AOK предимство здраве
Вашите предимства в АОК
Семейна осигуровка без допълнителни разходи
С нашето безплатно семейно осигуряване
всички членове на Вашето семейство ползват
еднаква защита - независимо дали съпрузи,
регистрирани семейни партньори или деца.

Друга информация
Цялостен консултант с много полезна
информация за Вашия успешен старт в
Германия е на Ваше разположение за
изтегляне. Готово изтеглете на:

Здравни програми
Ние ще Ви помогнем да живеете по-здрави:
Целева почивка, осмислено хранене или по-

www.healthinsurance-germany.com/bg

вече движение - при нашите разнообразни
предложения има за всекиго по нещо.

Добре дошли
в Германия
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Второ лекарско мнение
При променяща живота диагноза ние Ви
свързваме с експерти, за да получите второ лекарско мнение. За доброто усещане да
получите правилната диагноза и подходящото лечение.
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АОК Ви предлага оптимални услуги - и е винаги на Ваше
разположение. Точно при нов старт в професионалния
и личния живот Вашето здраве е особено важно. Станете
член на здравната каса и се възползвайте от предложенията за обслужване на място. Ние се радваме за Вас!
www.aok.com/bg
Вашата АОК - Здравната каса
11367001

Помощ при полагащи грижи роднини
Ние подпомагаме роднини, които се грижат
за член от семейството, с много безплатни
предложения. Консултант по здравни грижи
на AOK ще се погрижи лично за въпросите
и проблемите на заинтересованите.

Информация за имигранти

По-подробна информация ще намерите на:
www.healthinsurance-germany.com/bg

Заглавие: PR/AOK

Винаги близо до Вас
Вие сте нов в Германия и имате въпроси по
темата здраве? Офис на АОК Винаги има близо до Вас.
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24 часа достъпност
При всички въпроси относно Вашата осигуровка. ние сме денонощно на разположение на осигурения по телефона - седем дни в
седмицата. Говорете с нас.

Добре дошли в
Германия
Информация за Вашата здравна
осигуровка
www.healthinsurance-germany.com/bg
Български/
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СТАРТ В ГЕРМАНИЯ

Силна: Вашите услуги
от АОК

Добре дошли!
Вие сте избрали да живеете в Германия. Едно смело и добро
решение - Германия е една вълнуваща страна, която Ви предлага много шансове. AOK е Вашият идеален партньор в новия етап на Вашия живот. Ние бихме искали да Ви подпомогнем във Вашия старт. Тъй като новото начало в чужда страна
крие всякакви предизвикателства. Много неща се откриват
за първи път - други са различни от това, което познавате.
Толкова по-важно е да се грижите за своето здраве. Ние ще
Ви помогнем: AOK е повече от здравна осигуровка. Ние не
само гарантираме оптимално медицинско обслужване в
случай на заболяване, но ще Ви помогнем и да поддържате
своето здраве. Това означава за Вас: най-доброто обслужване при най-изгодни вноски.
Независимо от това, дали се касае за Вашето медицинско обслужване, за това на Вашето семейство или за лични въпроси по темата здраве. AOK – Здравната каса е на Ваша страна
и предлага подкрепата, от която се нуждаете.

Близка: Вашето
обслужване на място
От 125 години AOK като един от най-големите осигурители в Германия държи на сигурността и всеобхватно медицинско обслужване. AOK обслужва приблизително 24 милиона души - почти
една трета от населението на Германия. Почти 55 000 сътрудници гарантират в 1 380 филиала ефективно обслужване.

>> посещение при лекар
За медицинско обслужване на Ваше разположение в Германия са всички правоспособни домашни лекари и специалисти. АОК поема разноските за медицинско обслужване както и стоматологични контролни прегледи и лечение.
>> болнично лечение
Също така сред всички одобрени болници в близост до
Вас можете свободно да изберете клиника. Здравната
каса поема разходите за лекарско обслужване, болнично
обслужване, настаняване и храна.
>> Ранно откриване и профилактични прегледи
Колкото по-рано се разпознаят и лекуват болестите,
толкова по-големи са шансовете за оздравяване. Поради това АОК поема разходите за много важни профилактични и ранно диагностични изследвания.
>> Обезщетения при временна неработоспособност
Членовете на AOK получават обезщетение при временна
нетрудоспособност, ако те поради заболяване са станали
нетрудоспособни и не получават трудово възнаграждение.
>> Услуги за бременни
AOK помага със съвет и действие – от началото. Поради
това здравната каса поема разноските за редовно медицинско обслужване и редица профилактични прегледи
по време на бременността.
>> Лекарства
Ако за Вашето лечение са необходими лекарства, Вашият лекар Ви издава рецепта. За разлика от други страни
Вие получавате лекарствата само в аптеки – а не в дрогерии или супермаркети. AOK поема по-голямата част от
разходите. Вие трябва само да доплащате.

Практична: Вашият
входен билет за
повече здраве
След като сте член на АОК, Вие
ще получите електронна здравна
карта, паспорт за членство в
здравната каса. На тази карта
има Ваша снимка. Освен това са
запаметени името, рождената
дата, адресът и осигурителния
номер. При посещение при лекаря просто
представете картата. Лекарят се разплаща по-късно с
АОК за лечението.

Сигурна: Вашето
членство в АОК
AOK го прави лесно: По принцип всеки, който се
премества в Германия или живее в Германия, да се
осигурява в здравната каса. Възползвайте се от нашето
изключително обслужване, индивидуалните предложения
и ще почувствате сигурността в една силна общност.
Станете член на АОК сега!

Просто се запишете:
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