Az AFS biztosítás
Kikre vonatkozik
Terület
Időtartam
Összege

AFS programon résztvevő diákok, a program ideje alatt
Minden ország, kivéve a résztvevő saját országa
A nemzetközi utazás kiinduló állomásától a program befejezéséig
Baleset-, egészségbiztosítás, evakuálás: max. 1.000.000 USD-ig, halál
esetén max. 100.000 USD

Minden AFS cserediák betegség- és balesetbiztosítással rendelkezik, amelyet a nemzetközi
központ köt a Starr (Starr Idemnity and Liability Company, Accident and Health Division)
Biztosítónál minden résztvevőnek. Ez egy másodlagos biztosítás, ami az AFS programon
résztvevő diákokat az AFS-en keresztül biztosítja.
Ezért az egyes diákok külön biztosítási kötvénnyel nem rendelkeznek, minden résztvevő kap
azonban egy Sürgősségi Segítségnyújtási kártyát, amin rajta van egy éjjel-nappal hívható
telefonszám, baleset vagy vészhelyzet esetén, illetve ha a nemzeti iroda zárva van. Ez a kártya
nem biztosítási kártya, nem lehet vele fizetni. Arra szolgál, ha a résztvevő egyedül van, és
megsérül, valaki tudja értesíteni az AFS-t vagy a 24 órás ügyeletet ellátó szervezetet.

ÍGY A BIZTOSÍTÁS FEDEZI PL. AZ ALÁBBI KIADÁSOKAT:
















Kórházi ellátás, intenzív ellátás, járóbeteg ellátás (Amennyiben a járóbeteg ellátáson a
vizsgálat nem eredményezi a betegség megállapítását, a vizsgálati díjat az AFS
Biztosítása akkor is fedezi).
Az előzetesesen fennálló betegségekkel kapcsolatban felmerülő ellátást abban az
esetben, ha a diák érkezését megelőző 45 napban nem kellett változtatni a kezelésen,
azaz a beteg állapota stabil volt (ilyen betegség lehet például az asztma vagy
cukorbetegség)
Műtét
Ápolás
Helyi ambuláns kezelés
Érzéstelenítés, altatás
Fizikoterápia
Orvosi ellátás
Röntgen és laborvizsgálatok, vérvizsgálat
Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése
Ortopédiai segédeszközök
A saját fogak baleset során szerzett sérüléseinek ellátása
Baleseti sérülések kozmetikai műtéte




Beszédterápia (amennyiben baleset miatt szükséges)
Ambuláns pszichiátriai kezelés, kórházi pszichiátriai kezelés (maximum 30 nap)

NEM FEDEZI A BIZTOSÍTÁS:





















Amit a programon résztvevő kezelni tud, és várhatóan bekövetkezik / bekövetkezhet
Azok a kezelések, amelyek orvosilag nem szükségesek. Az AFS biztosítás kizárólag a
váratlan orvosi kiadásokra és azokra a dolgokra vonatkozik, amelyek az orvos szerint
szükségesek a páciens egészségi állapotának helyreállításához
Az olyan típusú kiadások, amelyek azért nem téríthetők, mert nem értékelhetők
megfelelően, orvosok által általánosan nem elfogadott és nem feltétlenül szükséges
gyógyító módszerek költségei (pl. kísérleti, kutatási eljárások)
Rutin szemvizsgálat, (+ kontaktlencse, szemüveg) és azok a fogászati kiadások
(fogszabályzó igazítás), amelyek nem baleset következményei, de a fájdalmat
megszüntető kezeléseket fedezi
Rutinvizsgálatok, oltások, védőoltások, sportorvosi vizsgálatok, még akkor sem, ha
ezeket az iskola kéri. Ezeket a költségeket a szülőknek kell kifizetni
Már fennálló betegség, mely során a beteg állapota nem volt stabil az érkezést
megelőző 45 napban
Azoknak a diákoknak az orvosi költségei, akik kiléptek a programból
Plasztikai műtétek, hacsak nem baleset miatt szükségesek
Kiújuló betegségek
Öngyilkosság vagy öngyilkossági kísérlet
Önkárosítás
Támadás illetve bűntett elkövetése, tüntetésben való aktív részvétel következményei
Katonai szolgálat
Terhesség megszakítás
Sérv kezelése, kivéve, ha a program során történt baleset a kiváltó oka
Profi sport végzése során szerzett sérülés
Olyan kiadások, amelyeket más biztosítás fedez

MIT NEM FEDEZ TOVÁBBÁ AZ AFS BIZTOSÍTÁS?




Ha a résztvevő kárt okoz más vagyonában vagy személyében, akaratlagosan vagy
gondatlanságból. A résztvevő felelős minden kárért, amit okoz. Amíg az AFS-t nem
vonják perbe a károkkal kapcsolatban, addig a szervezet nem vesz részt peres
ügyekben.
Poggyász elvesztése/ellopása

AFS KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A szintén minden résztvevőre vonatkozó AFS kiegészítő biztosítását az Axis Insurance
Company biztosítja. Hét olyan területre terjed ki a kiegészítő biztosítás, amit az AFS baleset-,
és betegségbiztosítása nem tartalmaz. Ez a 7 pont az AFS biztosítás kiegészítése és
másodlagos, ami azt jelenti, hogy minden egyéb biztosítás előnyt élvez a kezelőhöz benyújtott
kérelmek előtt.
1. „Utólagos” biztosítás: 100.000 USD összegig, maximum egy évig azokra a költségekre,
amik a hazatérés után merülnek fel otthon, az AFS program alatt történt baleset (nem
betegség) következtében.
Például ha a résztvevő eltöri a kezét a program ideje alatt, és hazatérés után is még
kezelésre szorul, annak költségét a biztosítás fedezi.
2. Rokkantság: 100.000 USD egyszeri összegig, az AFS program alatt bekövetkezett
balesetből adódó maradandó és teljes rokkantság esetén.
Betegségből adódó rokkantság esetére nem érvényes.
3. Sürgős utazás: 5.000 USD összegig a hazautazási költségekre a résztvevő részére, ha
valamely közvetlen családtag (szülők, testvérek, nagyszülők) meghal, vagy
életveszélyes állapotba kerül. (Közvetlen családtag a: szülő, mostohaszülő is, testvér,
mostohatestvér is, nagyszülő, mostoha nagyszülő is)
Csak abban az esetben, ha az utazást az AFS jóváhagyja.
4. Rendkívüli családlátogatás: 5.000 USD összegig az utazási és szállásköltségekre a
résztvevő közvetlen családtagja(i) részére, ha a résztvevő min. 24 órára kórházba kerül
és az orvos indokoltnak látja a családtag(ok) látogatását.
5. Sürgősségi fogorvosi ellátás: Maximum 500 USD. Fájdalmat megszüntető kezelés
illetve fertőzés esetén, fogorvosi igazolás mellett. (A rutin fogorvosi vizsgálatot nem
fedezi, illetve a sürgősségi fogorvosi ellátás során felmerülő utókezeléseket sem.)
6. Baleseti halál és végtagvesztés: 10.000 USD. Baleset okozta halál esetén. Kevesebb
összeg fizetendő egyéb veszteség esetén, pl. végtag vagy képességvesztés. Kóma és
bénulás estén is jár támogatás.
7. Gyász és trauma kezelés: max. 10 alkalommal max. 150 USD/alkalom összegig a
résztvevő és/vagy családtagjai részére a résztvevő által elszenvedett biztosított baleset
esetén.
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