KVG uyarınca zorunlu hasta bakım
sigortası
Lütfen açın

VVG uyarınca ilave sigortalar
Lütfen sayfayı çevirin

CONCORDIA’nın sigortaları
ve hizmetleri

Zorunlu hasta bakım sigortası (OKP)

DIVERSApremium

concordiaMed

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Yatısız tedavi –
Akademik tıp

Doktorlar ve diğer lisanslı tıp personeli tarafından tedavi (örn. kayropraktik uzmanlar,
ebeler)

Yatısız müdahalede hastanede kalma:
% 75, maks. CHF 200/Yıl

Yatılı tedavi –
Hastanede kalma

Bölgesel hastane listesi uyarınca hastanede genel bölüm

Alternatif tıp yöntemleri –
Tamamlayıcı tıp

İlgili ilave eğitimli doktorlar tarafından antropozofik tıp, homeopati, fitoterapi,
akupunktur ve geleneksel Çin tıbbının ilaç tedavisi

DIVERSAplus

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Annelik, aile

Ebelerle doğum hazırlık kursları için CHF 150; Ebelerle veya hemşirelerle 3 oturum
emzirme danışmanlığı; Ev doğumunda veya yatısız doğumda genel yasal hizmetlerin
temel kapsamı

Yatılı: CHF 100/Gece, maks. 10 Gece
Doğum durumunda aile odası: CHF 100/Gece,
maks. 5 Gece (Bekleme süresi 1 Yıl)
Hasta veya kaza geçirmiş çocuk1 için tedavi:
CHF 50/Sa., maks. CHF 600/Yıl

İlaçlar

Doktordan reçeteli, geri ödenebilir ilaçlar

Mecburi olmayan ilaçlarda (Swissmedic tarafından kayıtlı
olduğunda): % 75

Mecburi olmayan ilaçlarda (Swissmedic tarafından kayıtlı
olduğunda): % 75

Koruyucu ve tatil öncesi aşılar

Yasal hizmetler uyarınca aşılar

Kalan tüm aşılar: % 90

Kalan tüm aşılar: % 90

Ayakta tedavi (22 yaşına kadar ortodonti, çene eklemi şikayetleri vs.): % 75
Yatılı (Çene cerrahisi): Kantonal hastane listesindeki
hastanelerin genel cerrahi bölümünde
18 yaşına kadar: CHF 250/Yıl
18 yaşından itibaren: CHF 250/3 Yıl

Sağlığın ve fitnesin teşvik edilmesi
Tıbbi önlem, Check-up’lar

Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Diş

Belirli hastalıklar ve Diş kaybında: Kantonal hastane listesindeki bir hastanede ayakta
tedavi ve yatarak tedavi

Ayakta tedavi (22 yaşına kadar ortodonti, çene eklemi şikayetleri vs.): % 75
Yatılı (Çene cerrahisi): Kantonal hastane listesindeki
hastanelerin genel cerrahi bölümünde

Gözlük camları ve lensler

18 yaşına kadar: CHF 180/Yıl

18 yaşına kadar: CHF 300/Yıl
18 yaşından itibaren: CHF 300/3 Yıl

Sigorta tarafından karşılanmayan
refraktif cerrahi

% 50, maks. CHF 600/5 Yıl (Bekleme süresi: 1 Yıl)

Yurt dışı tedavisi, planlı

Yatısız doktor tedavisi (CHF 1.000’e kadar muaf):
% 75, maks. CHF 10.000/Yıl

Acil durumda yurt dışı tedavisi

AB/EFTA devletlerinde sigorta kimliği gerekmektedir.
AB/EFTA devletleri: Avrupa Birliği Sağlık sigortası kimliği ile: İlgili ülke tarifeleri
AB/EFTA devletleri dışında: İsviçre’ye göre maks. Iki kat tarife

Kurtarma ve yardım2 için arama çalışmaları: maks. CHF 20.000
Kurtarma ve nakliye masrafı2: sınırsız
Hastalık veya kaza2: yatılı maks. 75 gün, yatısız bölgesel tarife

Kurtarma ve yardım2 için arama çalışmaları: maks. CHF 20.000
Kurtarma ve nakliye masrafı2: sınırsız
Hastalık veya kaza2: yatılı maks. 60 gün, yatısız bölgesel tarife

Arama ve kurtarma maliyetleri
ambulans ile nakliye (İsviçre)

Kurtarma masrafları: % 50, maks. CHF 5.000/Yıl
Nakliye masrafları: % 50, maks. CHF 500/Yıl

Arama ve kurtarma masrafı: maks. CHF 25.000
Nakliye masrafı: sınırsız

Arama ve kurtarma masrafı: maks. CHF 20.000
Nakliye masrafı: sınırsız

% 75, maks. CHF 3.000/3 Yıl

% 75, maks. CHF 3.000/3 Yıl

Doktorsuz psikoterapi
Fizik tedaviler

Kaplıca tedavileri: CHF 10/Gün, maks. 21 Gün/Yıl, doktor ve tedavi masrafları
Dinlenme kürleri: Doktor ve terapi masrafları

Kaplıca tedavileri: CHF 50/Gün, maks. 21 Gün/Yıl
Dinlenme kürleri: CHF 50/Gün, maks. 21 Gün/Yıl

Kaplıca tedavileri: CHF 50/Gün, maks. 21 Gün/Yıl
Dinlenme kürleri: CHF 50/Gün, maks. 21 Gün/Yıl

Evde hasta bakımı ve ev yardımcıları

Evde hasta bakımı (Spitex): Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Ev yardımcısı: CHF 50/Gün, maks. 30 Gün/Yıl

Ev yardımcısı: CHF 50/Gün, maks. 30 Gün/Yıl

Yardımcı araçlar

Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

% 50, maks. CHF 2.000

% 50, maks. CHF 2.000

Hastanın yasal korunması
(Sigorta sahibi: Protekta)

Katkı payı

Avrupa Birliği içerisinde: maks. CHF 500.000
Avrupa Birliği dışında: maks. CHF 50.000
18 yaşına kadar muaf: CHF 0 ila 600/Yıl; % 10 katılım payı, maks. CHF 350/Yıl;
18 yaşından itibaren muaf: CHF 300 ila 2.500/Yıl; % 10 katılım payı, maks. CHF 700/Yıl;
Jenerik ilaçlar: % 10; Seçilen orijinal preparatlar: % 20

«Yıl» ile, ilgili takvim yılı kastedilmektedir.
Sağlık sigortası hakkındaki federal kanun, CONCORDIA’nın ilişkili yönetmelikler ve Genel ve ilave sigorta koşulları (AVB ve ZVB) yetkilidir.

Muafiyet yok (Yurt dışında planlanmış yatısız doktor tedavisi
hariç)
1
2

CONCORDIA tarafından düzenlenmiş
concordiaMed 24 saat acil servis tarafından düzenlenmiş

Muafiyet yok

Zorunlu hasta bakım sigortası (OKP)

DIVERSAcare

concordiaMed

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Yatısız tedavi –
Akademik tıp

Doktorlar ve diğer lisanslı tıp personeli tarafından tedavi (örn. kayropraktik uzmanlar,
ebeler)

Yatısız müdahalede hastanede kalma:
% 50, maks. CHF 200/Yıl

Yatılı tedavi –
Hastanede kalma

Bölgesel hastane listesi uyarınca hastanede genel bölüm

Alternatif tıp yöntemleri –
Tamamlayıcı tıp

İlgili ilave eğitimli doktorlar tarafından antropozofik tıp, homeopati, fitoterapi,
akupunktur ve geleneksel Çin tıbbının ilaç tedavisi

DIVERSA

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Annelik, aile

Ebelerle doğum hazırlık kursları için CHF 150; Ebelerle veya hemşirelerle 3 oturum
emzirme danışmanlığı; Ev doğumunda veya yatısız doğumda genel yasal hizmetlerin
temel kapsamı

Yatılı: CHF 60/Gece, maks. 10 Gece
Doğum durumunda aile odası: CHF 60/Gece,
maks. 5 Gece (Bekleme süresi 1 Yıl)
Hasta veya kaza geçirmiş çocuk1 için tedavi:
CHF 30/Sa., maks. CHF 600/Yıl

İlaçlar

Doktordan reçeteli, geri ödenebilir ilaçlar

Mecburi olmayan ilaçlarda (Swissmedic tarafından kayıtlı
olduğunda): % 50

Mecburi olmayan ilaçlarda (Swissmedic tarafından kayıtlı
olduğunda): % 50

Koruyucu ve tatil öncesi aşılar

Yasal hizmetler uyarınca aşılar

Kalan tüm aşılar: % 90

Kalan tüm aşılar: % 90

Ayakta tedavi (22 yaşına kadar ortodonti, çene eklemi şikayetleri vs.): % 50
Yatılı (Çene cerrahisi): Kantonal hastane listesindeki
hastanelerin genel cerrahi bölümünde
18 yaşına kadar: CHF 150/Yıl
18 yaşından itibaren: CHF 150/3 Yıl

Sağlığın ve fitnesin teşvik edilmesi
Tıbbi önlem, Check-up’lar

Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Diş

Belirli hastalıklar ve Diş kaybında: Kantonal hastane listesindeki bir hastanede ayakta
tedavi ve yatarak tedavi

Ayakta tedavi (22 yaşına kadar ortodonti, çene eklemi şikayetleri vs.): % 50
Yatılı (Çene cerrahisi): Kantonal hastane listesindeki
hastanelerin genel cerrahi bölümünde

Gözlük camları ve lensler

18 yaşına kadar: CHF 180/Yıl

18 yaşına kadar: CHF 200/Yıl
18 yaşından itibaren: CHF 200/3 Yıl

Sigorta tarafından karşılanmayan
refraktif cerrahi

% 50, maks. CHF 400/5 Yıl (Bekleme süresi: 1 Yıl)

Yurt dışı tedavisi, planlı

Acil durumda yurt dışı tedavisi

AB/EFTA devletlerinde sigorta kimliği gerekmektedir.
AB/EFTA devletleri: Avrupa Birliği Sağlık sigortası kimliği ile: İlgili ülke tarifeleri
AB/EFTA devletleri dışında: İsviçre’ye göre maks. Iki kat tarife

Kurtarma ve yardım2 için arama çalışmaları: maks. CHF 10.000
Kurtarma ve nakliye masrafı2: sınırsız
Hastalık veya kaza2: yatılı maks. 45 gün, yatısız bölgesel tarife

Kurtarma ve yardım2 için arama çalışmaları: maks. CHF 10.000
Kurtarma ve nakliye masrafı2: sınırsız
Hastalık veya kaza2: yatılı maks. 30 gün, yatısız bölgesel tarife

Arama ve kurtarma maliyetleri
ambulans ile nakliye (İsviçre)

Kurtarma masrafları: % 50, maks. CHF 5.000/Yıl
Nakliye masrafları: % 50, maks. CHF 500/Yıl

Arama ve kurtarma masrafı: maks. CHF 15.000
Nakliye masrafı: sınırsız

Arama ve kurtarma masrafı: maks. CHF 10.000
Nakliye masrafı: sınırsız

% 75, maks. CHF 2.000/3 Yıl

% 75, maks. CHF 2.000/3 Yıl

Doktorsuz psikoterapi
Fizik tedaviler

Kaplıca tedavileri: CHF 10/Gün, maks. 21 Gün/Yıl, doktor ve tedavi masrafları
Dinlenme kürleri: Doktor ve terapi masrafları

Kaplıca tedavileri: CHF 30/Gün, maks. 21 Gün/Yıl
Dinlenme kürleri: CHF 30/Gün, maks. 21 Gün/Yıl

Kaplıca tedavileri: CHF 30/Gün, maks. 21 Gün/Yıl
Dinlenme kürleri: CHF 30/Gün, maks. 21 Gün/Yıl

Evde hasta bakımı ve ev yardımcıları

Evde hasta bakımı (Spitex): Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Ev yardımcısı: CHF 30/Gün, maks. 30 Gün/Yıl

Ev yardımcısı: CHF 30/Gün, maks. 30 Gün/Yıl

Yardımcı araçlar

Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

% 50, maks. CHF 1.000

% 50, maks. CHF 1.000

Hastanın yasal korunması
(Sigorta sahibi: Protekta)

Katkı payı

Avrupa Birliği içerisinde: maks. CHF 300.000
Avrupa Birliği dışında: maks. CHF 50.000
18 yaşına kadar muaf: CHF 0 ila 600/Yıl; % 10 katılım payı, maks. CHF 350/Yıl;
18 yaşından itibaren muaf: CHF 300 ila 2.500/Yıl; % 10 katılım payı, maks. CHF 700/Yıl;
Jenerik ilaçlar: % 10; Seçilen orijinal preparatlar: % 20

«Yıl» ile, ilgili takvim yılı kastedilmektedir.
Sağlık sigortası hakkındaki federal kanun, CONCORDIA’nın ilişkili yönetmelikler ve Genel ve ilave sigorta koşulları (AVB ve ZVB) yetkilidir.

Muafiyet yok
1
2

CONCORDIA tarafından düzenlenmiş
concordiaMed 24 saat acil servis tarafından düzenlenmiş

Muafiyet yok

Zorunlu hasta bakım sigortası (OKP)

concordiaMed

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Yatısız tedavi –
Akademik tıp

Doktorlar ve diğer lisanslı tıp personeli tarafından tedavi (örn. kayropraktik uzmanlar,
ebeler)

Yatılı tedavi –
Hastanede kalma

Bölgesel hastane listesi uyarınca hastanede genel bölüm

NATURAplus

NATURA

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

70 fazla yöntem (CONCORDIA tarafından onaylı);
Reçeteli alternatif ilaçlarla tedavi dahil;
Natüropatlar tarafından tedavi: % 75, maks. CHF 4.000/Yıl
Terapist tarafından tedavi: % 75, maks. CHF 1.500/Yıl

Alternatif tıp yöntemleri –
Tamamlayıcı tıp

İlgili ilave eğitimli doktorlar tarafından antropozofik tıp, homeopati, fitoterapi,
akupunktur ve geleneksel Çin tıbbının ilaç tedavisi

130’un üzerinde yöntem (CONCORDIA tarafından onaylı);
Reçeteli alternatif ilaçlarla tedavi dahil;
Natüropatlar tarafından tedavi: % 75, maks. CHF 6.000/Yıl
Terapist tarafından tedavi: % 75, maks. CHF 2.000/Yıl

Annelik, aile

Ebelerle doğum hazırlık kursları için CHF 150; Ebelerle veya hemşirelerle 3 oturum
emzirme danışmanlığı; Ev doğumunda veya yatısız doğumda genel yasal hizmetlerin
temel kapsamı

Doğum hazırlık kursları ve emzirme danışmanlığı, hamilelik,
pelvik taban ve regresyon jimnastiği,
Bebek yüzmesi: % 50, maks. CHF 200/Bölge ve Yıl
Birden çok bölge: maks. CHF 500/Yıl

Doğum hazırlık kursları ve emzirme danışmanlığı, hamilelik,
pelvik taban ve regresyon jimnastiği:
% 50, maks. CHF 200/Bölge ve Yıl
Birden çok bölge: maks. CHF 500/Yıl

İlaçlar

Doktordan reçeteli, geri ödenebilir ilaçlar

Koruyucu ve tatil öncesi aşılar

Yasal hizmetler uyarınca aşılar
Sırt ve postür, fitnes, CONCORDIA spor bonusu vs.:
% 50, maks. CHF 200/Bölge ve Yıl
Birden çok bölge: maks. CHF 500/Yıl

Sırt ve duruş, fitnes vs.:
% 50, maks. CHF 200/Bölge ve Yıl
Birden çok bölge: maks. CHF 500/Yıl

% 90, maks. CHF 500/Yıl (CONCORDIA tarafından onaylanmışsa)

% 90, maks. CHF 500/Yıl (CONCORDIA tarafından onaylanmışsa)

Muafiyet yok

Muafiyet yok

Sağlığın ve fitnesin teşvik edilmesi
Tıbbi önlem, Check-up’lar

Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Diş

Belirli hastalıklar ve Diş kaybında: Kantonal hastane listesindeki bir hastanede ayakta
tedavi ve yatarak tedavi

Gözlük camları ve lensler

18 yaşına kadar: CHF 180/Yıl

Sigorta tarafından karşılanmayan
refraktif cerrahi
Yurt dışı tedavisi, planlı

Acil durumda yurt dışı tedavisi

AB/EFTA devletlerinde sigorta kimliği gerekmektedir.
AB/EFTA devletleri: Avrupa Birliği Sağlık sigortası kimliği ile: İlgili ülke tarifeleri
AB/EFTA devletleri dışında: İsviçre’ye göre maks. Iki kat tarife

Arama ve kurtarma maliyetleri
ambulans ile nakliye (İsviçre)

Kurtarma masrafları: % 50, maks. CHF 5.000/Yıl
Nakliye masrafları: % 50, maks. CHF 500/Yıl

Doktorsuz psikoterapi
Fizik tedaviler

Kaplıca tedavileri: CHF 10/Gün, maks. 21 Gün/Yıl, doktor ve tedavi masrafları
Dinlenme kürleri: Doktor ve terapi masrafları

Evde hasta bakımı ve ev yardımcıları

Evde hasta bakımı (Spitex): Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Yardımcı araçlar

Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Hastanın yasal korunması
(Sigorta sahibi: Protekta)

Katkı payı

18 yaşına kadar muaf: CHF 0 ila 600/Yıl; % 10 katılım payı, maks. CHF 350/Yıl;
18 yaşından itibaren muaf: CHF 300 ila 2.500/Yıl; % 10 katılım payı, maks. CHF 700/Yıl;
Jenerik ilaçlar: % 10; Seçilen orijinal preparatlar: % 20

«Yıl» ile, ilgili takvim yılı kastedilmektedir.
Sağlık sigortası hakkındaki federal kanun, CONCORDIA’nın ilişkili yönetmelikler ve Genel ve ilave sigorta koşulları (AVB ve ZVB) yetkilidir.

Zorunlu hasta bakım sigortası (OKP)

concordiaMed

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Yatısız tedavi –
Akademik tıp

Doktorlar ve diğer lisanslı tıp personeli tarafından tedavi (örn. kayropraktik uzmanlar,
ebeler)

Yatılı tedavi –
Hastanede kalma

Bölgesel hastane listesi uyarınca hastanede genel bölüm

Alternatif tıp yöntemleri –
Tamamlayıcı tıp

İlgili ilave eğitimli doktorlar tarafından antropozofik tıp, homeopati, fitoterapi,
akupunktur ve geleneksel Çin tıbbının ilaç tedavisi

Annelik, aile

Ebelerle doğum hazırlık kursları için CHF 150; Ebelerle veya hemşirelerle 3 oturum
emzirme danışmanlığı; Ev doğumunda veya yatısız doğumda genel yasal hizmetlerin
temel kapsamı

İlaçlar

Doktordan reçeteli, geri ödenebilir ilaçlar

Koruyucu ve tatil öncesi aşılar

Yasal hizmetler uyarınca aşılar

Tatil ve seyahat sigortası

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Diş sağlığı sigortası

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Yurt dışında öngörülmemiş doğum1: bölgenin tarifesi
Bir akrabanın veya yakının ziyaret seyahati1: 10 gün üzeri hastanede kalma durumunda tren bileti ve ekonomi sınıfı uçak bileti

Sağlığın ve fitnesin teşvik edilmesi
Tıbbi önlem, Check-up’lar

Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Diş

Belirli hastalıklar ve Diş kaybında: Kantonal hastane listesindeki bir hastanede ayakta
tedavi ve yatarak tedavi

Gözlük camları ve lensler

18 yaşına kadar: CHF 180/Yıl

Yurt dışında kazaya bağlı diş tedavileri: bölgesel tarife

Sigorta tarafından karşılanmayan
refraktif cerrahi
Yurt dışı tedavisi, planlı

Acil durumda yurt dışı tedavisi

AB/EFTA devletlerinde sigorta kimliği gerekmektedir.
AB/EFTA devletleri: Avrupa Birliği Sağlık sigortası kimliği ile: İlgili ülke tarifeleri
AB/EFTA devletleri dışında: İsviçre’ye göre maks. Iki kat tarife

Arama ve kurtarma maliyetleri
ambulans ile nakliye (İsviçre)

Kurtarma masrafları: % 50, maks. CHF 5.000/Yıl
Nakliye masrafları: % 50, maks. CHF 500/Yıl

Kurtarma ve yardım1 için arama çalışmaları: maks. CHF 10.000
Kurtarma ve nakliye masrafları1: sınırsız
Yatısız ve yatılı iyileştirme masrafı1: bölgesel tarife
Hastane masrafı avansı: maks. CHF 10.000

Doktorsuz psikoterapi
Fizik tedaviler

Kaplıca tedavileri: CHF 10/Gün, maks. 21 Gün/Yıl, doktor ve tedavi masrafları
Dinlenme kürleri: Doktor ve terapi masrafları

Evde hasta bakımı ve ev yardımcıları

Evde hasta bakımı (Spitex): Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Yardımcı araçlar

Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Hastanın yasal korunması
(Sigorta sahibi: Protekta)

Katkı payı

18 yaşına kadar muaf: CHF 0 ila 600/Yıl; % 10 katılım payı, maks. CHF 350/Yıl;
18 yaşından itibaren muaf: CHF 300 ila 2.500/Yıl; % 10 katılım payı, maks. CHF 700/Yıl;
Jenerik ilaçlar: % 10; Seçilen orijinal preparatlar: % 20

«Yıl» ile, ilgili takvim yılı kastedilmektedir.
Sağlık sigortası hakkındaki federal kanun, CONCORDIA’nın ilişkili yönetmelikler ve Genel ve ilave sigorta koşulları (AVB ve ZVB) yetkilidir.

Muafiyet yok
1

concordiaMed 24 saat acil servis tarafından düzenlenmiş

Seçenek
Seçenek
Seçenek
Seçenek

1: CHF 500’e kadar % 50/Yıl
2: CHF 1.000’e kadar % 50/Yıl
3: CHF 1.500’e kadar % 75/Yıl
4: CHF 2.000’e kadar % 75/Yıl

Zorunlu hasta bakım sigortası (OKP)

concordiaMed

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Yatısız tedavi –
Akademik tıp

Doktorlar ve diğer lisanslı tıp personeli tarafından tedavi (örn. kayropraktik uzmanlar,
ebeler)

Yatılı tedavi –
Hastanede kalma

Bölgesel hastane listesi uyarınca hastanede genel bölüm

Alternatif tıp yöntemleri –
Tamamlayıcı tıp

İlgili ilave eğitimli doktorlar tarafından antropozofik tıp, homeopati, fitoterapi,
akupunktur ve geleneksel Çin tıbbının ilaç tedavisi

Annelik, aile

Ebelerle doğum hazırlık kursları için CHF 150; Ebelerle veya hemşirelerle 3 oturum
emzirme danışmanlığı; Ev doğumunda veya yatısız doğumda genel yasal hizmetlerin
temel kapsamı

İlaçlar

Doktordan reçeteli, geri ödenebilir ilaçlar

Koruyucu ve tatil öncesi aşılar

Yasal hizmetler uyarınca aşılar

Hastane sigortası
ÖZEL

Hastane sigortası
YARI ÖZEL

concordiaMed premium: Telefonla ücretsiz tıbbi danışma, 24 saat
acil servis yanında doğrudan randevu alma

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Tek kişilik oda
Serbest hastane seçimi, tüm dünyada
Hastanede serbest doktor seçimi

İki yataklı oda
Tüm İsviçre’de serbest hastane seçimi
Hastanede serbest doktor seçimi

Yatılı: CHF 60/Gece ebeveynlerin, küçük çocukların hastane
odasında konaklama masrafları

Yatılı: CHF 60/Gece ebeveynlerin, küçük çocukların hastane
odasında konaklama masrafları

Yatısız doğumda ve evde doğumda geri ödeme:
CHF 1.500

Yatısız doğumda ve evde doğumda geri ödeme:
CHF 1.000

Yatılı, belirli hastalıklarda ve diş kaybında:
Tek kişilik oda
Dünyada serbest hastane seçimi
Serbest doktor seçimi

Yatılı, belirli hastalıklarda ve diş kaybında:
Çift yataklı oda
İsviçre’de serbest hastane seçimi
Serbest doktor seçimi

Sağlığın ve fitnesin teşvik edilmesi
Tıbbi önlem, Check-up’lar

Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Diş

Belirli hastalıklar ve Diş kaybında: Kantonal hastane listesindeki bir hastanede ayakta
tedavi ve yatarak tedavi

Gözlük camları ve lensler

18 yaşına kadar: CHF 180/Yıl

Sigorta tarafından karşılanmayan
refraktif cerrahi
Yurt dışı tedavisi, planlı

Tüm dünyada (İsviçre’de onaylanmış tedavi yöntemleri)

Acil durumda yurt dışı tedavisi

AB/EFTA devletlerinde sigorta kimliği gerekmektedir.
AB/EFTA devletleri: Avrupa Birliği Sağlık sigortası kimliği ile: İlgili ülke tarifeleri
AB/EFTA devletleri dışında: İsviçre’ye göre maks. Iki kat tarife

Arama ve kurtarma maliyetleri
ambulans ile nakliye (İsviçre)

Kurtarma masrafları: % 50, maks. CHF 5.000/Yıl
Nakliye masrafları: % 50, maks. CHF 500/Yıl

Tüm dünyada (İsviçre’de onaylanmış tedavi yöntemleri)

Doktorsuz psikoterapi
Fizik tedaviler

Kaplıca tedavileri: CHF 10/Gün, maks. 21 Gün/Yıl, doktor ve tedavi masrafları
Dinlenme kürleri: Doktor ve terapi masrafları

Kaplıca tedavileri: CHF 70/Gün, maks. 21 Gün/Yıl
Dinlenme kürü: CHF 70/Gün, maks. 21 Gün/Yıl

Kaplıca tedavileri: CHF 50/Gün, maks. 21 Gün/Yıl
Dinlenme kürleri: CHF 50/Gün, maks. 21 Gün/Yıl

Evde hasta bakımı ve ev yardımcıları

Evde hasta bakımı (Spitex): Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Ev yardımcısı: CHF 70/Gün, maks. 30 Gün/Yıl

Ev yardımcısı: CHF 50/Gün, maks. 30 Gün/Yıl

Yardımcı araçlar

Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Muafiyet seçenekleri: CHF 0 ila 10.000/Yıl
Katılım payı yok

Muafiyet seçenekleri: CHF 0 ila 10.000/Yıl
Katılım payı yok

Hastanın yasal korunması
(Sigorta sahibi: Protekta)

Katkı payı

18 yaşına kadar muaf: CHF 0 ila 600/Yıl; % 10 katılım payı, maks. CHF 350/Yıl;
18 yaşından itibaren muaf: CHF 300 ila 2.500/Yıl; % 10 katılım payı, maks. CHF 700/Yıl;
Jenerik ilaçlar: % 10; Seçilen orijinal preparatlar: % 20

«Yıl» ile, ilgili takvim yılı kastedilmektedir.
Sağlık sigortası hakkındaki federal kanun, CONCORDIA’nın ilişkili yönetmelikler ve Genel ve ilave sigorta koşulları (AVB ve ZVB) yetkilidir.

Zorunlu hasta bakım sigortası (OKP)

concordiaMed

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Yatısız tedavi –
Akademik tıp

Doktorlar ve diğer lisanslı tıp personeli tarafından tedavi (örn. kayropraktik uzmanlar,
ebeler)

Yatılı tedavi –
Hastanede kalma

Bölgesel hastane listesi uyarınca hastanede genel bölüm

Alternatif tıp yöntemleri –
Tamamlayıcı tıp

İlgili ilave eğitimli doktorlar tarafından antropozofik tıp, homeopati, fitoterapi,
akupunktur ve geleneksel Çin tıbbının ilaç tedavisi

Annelik, aile

Ebelerle doğum hazırlık kursları için CHF 150; Ebelerle veya hemşirelerle 3 oturum
emzirme danışmanlığı; Ev doğumunda veya yatısız doğumda genel yasal hizmetlerin
temel kapsamı

İlaçlar

Doktordan reçeteli, geri ödenebilir ilaçlar

Koruyucu ve tatil öncesi aşılar

Yasal hizmetler uyarınca aşılar

Hastane sigortası
LIBERO

Hastane sigortası
GENEL

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Telefon ile ücretsiz 24 saat acil servis tıbbi danışma

Hastane girişinde seçilen hastane bölümü uyarınca, bütün
İsviçre’de serbest hastane seçimi.

Çok yataklı oda,
bütün İsviçre’de serbest hastane seçimi.

Yatılı: Ebeveynlerin, küçük çocukların hastane odasında
konaklaması CHF 60/Gece

Yatılı: Ebeveynlerin, küçük çocukların hastane odasında
konaklaması CHF 60/Gece

Yatısız doğumda ve evde doğumda geri ödeme:
CHF 300

Yatısız doğumda ve evde doğumda geri ödeme:
CHF 300

Yatılı, belirli hastalıklar ve diş kaybında:
Seçilen hastane bölümüne göre,
İsviçre’de serbest hastane seçimi

Yatılı, belirli hastalıklar ve diş kaybında:
Çok yataklı oda,
İsviçre’de serbest hastane seçimi

Sağlığın ve fitnesin teşvik edilmesi
Tıbbi önlem, Check-up’lar

Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Diş

Belirli hastalıklar ve Diş kaybında: Kantonal hastane listesindeki bir hastanede ayakta
tedavi ve yatarak tedavi

Gözlük camları ve lensler

18 yaşına kadar: CHF 180/Yıl

Sigorta tarafından karşılanmayan
refraktif cerrahi
Yurt dışı tedavisi, planlı

Acil durumda yurt dışı tedavisi

AB/EFTA devletlerinde sigorta kimliği gerekmektedir.
AB/EFTA devletleri: Avrupa Birliği Sağlık sigortası kimliği ile: İlgili ülke tarifeleri
AB/EFTA devletleri dışında: İsviçre’ye göre maks. Iki kat tarife

Arama ve kurtarma maliyetleri
ambulans ile nakliye (İsviçre)

Kurtarma masrafları: % 50, maks. CHF 5.000/Yıl
Nakliye masrafları: % 50, maks. CHF 500/Yıl

Doktorsuz psikoterapi
Fizik tedaviler

Kaplıca tedavileri: CHF 10/Gün, maks. 21 Gün/Yıl, doktor ve tedavi masrafları
Dinlenme kürleri: Doktor ve terapi masrafları

Kaplıca tedavileri: CHF 30/Gün, maks. 21 Gün/Yıl
Dinlenme kürleri: CHF 30/Gün, maks. 21 Gün/Yıl

Kaplıca tedavileri: CHF 30/Gün, maks. 21 Gün/Yıl
Dinlenme kürleri: CHF 30/Gün, maks. 21 Gün/Yıl

Evde hasta bakımı ve ev yardımcıları

Evde hasta bakımı (Spitex): Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

Ev yardımcısı: CHF 30/Gün, maks. 30 gün, 365 gün içerisinde

Ev yardımcısı: CHF 30/Gün, maks. 30 Gün/Yıl

Yardımcı araçlar

Yasal hizmetler uyarınca temel kapsam

ÖZEL1: Katılım payı % 35, maks. CHF 4.000/Yıl
YARI ÖZEL1: Katılım payı % 20, maks. CHF 2.000/Yıl
GENEL: Katılım payı yok

Muafiyet yok
Katılım payı yok

Hastanın yasal korunması
(Sigorta sahibi: Protekta)

Katkı payı

18 yaşına kadar muaf: CHF 0 ila 600/Yıl; % 10 katılım payı, maks. CHF 350/Yıl;
18 yaşından itibaren muaf: CHF 300 ila 2.500/Yıl; % 10 katılım payı, maks. CHF 700/Yıl;
Jenerik ilaçlar: % 10; Seçilen orijinal preparatlar: % 20

«Yıl» ile, ilgili takvim yılı kastedilmektedir.
Sağlık sigortası hakkındaki federal kanun, CONCORDIA’nın ilişkili yönetmelikler ve Genel ve ilave sigorta koşulları (AVB ve ZVB) yetkilidir.

1

2 kişiden itibaren: maks. CHF 4.000/Yıl

Gelir kaybı

Günlük ücret sigortası

Risk korumasıyla tasarruf edin

Hastalıktan, hamilelik komplikasyonlarından veya kazadan dolayı çalışamama
durumunda günlük ücret
Hastalık ve/veya kaza sigortası için kişisel seçilebilir sigorta kombinasyonları
Kişisel seçilebilir günlük ücret
Hizmet başlangıç zamanı seçilebilir
Günlük ücret sigortası STANDART
Kaybedilen gelirin maksimum miktarının ödenmesi; işveren ödemeyi sürdürmesi;
diğer özel ve sosyal sigortalarının hizmeti ve diğer ücretlilerin hizmetleri hesaba
eklenir.
Günlük ücret sigortası PLUS
Anlaşılan hizmetin ödenmesi – oluşan gelir kaybının yüksekliğinden bağımsız
Hizmetler, diğer sigortalardan bağımsız olarak gerçekleştirilir.

CONVENIA

Önlem ve tasarruf bir arada
Tasarruf bölümünde garanti edilmiş asgari faiz oranı
Yaşantı ve ölüm durumunda garanti sermaye
Sözleşme CHF 50/Ay'dan itibaren mümkün
Çalışamazlık durumunda primlerden muaf olma (opsiyonel olarak sigortalanabilir)
Müşteri bakımından avantajlı geri alış – 12 aydan itibaren

INVIVA

Fonlar ile önlem ve tasarruf
Yaşama durumunda: Fon hisselerinin değerinin ödenmesi
CHF 50/Ay'dan itibaren periyodik primler
CHF 5.000'den itibaren bir seferlik yatırım
Finans pazarlarının gelişimine katılım
Ölüm durumunda garanti edilmiş sermaye
Müşteri bakımından avantajlı geri alış – 12 aydan itibaren

Çalışamamazlık ve ölüm durumu

ACCIDENTA

TIKU

Kaza nedeniyle çalışamamazlık veya ölüm durumları için sermaye hizmetleri
Kişisel seçilebilir sigorta ücretleri
Hizmetler diğer sigortalardan bağımsızdır
Çalışamamazlık derecesine uyarlanmış hemen ödeme
Tüm dünyada geçerli
Kaza nedeniyle çalışamamazlık veya ölüm durumları sonucu hastalık veya kaza
durumu için sermaye hizmetleri
Kişisel seçilebilir sigorta ücretleri
Hizmetler diğer sigortalardan bağımsızdır
Çalışamamazlık derecesine uyarlanmış ödeme (% 25 çalışamamazlık derecesinden
itibaren)
Tüm dünyada geçerli
2 kişiden sonra % 10 prim indirimi
Doğumdan önce başvurularda kolaylaştırılmış kabul işlemleri
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