Welcome
Complete
Complete plus
Extra

Здравствено осигурање
за странце
Осигурати значи разумевати.

Да ли сте странац и планирате
краткорочни или дугорочни
боравак у Словачкој?
Да ли имате интерес за проширену
здравствену заштиту?
Закључите осигурање Welcome COMPLETE
(Велцоме ЦОМПЛЕТЕ) или EXTRA (ЕКСТРА)!
Осигурање Welcome COMPLETE иностраним
држављанима пружа комерцијално индивидуално
осигурање трошкова лечења у опсегу:

» акутне здравствене заштите на територији
читавог Шенгенског простора,
» стандардне здравствене заштите у о псегу јавног
здравственог осигурања на територији Републике
Словачке.
У оквиру осигурања EXTRA (ЕКСТРА),осигурање Welcome истовремено нуди могућност осигурања трошкова за
време трудноће жене укључујући порођај и здравствену
заштиту после порођаја за мајку и новорођенче.

Закључите осигурање COMPLETE
(ЦОМПЛЕТЕ) за време од 12 месеци и
добијте попуст од 5%.

Предности осигурања Welcome
COMPLETE (Велцоме ЦОМПЛЕТЕ)

• осигурање трошкова лечења у случају акутних
здравствених проблема не свега у Републици
Словачкој, већ и у земљама Шенгенског простора
• могућност комплетног осигурања трошкова лечења на
територији Републике Словачке
• могућност закључења осигурања и у случају
погоршаног здравственог стања клијента
(пакет COMPLETE PLUS / ЦОМПЛЕТЕ ПЛУС)
• постоји могућност осигурања и за труднице
(пакет EXTRA / ЕКСТРА)
• поред комплетне здравствене заштите, осигурање
обухваћа и вакцинацију
• добијање Потврде о здравственом осигурању у сврху
дозволе боравка на територији Републике Словачке
• олакшање приступа мрежи давалаца здравствене
заштите
• могућност коришћења квалитетних асистентских
услуга и саветовања при решавању осигураних
догађаја

Осигурати значи разумевати.

Из осигурања се плаћају трошкови
за:
• акутни и неодложни преглед потребан за
утврђивање дијагнозе и поступка лечења,

• амбулантно и болничко лечење акутних и
неодложних здравствених проблема,
• стандардну здравствену заштиту у случају
повреде или болести која не угрожава
здравље клијента,
• лекови прописани од стране лекара у оквири
тог лечења,
• диспанзерну заштиту потребну за лечење
хроничне или понављане болести клијента,
• за превенцију (нпр. трошкови за превентивни
стоматолошки преглед),
• третман код акутних болних стања зуба или
након повреде,
• превоз осигураног санитетским возилом или
авио-амбулантом у интересу заштите здравља
и живота,
• трошкови у трудноћи, порођаја и здравствене
заштите после порођаја за мајку и
новорођенче у пакету EXTRA / ЕКСТРА,
• репатријацију телесних остатака осигураног
на територију Републике Словачке,
• кремацију телесних остатака на територији
Републике Словачке.

Осигурати значи разумевати.

Посредством осигурања Welcome
COMPLETE / Велцоме ЦОМПЛЕТЕ
или EXTRA / ЕКСТРА ћете добити:
1. потврду о здравственом осигурању у циљу
дозволе боравка на територији Републике
Словачке,
2. приступ мрежи давалаца здравствене
заштите,
3. могућност рефундације трошкова за
заштиту свог здравља (превенција у складу
са Законом),
4. могућност рефундације трошкова за
вакцијацију детета,
5. могућност коришћења асистентске услуге
и саветовања при решавању непредвиђених
ситуација.

Осигурати значи разумевати.

Лимити плаћања осигурања:

Пакет осигурања /
Лимит плаћања осигурања
по осигуранику и години
осигурања

COMPLETE/
ЦОМПЛЕТЕ

COMPLETE PLUS/
ЦОМПЛЕТЕ
ПЛУС

EXTRA/ ЕКСТРА

Неодложна и стандардна
здравствена заштита

80.000 EУР

80.000 EУР

80.000 EУР*

Превоз

80.000 EУР

80.000 EУР

80.000 EУР*

Лекови на рецепт

да

да

да

Лекови без рецепта

не

не

не

Стоматолошки третман након
повреде

300 EУР

300 EУР

300 EУР*

Превентивни стоматолошки
третман

100 EУР***

100 EУР***

100 EУР***

Превентивна здравствена
заштита

да

да

да

Диспанзерна здравствена
заштита

да

да

да

Трудноћа и порођај

нe

нe

15.000 ЕУР

Нега новорођенчета

не

не

5.000 ЕУР**

Вакцинација детета****

Infarix HEXA****
(3 дозе)

Infarix HEXA****
(3 дозе)

не

Асистентске услуге

да

да

да

Трошкови репатријације

10.000 EУР

10.000 EУР

10.000 EУР*

Трошкови кремације

5.000 EУР

5.000 EУР

5.000 EУР*

* лимит по једном лицу / једна трудноћа
** лимит за једно рођено дете и једну трудноћу
*** даје се само ако није искоришћен износ од 300 EУР код
стоматолошког третмана након повреде

**** рефундација трошкова за цепљење деце
против дифтерије, тетануса, великог кашља,
хепатитиса Б, хемофилус инфлуензе (haemophilus influenzae) и дечје парализе, ако
је таква вакцинација започета у току прве
године живота детета, и осигурање за дете је
договорено за минимално време осигурања
од 12 месеци

Ми смо увек овде за вас!

2017_05_31

Свесни смо да је сваком од нас потребан стабилан и јак
партнер, којем у случају потребе можемо да се обратимо.
Ми, у Осигурању ERGO, све то знамо и зато вам нудимо
наше услуге.
Да ли вам је потребно да се саветујете или да пријавите
осигурани догађај?
Обратите нам се. Радо ћемо да вам помогнемо.

ERGO телефон: 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
За детаљније податке о производу, молимо, прочитајте припадајуће услове осигурања.

