
 
Optimum seyahat korumanız! 

Avusturya Seyahat Sağlık Sigortası 
Avusturya’da vize zorunluluğu ile 4 ila 12 aylık bir süreye kadar kalmak için (RVV tarifesi) 

 

 
AVUSTURYA SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI 

Avusturya’ya vizeli giriş için sağlık sigortası 4 ila 12 ay arası 
 
Avusturya’da kaldığınız süre içerisinde endişesiz şekilde yararlanacağınız sigorta korumasının ve tüm Schengen 
Bölgesi’nde geçerli olan ilave sigorta korumasının keyfini çıkarın. Wiener Städtische olarak masraf yaratan bu sürecin 
bizimle birlikte endişesiz şekilde geçmesi için size özel bir paket sunduk. 
 
Avusturya seyahatiniz için (RVV tarifesi uyarınca) 
Sigorta güvencesi sigorta süresi içerisinde Avusturya’da oluşan hastalıkların ve kazaların getirdiği sonuçların gerekli 
tıbbi tedavileri için düzenlenir. 
 
Bir bakışta hizmetlerimiz: 
 

Sigorta koruması olmadan:  

RVV tarifesine göre sigorta güvencesi. 
 
YEREL GEÇERLİLİK ALANI 
 

 
Bu sigorta güvencesinin tadını Avusturya’da çıkarın. 

Sigorta koruması (RVV tarifesi uyarınca):  
İlgili sözleşmenin doğrudan düzenlenmesine izin verilmesi durumunda: En yakın hastaneye kadarki ulaşım masrafı da dahil 
olmak üzere kamu hastanelerinin genel bakım sınıfı için masrafların karşılanması. %100 

Şunlar dahil tıbbi olarak gerekli ayakta tedavi masraflarının karşılanması:  
• Ayakta yapılan ameliyatlar 
• Yüksek teknolojili muayeneler 
• Doktor tarafından verilen tedavi ve yardım araçları 
• Doktor tarafından verilen ilaçlar 
• Diş tedavileri 
• Psikoterapi ve psikolojik tedaviler 
• Doktor tarafından verildiği ve Avusturya’da bu konuda çalışmaya yetkili olan ilgili bağımsız merciler tarafından 

gerçekleştirildiği sürece özel tedaviler (fizik tedavi, tedavi masajları, logopedi ve ebe desteği) 

Sigorta süresi içerisinde 15.000,00 
Euro’ya kadar 

Tıbbi olarak gerekli, yatılı bir rehabilitasyon tedavisinin masrafı, bu tedavi sigorta korumasına tabi olan önceki bir yatılı 
tedavinin devamı ise ve sigortacının sigorta şirketinde gerçekleşmişse, sigortacının tıbbi gerekliliği kontrol etmesi bakımından 
onayı saklı tutularak tamamen üstlenir ve doğrudan sigorta şirketi ile mahsup edilir. 
 

Sigortalının sigorta şirketlerinden birine bağlı şekilde gerçekleşmeyen rehabilitasyon tedavilerinin masrafı 
 

 
%100 

 
 

Sigorta süresi içerisinde en fazla 
90 gün boyunca günlük 220,00 

Euro’ya kadar 
Tıbbi olarak gerekli olan, en az aralıksız 14 gün boyunca devam eden, doktor tarafından önerilen, ilaç ve kalma masrafları 
belirlenen kaplıca tedavilerinde, günlük kür bedeli ödenir 

Sigorta süresi içerisinde 
28 güne kadar günlük 34,00 Euro 

Bir kaza sonucuyla bağlantılı olarak NACA IV’ten itibaren kurtarma masrafları (acil hayati bir tehlike arz etmeyen, ancak kısa 
sürede hayati tehlikeye maruz kalma dahil yaralanmalar ve hastalıklar) 4.000,00 Euro’ya kadar 

İkamet edilen alanın yakınındaki bir hastanede tedaviye devam etmek için ambulans ile nakil masrafları  1.500,00 Euro’ya kadar 
Sigortalının bir hastalık ya da kaza sonucu eve nakli için ilave bir yolculuk masrafı oluşması halinde, yaşanılan yerden eve 
nakil için ilave masraf olarak tedaviyi eden doktorun önerdiği en uygun ulaşım aracını kullanırız. Masrafın başka şekilde 
oluşması bu durumu geçersiz kılar (ör. araçta yolculuk yapacak kişinin yolculuğa uygun olmaması, hasta nakil aracının 
kullanılması gerekliliği gibi), 

%100 

SOS geri getirme hizmeti: 
• Hastalanan ya da yaralanan sigortalının karayolu ya da havayoluyla memleketine yolcuğu için 
• Sigorta süresi içinde vefat eden sigortalının ikamet ettiği önceki yere sevk edilmesi 
Bu hizmet, hasta nakli ya da sevki acil durum desteğimiz (Tel. +43 (0) 50 350 357 (24 saat ulaşılabilir)) tarafından verildiği 
müddetçe sağlanır 

%100 

Seyahatin tek sebebi ya da seyahatin gerçekleşmesini tetikleyen sebeplerden biri olması şartıyla sigortalanan diğer temel 
hizmetler de dahil olmak üzere tedaviler 

Sigorta kapsamında değildir 

Kaza sonuçlarının giderilmesine yarayan önlemler olmadıkları sürece kozmetik tedaviler ve operasyonlar ile bunların 
sonuçları 
Önleyici tedaviler ve müdahaleler ile bunların sonuçları 
Kazaların getirdiği sonuçların giderilmesine yaramadığı sürece diş protezi tedavileri ve diş implantları ile bunlarla ilgili 
önlemler ve sonuçları 
Sınırlı yurt dışı seyahatleri için düzenlenen RVV tarifesi uyarınca SOS geri getirme hizmeti ile Avusturya sağlık sigortasının 
genel sigorta koşullarında belirlenen diğer sorumluluklar. 



 
Optimum seyahat korumanız! 
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Schengen bölgesindeki seyahatiniz için (RVA tarifesi uyarınca Avusturya hariç) 
Sigorta güvencesi, sigorta süresi boyunca tüm Schengen bölgesinde (Avusturya hariç) acil şekilde vuku bulan hastalık 
ve kazaların getirdiği sonuçların tedavileri için düzenlenir (mevcut kronik ya da gizli hastalıkların acil şekilde meydana 
gelen krizi ya da nüksetmesi de dahil). 
 
Bir bakışta hizmetlerimiz: 
 
Sigorta koruması (RVA tarifesi uyarınca):  
Doğrudan mahsup etmeye ilişkin ilgili talimatın verilmesi halinde: Kamu hastanelerinde genel bakım sınıfı için ilave masraf ve en 
yakında bulunan kliniğe gerçekleştirilecek nakil masrafları da dahildir; sonraki sayfada bahsi geçen ortaklar tarafından sağlandığı sürece %100 

Tıbbi olarak gerekli medikal ayakta tedavilerin karşılanması (yazılan reçeteler dahildir) %100 
Bir kaza durumuyla bağlantılı olarak NACA IV’den itibaren (bunlar, akut hayati tehlike oluşturmayan fakat kısa süreli bir gelişmede bir 
sağlık tehlikesi oluşturması mümkün olan yaralanmalar ve hastalıklardır) 4.000 EURO’ya kadar kurtarma masrafları 4.000,00 Euro’ya kadar 

Yaşanılan yere yakın bir hastanede tedaviye devam edilmesi için bir hastane aracıyla 1.500 EURO’ya kadar transfer masrafları 1.500,00 Euro’ya kadar 
Sigortalı, bir hastalık veya kaza sebebiyle eve dönüş seyahatinde normalde oluşacağından daha fazla yolculuk masraflarıyla 
karşılaşıyorsa (örneğin, araçla seyahat eden kişinin araba sürememesi durumunda hastane aracının kullanılması), eve dönüş 
yolcuğunda oluşan bu ek masrafları, tedaviyi gerçekleştiren hekim tarafından tavsiye edilen en uygun fiyatlı trafik aracıyla karşılarız. 

%100 

SOS acil nakil servisi 
• Hasta veya yaralı kişinin eve dönüş yolculuğu veya uçuşu için 

• Hasta transferi veya nakil acil durum asistanımız (Tel: +43 (0) 50 350 357; 24 saat ulaşılabilir) tarafından yönlendirilmesi 
durumunda, sigorta süresi içinde vefat eden bir sigortalının önceden yaşadığı yere gönderilmesi için %100 

Sigorta koruması olmadan:  
Hastalık durumunun ortadan kalkması için direkt olarak gerekli olmayan önlemler; özellikle de rehabilitasyon önlemleri, önleyici aşılar, 
kozmetik müdahaleler ve bağımlılık tedavileri, özel sağlık eğitimi önlemleri, logopedi ve hasta jimnastiği, jeriyatri 

Sigorta kapsamında değildir 

Kriz ve savaş durumlarıyla bağlantılı olarak oluşan hastalıklar ve kaza sonuçları 
Hekimin tavsiye etmemesine rağmen çıkılan seyahatlerde oluşan sağlık tedavileri 
Yerel sağlık kaynaklarının (örneğin kaplıcalarda kürler, ısı ve yükseklik kürleri) kullanılmasından dolayı oluşan masraflar; yardımcı sağlık 
araçlarının alımı (örneğin gözlükler, lensler, korseler, protezler) ve tüm vücut ve hasta bakımı için gerekli olan cihaz ve yardımcılar için 
ödemeler 
Direkt olarak ağrı giderilmesine yönelik ilk tedavi amacıyla yapılmayan diş tedavileri ve takma diş 
Kürtaj, hamilelik kontrolleri ve doğum 
Spor yarışmalarına ve yarışlara ve bunlar için antrenmanlara aktif katılım sonucunda oluşan kaza sonuçları 
Alkol ve/veya bağımlılık maddelerinin kötüye kullanımı nedeniyle oluşan hastalık ve kazalar 
Genel sigorta şartlarında belirtilen diğer sorumluluk dışı durumlar 

RVA tarifesine göre sigorta güvencesi. 
 
 
YEREL GEÇERLİLİK ALANI 
 

 
Bu sigorta güvencesinin tadını Schengen bölgesinde çıkarın (Avusturya hariç). 
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HİZMET SERVİSİMİZ 
 

 
Hizmet kullanımı durumunda (vefat durumunda da) lütfen 
derhal aşağıdaki servise başvurun: 
Servis hattımız 
Telefon: +43 (0)50 350 350 
 
Acil tıbbi durumlarda hızlı yardım için lütfen aşağıdaki 
servisimizle iletişime geçin: 
Acil durum servisimiz 
Telefon: + 43 (0)50 350 357 

Ortaklarımıza direkt bağlantınız: 
Tyrol Air Ambulance Ges. m. b. H. 
Telefon: +43 (0)512/22 4 22 
Adres: A-6026 Innsbruck havaalanı 
Fax: +43 (0)512/28 88 88 
E-posta: taa@taa.at 
Tyrol Air Ambulance gece gündüz hizmetinizdedir. 

 
 
HİZMET KULLANIMI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 
 

 
Sigortalı, 5000,- EUR’nun üzerinde bir hastalık tedavisi (hastanede yatılı tedaviye alınma ya da ayakta tedavi 
müdahalelerinde) söz konusu olursa sigortacıyı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumlarda sigortacının geri 
nakil olanağını kontrol etme yetkisi mevcuttur. 
Bu bilgi verme yükümlülüğü ihlal edilirse ya da sigortalının nakledilmesi gerekirse, söz konusu tedaviler için sigortacı 
tarafından organize edilen bir eve nakletme sürecinde oluşan masrafı aşmayacak şekilde bir masraf hakkı oluşur. 
 
 
EVE NAKİL BİLGİSİ 
 

 
• Sigortalı hastanın adı ve adresi 
• Sigortalı hastanın doğum tarihi 
• Online poliçenizin sözleşme numarası 
• Sigortalı hastanın hastalanma veya kaza geçirme türü ve zamanı, hastalık durumu ve transfer edilebilirliği (vefat 

durumlarında vefat edenin ölüm sebebi belirtilmelidir) 
• Tedaviyi gerçekleştiren hekimin yanı sıra her tür bilgi için başvurulabilecek kişinin adı, adresi ve telefon numarası 
 

Tyrol Air Ambulance, bu bilgilerin temelinde tedaviye gerçekleştiren hekimle bağlantıya geçiyor ve transferin 
uygulanması için karar veriyor. Telefon ve faks masrafları iade edilecektir! 
 
 
Bilgilerin güncellenme tarihi: Haziran 2018 
RVV (RVV için genel sigorta koşulları uyarınca) ve RVA (RVA için genel sigorta koşuları uyarınca) tarifeleri uyarınca sigorta güvencesi 
 
 
 
 
 
Not: Bu broşürün amacı, hizmetlerimiz hakkında kısa ve toplu bir bilgi vermektir. 
Yasal anlamda bir teklif değildir. Broşür titizlikle hazırlanmıştır, fakat kısaltılmış 
sunumu yanlış veya eksik anlaşılmalara yol açabilir. Bağlayıcı bilgi için komple 
teklif belgelerine, poliçelere ve bunların sigorta şartlarına incelemeniz gerektiğini 
belirtiriz.  

Daha iyi okunabilirlik sağlamak amacıyla, birleştirilen kelime ve ürün adlarında 
cinsiyete özel ayrımlar tercih edilmemiştir. Bu sebeple ilgili terimler eşitlik 
bağlamında elbette her iki cins için de geçerlidir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Basın sahibi ve üretici: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 
Schottenring 30, A-1010 Viyana 
Yayın ve üretim yeri: Viyana 
Tasarım: Reklam – WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG 
(18.06) 


