Twoje korzyści
w AOK
Ubezpieczenie rodzinne bez
dodatkowych kosztów
W ramach bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego wszyscy członkowie rodziny mogą korzystać z takiej samej ochrony – niezależnie od
tego, czy jest to małżonek, partner w związku
rejestrowanym czy dzieci.

Zawsze w pobliżu
Dopiero przybyłeś do Niemiec i masz pytania na
temat zdrowia? Oddział AOK jest zawsze w pobliżu.

Dalsze informacje

Programy zdrowotne
Pomagamy zachować zdrowy tryb życia: odpowiedni relaks, świadome odżywianie lub więcej
ruchu fizycznego – w naszej bogatej ofercie
każdy znajdzie coś dla siebie.

Kompaktowy poradnik z wieloma użytecznymi informacjami dla udanego startu w
Niemczech jest dostępny w sieci. Można
go pobrać pod adresem:
www.healthinsurance-germany.com/pl

Informacje dla imigrantów

Witamy w Niemczech
www.healthinsurance-germany.com/pl

Druga opinia lekarska
W przypadku diagnozy mającej wpływ na całe
Twoje życie zapewnimy Ci kontakt ze specjalistami, u których możesz zasięgnąć drugiej opinii lekarskiej. W ten sposób uzyskasz większą
pewność, że postawiona diagnoza i wybrany
sposób leczenia są właściwe.
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AOK oferuje optymalne rozwiązania i jest zawsze dostępna
dla Ciebie. Na początku nowej przyszłości zawodowej i prywatnej Twoje zdrowie jest szczególnie ważne. Przystąp do
naszej kasy chorych i skorzystaj z naszych ofert usługowych
na miejscu. Z chęcią powitamy Cię wśród naszych członków!
www.aok.de

Dalsze informacje są dostępne pod adresem:
www.healthinsurance-germany.com/pl
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Pomoc dla członków rodziny zajmujących się pielęgnacją chorego
Wspieramy osoby, które zajmują się pielęgnowaniem chorych członków rodziny, poprzez
wiele bezpłatnych ofert. Konsultanci AOK do
spraw pielęgnacji oferują osobistą pomoc w
przypadku wątpliwości lub pytań ze strony zainteresowanych osób.
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Dostępność 24 h na dobę
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących
ubezpieczenia zdrowotnego jesteśmy osiągalni telefonicznie przez całą dobę, siedem dni w
tygodniu. Prosimy o kontakt.

Witamy w
Niemczech
Informacje na temat Twojego ubezpieczenia
zdrowotnego
www.healthinsurance-germany.com/pl
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START W NIEMCZECH

Witamy!
Zdecydowałeś się zamieszkać w Niemczech. To odważna i dobra decyzja - Niemcy to fascynujący kraj oferujący wiele możliwości. AOK
to idealny partner dla Ciebie w tym nowym rozdziale Twojego życia.
Chcielibyśmy Cię wesprzeć, ponieważ okres początkowy w obcym
kraju jest związany z wieloma wyzwaniami. Wiele nowych rzeczy jest
do odkrycia i niektóre z nich będą różnić się od tego, co znasz.
Warto zwrócić szczególną uwagę na własne zdrowie w tym czasie.
Możemy Ci przy tym pomóc. AOK to coś więcej niż ubezpieczenie
zdrowotne. Gwarantujemy nie tylko optymalną opiekę w przypadku choroby, ale także pomagamy ubezpieczonym w zachowaniu
zdrowia. Konkretnie oznacza to najlepszą opiekę przy atrakcyjnych
składkach.
Niezależnie od tego, czy wymagasz opieki Ty czy Twoja rodzina czy też
masz osobiste pytania dotyczące zdrowia: AOK – Die Gesundheitskasse
jest zawsze po Twojej stronie i udzieli Ci pomocy, której potrzebujesz.

Blisko: Obsługa
klienta na miejscu
AOK jako jedna z największych kas chorych w Niemczech zapewnia
od 125 lat bezpieczeństwo i kompleksową opiekę medyczną. AOK
ma około 24 milionów członków, co stanowi niemalże jedną trzecią
niemieckiego społeczeństwa. Ponad 55 000 pracowników w 1 380
oddziałach gwarantuje najwyższej jakości obsługę klienta.

Wszechstronnie:
Twoje świadczenia w AOK

Praktycznie: Twoja
karta dla lepszego zdrowia

>> Wizyta u lekarza
Członkowie AOK mogą korzystać z usług wszystkich lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów uznawanych
przez kasy chorych. AOK ponosi koszty za leczenie oraz za
badania kontrolne i zabiegi u stomatologa.

W momencie zostania członkiem AOK
otrzymasz elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która służy jako
dowód członkostwa w naszej kasie
chorych. „AOK-Gesundheitskarte“ zawiera zdjęcie osoby, na którą została
wystawiona. Poza tym na karcie zapisane są imię i nazwisko, data uro
dzenia, adres oraz numer ubezpieczonego. Wystarczy pokazać kartę podczas wizyty u lekarza. Lekarz
rozliczy koszty za wizytę bezpośrednio z AOK.

>> L
 eczenie w szpitalu
Możesz dowolnie wybierać ze wszystkich lokalnych szpitali,
które są uznawane przez AOK. Nasza kasa chorych pokrywa
koszty za usługi medyczne i pielęgniarskie oraz za zakwaterowanie i wyżywienie.
>> W
 czesne rozpoznanie i badania profilaktyczne
Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana i poddana leczeniu, tym większe szanse na pełen powrót do zdrowia. Z
tego względu AOK pokrywa koszty za wiele ważnych badań
profilaktycznych umożliwiających wczesne wykrycie chorób.
>> Z
 asiłek chorobowy
Członkowie AOK otrzymują zasiłek chorobowy w sytuacji, gdy
są niezdolni do pracy ze względu na chorobę i nie otrzymują
pensji od swojego pracodawcy.
>> Ś
 wiadczenia dla kobiet w ciąży
AOK służy pomocą od samego początku. Z tego względu na
sza kasa chorych pokrywa koszty regularnych wizyt u lekarza
i wielu ważnych badań profilaktycznych w okresie ciąży.
>> L
 ekarstwa
Lekarstwa konieczne do leczenia danej choroby są przepisywane przez lekarza. W przeciwieństwie do innych krajów
lekarstwa w Niemczech można kupić wyłącznie w aptekach,
a nie w drogeriach lub supermarketach. AOK pokrywa przeważającą część kosztów. Pacjenci uiszczają jedynie dopłatę.

Bezpiecznie: Twoje
członkostwo w AOK
To proste: generalnie każdy, kto przeprowadza się do Niemiec lub tu mieszka, może uzyskać ubezpieczenie zdrowotne
w AOK. Skorzystaj z ekskluzywnych usług i indywidualnych
ofert i ciesz się bezpieczeństwem, jakie daje nasza silna
wspólnota.
Zostań członkiem AOK już teraz!

Zarejestruj się na:
www.healthinsurancegermany.com/pl

