Dla wszystkich, którzy chcą zmienić kasę chorych
i czerpać korzyści
Tacy jesteśmy:
Roczny dodatek do 400 € na szczególne świadczenia zdrowotne
Osteopatia – pokrycie kosztów rocznie do 150 €
Szczepienie przed podróżą – pokrycie kosztów pewnych szczepień; rocznie do 200 €
Badania przesiewowe na raka skóry już od wieku 18 lat; co dwa lata do 40 €
Homeopatia – pierwsza i następująca anamneza oraz leki homeopatyczne;
rocznie do 240 €
Lakowanie zębów przy stałym aparacie ortodontycznym do 17 lat;
jednorazowa dopłata do 100 €
Uspokojenie gazem rozweselającym – przy usuwaniu zębów mądrości do 25 lat; do 100 €
Badanie „Check-up“ już od 18 lat; co trzy lata do 50 €
Kurs samobadania piersi „Mamma-care“; na kurs do 30 €

Programy bonusowe i taryfy do wyboru: korzyści materialne
BONUS fit – do 100 € rocznie za zdrowy tryb życia
Bonus na dzieci – do 5000 € na wielkie marzenia maluchów
Taryfa z wkładem własnym – bonus do 360 € rocznie

Szczególne świadczenia dla rodzin
Sztuczne zapłodnienie – 100% kosztów, jeżeli oboje małżonkowie są ubezpieczeni
w AOK Hessen
Pakiet ciążowy z licznymi świadczeniami dodatkowymi do 400 € dla kobiety
w ciąży i 100 € dla osoby towarzyszącej, ubezpieczonej w AOK Hessen
Specjalne zaopatrzenie do zapobiegania porodom przedwczesnym
Pomoc domowa w razie ostrej choroby do 52 tygodni

Doskonała osiągalność
Osobiście w naszych centrach doradztwa. Dogodny termin można ustalić online
pod aok.de/hessen/wunschtermin
Telefonicznie 24 godziny, 365 dni w roku
E-mail całodobowo
Portal internetowy AOK „Meine AOK“ – bezpieczny i mobilny w podróży

Więcej ofert
Bezpłatne kursy zdrowotne
Kursy AOK związane z ruchem, odprężeniem i odżywianiem. Między innymi kursy
biegania, łagodny trening pleców, hatha joga
Zwrot kosztów za kursy certyfikowane – na dwa kursy rocznie do 300 ¢
Programy AOK online

Wyszukiwanie lekarzy specjalistów „BetterDoc”
Druga opinia medyczna
Kursy opieki
I wiele innych

Przekonaliśmy? Cieszymy się na Was!
0800 00 00 255 (bezpłatny)

service@he.aok.de

aok.de/hessen/international

