OFERUJEMY WIĘCEJ:
ZAKRES NASZYCH ŚWIADCZEŃ
Program premii - opłaca się żyć zdrowo
Jeśli żyjesz zdrowo, uprawiasz sport i regularnie uczestniczysz w zalecanych ustawowo
badaniach profilaktycznych, otrzymasz kwotę do 280 euro rocznie, obejmującą wszystkich ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia rodzinnego.

do
280 euro

Profilaktyka zdrowotna
Pobyty lecznicze: programy BKK Well-Aktiv, BKK Aktivwoche oraz AKON Aktivkonzept
Przejmujemy koszty pobytów służących zdrowiu – dla dorosłych, dzieci i osób starszych
Kursy zdrowotne na terenie Niemiec
Dopłata w wys. 80 % na opatrzone certyfikatem kursy zdrowotne - w przypadku kursów dla
dzieci i młodzieży (od 6 do 17 roku życia) nawet do 100 %. Pomocna przy wyborze odpowiedniego kursu może być nasza baza danych na meine-krankenkasse.de/vorsorgen.

do
160 euro
do
400 euro

Szczepienia ochronne (przed podróżą)
Przejmujemy koszt zalecanych przez lekarzy szczepień ochronnych w 100 % – zarówno
w Niemczech jak i przed prywatnymi podróżami zagranicznymi, dla całej rodziny. W gabinetach lekarskich, z którymi współpracujemy, np. w jednym z ośmiu gabinetów BCRT na
terenie całych Niemiec, możesz po przedłożeniu karty ubezpieczeniowej skonsultować
się z lekarzem oraz otrzymać przed podróżą zagraniczną szczepienie bez konieczności
zapłaty z góry.

Badanie z zakresu medycyny sportowej
Przejmujemy 90 % kosztów do kwoty 80 euro za badanie podstawowe z zakresu medycyny
sportowej lub do kwoty 150 euro w przypadku zwiększonego ryzyka zdrowotnego.

przejęcie
kosztów w
100 %

do
150 euro

Alternatywne metody leczenia
Osteopatia - rodzaj medycyny manualnej
Po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego dofinansowujemy bez względu na wiek
pacjenta do sześciu konsultacji w roku kalendarzowym u wykwalifikowanych terapeutów
i przejmujemy do 80 % kosztów (maks. 60 euro za jedną konsultację). Służymy poradą
odnośnie do rodzaju i zakresu wymaganych kwalifikacji terapeuty.

do
360 euro

Homeopatia - forma medycyny niekonwencjonalnej
BKK·VBU finansuje świadczenia lekarskie przy zastosowaniu środków homeopatycznych
bez konieczności dopłaty, po przedłożeniu karty ubezpieczeniowej. Służymy poradą odnośnie do lekarzy oferujących tego rodzaju terapie w pobliżu Twojego miejsca
zamieszkania.

świadczenie
lekarskie
bez konieczności
dopłaty
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Medycyna antropozoficzna
Przejmujemy koszty całościowej koncepcji terapeutycznej za dodatkowe świadczenia lekarskie w ramach terapii z zakresu medycyny antropozoficznej - i rozliczamy bezpośrednio przez kartę ubezpieczeniową w gabinetach, z którymi współpracujemy na terenie
całych Niemiec.

świadczenie
lekarskie
bez konieczności
dopłaty

Zwrot kosztów lekarstw alternatywnych
Dokonujemy zwrotu kosztów w wysokości do 100 euro w roku kalendarzowym za lekarstwa
przepisane przez lekarza na receptę prywatną i dostępne tylko w aptekach. W przypadku
dzieci zwrot wynosi nawet do 150 euro.

do
100 euro
w nieograniczonej wysokości

Kobiety ciężarne i matki dzieci, które nie ukończyły jeszcze pierwszego roku życia
otrzymują ponadto zwrot kosztów w nieograniczonej wysokości za preparaty zawierające
ważne substancje organiczne.

Na rzecz rodzin
Rozszerzone dofinansowanie kosztów sztucznego zapłodnienia
Podwyższone dofinansowanie w wysokości 75 % dla małżeństw - udział własny
zmniejsza się tym samym o połowę.

przeciętnie
1800 euro*

Dyżur położnej pod telefonem - wyłącznie dla naszych członków
Przejęcie kosztów 24-godzinnego telefonicznego dyżuru położnej.

do 250 euro

Premia niemowlęca
Premia dla rodzin, które biorą udział w kursach przygotowujących do porodu i w
profilaktyce porodu.

190 euro

Lakierowanie powierzchni gładkich przy leczeniu aparatem stałym (zamki)
Dofinansowanie przy lakierowaniu powierzchni gładkich u młodzieży poniżej 18 roku zycia.

100 euro

Stabilizator po zdjęciu aparatu stałego (retencja)
Dofinansowujemy aparat retencyjny na dolną szczękę jednorazowo w wysokości 150 euro
oraz w wysokości 50 euro w przypadku ewentualnej konieczności naprawy.

do 200 euro

Konsultacja z lekarzem drogą elektroniczną - gwarancja opieki także wieczorami i w
weekend
Rodziny z dziećmi poniżej 13 roku życia oraz kobiety ciężarne i karmiące matki mogą
uzyskać przez telefon lub czat wideo poradę lekarza specjalisty, położnej lub konsultantki
ds. karmienia.
Profesjonalne czyszczenie zębów u dentysty Twojego
Dwa razy w roku kalendarzowym otrzymasz dofinansowanie w wysokości 30 euro. Wystarczy przesłać nam rachunek od dentysty i dowód wpłaty oraz podać numer konta. Możesz
skorzystać przy tym także z naszego formularza dostępnego w internecie. W sposób nieskomplikowany i bez zmiany dentysty.

do
60 euro

* Wysokość rzeczywistego dofinansowania uzależniona jest od przeprowadzonych zabiegów przewidzianych dyrektywą.

To warto wiedzieć o BKK·VBU
> prawie 1000 pracowników obsłwuguje ponad 500 000 klientów
> bardzo dobre wyniki w rankingach kas
chorych
> zaangażowanie społeczne i przestrzeganie
zasad zrównoważonego ekorozwoju
> ponad 40 punktów obsługi klienta na
terenie Niemiec

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
BKK·VBU
Lindenstraße 67
10969 Berlin
Infolinia z numerem
0800 1656616*
(Pon. - czw. 10.00 - 16.00
i pt. od 8.00 - 14.00)

info@bkk-vbu.de
facebook.com/
bkk.vbu
Faks
0800 1656617*

Bezpłatna obsługa klienta przy zmianie
kasy chorych:
Pomożemy Ci w zmianie kasy chorych. Załatwimy
za Ciebie wszelkie formalności. Więcej informacji
znajdziesz na stronie www.meine-krankenkasse.de.
* połączenie bezpłatne na terenie Niemiec

