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W niniejszej broszurze informacyjnej zaprezentowano najistotniejsze 
świadczenia i ograniczenia zagranicznego ubezpieczenia zdrowotnego 
EXPAT GERMANY. Pełne informacje dostępne są w warunkach ubezpie-
czeniowych, część I i II.
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EXPAT GERMANY
• Ochrona ubezpieczeniowa dla osób prywatnych i osób fizycznych zgłoszonych przez osoby 

prawne
• Ważność na czas tymczasowego pobytu w Niemczech, w obrębie Unii Europejskiej oraz kra-

jach grupy Schengen
• Maksymalny wiek ubezpieczonego to 66 lat
• Maksymalny okres ubezpieczenia to 5 lat
• Możliwość zakończenia ubezpieczenia wraz z upływem kolejnego miesiąca, następującego po 

wypowiedzeniu

Oferujemy Państwu produkty, dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Z tego względu 
otrzymujecie Państwo oprócz pakietu podstawowego EXPAT GERMANY BASIS moduł dodatko-
wy EXPAT GERMANY PLUS.

EXPAT GERMANY BASIS

• 75 Euro dla Niemiec 

EXPAT GERMANY PLUS

• 115 Euro dla Niemiec

Kwota miesięczna

Dodatkowo oprócz indywidualnych świadczeń umownych otrzymujecie Państwo następujące świad-
czenia:

• możliwość ochrony ubezpieczeniowej w kraju rodzimym
• świadczenia assistance (np. dostępność numeru awaryjnego, obsługiwanego w wielu językach 

przez 24 godziny na dobę)
• ubezpieczenie od kosztów związanych z ochroną prawną pacjentów na całym świecie

EXPAT GERMANY BASIS

 � leczenie ambulatoryjne: 100%
 � leczenie stacjonarne: 100%
 � leki, środki opatrunkowe i lecznicze: 100%
 � leczenie stomatologiczne: 100%
 � transport chorego: 100%
 � transport powrotny do wysokości 250.000 
Euro dla każdego przypadku ubezpieczenia
 � transport w razie śmierci do wysokości 
10.000 Euro
 � medyczne leczenie uzupełniające

EXPAT GERMANY PLUS

 � protezy zębowe: 60%
 � środki pomocnicze w prostej wersji i koszty 
ich naprawy: do 80%, do 1.000 Euro na 
każdy rok ubezpieczenia
 � ambulatoryjne badania profilaktyczne w 
zakresie wczesnego rozpoznawania chorób 
nowotworowych: 100%
 � okulary korekcyjne: 50 Euro na każdy rok 
ubezpieczenia

Podsumowanie świadczeń
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EXPAT GERMANY
Świadczenia nieobjęte ochroną ubezpieczeniową

• Świadczenia w razie chorób i dolegliwości, które wystąpiły przed początkiem ochrony ubezpie-
czeniowej lub istnieją nadal lub które wystąpiły w trakcie uzgodnionego okresu oczekiwania

• Leczenie uwarunkowane niedołęstwem, koniecznością opieki lub nadzorem nad pacjentem
• Leczenie dotyczące sterylizacji i sztucznego zapłodnienia oraz wszystkie przynależące do tych 

procedur badania profilaktyczne
• Leczenie zaburzeń i chorób umysłowych oraz psychicznych, psychoterapia, leczenie psycho-

somatyczne takie jak przykładowo hipnoza i trening autogenny oraz próby samobójcze i ich 
skutki

• Środki uodparniające
• Świadczenia powiązane z ciążą i porodem
• Środki odwykowe wraz z kuracjami odwykowymi oraz leczenie syndromu uzależnienia i jego 

skutków


