
 

 

 

UBEZPIECZENIE 

PODRÓŻNE  

VISUM PLUS 
Jako część oferty Carebüro.de 



 

Carebüro.de – oferta dla opiekunek 

Chcesz założyć firmę w Niemczech? Szukasz najlepszego polskiego biura, które poprowadzi twoją 

gewerbe? Dobrze trafiłaś!!! 

U nas zyskasz: 

 Gewerbe bez zameldowania w Niemczech 

 Pomoc w znajdowaniu podopiecznych dla twojej niemieckiej firmy 

 Darmowe pieczątki, wizytówki i stronę dla twojej gewerbe 

 Nie drogie Ubezpieczenie Visum Plus  

 Legalne zatrudnienie na terenie Niemiec  

Kontakt 

 Zobacz:  http://carebiuro.de/    

 Napisz na WhatsApp na nr +4915171230131 do Pana Roberta 

 Napisz na adres poczta@carebiuro.de  

W skrócie więcej o Ubezpieczeniu podróżnym Visum Plus 

Z perfekcyjną ochrona ubezpieczeniową podróżnego Visum Plus masz optymalnie pokrycie: ubezpieczenie 

zdrowotne , ubezpieczenie odpowiedzialności podróży i ubezpieczenie wypadkowe podróży. Nasze 

ubezpieczenie Visum Plus  spełnia wymagania dotyczące wizy Schengen. 

Visum Plus łączy w sobie następujące indywidualne umowy: 

 międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne 

 wypadek w podróży i ubezpieczenie od odpowiedzialności podróży 

Twoje korzyści: 

 Można wykupić ubezpieczenie Visum Plus jeszcze w ciągu 31 dni od przybycia w Niemiec. 

 Zakres ubezpieczenia Visum Plus spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące wizy Schengen. 

 Ewentualne koszty w całości pokrywa ubezpieczyciel bez twojego udziału 

 Możesz rozszerzyć na życzenie ubezpieczenie podróży w dowolnym momencie do roku  

 

http://carebiuro.de/
mailto:poczta@carebiuro.de


 

Zakres ubezpieczenia: 

Rodzaj świadczenia przy Ubezpieczeniu zdrowotnym Visum Plus 

Mamy dla Państwa najlepsze ubezpieczenie zdrowotne pokrywające: 

 leczenie ambulatoryjne przez lekarza aż do ustawowych maksymalnych kwot obowiązującej, 

oficjalnej, niemieckiej stawki lekarzy lub dentystów  

 Przepisane leki i opatrunki 

 przepisane masaże, inhalacje i pakiety medyczne do 300 € rocznie z ubezpieczenia 

 Pomoce medyczne, jeśli masz wypadek 

 Znieczulenia przeciwbólowe przy zabiegach dentystycznych i przywracanie funkcji protezy rocznie 

z ubezpieczenia: 

- do 300 euro na okres obowiązywania umowy do 6 miesięcy 

- do 600 € na okres od 6 miesięcy umowy 

 Kontrola ciąży i leczenie 

 Poród po okresie 8 miesięcy 

 leczenie szpitalne 

 Transport do najbliższego szpitala 

 transport lub pogrzeb do 10.000 € 

Ubezpieczenie wypadkowe podróży i ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej Visum Plus dla zagranicznych gości obejmuje: 

 W przypadku śmierci kwotę od 5.000 zł 

 Renta z tytułu niepełnosprawności do € 25.000 

 Jeżeli niepełnosprawność sięga 90%, możemy podwoić świadczenia z tytułu niepełnosprawności 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Visa Plus dla gości zagranicznych 

obejmuje: 

 Odpowiedzialność na kwotę 1,5 mln € za uszkodzenia ciała i mienia 

 

 

 



Ubezpieczenie Visum Plus Pytania i Odpowiedzi  

Kto może skorzystać z roszczenia ubezpieczeniowego? 
 

Ubezpieczenie Visa Plus jest dostępny dla: osób do 75 lat; cudzoziemców i jedynie tymczasowo 

przebywa w Republice Federalnej Niemiec; zamieszkałych w krajach Unii Europejskiej, 

Szwajcarii lub Liechtensteinie albo posiada obywatelstwo niemieckie od co najmniej dwóch lat. 

Z ubezpieczenia nie mogą skorzystać ludzie, którzy ciągle potrzebują opieki medycznej lub 

cierpią z powodu choroby psychicznej oraz osoby prowadzące działalność jako sportowiec. 

Dla obywateli jakich państw jest ubezpieczenie Visum Plus? 

Wśród krajów Układu Schengen są obecnie 26 państwa: Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, 

Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, 

Holandia, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Hiszpania, Szwecja, Słowacja, 

Słowenia, Czechy i Węgry.  

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego? 

W przypadku korzystania z ubezpieczenia prosimy utrzymać straty na jak najniższym poziomie i 

unikać niepotrzebnego wzrostu kosztów. Proszę skontaktować się z HanseMerkur tak szybko, jak 

to możliwe. Proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w całości i zgodnie z prawdą.  

Czy w ramach ubezpieczenia Visum Plus mogą powstać koszty uzyskania 

przychodów? 

Nie. W ramach maksymalnej kwoty refundacji w wysokości € 50.000 nie pojawią się koszty 

uzyskania przychodów. 

Jakie usługi obejmuje ubezpieczenie? 

Podsumowanie zakresu świadczeń znajdziesz wyżej. 

 



Jaki jest koszt ubezpieczenie Visum Plus? 

Visa Plus na pobyt do 365 dni z zastrzeżeniem opisów taryf na warunkach ogólnych ubezpieczenia 

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

 

W przypadku pobytów do Do 65 urodzin za osobę w € 

7 dni 11,- 

15 dni 22,- 

31 dni 28,- 

62 dni 51,- 

92 dni 71,- 

180 dni* 225,- 

Od 181 dni do 365 dni** 1,55 za dzień 
* za pobyt od 181 dni codziennie premium od początku pobytu. 

** wielokrotne wizy aż do 90 dni w ciągu roku 

 

Możliwe jest, że korzystając z pomocy lekarskiej będziesz musiała 

ponieść koszt leczenia, a z rachunkiem zgłosisz się do 

ubezpieczyciela po zwrot kosztów!!! Jest to zależne od 

indywidualnego podejścia placówki medycznej!!! 

 

WAŻNE INFORMACJE 

Ubezpieczenie zdrowotne, podróżne wypadkowe i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej są prawnie niezależnymi 

umowami. 

• Wnioski należy składać w ciągu 31 dni od przybycia do Niemiec, krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii 

i Liechtensteinu są on wprowadzane w życie i kończą się w dniu określonym w polisie, nie później niż 365 dni. 

• Pokrycie szkód jest zapewnione na cały pobyt. 

• Pokrycie zaczyna się dla każdego zakładu ubezpieczeń w dniu określonym w polisie, jednak nie wcześniej niż 

W dniu przyjazdu i nie wcześniej niż następnego dnia po otrzymaniu przez HanseMerkur ubezieczenia. 

• stan ochrony ubezpieczeniowej jest określony w umowie. 

• Ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniona także z wypłatą premii po powstania szkody. 

• Ubezpieczenie może zostać wykupione do 75. roku życia. 

Możliwe są  
• Rozszerzenia zakresu ochrony w maksymalnym okresie ubezpieczenia po zatwierdzeniu HanseMerkur 

• Maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 365 dni. 

• Umowa może zostać rozwiązana przedwcześnie po przedstawieniu daty wyjazdu; nadpłacona składka zostanie zwrócona  

• W HanseMerkur utworzysz oddzielne polisy ubezpieczeniowe. 

 



WAŻNE KONTAKTY 

Jak się zgłosić i założyć gewerbe w CAREBIÜRO.DE ? 

 Zarejestruj się http://caresenior24.pl/ 

 Napisz na WhatsApp na nr +4915171230131 do Pana Roberta 

 Napisz na adres poczta@carebiuro.de 

 

Robert Koleda 

Laycamobile DE +49152/19404397  (dla osób przebywających w Niemczech) 

Laycamobile PL +48152/ 729614323 (dla osób przebywających w Polsce) 

 

Gdzie otrzymam odpowiedzi na więcej pytań na temat ubezpieczenia Visum Plus? 

Napisz e-mail do naszego zespołu serwisowego: reiseinfo@hansemerkur.de 

Infolinia: 040 4119-1919 (czasy otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8 rano do 18) 

W celu uzyskania informacji pomocne mogą być poniższe strony: 

https://www.hmrv.de/service/fragenundantworten  

https://www.hmrv.de/service/glossar/a  

 

Kontakt z HanseMerkur 

Międzynarodowy numer awaryjny 

Jesteśmy dla Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w trakcie świąt, doradzamy w wyborze lekarzy czy szpitali, 

zorganizujemy medyczny  transport  powrotny lub udzielimy pomocy w ramach ubezpieczenia awaryjnego.  

Telefon awaryjny podczas wyjazdu  

+49 40 5555-7877 
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WAŻNE KONTAKTY CD 

Jak się zgłosić i założyć gewerbe w CAREBIÜRO.DE ? 

 Szukasz pracy to zarejestruj się http://caresenior24.pl/  

 Checesz założyć Gewerbe http://carebiuro.de/    

 Napisz na WhatsApp na nr +4915171230131 do Pana Roberta 

 Napisz na adres poczta@carebiuro.de 

Robert Koleda 
Laycamobile DE +49152/19404397  (dla osób przebywających w 

Niemczech) 
Laycamobile PL +48152/ 729614323 (dla osób przebywających w Polsce) 

 

ZGŁASZANIE SZKÓD do HanseMerkur:  

W przypadku szkody, w zasadzie potrzebne są następujące informacje i dokumenty : 

 Kopia potwierdzenia organizatora 

 Kopia zaświadczenia ubezpieczenia 

 Aby przesłać ewentualne refundacje dane bankowe odbiorcy (w przypadku przelewów międzynarodowych IBAN 

oraz kod BIC) 

 Adres ubezpieczonego 

W zależności od rodzaju szkody mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty ubezpieczeniowe. 

Adresy i kontakty 

Proszę wydrukować wypełniony protokół szkody i przesłać go pocztą lub faksem. 

Roszczenie pismem pocztą na adres: 

HanseMerkur Reiseversicherung AG 

Reiseversicherung- Leistungsabteilung 

Plac Siegfried Wedells 1 

20352 Hamburg 

Albo wysłać zgłoszenie roszczeń faksem na numer: 

040 4119-3586 

W razie pytań, pomoże ci nasz serwis: 

040 4119-2300 
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