošetrenie pri akútnych bolestivých stavoch zubov alebo
po úraze,

• prepravu poisteného sanitkou alebo leteckou záchrannou
službou v záujme záchrany zdravia a života,

• náklady na tehotenstvo, pôrod a popôrodnú starostlivosť
o matku a novorodenca v balíku EXTRA,

• repatriáciu telesných pozostatkov poisteného na územie
Slovenskej republiky,

• kremáciu telesných pozostatkov na území Slovenskej republiky.

Limity poistného plnenia:

Balík poistenia /
Limit poistného plnenia
na poisteného a poistný rok

COMPLETE

COMPLETE PLUS

EXTRA

Neodkladná a štandardná zdravotná starostlivosť

80.000 EUR

80.000 EUR

80.000 EUR*

Preprava

80.000 EUR

80.000 EUR

80.000 EUR*

Lieky na predpis

áno

áno

áno

Lieky bez predpisu

nie

nie

nie

Stomatologické ošetrenie
po úraze

300 EUR

300 EUR

300 EUR*

Preventívne stomatologické
ošetrenie

100 EUR***

100 EUR***

100 EUR***

Preventívna zdravotná
starostlivosť

áno

áno

áno

Dispenzárna zdravotná
starostlivosť

áno

áno

áno

Tehotenstvo a pôrod

nie

nie

15.000 EUR

Starostlivosť o novorodenca

nie

nie

5.000 EUR**

Vakcinácia dieťaťa****

Infarix HEXA****
(3 dávky)

Infarix HEXA****
(3 dávky)

nie

Asistenčné služby

áno

áno

áno

Náklady na repatriáciu

10.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR*

Náklady na kremáciu

5.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR*

*limit na jednu osobu / jedno tehotenstvo
**limit na jedno narodené dieťa a jedno tehotenstvo
***poskytnuté iba v prípade, ak nie je vyčerpaná suma 300 EUR pri stomatologickom ošetrení po úraze
****preplatenie nákladov na očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hepatitíde B, haemophilus influenzae a detskej
obrne v prípade, ak takéto očkovanie bolo započaté v priebehu prvého roku života dieťaťa a poistenie pre dieťa bolo dohodnuté
na minimálnu poistnú dobu 12 mesiacov

Prostredníctvom poistenia Welcome
COMPLETE alebo EXTRA získate:
1. potvrdenie o zdravotnom poistení pre účely
pobytu na území Slovenska,

2. prístup k sieti poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti,

3. možnosť preplatenia nákladov na ochranu
svojho zdravia (prevencia v zmysle zákona),

4. možnosť preplatenia nákladov na vakcináciu
dieťaťa,

5. možnosť využitia asistenčnej služby
a poradenstva pri riešení nečakaných situácií.

Sme tu vždy pre vás!

Uvedomujeme si, že každý z nás potrebuje stabilného
a silného partnera, na ktorého sa môže v prípade potreby
obrátiť.
My v ERGO Poisťovni to vieme, a preto Vám ponúkame naše
služby. Potrebujete poradiť alebo nahlásiť poistnú udalosť?
Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.
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Váš osobný poradca:

ERGO Linka: 0850 777 777
ERGO Poisťovňa, a. s.
Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: info@ergo.sk

www.ergo.sk
Pre bližšie informácie o produkte si prosím prečítajte príslušné poistné podmienky.

