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Dla wszystkich, którzy chcą zmian na lepsze

Co nas wyróżnia:

0800 00 00 255 (numer bezpłatny) aok.de/hessen/international

Rocznie dodatkowo 400 euro na specjalne usługi medyczne
• Osteopatia – refundacja w wysokości maks. 150 euro rocznie
•  Szczepienia podróżne – refundacja kosztów niektórych szczepień maks. 200 euro 

rocznie
• Badania przesiewowe w kierunku raka skóry już od 18 r. ż., maks. 40 euro co dwa lata
•  Homeopatia – wstępna i kolejna diagnoza homeopatyczna oraz leki homeopatyczne, 

maks. 240 euro rocznie
•  Lakowanie zębów przy stałych aparatach ortodontycznych do 17 r.ż.,  

jednorazowy dodatek maks. 100 euro
•  Sedacja wziewna (znieczulenie gazem rozweselającym) – przy usuwaniu zębów  

mądrości do 25 r. ż., maks. 100 euro
• Badania kontrolne już od 18 r.ż., maks. 50 euro raz na trzy lata
• Kurs samobadania piersi Mamma Care, refundacja za 1 kurs maks. 30 euro

Szczególne świadczenia dla rodzin 
•  Sztuczne zapłodnienie – 50 % kosztów plus maks. 250 euro za próbę, jeśli małżeń-

stwo jest ubezpieczone w AOK Hessen
•  Pakiet ciążowy z licznymi, dodatkowymi świadczeniami maks. 400 euro dla  

ciężarnej oraz do 100 euro dla osoby towarzyszącej, ubezpieczonej w AOK Hessen
• Specjalna opieka w celu zapobiegania przedwczesnym porodom
• Wsparcie finansowe w przypadku poważnej choroby przez maks. 52 tygodnie

Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji
•  Osobiście w naszych centrach obsługi pacjenta: wizytę w dogodnym dla Państwa 

terminie można umówić online na aok.de/hessen/wunschtermin
• Telefonicznie 24 h na dobę przez 365 dni w roku
• Za pomocą poczty elektronicznej 24 h na dobę
•  Na portalu internetowym „Meine AOK” – bezpiecznie i wygodnie również w podróży

Oferta online 
•  Aplikacja „AOK Mein Leben” – dane o stanie zdrowia oraz akta pacjenta (ePA) 

zawsze pod ręką
•  Refundacja kosztów certyfikowanych aplikacji medycznych lub aplikacji 

o zdrowiu, tzw. cyfrowe aplikacje o zdrowiu (DiGA)
•  Lepsze życie z cukrzycą typu B dzięki bezpłatnemu dostępowi do doradcy 

online dla osób ubezpieczonych w AOK
•  Nawigator medyczny AOK ułatwia wyszukiwanie lekarzy, przychodni, położnych 

oraz danych kontaktowych w przypadku nagłego zachorowania

Programy premiowe i taryfy do wyboru: korzyści finansowe
• AGIDA – do 360 euro rocznie w przypadku rezygnacji z porad na miejscu
• Premia BONUS fit – nawet ponad 150 euro rocznie za zdrowy tryb życia
• Premia dla dzieci – maks. 5 tys. euro na duże marzenia naszych milusińskich
• Taryfa udział własny – maks. 360 euro premii rocznie

Bezpłatne kursy o zdrowiu  
•  Kursy prowadzone przez AOK na temat aktywności fizycznej, relaksu i zdrowego 

odżywania 
•  Refundacja kosztów udziału w certyfikowanych kursach – za 2 kursy rocznie  

maks. 300 euro
• Program online prowadzony przez AOK o zdrowym stylu życia

POLSKI (POLNISCH)

Udało się nam Państwa przekonać? Zapraszamy do kontaktu z naszą kasą chorych! facebook.com/aokhessen
youtube.com/AOKDerGesundheitskanal
twitter.com/aokhessen
instagram.com/aokhessen


