Sigurimi i Detyrueshëm
i Përkujdesjes Shëndetësore sipas
Ligjit të Sigurimit Shëndetësor KVG
Hapeni, ju lutem

Sigurimet shtesë sipas Ligjit të
Kontratave të Sigurimeve VVG
Shfletojeni, ju lutem

Sigurimet dhe
shpërblimet e CONCORDIA

Sigurimi i Detyrueshëm i Përkujdesjes
Shëndetësore (OKP)

DIVERSApremium

concordiaMed

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Trajtim ambulant –
Mjekësi universiteti

Trajtim prej mjekëve dhe personave të tjerë mjekësorë të akredituar
(si p.sh. kiropraktorë, mami)

Strehim në spital në rast të një ndërhyrjeje ambulante:
75 %, maksimalisht CHF 200/vit

Trajtim me shtrim në spital –
Qëndrim në spital

Repart i përgjithshëm në një spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Metoda alternative të shërimit –
Mjekësi komplementare

Mjekësi antroposofike, homeopati, terapi bimore, akupunkturë dhe terapi me barna të
mjekësisë tradicionale kineze tek mjekët me arsimim përkatës shtesë

DIVERSAplus
Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Amësi, familje

CHF 150 për kurs përgatitor për lindje; 3 seanca këshillim për gjidhënie
tek mamitë ose infermieret; mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore në rast lindjeje në
shtëpi ose në rast lindjeje ambulante

Strehim i një të afërmi bashkë me të sëmurin: CHF 100/natë,
maksimalisht 10 net. Dhomë familjare në rast lindjeje: CHF 100/natë,
maksimalisht 5 net (afat pritjeje 1 vit).
Kujdesje për fëmijën e sëmurur ose të aksidentuar1:
CHF 50/orë, maksimalisht CHF 600/vit.

Barna

Barna të urdhëruara nga mjeku, që shpërblehen ligjërisht nga sigurimi

Kur merren barna jashtë mbulimit bazë (nëse të regjistruara
nga Swissmedic): 75 %

Kur merren barna jashtë mbulimit bazë (nëse të regjistruara
nga Swissmedic): 75 %

Të gjitha vaksinat e tjera: 90 %

Të gjitha vaksinat e tjera: 90 %

Trajtim ambulant (ortodonci deri në moshën 22-vjeçare,
shqetësime në nyjat e nofullave etj.): 75 %
Trajtim me shtrim në spital (kirurgji nofullash):
degë e përgjithshme në spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve
Deri në moshën 18-vjeçare: CHF 250/vit
Që nga mosha 18-vjeçare: CHF 250/3 vjet

Vaksina mbrojtëse dhe vaksina udhëtimi Vaksina sipas shpërblimeve ligjore
Nxitje e shëndetit dhe e të qenit në
formë
Parandalim mjekësor, kontrolle

Mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Dhëmbi

Sëmundje të përcaktuara dhe në rast aksidenti tek dhëmbët: trajtim ambulant dhe
trajtim me shtrim në spital në një spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Trajtim ambulant (ortodonci deri në moshën 22-vjeçare,
shqetësime në nyjat e nofullave etj.): 75 %
Trajtim me shtrim në spital (kirurgji nofullash):
degë e përgjithshme në spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Xhama syzesh dhe lente kontakti

Deri në moshën 18-vjeçare: CHF 180/vit

Deri në moshën 18-vjeçare: CHF 300/vit
Që nga mosha 18-vjeçare: CHF 300/3 vjet

Kirurgji refraktive që nuk
shpërblehet ligjërisht nga sigurimi

50 %, maksimalisht CHF 600/5 vjet (afat pritjeje: 1 vit)

Trajtim jashtë shtetit, i planifikuar

Trajtim mjekësor ambulant (franshizë CHF 1’000):
75 %, maksimalisht CHF 10’000/vit

Në shtetet EU/EFTA duhet karta e sigurimit. Brenda shteteve EU/EFTA: me kartë
evropiane të sigurimit shëndetësor: tarifë e posaçme e vendit. Jashtë shteteve
Trajtim jashtë shtetit në rast urgjence EU/EFTA: maksimalisht tarifa e dyfishtë e Zvicrës.

Aksion kërkimi për shpëtim dhe nxjerrje nga rreziku2:
maksimalisht CHF 20’000. Kosto shpëtimi dhe transporti2: pa
kufizim. Sëmurje ose aksident 2: shtrim në spital maksimalisht
75 ditë, për trajtim ambulant tarifa e zakonshme e vendit.

Aksion kërkimi për shpëtim dhe nxjerrje nga rreziku2:
maksimalisht CHF 20’000. Kosto shpëtimi dhe transporti2: pa
kufizim. Sëmurje ose aksident 2: shtrim në spital maksimalisht
60 ditë, për trajtim ambulant tarifa e zakonshme e vendit.

Kosto për kërkime dhe shpëtim
Transportime me ambulancë (Zvicër)

Kosto kërkimi dhe shpëtimi: maksimalisht CHF 25’000
Kosto transporti: pa kufizim

Kosto kërkimi dhe shpëtimi: maksimalisht CHF 20’000
Kosto transporti: pa kufizim

75 %, maksimalisht CHF 3’000/3 vjet

75 %, maksimalisht CHF 3’000/3 vjet

Kosto shpëtimi: 50 %, maksimalisht CHF 5’000/vit
Kosto transporti: 50 %, maksimalisht CHF 500/vit

Psikoterapi jo tek mjeku
Kura

Llixhe: CHF 10/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit, kosto për mjekë dhe terapi
Kura çlodhjeje: kosto për mjekë dhe terapi

Llixhe: CHF 50/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit
Kura çlodhjeje: CHF 50/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit

Llixhe: CHF 50/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit
Kura çlodhjeje: CHF 50/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit

Përkujdesje për të sëmurin në shtëpi
dhe ndihmëse për punën e shtëpisë

Përkujdesje për të sëmurin në shtëpi (Spitex): mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Ndihmëse për punën e shtëpisë: CHF 50/ditë, maksimalisht
30 ditë/vit

Ndihmëse për punën e shtëpisë: CHF 50/ditë, maksimalisht
30 ditë/vit

Mjete ndihme

Mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

50 %, maksimalisht CHF 2’000

50 %, maksimalisht CHF 2’000

Sigurim mbrojtjeje ligjore për pacientë
(Mbajtësja e sigurimit: Protekta)

Pjesëmarrje në kostot

Në Evropë: maksimalisht CHF 500’000
Jashtë Evropës: maksimalisht CHF 50’000
Franshiza deri 18 vjeç: CHF 0 deri 600/vit; 10 % pjesëmarrje në kostot, maksimalisht
CHF 350/vit; Franshiza mbi 18 vjeç: CHF 300 deri 2’500/vit; 10 % pjesëmarrje në kostot,
maksimalisht CHF 700/vit; barna gjenerike: 10 %; barna origjinale të zgjedhura: 20 %

Me «vit» nënkuptohet gjithmonë viti kalendarik.
Vendimtar janë Ligji Federal për Sigurimin Shëndetësor, udhëzimet përkatëse si dhe Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të
Sigurimit (AVB dhe ZVB) të CONCORDIA.

Pa franshizë (përjashtuar trajtime mjekësore ambulante të
planifikuara jashtë shtetit)
1
2

Organizuar prej CONCORDIA
Organizuar prej shërbimit 24 orësh të thirrjes së urgjencës concordiaMed

Pa franshizë

Sigurimi i Detyrueshëm i Përkujdesjes
Shëndetësore (OKP)

DIVERSAcare

concordiaMed

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Trajtim ambulant –
Mjekësi universiteti

Trajtim prej mjekëve dhe personave të tjerë mjekësorë të akredituar
(si p.sh. kiropraktorë, mami)

Strehim në spital në rast të një ndërhyrjeje ambulante:
50 %, maksimalisht CHF 200/vit

Trajtim me shtrim në spital –
Qëndrim në spital

Repart i përgjithshëm në një spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Metoda alternative të shërimit –
Mjekësi komplementare

Mjekësi antroposofike, homeopati, terapi bimore, akupunkturë dhe terapi me barna të
mjekësisë tradicionale kineze tek mjekët me arsimim përkatës shtesë

DIVERSA
Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Amësi, familje

CHF 150 për kurs përgatitor për lindje; 3 seanca këshillim për gjidhënie
tek mamitë ose infermieret; mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore në rast lindjeje në
shtëpi ose në rast lindjeje ambulante

Strehim i një të afërmi bashkë me të sëmurin: CHF 60/natë,
maksimalisht 10 net. Dhomë familjare në rast lindjeje:
CHF 60/natë, maksimalisht 5 net (afat pritjeje 1 vit).
Kujdesje për fëmijën e sëmurur ose të aksidentuar1:
CHF 30/orë, maksimalisht CHF 600/vit.

Barna

Barna të urdhëruara nga mjeku, që shpërblehen ligjërisht nga sigurimi

Kur merren barna jashtë mbulimit bazë (nëse të regjistruara
nga Swissmedic): 50 %

Kur merren barna jashtë mbulimit bazë (nëse të regjistruara
nga Swissmedic): 50 %

Të gjitha vaksinat e tjera: 90 %

Të gjitha vaksinat e tjera: 90 %

Trajtim ambulant (ortodonci deri në moshën 22-vjeçare,
shqetësime në nyjat e nofullave etj.): 50 %
Trajtim me shtrim në spital (kirurgji nofullash):
degë e përgjithshme në spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve
Deri në moshën 18-vjeçare: CHF 150/vit
Që nga mosha 18-vjeçare: CHF 150/3 vjet

Vaksina mbrojtëse dhe vaksina udhëtimi Vaksina sipas shpërblimeve ligjore
Nxitje e shëndetit dhe e të qenit në
formë
Parandalim mjekësor, kontrolle

Mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Dhëmbi

Sëmundje të përcaktuara dhe në rast aksidenti tek dhëmbët: trajtim ambulant dhe
trajtim me shtrim në spital në një spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Trajtim ambulant (ortodonci deri në moshën 22-vjeçare,
shqetësime në nyjat e nofullave etj.): 50 %
Trajtim me shtrim në spital (kirurgji nofullash):
degë e përgjithshme në spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Xhama syzesh dhe lente kontakti

Deri në moshën 18-vjeçare: CHF 180/vit

Deri në moshën 18-vjeçare: CHF 200/vit
Që nga mosha 18-vjeçare: CHF 200/3 vjet

Kirurgji refraktive që nuk
shpërblehet ligjërisht nga sigurimi

50 %, maksimalisht CHF 400/5 vjet (afat pritjeje: 1 vit)

Trajtim jashtë shtetit, i planifikuar

Në shtetet EU/EFTA duhet karta e sigurimit. Brenda shteteve EU/EFTA: me kartë
evropiane të sigurimit shëndetësor: tarifë e posaçme e vendit. Jashtë shteteve
Trajtim jashtë shtetit në rast urgjence EU/EFTA: maksimalisht tarifa e dyfishtë e Zvicrës.

Aksion kërkimi për shpëtim dhe nxjerrje nga rreziku2:
maksimalisht CHF 10’000. Kosto shpëtimi dhe transporti2: pa
kufizim. Sëmurje ose aksident 2: shtrim në spital maksimalisht
45 ditë, për trajtim ambulant tarifa e zakonshme e vendit.

Aksion kërkimi për shpëtim dhe nxjerrje nga rreziku2:
maksimalisht CHF 10’000. Kosto shpëtimi dhe transporti2: pa
kufizim. Sëmurje ose aksident 2: shtrim në spital maksimalisht
30 ditë, për trajtim ambulant tarifa e zakonshme e vendit.

Kosto për kërkime dhe shpëtim
Transportime me ambulancë (Zvicër)

Kosto kërkimi dhe shpëtimi: maksimalisht CHF 15’000
Kosto transporti: pa kufizim

Kosto kërkimi dhe shpëtimi: maksimalisht CHF 10’000
Kosto transporti: pa kufizim

75 %, maksimalisht CHF 2’000/3 vjet

75 %, maksimalisht CHF 2’000/3 vjet

Kosto shpëtimi: 50 %, maksimalisht CHF 5’000/vit
Kosto transporti: 50 %, maksimalisht CHF 500/vit

Psikoterapi jo tek mjeku
Kura

Llixhe: CHF 10/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit, kosto për mjekë dhe terapi
Kura çlodhjeje: kosto për mjekë dhe terapi

Llixhe: CHF 30/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit
Kura çlodhjeje: CHF 30/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit

Llixhe: CHF 30/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit
Kura çlodhjeje: CHF 30/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit

Përkujdesje për të sëmurin në shtëpi
dhe ndihmëse për punën e shtëpisë

Përkujdesje për të sëmurin në shtëpi (Spitex): mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Ndihmëse për punën e shtëpisë: CHF 30/ditë, maksimalisht
30 ditë/vit

Ndihmëse për punën e shtëpisë: CHF 30/ditë, maksimalisht
30 ditë/vit

Mjete ndihme

Mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

50 %, maksimalisht CHF 1’000

50 %, maksimalisht CHF 1’000

Sigurim mbrojtjeje ligjore për pacientë
(Mbajtësja e sigurimit: Protekta)

Pjesëmarrje në kostot

Në Evropë: maksimalisht CHF 300’000
Jashtë Evropës: maksimalisht CHF 50’000
Franshiza deri 18 vjeç: CHF 0 deri 600/vit; 10 % pjesëmarrje në kostot, maksimalisht
CHF 350/vit; Franshiza mbi 18 vjeç: CHF 300 deri 2’500/vit; 10 % pjesëmarrje në kostot,
maksimalisht CHF 700/vit; barna gjenerike: 10 %; barna origjinale të zgjedhura: 20 %

Me «vit» nënkuptohet gjithmonë viti kalendarik.
Vendimtar janë Ligji Federal për Sigurimin Shëndetësor, udhëzimet përkatëse si dhe Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të
Sigurimit (AVB dhe ZVB) të CONCORDIA.

Pa franshizë
1
2

Organizuar prej CONCORDIA
Organizuar prej shërbimit 24 orësh të thirrjes së urgjencës concordiaMed

Pa franshizë

Sigurimi i Detyrueshëm i Përkujdesjes
Shëndetësore (OKP)

NATURAplus

NATURA

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Mjekësi antroposofike, homeopati, terapi bimore, akupunkturë dhe terapi me barna të
mjekësisë tradicionale kineze tek mjekët me arsimim përkatës shtesë

Mbi 130 metoda (të akredituara nga CONCORDIA);
trajtim me përfshirje të mjeteve kuruese të urdhëruara;
trajtim nga mjekë natyre: 75 %, maksimalisht CHF 6’000/vit
trajtim nga terapistë: 75 %, maksimalisht CHF 2’000/vit

Mbi 70 metoda (të akredituara nga CONCORDIA);
trajtim me përfshirje të mjeteve kuruese të urdhëruara;
trajtim nga mjekë natyre: 75 %, maksimalisht CHF 4’000/vit
trajtim nga terapistë: 75 %, maksimalisht CHF 1’500/vit

Amësi, familje

CHF 150 për kurs përgatitor për lindje; 3 seanca këshillim për gjidhënie
tek mamitë ose infermieret; mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore në rast lindjeje në
shtëpi ose në rast lindjeje ambulante

Kurs përgatitjeje për lindje dhe këshillim për gjidhënie,
gjimnastikë në shtatzëni, për muskujt e poshtëm të komblikut
dhe për prapavajtjen e mitrës,
not për bebe: 50 %, maksimalisht CHF 200/fushë dhe vit
Disa fusha: maksimalisht CHF 500/vit

Kurs përgatitjeje për lindje dhe këshillim për gjidhënie,
gjimnastikë në shtatzëni, për muskujt e poshtëm të komblikut
dhe për prapavajtjen e mitrës:
50 %, maksimalisht CHF 200/fushë dhe vit
Disa fusha: maksimalisht CHF 500/vit

Barna

Barna të urdhëruara nga mjeku, që shpërblehen ligjërisht nga sigurimi

Shpinë dhe mbajtje trupi, të qenit në formë, CONCORDIA
Sport Bonus etj.: 50 %, maksimalisht CHF 200/fushë dhe vit
Disa fusha: maksimalisht CHF 500/vit

Shpinë dhe mbajtje trupi, të qenit në formë etj.:
50 %, maksimalisht CHF 200/fushë dhe vit
Disa fusha: maksimalisht CHF 500/vit

90 %, deri CHF 500/vit (nëse të akredituar nga CONCORDIA)

90 %, deri CHF 500/vit (nëse të akredituar nga CONCORDIA)

Pa franshizë

Pa franshizë

concordiaMed

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Trajtim ambulant –
Mjekësi universiteti

Trajtim prej mjekëve dhe personave të tjerë mjekësorë të akredituar
(si p.sh. kiropraktorë, mami)

Trajtim me shtrim në spital –
Qëndrim në spital

Repart i përgjithshëm në një spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Metoda alternative të shërimit –
Mjekësi komplementare

Vaksina mbrojtëse dhe vaksina udhëtimi Vaksina sipas shpërblimeve ligjore
Nxitje e shëndetit dhe e të qenit në
formë
Parandalim mjekësor, kontrolle

Mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Dhëmbi

Sëmundje të përcaktuara dhe në rast aksidenti tek dhëmbët: trajtim ambulant dhe
trajtim me shtrim në spital në një spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Xhama syzesh dhe lente kontakti

Deri në moshën 18-vjeçare: CHF 180/vit

Kirurgji refraktive që nuk
shpërblehet ligjërisht nga sigurimi
Trajtim jashtë shtetit, i planifikuar

Në shtetet EU/EFTA duhet karta e sigurimit. Brenda shteteve EU/EFTA: me kartë
evropiane të sigurimit shëndetësor: tarifë e posaçme e vendit. Jashtë shteteve
Trajtim jashtë shtetit në rast urgjence EU/EFTA: maksimalisht tarifa e dyfishtë e Zvicrës.
Kosto për kërkime dhe shpëtim
Transportime me ambulancë (Zvicër)

Kosto shpëtimi: 50 %, maksimalisht CHF 5’000/vit
Kosto transporti: 50 %, maksimalisht CHF 500/vit

Psikoterapi jo tek mjeku
Kura

Llixhe: CHF 10/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit, kosto për mjekë dhe terapi
Kura çlodhjeje: kosto për mjekë dhe terapi

Përkujdesje për të sëmurin në shtëpi
dhe ndihmëse për punën e shtëpisë

Përkujdesje për të sëmurin në shtëpi (Spitex): mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Mjete ndihme

Mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Sigurim mbrojtjeje ligjore për pacientë
(Mbajtësja e sigurimit: Protekta)

Pjesëmarrje në kostot

Franshiza deri 18 vjeç: CHF 0 deri 600/vit; 10 % pjesëmarrje në kostot, maksimalisht
CHF 350/vit; Franshiza mbi 18 vjeç: CHF 300 deri 2’500/vit; 10 % pjesëmarrje në kostot,
maksimalisht CHF 700/vit; barna gjenerike: 10 %; barna origjinale të zgjedhura: 20 %

Me «vit» nënkuptohet gjithmonë viti kalendarik.
Vendimtar janë Ligji Federal për Sigurimin Shëndetësor, udhëzimet përkatëse si dhe Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të
Sigurimit (AVB dhe ZVB) të CONCORDIA.

Sigurimi i Detyrueshëm i Përkujdesjes
Shëndetësore (OKP)
concordiaMed

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Trajtim ambulant –
Mjekësi universiteti

Trajtim prej mjekëve dhe personave të tjerë mjekësorë të akredituar
(si p.sh. kiropraktorë, mami)

Trajtim me shtrim në spital –
Qëndrim në spital

Repart i përgjithshëm në një spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Metoda alternative të shërimit –
Mjekësi komplementare

Mjekësi antroposofike, homeopati, terapi bimore, akupunkturë dhe terapi me barna të
mjekësisë tradicionale kineze tek mjekët me arsimim përkatës shtesë

Amësi, familje

CHF 150 për kurs përgatitor për lindje; 3 seanca këshillim për gjidhënie
tek mamitë ose infermieret; mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore në rast lindjeje në
shtëpi ose në rast lindjeje ambulante

Barna

Barna të urdhëruara nga mjeku, që shpërblehen ligjërisht nga sigurimi

Sigurimi i pushimeve
dhe i udhëtimeve
Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Sigurimi dentar
Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Lindje e papritur jashtë vendit1: tarifë e zakonshme e vendit
Udhëtim vizite i një familjari ose i një të afërmi1: biletë treni
resp. biletë avioni Economy, kur strehimi në spital zgjat 10 ditë
e më shumë

Vaksina mbrojtëse dhe vaksina udhëtimi Vaksina sipas shpërblimeve ligjore
Nxitje e shëndetit dhe e të qenit në
formë
Parandalim mjekësor, kontrolle

Mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Dhëmbi

Sëmundje të përcaktuara dhe në rast aksidenti tek dhëmbët: trajtim ambulant dhe
trajtim me shtrim në spital në një spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Xhama syzesh dhe lente kontakti

Deri në moshën 18-vjeçare: CHF 180/vit

Trajtime tek dhëmbët për shkak aksidenti jashtë vendit: tarifë
e zakonshme e vendit

Kirurgji refraktive që nuk
shpërblehet ligjërisht nga sigurimi
Trajtim jashtë shtetit, i planifikuar
Aksion kërkimi për shpëtim dhe nxjerrje nga rreziku1:
maksimalisht CHF 10’000. Kosto shpëtimi dhe transporti1:
pa kufizim. Kosto shërimi ambulant dhe me shtrim në spital1:
tarifë e zakonshme e vendit. Parapagesat e kostove të
spitalit: maksimalisht CHF 10’000.

Në shtetet EU/EFTA duhet karta e sigurimit. Brenda shteteve EU/EFTA: me kartë
evropiane të sigurimit shëndetësor: tarifë e posaçme e vendit. Jashtë shteteve
Trajtim jashtë shtetit në rast urgjence EU/EFTA: maksimalisht tarifa e dyfishtë e Zvicrës.
Kosto për kërkime dhe shpëtim
Transportime me ambulancë (Zvicër)

Kosto shpëtimi: 50 %, maksimalisht CHF 5’000/vit
Kosto transporti: 50 %, maksimalisht CHF 500/vit

Psikoterapi jo tek mjeku
Kura

Llixhe: CHF 10/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit, kosto për mjekë dhe terapi
Kura çlodhjeje: kosto për mjekë dhe terapi

Përkujdesje për të sëmurin në shtëpi
dhe ndihmëse për punën e shtëpisë

Përkujdesje për të sëmurin në shtëpi (Spitex): mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Mjete ndihme

Mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Sigurim mbrojtjeje ligjore për pacientë
(Mbajtësja e sigurimit: Protekta)

Pjesëmarrje në kostot

Franshiza deri 18 vjeç: CHF 0 deri 600/vit; 10 % pjesëmarrje në kostot, maksimalisht
CHF 350/vit; Franshiza mbi 18 vjeç: CHF 300 deri 2’500/vit; 10 % pjesëmarrje në kostot,
maksimalisht CHF 700/vit; barna gjenerike: 10 %; barna origjinale të zgjedhura: 20 %

Me «vit» nënkuptohet gjithmonë viti kalendarik.
Vendimtar janë Ligji Federal për Sigurimin Shëndetësor, udhëzimet përkatëse si dhe Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të
Sigurimit (AVB dhe ZVB) të CONCORDIA.

Pa franshizë
1

Organizuar prej shërbimit 24 orësh të thirrjes së urgjencës concordiaMed

Varianti
Varianti
Varianti
Varianti

1: 50 % deri CHF 500/vit
2: 50 % deri CHF 1’000/vit
3: 75 % deri CHF 1’500/vit
4: 75 % deri CHF 2’000/vit

Sigurimi i Detyrueshëm i Përkujdesjes
Shëndetësore (OKP)
concordiaMed

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Trajtim ambulant –
Mjekësi universiteti

Trajtim prej mjekëve dhe personave të tjerë mjekësorë të akredituar
(si p.sh. kiropraktorë, mami)

Trajtim me shtrim në spital –
Qëndrim në spital

Repart i përgjithshëm në një spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Metoda alternative të shërimit –
Mjekësi komplementare

Mjekësi antroposofike, homeopati, terapi bimore, akupunkturë dhe terapi me barna të
mjekësisë tradicionale kineze tek mjekët me arsimim përkatës shtesë

Amësi, familje

CHF 150 për kurs përgatitor për lindje; 3 seanca këshillim për gjidhënie
tek mamitë ose infermieret; mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore në rast lindjeje në
shtëpi ose në rast lindjeje ambulante

Barna

Barna të urdhëruara nga mjeku, që shpërblehen ligjërisht nga sigurimi

Sigurimi i shtrimit në
spital PRIVAT

Sigurimi i shtrimit në
spital GJYSËM PRIVAT

concordiaMed premium: Këshillim mjekësor falas në telefon, shër
bim 24 orësh i thirrjes së urgjencës si dhe pajtim direkt i një termini

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Dhomë teke
Zgjedhje e lirë e spitalit, në gjithë botën
Zgjedhje e lirë e mjekut në spital

Dhomë dyshe
Zgjedhje e lirë e spitalit, në gjithë Zvicrën
Zgjedhje e lirë e mjekut në spital

Strehim i një të afërmi bashkë me të sëmurin: CHF 60/natë si
kosto strehimi të prindërve në dhomën e spitalit të fëmijëve
të tyre të vegjël
Shpërblim në rast lindjeje ambulante dhe lindjeje në shtëpi:
CHF 1’500

Strehim i një të afërmi bashkë me të sëmurin: CHF 60/natë si
kosto strehimi të prindërve në dhomën e spitalit të fëmijëve
të tyre të vegjël
Shpërblim në rast lindjeje ambulante dhe lindjeje në shtëpi:
CHF 1’000

Gjatë shtrimit në spital, në rast sëmundjesh të përcaktuara
dhe në rast aksidenti tek dhëmbët: dhomë teke
Zgjedhje e lirë e spitalit, në gjithë botën
Zgjedhje e lirë e mjekut në spital

Gjatë shtrimit në spital, në rast sëmundjesh të përcaktuara
dhe në rast aksidenti tek dhëmbët: dhomë dyshe
Zgjedhje e lirë e spitalit, në gjithë Zvicrën
Zgjedhje e lirë e mjekut në spital

Vaksina mbrojtëse dhe vaksina udhëtimi Vaksina sipas shpërblimeve ligjore
Nxitje e shëndetit dhe e të qenit në
formë
Parandalim mjekësor, kontrolle

Mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Dhëmbi

Sëmundje të përcaktuara dhe në rast aksidenti tek dhëmbët: trajtim ambulant dhe
trajtim me shtrim në spital në një spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Xhama syzesh dhe lente kontakti

Deri në moshën 18-vjeçare: CHF 180/vit

Kirurgji refraktive që nuk
shpërblehet ligjërisht nga sigurimi
Trajtim jashtë shtetit, i planifikuar

Në gjithë botën (për metoda trajtimi të akredituara në Zvicër)

Në shtetet EU/EFTA duhet karta e sigurimit. Brenda shteteve EU/EFTA: me kartë
evropiane të sigurimit shëndetësor: tarifë e posaçme e vendit. Jashtë shteteve
Trajtim jashtë shtetit në rast urgjence EU/EFTA: maksimalisht tarifa e dyfishtë e Zvicrës.

Në gjithë botën (për metoda trajtimi të akredituara në Zvicër)

Kosto për kërkime dhe shpëtim
Transportime me ambulancë (Zvicër)

Kosto shpëtimi: 50 %, maksimalisht CHF 5’000/vit
Kosto transporti: 50 %, maksimalisht CHF 500/vit

Psikoterapi jo tek mjeku
Kura

Llixhe: CHF 10/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit, kosto për mjekë dhe terapi
Kura çlodhjeje: kosto për mjekë dhe terapi

Llixhe: CHF 70/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit
Kura çlodhjeje: CHF 70/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit

Llixhe: CHF 50/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit
Kura çlodhjeje: CHF 50/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit

Përkujdesje për të sëmurin në shtëpi
dhe ndihmëse për punën e shtëpisë

Përkujdesje për të sëmurin në shtëpi (Spitex): mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Ndihmëse për punën e shtëpisë: CHF 70/ditë,
maksimalisht 30 ditë/vit

Ndihmëse për punën e shtëpisë: CHF 50/ditë,
maksimalisht 30 ditë/vit

Mjete ndihme

Mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Variantet e franshizës: CHF 0 deri 10’000/vit
Pa pjesëmarrje në kostot

Variantet e franshizës: CHF 0 deri 10’000/vit
Pa pjesëmarrje në kostot

Sigurim mbrojtjeje ligjore për pacientë
(Mbajtësja e sigurimit: Protekta)

Pjesëmarrje në kostot

Franshiza deri 18 vjeç: CHF 0 deri 600/vit; 10 % pjesëmarrje në kostot, maksimalisht
CHF 350/vit; Franshiza mbi 18 vjeç: CHF 300 deri 2’500/vit; 10 % pjesëmarrje në kostot,
maksimalisht CHF 700/vit; barna gjenerike: 10 %; barna origjinale të zgjedhura: 20 %

Me «vit» nënkuptohet gjithmonë viti kalendarik.
Vendimtar janë Ligji Federal për Sigurimin Shëndetësor, udhëzimet përkatëse si dhe Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të
Sigurimit (AVB dhe ZVB) të CONCORDIA.

Sigurimi i Detyrueshëm i Përkujdesjes
Shëndetësore (OKP)
concordiaMed

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Trajtim ambulant –
Mjekësi universiteti

Trajtim prej mjekëve dhe personave të tjerë mjekësorë të akredituar
(si p.sh. kiropraktorë, mami)

Trajtim me shtrim në spital –
Qëndrim në spital

Repart i përgjithshëm në një spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Metoda alternative të shërimit –
Mjekësi komplementare

Mjekësi antroposofike, homeopati, terapi bimore, akupunkturë dhe terapi me barna të
mjekësisë tradicionale kineze tek mjekët me arsimim përkatës shtesë

Amësi, familje

CHF 150 për kurs përgatitor për lindje; 3 seanca këshillim për gjidhënie
tek mamitë ose infermieret; mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore në rast lindjeje në
shtëpi ose në rast lindjeje ambulante

Barna

Barna të urdhëruara nga mjeku, që shpërblehen ligjërisht nga sigurimi

Sigurimi i shtrimit në
spital LIBERO

Sigurimi i shtrimit në
spital I PËRGJITHSHËM

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Këshillim mjekësor falas në telefon
Shërbim 24 orësh i thirrjes së urgjencës

Sipas degës së spitalit të zgjedhur gjatë hyrjes në spital
Zgjedhje e lirë e spitalit, në gjithë Zvicrën

Dhomë me disa krevate
Zgjedhje e lirë e spitalit, në gjithë Zvicrën

Strehim i një të afërmi bashkë me të sëmurin: CHF 60/natë si
kosto strehimi të prindërve në dhomën e spitalit të fëmijëve
të tyre të vegjël
Shpërblim në rast lindjeje ambulante dhe lindjeje në shtëpi:
CHF 300

Strehim i një të afërmi bashkë me të sëmurin: CHF 60/natë si
kosto strehimi të prindërve në dhomën e spitalit të fëmijëve
të tyre të vegjël
Shpërblim në rast lindjeje ambulante dhe lindjeje në shtëpi:
CHF 300

Gjatë shtrimit në spital, në rast sëmundjesh të përcaktuara
dhe në rast aksidenti tek dhëmbët: sipas degës së spitalit të
zgjedhur gjatë hyrjes në spital Zgjedhje e lirë e spitalit, në
gjithë Zvicrën

Gjatë shtrimit në spital, në rast sëmundjesh të përcaktuara
dhe në rast aksidenti tek dhëmbët: dhomë me disa krevate
Zgjedhje e lirë e spitalit, në gjithë Zvicrën

Vaksina mbrojtëse dhe vaksina udhëtimi Vaksina sipas shpërblimeve ligjore
Nxitje e shëndetit dhe e të qenit në
formë
Parandalim mjekësor, kontrolle

Mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Dhëmbi

Sëmundje të përcaktuara dhe në rast aksidenti tek dhëmbët: trajtim ambulant dhe
trajtim me shtrim në spital në një spital sipas Listës Kantonale të Spitaleve

Xhama syzesh dhe lente kontakti

Deri në moshën 18-vjeçare: CHF 180/vit

Kirurgji refraktive që nuk
shpërblehet ligjërisht nga sigurimi
Trajtim jashtë shtetit, i planifikuar

Në shtetet EU/EFTA duhet karta e sigurimit. Brenda shteteve EU/EFTA: me kartë
evropiane të sigurimit shëndetësor: tarifë e posaçme e vendit. Jashtë shteteve
Trajtim jashtë shtetit në rast urgjence EU/EFTA: maksimalisht tarifa e dyfishtë e Zvicrës.
Kosto për kërkime dhe shpëtim
Transportime me ambulancë (Zvicër)

Kosto shpëtimi: 50 %, maksimalisht CHF 5’000/vit
Kosto transporti: 50 %, maksimalisht CHF 500/vit

Psikoterapi jo tek mjeku
Kura

Llixhe: CHF 10/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit, kosto për mjekë dhe terapi
Kura çlodhjeje: kosto për mjekë dhe terapi

Llixhe: CHF 30/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit
Kura çlodhjeje: CHF 30/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit

Llixhe: CHF 30/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit
Kura çlodhjeje: CHF 30/ditë, maksimalisht 21 ditë/vit

Përkujdesje për të sëmurin në shtëpi
dhe ndihmëse për punën e shtëpisë

Përkujdesje për të sëmurin në shtëpi (Spitex): mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

Ndihmëse për punën e shtëpisë: CHF 30/ditë,
maksimalisht 30 ditë, brenda 365 ditëve

Ndihmëse për punën e shtëpisë: CHF 30/ditë,
maksimalisht 30 ditë/vit

Mjete ndihme

Mbulim bazë sipas shpërblimeve ligjore

PRIVAT1: pjesëmarrje në kostot 35 %, maksimalisht CHF 4’000/vit.
GJYSËM PRIVAT1: pjesëmarrje në kostot 20 %, maksimalisht
CHF 2’000/vit. E PËRGJITHSHME: pa pjesëmarrje në kostot.

Pa franshizë
Pa pjesëmarrje në kostot

Sigurim mbrojtjeje ligjore për pacientë
(Mbajtësja e sigurimit: Protekta)

Pjesëmarrje në kostot

Franshiza deri 18 vjeç: CHF 0 deri 600/vit; 10 % pjesëmarrje në kostot, maksimalisht
CHF 350/vit; Franshiza mbi 18 vjeç: CHF 300 deri 2’500/vit; 10 % pjesëmarrje në kostot,
maksimalisht CHF 700/vit; barna gjenerike: 10 %; barna origjinale të zgjedhura: 20 %

Me «vit» nënkuptohet gjithmonë viti kalendarik.
Vendimtar janë Ligji Federal për Sigurimin Shëndetësor, udhëzimet përkatëse si dhe Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të
Sigurimit (AVB dhe ZVB) të CONCORDIA.

1

Që nga 2 persona: maksimalisht CHF 4’000/vit

Humbja e të ardhurave

Sigurim i parasë ditore

Para ditore në rast paaftësie pune për shkak sëmundjeje, komplikimesh në
shtatzëni ose aksidenti
Kombinim sigurimi për risqe sëmundjeje dhe/ose risqe aksidenti që mund të
zgjidhet individualisht
Shuma e parasë ditore që mund të zgjidhet individualisht
Momenti i fillimit të shpërblimit mund të zgjidhet
Sigurim i parasë ditore STANDARD
Pagesë e të ardhurave maksimale të humbura; vazhdim i pagesës së rrogës së
punëdhënësit; shpërblime nga sigurime të tjera private dhe shoqërore dhe
shpërblime nga të tjerët, që kanë detyrën e pagesës, llogariten.
Sigurim i parasë ditore PLUS
Pagesë e shpërblimit e kontraktuar - pavarësisht nga shuma e shkaktuar e të
ardhurave të humbura
Shpërblimet paguhen pavarësisht nga sigurime të tjera.

Kursimi me mbrojtje risqesh

CONVENIA

Kujdesje për të ardhmen bashkë me kursim
Normë interesi e garantuar mbi pjesën e kursyer
Kapital i garantuar në rastin e përjetimit dhe të vdekjes
Lidhje kontrate e mundur tashme që nga CHF 50/muaj
Lirim nga premitë në rast paaftësie pune (mund të sigurohet si opsion)
Riblerje në favor të klientit - tashme që nga 12 muaj

INVIVA

Kujdesje për të ardhmen dhe kursim me fonde
Në rast përjetimi: derdhja e vlerës së pjesëve të fondit
Premitë periodike tashme që nga CHF 50/muaj
Depozitim i njëhershëm që nga CHF 5’000
Pjesëmarrje në zhvillimin e tregjeve financiare
Kapital i garantuar në rast vdekjeje
Riblerje në favor të klientit - tashme që nga 12 muaj

Invaliditeti dhe rasti i vdekjes

ACCIDENTA

TIKU

Shpërblime kapitali në rast invaliditeti ose vdekjeje nga një aksident
Shuma të siguruara që mund të zgjidhen individualisht
Shpërblim pavarësisht nga sigurime të tjera
Derdhje progresive e përshtatur sipas gradës së invaliditetit
Vlefshmëri në gjithë botën
Shpërblime kapitali në rast invaliditeti ose vdekjeje si pasojë sëmundjeje ose
aksidenti
Shuma të siguruara që mund të zgjidhen individualisht
Shpërblim pavarësisht nga sigurime të tjera
Derdhje e përshtatur sipas gradës së invaliditetit (tashme që nga një gradë
invaliditeti prej 25 %)
Vlefshmëri në gjithë botën
10 % ulje premie që nga 2 persona
Procedurë pranimi e lehtësuar në rast parashtrimi kërkese para lindjes
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