HK Bazı ciddi hastalıklar sigortası

2018
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Ciddi hastalıklar
Sigorta tazminatı vergi ve diğer
giderlerden muaftır, tazminatı
istediğiniz şekilde ve amaç
için kullanabilirsiniz. Tazminat
ödenmesinin ardından bu
düzenleme dışında kalırsınız.
Sigorta başlangıcından önce teşhis
konulan hastalıklar sigorta kapsamı
dışındadır.

Sigortalı olduğunuz dönem içinde
aşağıdaki hastalıklardan biri için
teşhis konulması durumunda sigorta
kapsamına girersiniz. Sigorta
anlaşmasını takip eden 3 ay içinde
teşhis konulan ciddi hastalıklar sigorta
kapsamı içinde değildir.
•

Kötü huylu kanser türleri

•

Kalp krizi

•

Kapsamlı organ nakilleri (kalp, kalpakciğer, akciğer ve karaciğer)

•

Balonla kalp damarları genişletme

•

Kalp kapakçığı ameliyatları

•

Beyin kanaması/Beyinde damar
tıkanıklığı

•

Torba şeklinde beyin atardamarları
genişletilmesi

•

Beyin ve omurgada bazı iyi huylu urlar

•

Aorta hastaliği (1/1 - 2009)

•

Multipl skleroz

•

Menejit (1/1 - 2009)

•

Yas

- By pass ameliyatı geçirmiş koroner
skleroz

•

(ALS)Motor Nöron hastalığı

•

Familyal Periodik Paraliz

•

İş ile bağımlı veya kan nakli yoluyla
HIV bulaşması

•

AIDS

•

Böbrek yetmezliği

•

Körlük

•

Sağırlık

•

Parkinson hastalığı (1/1 - 2003)

•

Creuzfeldt Jacobs hastalığı (1/1 2003)

Sigorta degeri DKK

55. yasa kadar

96.700 kr.

- 56

87.300 kr.

- 57

77.500 kr.

- 58

67.700 kr.

- 59

58.500 kr.

60 - 64

48.600 kr.

Çocukları da kapsayan sigorta tutarı
39.800 DKK (1/1/2018’den itibaren)
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Çocuk sigortası:
Sigorta; aşağıdaki ciddi hastalıklardan
birine yakalanması durumunda, 6 aylıktan
18 yaşın sonuna kadar olan çocuklarınızı
da kapsar.

•

Menejit

•

Kötü huylu kanser türleri

•

Böbrek yetmezliği

•

Kan nakl,i sonucu HIV bulaşması

•

AIDS

•

Körlük (Çocuk 2 yaşında olmalıdır)

•

Sağırlık (Çocuk 2 yaşında olmalıdır)
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