Welcome
Complete
Complete plus
Extra

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Bảo hiểm nghĩa là hiểu biết.

Bạn là người nước ngoài có dự định cư trú
ngắn hạn hay dài hạn tại Slovakia?

Các lợi ích của bảo hiểm Welcome COMPLETE

Bạn muốn được chăm sóc y tế mở rộng?

• bảo hiểm chi phí điều trị trong trường hợp có các vấn đề
sức khỏe cấp tính không chỉ ở nước Cộng hòa Slovakia, mà
còn ở cả các nước trong khối hiệp ước Schengen.

Hãy chọn bảo hiểm Welcome COMPLETE hoặc EXTRA!

• có thể bảo hiểm toàn diện các chi phí điều trị trên lãnh thổ
Cộng hòa Slovakia

Bảo hiểm Welcome COMPLETE cung cấp cho người mang quốc
tịch nước ngoài bảo hiểm thương mại cá nhân cho các chi phí điều
trị trong phạm vi:
» chăm sóc y tế khẩn cấp (cấp tính) trên lãnh thổ toàn bộ khối hiệp
ước Schengen,
» chăm sóc y tế cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế công cộng
trên lãnh thổ nước Cộng hòa Slovakia.
Trong khuôn khổ bảo hiểm EXTRA, bảo hiểm Welcome cũng cung
cấp khả năng bảo hiểm chi phí khám chữa bệnh trong thời gian
mang thai đối với phụ nữ, bao gồm cả khi sinh đẻ và chăm sóc sau
sinh cho mẹ và trẻ sơ sinh.

• có thể tham gia bảo hiểm ngay cả khi tình trạng sức khỏe
của khách hàng không được tốt (đang mang bệnh) (gói
COMPLETE PLUS)
• phụ nữ đang mang thai cũng có thể ký hợp đồng bảo hiểm
(gói EXTRA)
• ngoài chăm sóc y tế toàn diện, bảo hiểm còn bao gồm cả
chủng ngừa
• được nhận Giấy chứng nhận có bảo hiểm y tế cho mục
đích cư trú trên lãnh thổ Slovakia
• dễ dàng tiếp cận với mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ
chăm sóc y tế

Hãy ký hợp đồng bảo hiểm COMPLETE
với thời hạn 12 tháng để được giảm giá 5%.

• có thể sử dụng dịch vụ trợ giúp chất lượng cao và tư vấn
khi giải quyết các sự kiện bảo hiểm

Bảo hiểm nghĩa là hiểu biết.

Bảo hiểm chi trả các chi phí để:
• khám cấp tính và khẩn cấp cần thiết để chuẩn đoán và đưa
ra phương án điều trị,
• điều trị ngoại trú và nội trú các vấn đề sức khỏe cấp tính và
khẩn cấp,
• chăm sóc y tế cơ bản trong trường hợp chấn thương hoặc
những bệnh không nguy hiểm đến sức khỏe khách hàng,
• trả tiền mua thuốc theo đơn bác sĩ trong khuôn khổ điều
trị này,
• khám theo dõi định kỳ cần thiết để điều trị các bệnh mãn
tính hoặc tái phát của khách hàng,
• chăm sóc dự phòng (vd: chi phí để khám nha khoa định
kỳ),
• khám chữa khi răng đau cấp tính hoặc do chấn thương,
• vận chuyển người được bảo hiểm bằng xe cứu thương
hoặc bằng dịch vụ cấp cứu hàng không nhằm mục đích bảo
vệ sức khỏe và tính mạng,
• trả các chi phí trong thời gian mang thai, sinh đẻ và chăm
sóc sau sinh cho mẹ và trẻ sơ sinh trong gói EXTRA,
• hồi hương hài cốt của người được bảo hiểm về lãnh thổ
nước Cộng hòa Slovakia,
• hỏa táng hài cốt trên lãnh thổ nước Cộng hòa Slovakia.

Giới hạn đền bù bảo hiểm:

Gói bảo hiểm /
Giới hạn đền bù bảo hiểm cho một
người bảo hiểm
và một năm bảo hiểm

COMPLETE

COMPLETE PLUS

EXTRA

Chăm sóc y tế cơ bản
và khẩn cấp

80.000 EURO

80.000 EURO

80.000 EURO*

Chuyên chở y tế

80.000 EURO

80.000 EURO

80.000 EURO*

Thuốc theo đơn

có

có

có

Thuốc không theo đơn

không

không

không

Khám nha khoa
do chấn thương

300 EURO

300 EURO

300 EURO*

Khám nha khoa
định kỳ

100 EURO***

100 EURO***

100 EURO***

Chăm sóc y tế dự phòng

có

có

có

Khám điều trị theo dõi định kỳ

có

có

có

Mang thai và sinh đẻ

không

không

15.000 EURO

Chăm sóc trẻ sơ sinh

không

không

5.000 EURO**

Chủng ngừa cho trẻ****

Infarix HEXA****
(3 liều)

Infarix HEXA****
(3 liều)

không

Dịch vụ hỗ trợ

có

có

có

Chi phí hồi hương

10.000 EURO

10.000 EURO

10.000 EURO*

Chi phí hỏa táng

5.000 EURO

5.000 EURO

5.000 EURO*

*giới hạn cho một cá nhân / một lần mang thai
**giới hạn cho một trẻ được sinh ra và một lần mang thai
***chỉ được cung cấp trong trường hợp chưa chi trả hết 300 EURO cho khám nha khoa sau chấn thương
****hoàn trả chi phí để chủng ngừa các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bệnh do vi khuẩn haemophilus influenzae gây ra và bại liệt
cho trẻ nếu các chủng ngừa này được bắt đầu trong năm tuổi đầu tiên của trẻ và thời hạn bảo hiểm cho trẻ được thoả thuận ít nhất 12 tháng.

Bằng việc mua bảo hiểm Welcome COMPLETE
hoặc EXTRA bạn
1. được nhận giấy chứng nhận có bảo hiểm y tế cho
mục đích cư trú trên lãnh thổ Slovakia,
2. được tiếp cận mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ
chăm sóc y tế,
3. có thể được hoàn trả chi phí đã chi trả để bảo vệ sức
khỏe của mình (điều trị dự phòng theo qui định của
pháp luật),
4. có thể được hoàn trả chi phí chủng ngừa cho trẻ,
5. có thể sử dụng dịch vụ trợ giúp và tư vấn khi giải
quyết những tình huống không mong đợi.

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn!

2017_03_31

Chúng tôi biết rằng, mỗi chúng ta cần có một đối tác mạnh và bền
vững để có liên hệ trong trường hợp cần thiết.
Trong công ty Bảo hiểm ERGO chúng tôi biết điều đó, và do vậy
chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi.
Bạn cần tư vấn hay báo sự kiện bảo hiểm?
Hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất vui được giúp đỡ bạn.

ERGO Tel.: 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
Để biết thông tin cụ thể hơn về sản phẩm, xin bạn hãy đọc các điều
kiện bảo hiểm liên quan.

