Değiştirmek ve kazançlı çıkmak isteyen herkes için.
Bizi biz yapan unsurlar:
Özel sağlık hizmetleri için yılda 400 ¢ daha fazla
Check-up 35 daha 25 yaşından itibaren; her 2 yılda bir 50 ¢
Cilt kanseri taraması daha 18 yaşından itibaren; her 2 yılda bir 40 ¢
Homeopati – Homeopatik ilk ve müteakip anemnez ve homeopatik ilaçlar; yılda 240 ¢
Kahkaha gazı sedasyonu – 25 yaşına kadar yirmi yaş dişi çekiminde; 100 ¢
Osteopati – Yılda 150 ¢
Memenizi kendiniz muayene edebilmeniz için meme bakım kursu; kurs başına 30 ¢
Yolculuklarda koruyucu aşı – Belirli aşılarda masraflar karşılanır;
yılda 200 ¢
7 yaşına kadar sabit diş telinde dişe kaplama; 100 ¢

Hareket, rahatlama ve beslenme üzerine AOK kursları. Diğerlerine ilaveten yürüme kursları,
yumuşak sırt jimnastiği, Hatha-Yoga
Sertifikalı kurslarda ödeme – Yılda 2 kurs için 300 ¢
AOK çevrimiçi programları ve AOK canlı çevrimiçi kursları

Ailelere özel hizmetler

Bonus programları: Para değerinde avantajlar
Bonus fit – Sağlık bilinciyle davrananlara yılda 100 ¢
Çocuk bonusu – Mini minnacıkların büyük hayalleri için 5.000 ¢

Katkı paylı tarife – Yılda 360 ¢ iade
Yurtdışına yolculuk
1 & 2 yataklı oda
Diş ek tarifesi – Profesyonel diş temizliği masraf iadesi dâhil yılda 60 ¢

İşbirliği yapılan stüdyolarda avantajlar

Suni döllenme – Eşlerin her ikisi de AOK Hessen’de sigortalı ise masrafların %100’ü
Nöbetçi ebe 250 ¢’ya kadar
Sayısız ekstra hizmetlerle gebelik paketi 100 ¢
Akut hastalıklarda 52 haftaya kadar ev işlerinde yardım
Bebek ve küçük çocuklarda ilk yardıma yönelik kurs

İkna oldunuz mu? Sizi görmek bizi sevindirecektir!

service@he.aok.de

Danışma merkezlerimizde bizzat. İstediğiniz güne randevuyu
çevrimiçi olarak aok.de/hessen/wunschtermin adresinden alın
Telefonla 365 gün 24 saat
E-Posta ile 24 saat
AOK çevrimiçi portali “Benim AOK’m” – Yolda güvenilir ve mobil

Seçmeli tarifeler: Bireysel ve hesaplı genişletilmiş hizmetler

Ücretsiz sağlık kursları

0800 123 23 19 (ücretsiz)

Mükemmel ulaşılabilirlik

aok.de/hessen/international

Vasıflı fitness stüdyolarında hesaplı koşullar ve özel avantajlar

Diğer hizmetler
BetterDoc’ta uzman arama
İkinci bir doktordan görüş alma
Bakım kursları
Ve daha pek çoğu

