Pentru toţi cei care doresc să facă o schimbare şi să profite
ROMÂNĂ (RUMÄNISCH)

Iată ce ne diferenţiază:
Până la 400 de euro în plus pe an pentru beneficii speciale de sănătate
• Osteopatie – preluarea costurilor pe an până la 150 €
•	Vaccinare înainte de călătorie – preluarea costurilor pentru anumite vaccinuri;
anual până la 200 €
• Screening cancer de piele încă de la 18 ani; la fiecare doi ani până la 40 €
•	Homeopatie – anamneză homeopatică iniţială şi ulterioară şi medicamente
homeopatice; anual până la 240 €
•	Sigilarea dinţilor în cazul aparatelor dentare fixe până la 17 ani;
subvenţie unică de până la 100 €
• Inhalosedare – la îndepărtarea măselelor de minte până la 25 ani; până la 100 €
• Examinare încă de la 18 ani; la fiecare trei ani până la 50 €
• Curs de îngrijire pentru mame pentru autoexaminarea sânilor; per curs până la 30 €

Programe bonus şi tarife la alegere: avantaje financiare
• AGIDA – până la 360 € pe an pentru renunțarea la consultațiile la fața locului
•	BONUS fit – peste 150 € anual, posibili pentru comportament preventiv în ceea ce
priveşte sănătatea
• Bonus copii – până la 5.000 € pentru marile vise ale celor mici
• Tarif franşiză – până la 360 € bonus anual

Cursuri de sănătate gratuite
• Cursuri AOK exerciţii fizice, relaxare şi nutriţie
• Compensarea cursurilor certificate – până la 300 € pentru două cursuri pe an
• Programe AOK online pentru un stil de viaţă sănătos

V-am convins? Ne bucurăm să vă avem alături!
0800 00 00 255 (gratuit)

aok.de/hessen/international

Beneficii speciale pentru familii
•	Inseminare artificială - 50 % din costuri, plus maximum 250 € pentru fiecare
încercare, dacă cuplul este asigurat la AOK Hessen
•	Pachet de sarcină cu multiple beneficii suplimentare de până la 400 € pentru
gravidă şi 100 € pentru persoana însoțitoare asigurată la AOK Hessen
• Îngrijire specială pentru prevenirea naşterilor premature
•	Ajutor pentru întreţinerea gospodăriei în cazul unei afecţiuni acute până la
52 săptămâni

Întotdeauna la dispoziţia dvs.
•	Pentru o prezenţă fizică în centrele noastre de consultanţă: stabiliţi o întâlnire online
la adresa aok.de/hessen/wunschtermin
• Telefonic 24 de ore, 365 zile pe an
• Prin e-mail non-stop
• Pe portalul online AOK „AOK pentru mine“ – sigur şi mobil chiar şi în deplasare

Oferte digitale
•	Aplicaţia „AOK - Viaţa mea“ – date medicale, cum ar fi fişa medicală
electronică (FMe) într-o singură aplicaţie, mereu la îndemână
•	Preluarea costurilor pentru aplicaţii de sănătate sau medicale verificate,
aşa numitele aplicaţii digitale de e-sănătate (DiGA)
•	Datorită consultantului online gratuit viaţa pentru pacienţii cu diabet de tip 2,
asiguraţi la AOK, este mai uşoară
•	Navigatorul pentru sănătate AOK simplifică procesul de căutare a medicilor,
clinicilor, moaşe şi a informaţiilor de contact în caz de urgenţă

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