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OPIS USŁUG

Program bonusowy – zdrowe życie się opłaca
Gotówka zamiast punktów: Dzięki meinBonus wspieramy zachowania prozdrowotne 
kwotą 100 euro i więcej na osobę i rok. Każdy członek rodziny ubezpieczony w naszej 
firmie może uczestniczyć w programie, niezależnie od wieku i dochodów. Wszystkie 
szczegóły na stronie: meine-krankenkasse.de/bonus  

100 euro  
i więcej

Profilaktyka zdrowotna
Wycieczki dla zdrowia: Well-Aktiv, tydzień aktywności i program aktywności AKON 
Przejmujemy koszty działań promujących zdrowie.

Ogólnokrajowe kursy o tematyce zdrowotnej 
Członkowie otrzymują 80% dopłaty do certyfikowanych kursów o tematyce zdrowotnej. 
W przypadku kursów dla dzieci i młodzieży (od 6 do 17 lat) dopłata wynosi 100%.

do 
160 euro

do 
400 euro

Szczepienia ochronne i dla podróżujących
Refundujemy w 100% wszystkie zalecane szczepienia ochronne dla całej rodziny – 
zarówno w Niemczech, jak i w przypadku prywatnych wyjazdów za granicę. Porady i 
same szczepienia otrzymają Państwo w naszych punktach partnerskich na terenie całe-
go kraju, takich jak BCRT. Bez przedpłaty, wystarczy okazać kartę ubezpieczenia.

Refundacja 
100% 

kosztów

Medycyna alternatywna
Osteopatia 
Dofinansowujemy do sześciu sesji w roku kalendarzowym, przejmując 80% kosztów (do 
60 euro za sesję). Brak ograniczeń wiekowych.

Homeopatia – naturalne leczenie 
Ubezpieczonym w BKK-VBU przysługują bez dodatkowych opłat homeopatyczne usługi 
medyczne. Wystarczy okazać kartę. Służymy listą nazwisk lekarzy objętych programem 
w Państwa okolicy.

Medycyna antropozoficzna 
Przejmujemy koszty całej koncepcji leczenia w zakresie dodatkowych usług medycy-
ny antropozoficznej. Świadczenia dostępne w punktach partnerskich na terenie całego 
kraju po okazaniu karty ubezpieczenia. W przypadku terapii (terapia sztuką, eurytmia 
lecznicza, masaż rytmiczny, balneoterapia z dyspersją olejową) obowiązują określone 
ustawowo dopłaty.

konsultacje 
medyczne 

do 360 euro

bez dopłaty

konsultacje 
medyczne 
(bez dopła-
ty) i terapie

Zwrot kosztów alternatywnych produktów leczniczych
Zwracamy do 100 euro na rok kalendarzowy za leki homeopatyczne, antropozoficz-
ne i ziołowe (fitoterapia) – dostępne w aptece i przepisane przez lekarza na prywatną 
receptę. W przypadku dzieci kwota refundacji wynosi do 150 euro.

Kobietom w ciąży i matkom dzieci do pierwszego roku życia przysługuje ponadto bez 
ograniczeń zwrot kosztów ważnych preparatów mineralnych.

do 
100 Euro

bez  
ograniczeń
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http://meine-krankenkasse.de/bonus


Medycyna sportowa
Raz na dwa lata pokrywamy 90% kosztów (do 80 euro) podstawowego badania u lekarza me-
dycyny sportowej. W przypadku zwiększonego ryzyka dla zdrowia limit ten wynosi do 150 euro.

do 
150 euro

Więcej dla rodzin
Rozszerzona refundacja kosztów sztucznego zapłodnienia 
Zwrot kosztów dla małżeństw w wysokości 50% plus dodatkowo do 600 euro za próbę leczenia.
Dyżur położnej na wyłączność 
Refundacja kosztów 24-godzinnej gotowości do pracy położnej.
Szkoła rodzenia dla partnera 
Refundacja 80% kosztów udziału w zajęciach dla partnera.
Rozszerzona opieka prenatalna 
Zwracamy koszty dodatkowych badań, takich jak USG, test na obecność paciorkowców 
grupy B czytoksoplazmozę w 100%. W przypadku zainteresowania służymy szczegółami.
Baby bonus 
Premia dla rodzin, które wykonują profilaktyczne badania lekarskie i szczepienia.
Zabezpieczenie szkliwa i elementy mocujące dla osób ze stałym aparatem 
ortodontycznym 
Młodzieży poniżej 18. roku życia przysługuje dopłata w wysokości 100 euro na zabezpiec-
zenie szkliwa. Jednorazowo dopłacamy 150 euro do aparatu retencyjnego na żuchwę oraz, 
w razie potrzeby, 50 euro do kosztów ewentualnych napraw.
Cyfrowa konsultacja lekarska – bezpieczeństwo także wieczorami i w weekendy 
Godziny konsultacji online TeleClinic: Lekarze są dostępni dla Państwa przez całą dobę, sie-
dem dni w tygodniu - wygodnie z domu lub z podróży przez telefon lub wideoczat.

do 
1.800 euro

do 
400 euro

do
80 euro

do  
120 euro

190 euro

do
300 euro

Opieka stomatologiczna 
Profesjonalne czyszczenie zębów u wybranego dentysty. 
Dopłata w wysokości 30 euro dwa razy w roku. Proste rozwiązanie – usługa u własnego 
dentysty. 
Proteza stomatologiczna bez wkładu własnego 
Finansujemy protezę stomatologiczną, nie potrącając kosztów wkładu własnego 
(świadczenie standardowe). Więcej informacji uzyskają Państwo, konsultując się z 
naszym działem stomatologicznym pod numerem telefonu 030 72612-2700. Więcej 
informacji na stronie www.dent-net.de

do
60 euro

Oszczdność
Wkład własny.

Telefon dostępny 24 godz. na dobę Fax 
+49 (0)800 1656616*  +49 (0)800 1656617*

info@bkk-vbu.de facebook.com/bkk.vbu 

Więcej informacji można znaleźć youtube.com/c 
na stronie meine-krankenkasse.de /BKKVBUbewegt

Rozsądna droga do nas: 
Aplikacja BKK·VBU oszczędza 
środowisko i opłaty pocztowe. 
Dostępna dla iOS lub Android

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

O BKK-VBU
> Około 1000 pracowników, ponad 550 000 klientów
> Bardzo dobre wyniki w testów porównawczych ubezpieczycieli zdrowotnych
> Zaangażowanie społeczne i zrównoważona działalność gospodarcza

> Ponad 40 punktów ServiceCenter na terenie całego kraju

*połączenie bezpłatne na terenie Niemiec
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