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Podstawowe ubezpieczenie HollandZorg obejmuje najbardziej podstawową opiekę zdrowotną, taką jak pomoc 
w nagłych wypadkach, opiekę szpitalną i opiekę lekarza rodzinnego. Poza tym ubezpieczenia dodatkowe No Risk 
I i II zapewniają szerszy dostęp do usług oraz większe bezpieczeństwo szczególnie zagranicznym pracownikom 
tymczasowym. Poniżej znajdują się informacje, jakiego rodzaju usługi objęte są refundacją z dodatkowego 
ubezpieczenia.

No Risk I: Refundacja obowiązkowego wkładu własnego – 100%
Tak, jak przedstawione zostało to w broszurze dotyczącej ubezpieczenia podstawowego, obowiązuje w Holandii przewidziany 
prawem wkład własny w refundację opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie No Risk I pokrywa w całości ten obowiązkowy wkład własny.

No Risk II: Leczenie dentystyczne w nagłych wypadkach - do kwoty 200,- € w roku kalendarzowym.
Może ono przyczynić się do zapobiegnięcia ostremu bólowi zęba. Jest to pokrycie wydatków w przypadkach wymagających 
natychmiastowej interwencji dentystycznej w Holandii (konieczne konsultacje dentystyczne, wypełnienia, narkoza, usuwanie zębów, 
w tym zębów trzonowych, zdjęcia rentgenowskie). Leczenie uzębienia nie jest objęte ubezpieczeniem. „Nagła pomoc” oznacza pomoc 
w przypadku nagłego ostrego bólu zęba, która pozwala na zachowanie wystarczającej zdolności do spożywania pożywienia. Na 
naszej stronie internetowej znajduje się lista zawierająca wszystkie zabiegi, które objęte są refundacją.

No Risk II: Konieczny powrót do kraju ze względów medycznych – 100%
Konieczny z powodów medycznych powrót do kraju pochodzenia refundowany jest z ubezpieczenia No Risk II. Zawarty jest w tym 
przewóz do kraju pochodzenia, konieczna opieka medyczna i organizacja transportu. Zarówno miejsce pobytu, jak i kraj pochodzenia 
muszą znajdować się na terytorium Unii Europejskiej (na stałym lądzie). Refundacja obejmuje wyłącznie transport ubezpieczonego. 
Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów transportu członków rodziny i innych osób towarzyszących.

No Risk II: Przewóz ciała osoby zmarłej – 100%
W przypadku śmierci ubezpieczonego ubezpieczenie No Risk II refunduje koszty przewozu ciała z miejsca śmierci do kraju 
pochodzenia, łącznie z kosztami organizacji transportu. Kosztami transportu są: koszty samego przewozu, jak również dodatkowe 
bezpośrednie wydatki niezbędne w celu organizacji przewozu, takie jak obowiązkowe balsamowanie zwłok czy trumna do przewozu. 
Ostatnie pożegnanie i pogrzeb nie są objęte ubezpieczeniem. Zarówno miejsce śmierci, jak i kraj pochodzenia muszą znajdować się na 
terytorium Unii Europejskiej (stałym lądzie).

No Risk II: Zwrot 100% wymaganego prawem wkładu własnego w produkty lecznicze 
Przy określonych produktach leczniczych wymagany jest wkład własny. Po zawarciu ubezpieczenia dodatkowego No Risk II wkład 
własny objęty jest ochroną ubezpieczeniową i nie jest dłużej pokrywany przez ubezpieczonego.

Niniejsza broszura zawiera wyłącznie zwięzłe informacje. Nasze poszerzone warunki można pobrać ze strony www.hollandzorg.com.
Niniejsza broszura nie może stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń.
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