Sağlık Sigortası neden zorunlu? Nelere dikkat etmeliyim?
Staj başlamadan önce
•

Zorunlu sağlık sigortası
Misafir olunacak kurumdan imzalı Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) geldiğinde, Üsküdar
Üniversitesi ile imzalanacak hibe sözleşmesi ilgili maddesi gereğince kabul mektubunda belirtilen ve
minimum hareketlilik tarihlerini kapsayacak şekilde sağlık sigortası poliçesinin bir kopyasını Değişim
Programları (Erasmus+) Birimine ibraz etmelisiniz.
Sağlık sigortası için minimum teminat aşağıdaki şekilde olmalıdır.
Öğrenim programına katılacak öğrenciler için
1- Schengen ülkelerinde ve program Birleşik Krallık ’ta olacaksa Birleşik Krallıkta geçerli olması
2- Minimum 30.000 Avro tedavi teminatını kapsaması
3- Gerekli durumlarda cenaze nakil masraflarını karşılaması
Staj hareketliliğine katılacak öğrenciler için bu üç maddeye ek olarak:
4- Kaza Sigortası (Staj esnasında sigortalıya gelecek zararları karşılamalı)
5- Mali Sorumluluk (Staj süresince çalıştığınız şirkete sebep olabileceğiniz zararları teminat altına
almalı)

Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya’ya gidecek öğrenciler
•

SGK Anlaşmalı Ülkeler (Değişiklik gösterebilmektedir)

Eğer SGK ’ya bağlı bir sağlık teminatınız var ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ülkeler ile yaptığı sosyal güvenlik
anlaşması çerçevesinde hiçbir poliçe ücreti ödemeden ‘SGK anlaşmalı belge’ temin edebilir, özel sağlık
sigortası alma zorunluluğundan muaf olabilirsiniz.
ÖNEMLİ! Ancak bazı kurumlar ve konsolosluklar, ülke anlaşmalı belgeye ek olarak özel sağlık sigortası satın
alınmasını isteyebilir.
Bu belgenin elde edilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumunun ‘Yurt Dışı İşlemler’ birimini arayarak,
gideceğiniz ülkeyi belirtip başvuru için gerekli işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu belgeyi SGK’ dan temin
ettiğiniz halde Hibe Sözleşmesi imzalarken Üsküdar Üniversitesi’ne özel sağlık sigortası ibraz etmek zorunda
değilsiniz.

erasmus@uskudar.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR
Öğrenim veya Staj Hareketliliğine katılacağınız ülkeye, kabul mektubunda yazan tarihten birkaç gün önce
gitmeyi planlıyorsanız sağlık sigortasının planladığınız tarihleri kapsaması gerekmektedir. Aksi taktirde
konsolosluk bu ek talebinizi değerlendirmeye almaz ve kabul mektubunda yazan tarihlere göre işlem yapar.
Eğer SGK anlaşmalı belge sunacaksanız, gitmeyi planladığınız ancak resmi staj tarihlerinizin dışında kalan
tarihleri kapsayan özel sağlık sigortası almanız talep edilebilir.
Bu durum aynı zamanda dönmek istediğiniz tarih ile de ilişkilendirilebilir. Eğer kabul mektubunda yazan
tarihler dışında ülkede bulunacaksanız, o tarihleri kapsayan bir sağlık sigortası talep edilebilir.

Web sitemizde ulaşabileceğiniz diğer bilgi paketleri:
Erasmus+ Staj Programını kazandım. Şimdi Ne Yapmalıyım?
Öğrenim Anlaşmasını, Staj Akademik Onay Formu ve Staj Akademik Tanınma Belgelerini nasıl dolduracağım?
OLS hakkında bilgilendirme
Sağlık Sigortası (ve SGK anlaşmalı ülkeler)
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