SİZE FAZLASINI SUNABİLİRİZ:
HİZMETLERİMİZE GENEL BAKIŞ
Bonus programı - Sağlıklı yaşamın kazancı
Kişi başına yıllık 130 avroya kadar aile sigortalı çocuklar için.

130 Euro'ya
kadar

Sağlık sigortası
Sağlık turizmi: Well-Aktiv, Aktivwoche ve AKON Aktivkonzept
Sağlığınızı destekleyen önlemlerin maliyetlerini biz üstleniyoruz.

160 Euro’ya
kadar

Ülke çapında sağlık kursları
Sertifikalı sağlık kursları için%80; çocuk ve gençler (6 ila 17 yaş) için kurslarda hatta %100
ödenek alıyorsunuz.

400 Euro’ya
kadar

(Seyahat) koruyucu aşılar
Yurt içi ve özel yurt dışı seyahatlerinizde tüm ailenizin doktor tarafından önerilen koruyucu aşılarını %100 üstleniyoruz. Ülke çapında muayenehaneleri olan BCRT gibi ortaklarımız üzerinden, sigorta kartınızı gösterdiğinizde ön ödemesiz aşı ve seyahat danışmanlığı hizmetinden faydalanabilirsiniz.

%100
maliyet
üstlenme

Alternatif şifa yöntemleri
Osteopati
Maliyetlerin %80’i ile (seans başına maksimum 60 Euro) yaş sınırı olmaksızın takvim yılı
başına altı seansa kadar üstleniyoruz.

360 Euro’ya
kadar

Homeopati - nazik tedavi
BKK VBU’da homeopatik tıbbi hizmetlerden ek ödemesiz doğrudan sigorta kartınızla
yararlanabilirsiniz. Bölgenizdeki anlaşmalı doktorlarımızın isimlerini verebiliriz.

ek ödemesiz
tıbbi hizmetler

Antroposofik tıp
Antroposofik tıbbın ek hizmetleri için bütünsel tedavi konseptinden, doğrudan sigorta
kartınız ile ülke çapındaki ortaklarımız aracılığı ile yararlanabilirsiniz. Terapilerde (sanat
terapisi, öritmi terapisi, ritmik masaj, yağ dispersiyon banyosu terapisi) yasal katkı payı
ücretleri geçerlidir.

tıbbı hizmetler
(ek ödemesiz)
ve tedaviler

Alternatif ilaçlarda geri ödeme
Takvim yılı başına, doktorunuz tarafından özel reçete ile yazılan homeopati, antroposofik
tıp ve fitoterapi (bitkisel tedavi) ilaçlarınız için 100 Euro'ya, çocuklar için ise 150 Euro'ya
kadar katkı payı ödüyoruz.
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Gebe ve bir yaşına kadar küçük çocuğu olan kadınların mineral takviyelerini sınırsız
ödüyoruz.

100 Euro’ya
kadar
sınırsız

Spor muayenesi
Her iki yılda bir, temel spor muayenesi için 80 Euro’ya kadar veya ileri sağlık riskleri durumunda
150 Euro’ya kadar olmak üzere, maliyetlerin %90'ını karşılıyoruz.

150 Euro’ya
kadar

Aileler için daha fazlası
Tüp bebek tedavisinde genişletilmiş ödenek
Evli çiftlere %50 oranında ve ayrıca tedavi denemesi başına 600 Euro’ya kadar sübvansiyon.

1.800 Euro’ya
kadar

Özel ebe çağırma hizmeti
7/24 ebe çağırma hizmeti masrafları karşılanır.

400 Euro’ya
kadar

Eşler için doğum hazırlık kursu;
Eşler için doğum kursu masraflarının %80’i karşılanır.

80 Euro’ya
kadar

İleri gebelik sigortası
Ultrason, B-streptokok veya toksoplazmoz testi gibi ilave muayene maliyetlerinin
%100’ünü karşılıyoruz. Detaylar için bizimle iletişime geçin.

120 Euro’ya
kadar

Bebek bonusu
Önleyici kontrol muayeneleri ve koruyucu aşıları yaptıran aileler için bonus.
Sabit diş tellerinde pürüzsüz yüzey kaplama ve tutucu
18 yaş altı gençlerde 100’Euro’ya kadar pürüzsüz yüzey kaplama maliyetleri ödenir.
Alt çene tutucu maliyetlerine tek seferlik olmak üzere 150 Euro’ya kadar ve olası bir
onarım durumunda ise 50 Euro’ya kadar katkıda bulunuyoruz.

190 Euro
300 Euro’ya
kadar

Dijital doktor görüşme saati; akşamları ve hafta sonları da güvende
TeleClinic çevrim içi görüşme saatleri: Doktorlar, haftanın yedi günü, günün her saati hizmetinizdedir; ister evden rahatça ister telefon veya görüntülü sohbet üzerinden yolda.

Diş sigortası
Dilediğiniz diş hekiminde profesyonel diş temizliği
Yılda iki defa 30 Euro ödenek alabilirsiniz. Kolayca ve diş hekiminizi değiştirmeden.
Katkı payı ödemeden diş protezi
Katkı payı ödemeden diş protezi yaptırabilirsiniz (temel bakım). Uzman diş
bölümümüzden- 030 72612-2700 no'lu telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için www.dent-net.de.

BKK·VBU hakkında bilinmesi gerekenler
> Yaklaşık 1.000 çalışan, 550.000'den fazla müşteriye hizmet veriyor
> Yasal sağlık sigortası karşılaştırmalarında oldukça iyi test sonuçları
> Sosyal bilinç ve sürdürülebilir ekonomi
> Ülke çapında 45’ten fazla müşteri hizmet merkezi

Sizin için buradayız.
7/24 hizmet hattı
+49 (0)800 1656616*

Hizmet faksı
+49 (0)800 1656617*

info@bkk-vbu.de
+49 (0)800 1656617*

facebook.com/bkk.vbu

Daha fazla bilgi
meine-krankenkasse.de

youtube.com/c
/BKKVBUbewegt

Bize gelen akıllı yol:
BKK·VBU uygulaması
çevre dostudur ve gönderi
ücretlerine ihtiyaç duymaz.
iOS ve Android için.

*Almanya içinde ücretsiz

60 Euro’ya
kadar
Ödeyeceğiniz
katkı payınızdan
tasarruf edebilirsiniz.

