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لكل من يرغب في تغيير برنامجه واالستفادة بالمزايا

ُمميزاتنا هي:

هل العرض ُمقِنع بالنسبة لكم؟ ُيسعدنا الترحيب بكم!

خدمات خاصة للعائالت 
•  التلقيح االصطناعي – 50 % من التكاليف باإلضافة إلى 250 يورو كحد أقصى لكل محاولة إذا 

 AOK Hessen ن عليهما لدى كان الزوجان مؤمَّ
•  باقة خدمات الحمل مع العديد من المزايا اإلضافية بما يصل إلى 400 يورو للحوامل و 100 يورو 

AOK Hessen ن عليه لدى للشخص المرافق المؤمَّ
رعاية خاصة للوقاية من الوالدة المبكرة  •

المساعدة المنزلية في حاالت اإلصابة بمرض حاد لمدة تصل إلى 52 أسبوًعا  •

aok.de/hessen/international )255 00 00 0800 )مجاًنا

)ARABISCH( العربية

 إصدار

facebook.com/aokhessen
youtube.com/AOKDerGesundheitskanal
twitter.com/aokhessen
instagram.com/aokhessen

تغطية إضافية بما يصل إلى 400 يورو سنوًيا للخدمات الصحية الخاصة
تقويم العظام – تغطية التكاليف كل سنة بما يصل إلى 150 يورو  •
 •  التطعيم الوقائي قبل السفر – تغطية تكاليف بعض التطعيمات؛ 

كل سنة بما يصل إلى 200 يورو
فحص سرطان الجلد بدًءا من ُعمر 18 عاًما؛ كل سنتين بما يصل إلى 40 يورو  •

•  المعالجة التجانسية – االستشارة األولية والالحقة للمعالجة التجانسية وأدوية المعالجة 
التجانسية؛ كل سنة بما يصل إلى 240 يورو

 •  سد شقوق األسنان في حاالت تقويم األسنان الثابتة حتى ُعمر 17 عاًما؛ 
منحة لمرة واحدة بما يصل إلى 100 يورو

 •  التخدير بأكسيد النيتروز – عند خلع ضرس العقل حتى ُعمر 25 عاًما؛ 
بما يصل إلى 100 يورو

إجراء فحص بدًءا من ُعمر 18 عاًما؛ كل ثالث سنوات بما يصل إلى 50 يورو  •
دورة توعية للعناية بالثدي من أجل إجراء فحص ذاتي للثدي؛ كل دورة بما يصل إلى 30 يورو  •

برامج المكافآت والتعريفات االختيارية: الميزات المالية
برنامج AGIDA - ما يصل إلى 360 يورو سنوًيا في حالة االستغناء عن االستشارة في الموقع  •

برنامج BONUS fit – أكثر من 150 يورو سنوًيا متاحة للسلوك الصحي الواعي  •
برنامج مكافأة األطفال – ما يصل إلى 5.000 يورو لألحالم الكبيرة للصغار  •

تعريفة المشاركة الذاتية في الرسوم – ما يصل إلى 360 يورو مكافأة في السنة  •

 دورات صحية مجانية 
دورات AOK بشأن التمارين واالسترخاء والتغذية   •

سداد تكاليف الدورات المعتمدة - بمعدل دورتين في السنة، بما يصل إلى 300 يورو  •
برامج AOK عبر اإلنترنت لنمط حياة صحي  •

نحن دائًما في خدمتكم
ل بالنسبة لكم عبر اإلنترنت  •  شخصًيا في مراكز المشورة الخاصة بنا: ُيرجى تحديد الموعد المفضَّ

aok.de/hessen/wunschtermin من خالل الرابط
هاتفًيا 24 ساعة في اليوم، 365 يوًما في السنة  •

عبر البريد اإللكتروني على مدار الساعة  •
عبر بوابة AOK على اإلنترنت "Meine AOK" – بشكل آمن ومتنقل أثناء التواجد خارج المنزل  •

الخدمات الرقمية 
 )ePA( البيانات الصحية، مثل السجل اإللكتروني للمريض – "AOK Mein Leben" تطبيق  •

متاحة دائًما وفي المتناول
 •  تغطية تكاليف التطبيقات الصحية أو الطبية الُمختبرة، 

)DiGA( ما ُيسمى بالتطبيقات الصحية الرقمية
ن عليهم لدى AOK يمكن العيش بشكل أفضل  ب المجاني عبر اإلنترنت للمؤمَّ •  بفضل الُمدرِّ

مع مرض السكري من النوع 2
ل الدليل الصحي AOK عملية البحث عن األطباء والعيادات والقابالت ومعلومات  •  ُيسهِّ

االتصال في حالة الطوارئ




