AOK
Artı Puan Kampanyası
Ek Masrafsız Aile Sigortası
Ücretsiz aile sigortamız ile tüm aile fertleri aynı hizmetten yararlanır: İster nikahlı eşiniz olsun, ister kayıtlı hayat arkadaşınız ya da çocuklarınız.

Her Zaman Çevrenizde
Almanya ‘ya yeni mi geldiniz ve sağlığınız konusunda sorularınız mı var? AOK Şubeleri her zaman
yakın çevrenizdedir.

Daha Fazla Bilgi
Almanya ‘da başarılı bir başlangıç yapabilmeniz için çok sayıda faydalı bilgi içeren özetli
rehberi aşağıdaki adresten indirebilirsiniz:
www.healthinsurance-germany.com/tr

Sağlık Programları
Daha sağlıklı yaşamanız için yardımcı oluyoruz: Hedefli rahatlama, bilinçli beslenme ya da daha çok
hareket etme – çok çeşitli sunularımız arasında herkes için bir seçenek vardır.

Göçmenlere Yönelik Bilgiler
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İkinci Doktor Değerlendirmesi
Yaşam akışını değiştirebilecek türden bir tanı konulması durumunda size fikir danışabileceğiniz
ikinci bir uzman öneriyoruz. Doğru bir tanı konulması ve uygun tedavi verilmesinden emin olabilmeniz için.

AOK size en iyi hizmeti sunmaktadır ve her zaman hizmetinizdedir. Özellikle mesleğiniz ve özel hayatınızla geleceğiniz için
attığınız ilk adımlarda sağlığınız büyük önem arz etmektedir.
Sağlık Sigortasına üye olun ve bulunduğunuz yerde sunulan
hizmetlerden yararlanın. Size hizmetimizi sunmaktan memnuniyet duyarız!
www.aok.de

Titel: PR/AOK

Ayrıntılı bilgileri aşağıda verilen adreste bulabilirsiniz:
www.healthinsurance-germany.com/tr
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Sağlık Sigortanız Hakkında Bilgi

AOK ‘nız – Die Gesundheitskasse
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Bakıcılık Yapan Aile Fertlerine Yardım
Ailenin bir üyesine bakan aile fertlerini birçok ücretsiz sunular ile destekliyoruz. AOK ‘nın bakım
uzmanları, kişilerin soru ve sorunlarıyla bizzat ilgilenmektedir.
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24 Saat Erişebilirlik
Sigortanız ile ilgili tüm sorular için yedi günü yirmi
dört saat siz sigortalıların hizmetindeyiz.
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ALMANYA ‘DA START

Hoş geldiniz!
Almanya ‘da yaşamaya karar verdiniz. Cesur ve iyi bir karar – Almanya
size birçok fırsat sunan heyecan verici bir ülkedir. AOK yaşamınızın bu
yeni kesitinde sizin için ideal bir partnerdir. Yapacağınız bu yeni başlangıcta size destek vermek istiyoruz. Çünkü yabancı bir ülkede yeni
bir başlangıç yapmak, üstesinden gelinmesi gereken birçok hususu da
birlikte getirmektedir. Birçok şeyi önce keşfetmek gerekmekte – burada
bazı şeyler sizin tanıdığınızdan farklı.
Bu nedenle, sağlığınızı göz önünde tutmanız daha da önem taşımaktadır. Size bu konuda biz yardımcı olmaktayız: AOK bir sağlık sigortasından ötedir. Bir rahatsızlık durumunda sunduğumuz optimal bir
bakımdan öte size, sağlığınızı korumak için de yardımcı olmaktayız. Bu,
ödeyeceğiniz en uygun primler karşılığında mümkün olan en iyi bakımı
sağlamanız demektir.

Güçlü: AOK Hizmetleri
>> Hekim ziyareti
Almanya ‘da tıbbi bakımınız için tüm ruhsatlı ev hekimleri ile uzman hekimler hizmetinize sunulmuştur. AOK tıbbi bakım masraflarınız ile diş hekiminde yaptıracağınız kontrol muayenelerini
ve tedavi masraflarını karşılar.
>> H
 astane tedavisi
Çevrenizde bulunan ruhsatlı hastaneler arasında arzuladığınız
bir kliniği seçebilirsiniz. Sağlık Sigortası doktor, hasta bakımı,
hastanede kalma ve yemek masraflarını karşılar.
>> E
 rken tanı ve önlem kontrolleri
Hastalıklar ne kadar önce tanınır ve tedavi edilirse, iyileşme şansı
da o kadar yüksek olur. Bu nedenle AOK önemli erken tanı muayenelerin ve önleyici kontrollerin masraflarını karşılar.

Kendi tıbbî bakımınız olsun, ailenizin bakımı ya da sağlık konusunda
kişisel sorularınız olsun, fark etmez: AOK – Die Gesundheitskasse hep
yanınızdadır ve muhtaç olduğunuz desteği sunar.

>> H
 astalık parası
Bir rahatsızlık yüzünden çalışamayacak durumda olduklarında
ve çalışma ücreti alamadıklarında AOK üyelerine hastalık parası
ödenir.

Yakın: Bulunduğunuz
Yerde Servisiniz

>> G
 ebelere hizmetler
AOK baştan sona - her açıdan yardım eder. Sağlık Sigortası bu
yüzden yapılan düzenli hekim kontrollerinin ve gebelik sürecinde bir dizi önemli önlem kontrollerinin masraflarını karşılar.

AOK 125 yıldır Almanya ‘da en büyük sağlık sigortalarından biri olarak güven sağlamakta ve kapsamlı tıbbî bakımı omuzlamaktadır. AOK
24 milyon insana bakmaktadır – bu da hemen hemen Almanya nüfusunun üçte birine tekabül eder. 55.000 bayan ve bay çalışanı ile 1.380
şubede güçlü bir hizmet sunar.

>> E
 cza maddeleri
Bakımınız için ilâç gerekirse, hekiminiz bir reçete yazar. Başka
memleketlerde olduğundan farklı olarak Almanya ‘da ilâçları
yalnızca eczanelerden alabilirsiniz – aktar dükkânlarından ya da
süpermarketlerden değil. AOK bu masrafların ağırlıklı bölümünü
karşılamaktadır. Siz yalnızca bir katkı ödemesi yaparsınız.

Pratik: Daha fazla
sağlık için giriş biletiniz
AOK üyesi olur olmaz, elektronik Sağlık
Kartı ‘nızı alırsınız, bu sizin Sağlık Sigortası
kimliğinizdir. Kartın üzerinde bir fotoğrafınız bulunmaktadır. Ek olarak adınız,
doğum tarihiniz, adresiniz ve sigorta numaranız bu kartta kayıtlıdır. Kartınızı her
hekim ziyaretinde göstermeniz yeterlidir.
Hekim sonradan AOK ile hesaplaşır.

Güvenli: AOK Üyeliğiniz
AOK kolaylık sağlamaktadır: Genel olarak Almanya ‘ya gelen ya
da burada yaşayan herkes Sağlık Sigortasına sigorta yaptırabilir.
Seçkin servisimizden, kişisel sunularımızdan yararlanın ve güçlü
bir birliğin size sunduğu güveni yaşayın.

Şimdi AOK üyesi olun!

Kolaylıkla başvuracağınız adres:

www.healthinsurancegermany.com/tr

