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Güvendiğiniz
doktorda en iyi
tıbbi destek için

Ayakta tedavi için doktor seçimi

Junior

Gebelik ve doğum

Çocuk arzusu

• Özel doktorlar ve alternatif tıp
• Ağız hijyeni
• Fizyoterapi, akupresür, osteopati, kinesiyoloji,
şiatsu, refleks bölgeleri masajı
• Psikoterapi
• İlaçlar, homöopatik ilaç ve aşılar
• Gözlükler, kontak lensler, tabanlıklar vs.

• 20. yaş gününe kadar uygun çocuk primi
• Güvendiğiniz doktorla Avrupa çapında özel
klinikte özel sınıf
• Bir refakatçinin masrafları dahil
• Ayakta tedavi için özel doktor ve alternatif tıp
• İsteğe bağlı: Fizyoterapi, osteopati, kinesiyoloji,
logopedi, psikoterapi, ilaçlar, aşılar, gözlükler,
kontakt lensler, tabanlıklar

• Gebelik dönemi dahil
• Bekleme süresi yok, ek masraf yok
• Güvendiğiniz doktorla dünya çapında özel
klinikte özel sınıf
• Ücretsiz tek kişilik oda
• İsteğe bağlı: Gebelik muayeneleri ve pretanal
tanılamalı ayakta tedavi için özel doktor ve
alternatif tıp

• Güvendiğiniz doktorla Avrupa çapında özel
klinikte özel sınıf
• Ücretsiz tek kişilik oda
• Gebelik muayeneleri ve pretanal tanılamalı
ayakta tedavi için özel doktor ve alternatif tıp
• Bu sayede özel bir doğuma göre %50 tasarruf
sağlanır

Örnekler:

Örnek:

Örnek:

Örnek:

Takvim yılı başına maksimum ödeme: 2.155 k

Anna B., 12 yaşında, WGKK sigortalı
Aylık prim: 25,75 k

Anna S., 32 yaşında, WGKK sigortalı,
6. ayda hamile

Susanne K., 30 yaşında, WGKK sigortalı
Nakit ödeyen
Ø Gebelik muayeneleri ve pretanal tanılama ve
özel klinikte doğum için masraflar
TOPLAM: yakl. 7.000 k

Lisa M., 32 yaşında
Aylık prim: 48,89 k
20 yaşına kadar çocuklar
Aylık prim: 21,66 k

Aylık prim: 126,08 k
Bebek, WGKK sigortalı
Aylık prim: 31,48 k
6 yıl asgari sözleşme süresi

Özel sağlık sigortası
Aylık prim: 81,51 k x 36 ay (asgari sözleşme
süresi)
TOPLAM: 2.935 k
TASARRUF: 4.065 k

