Avantajele dvs.
la AOK
Asigurare de familie fără costuri suplimentare
Cu asigurarea noastră gratuită de familie, toţi
membrii familiei dvs. beneficiază de aceeaşi
protecţie – indiferent dacă este vorba de soţ,
parteneriat înregistrat sau copii.

Întotdeauna aproape de dvs.
Sunteţi nou venit în Germania şi aveţi întrebări
în legătură cu sănătatea? Găsiţi o sucursală AOK
întotdeauna în zona dumneavoastră.

Informatii suplimentare
O broşură compactă cu multe informaţii
utile pentru un început cu succes în Germania este disponibilă în format electronic –
descărcaţi-o pur şi simplu la:
www.healthinsurance-germany.com/ro

Programe de sănătate
Vă ajutăm să duceţi o viaţă mai sănătoasă. Relaxare focusată, nutriţie conştientă sau mişcare
mai multă – între programele noastre variate,
fiecare găseşte programul adecvat.

Informaţii pentru Imigranţi

Bun venit
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www.healthinsurance-germany.com/ro
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A doua opinie medicală
Dacă este vorba de un diagnostic care este menit să schimbe viaţa, vă recomandăm experţi
pentru a doua opinie medicală. Astfel, veţi avea
siguranţa că vi se stabileşte diagnosticul corect
şi că obţineţi terapia adecvată.

AOK va ofera servicii optime – si va sta totdeauna la dispozitie. In
special atunci cand intrati profesional si personal intr-o noua etapa, sanatatea dvs. este deosebit de importanta. Inscrieti-va la
Gesundheitskasse si beneficiati de servicii in localitatea dvs. Va
asteptam cu placere!
www.aok.de
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Informaţii suplimentare găsiţi la:
www.healthinsurance-germany.com/ro

Bun venit
în Germania
Informaţii despre asigurarea dvs. de sănătate

Twoja AOK – Die Gesundheitskasse
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Ajutor pentru membrii de familie care îngrijesc o rudă
Ajutăm membrii de familie care îngrijesc o rudă,
oferindu-le multe servicii gratuite. Consilierii de
îngrijire AOK se ocupă personal de întrebările şi
problemele persoanelor în cauză.
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Disponibilitate 24 de ore
Dacă aveţi întrebări legate de asigurarea dvs.,
vă stăm la dispoziţie prin telefon zi şi noapte –
şapte zile pe săptămână. Contactaţi-ne.

www.healthinsurance-germany.com/ro
Română/
Rumänisch

UN NOU ÎNCEPUT ÎN GERMANIA

Performante:
Serviciile AOK

Bine aţi venit!
V-aţi decis să începeţi o viaţă nouă în Germania. O decizie curajoasă şi bună – Germania este o ţară interesantă, care vă oferă multe
perspective. AOK este partenerul dvs. ideal în noua etapă din viaţa
dumneavoastră. Dorim să vă ajutăm în noul dvs. început. Pentru
că un început nou într-o ţară străină este plin de provocări. Multe
lucruri trebuie să le descoperiţi – unele lucruri diferă de cele pe care
le cunoaşteţi.
Este cu atât mai important să aveţi grijă de sănătatea dumneavoastră. Noi vă ajutăm: AOK este mai mult decât o simplă asigurare de
sănătate. Noi nu numai că vă garantăm îngrijire optimă în caz de
boală, ci va ajutăm să vă menţineţi sănătatea. Pentru dvs. aceasta
înseamnă: asistenţă optimă la contribuţii avantajoase.
Indiferent dacă este vorba de asistenţă medicală pentru dvs. sau
pentru familie, sau de întrebări de natură personală, legate de sănătate: AOK – Die Gesundheitskasse este alături de dvs. şi vă oferă
suportul de care aveţi nevoie.

În apropiere:
Servicii în localitatea dvs.
De 125 de ani, AOK, una dintre cele mai mari societăţi de asigurări
de sănătate din Germania, oferă siguranţă şi asistenţă medicală cuprinzătoare. AOK deserveşte aproximativ 24 de milioane de oameni
– aproximativ o treime din populaţia Germaniei. Peste 55.000 de
angajaţi garantează o asistenţă de înaltă performanţă în 1.380 de
sucursale.

>> Vizita la doctor
În Germania, vă stau la dispoziţie pentru tratament toţi medicii de familie şi medici specialişti autorizaţi. AOK suportă
cheltuielile pentru tratamentul medical, precum şi pentru
controalele şi tratamentele stomatologice.
>> T
 ratament la spital
De asemenea, aveţi libertatea de a alege un spital din toate
spitalele autorizate din apropierea dumneavoastră. Casa de
asigurări sănătate preia cheltuielile pentru tratamentul medical, îngrijire, cazare şi masă.
>> D
 epistare timpurie şi prevenţie
Cu cât se descoperă mai repede o boală, cu atât mai mari
sunt şansele de vindecare. De aceea, AOK preia cheltuielile
pentru multe controale importante de prevenţie şi depistare
timpurie a bolilor.
>> I ndemnizaţie de boală
AOK plăteşte membrilor o indemnizaţie în caz de incapacitate temporară de muncă în urma unei boli, când nu mai
primesc salariu.
>> S
 ervicii pentru gravide
AOK va ajută cu sfaturi şi servicii de îngrijire – încă de la început. De aceea, casa de asigurări de sănătate preia cheltuielile pentru îngrijire medicală regulată şi o serie de controale
preventive importante pe perioada sarcinii.
>> M
 edicamente
Dacă aveţi nevoie de medicamente pentru tratamentul dvs.,
medicul vă va elibera o reţetă. Altfel decât în alte ţări, puteţi
procura medicamentele numai de la farmacii – şi nu de la
drogherii sau de la supermarketuri. AOK preia cea mai mare
parte din cheltuieli. Dvs. trebuie să achitaţi doar o coplată.

Practic: Cardul dvs.
de acces pentru servicii de sănătate
Imediat după înscrierea la AOK, veţi primi cardul dvs. electronic de sănătate,
legitimaţia de membru al casei de sănătate. Cardul poartă fotografia dvs. În
plus, sunt stocate numele, data naşterii, adresa şi codul de asigurat. Doar
prezentaţi cardul la fiecare vizită la
medic. Ulterior, medicul va primii banii pentru tratament de la AOK.

Sigură: Înregistrarea
dvs. la AOK
La AOK, nimic mai simplu: În principiu, oricine se stabileşte
sau trăieşte în Germania poate încheia o asigurare la casa de
asigurări de sănătate. Beneficiaţi de serviciile noastre exclusive, de ofertele individuale şi bucuraţi-vă de siguranţă într-o
comunitate puternică.
Optaţi acum pentru înregistrarea la AOK!

Doar înregistraţi-vă:
www.healthinsurancegermany.com/ro

