Ubezpieczenie dla wolontariuszy
Wyjeżdżając do Izraela należy sobie zdawać sprawę, że koszty leczenia są tam bardzo wysokie.
Opieka medyczna stoi na wysokim poziomie, ale gdyby przyszło nam z niej skorzystać, to niestety
trzeba by dużo zapłacić. Przykładowo wizyta u lekarza ogólnego wynosi około 200 USD; za poradę
specjalisty w bardziej skomplikowanych przypadkach zapłacimy około 300 USD. Natomiast, jeśli nasz
stan zdrowia będzie wymagał hospitalizacji, to za każdą dobę pobytu w szpitalu będziemy obciążeni
kosztami rzędu 1000 USD.
Chcemy zwrócić uwagę na istotny fakt, że standardowa polisa turystyczna nie wypłaci
odszkodowania za koszty leczenia poniesione podczas wyjazdu do pracy wolontariackiej. Dlatego
należy zaopatrzyć się w stosowną polisę, która ubezpiecza osoby udające się do pracy.
Będąc świadomi sytuacji w Izraelu oraz rozumiejąc potrzeby wolontariuszy, którzy się tam
udają, weszliśmy we współpracę z niemiecką firmą ubezpieczeniową Care-Concept, która się
specjalizuje w międzynarodowych ubezpieczeniach zdrowotnych. W razie wystąpienia konieczności
skorzystania z opieki medycznej oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych Care-Concept
dostarcza naszym wolontariuszom solidną, kompleksową ochronę.













Ubezpieczenie, które nam oferują nazywa się Care-Primo:
posiada nieograniczoną sumę ubezpieczenia kosztów leczenia,
ważne jest na wszystkie kraje świata,
pokrywa koszty leczenia, bez względu na to czy zdarzenie miało miejsce w pracy czy w czasie
wolnym,
gwarantuje możliwość przedłużania polisy (bez konieczności powrotu do kraju),
w pakiecie jest już zawarte ubezpieczenie OC (na wypadek wyrządzonych szkód na mieniu),
honoruje bezgotówkowe regulowanie płatności za hospitalizację,
wniosek wypełnia się online,
na czas pobytu, w razie potrzeby, dają nam kontakt do polsko-języcznego opiekuna,
koszt, dla osób do 35 roku, wynosi 41,70 Euro/za 1 miesiąc,
polisa jest wydawana w formie karty,
w razie potrzeby pomagamy w skierowaniu do placówki medycznej na terenie Izraela

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

http://care-primo.pl
albo u koordynatora projektu, pana Jarosława Papióra.
Wniosek o polisę można wypełnić dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia o przyjęciu do programu.
Fundacja ESPA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przykładowe ceny innych znanych ubezpieczycieli w Polsce, na polisy z nieograniczoną sumą kosztów leczenia,
na wyjazdy do pracy na okres 1 miesiąca: Warta – 412,zł / PZU- 430,zł / Allianz- 378 zł/ AXA – 370 zł
Koszt polisy Care-Primo na okres 1 miesiąca wynosi- 175, zł (41,70 Euro)

