Çünkü Önemli Olan Hizmettir

Sağlığınız için daha fazlasını yapıyoruz

F 7550 – 08/18 – TUR

Tam kapsamlı sağlık güvencesi için daha fazla özel Premium hizmetler KKH üyesi olun ve avantajlarınızı güvenceye alın.
Premium hizmetler

Avantajınız

Yenilikçi bakım hizmetleri
Çocuklar ve yetişkinler için koruyucu ayakta operasyonlar, baş ağrısı ve migren
tedavisi, atriyal fibrilasyon taraması gibi modern tedavi yöntemleri sayesinde
optimum bakım.

Özel tedavi yöntemleri
ve en yeni tıbbi bulgular
doğrultusunda mükemmel
bakım

Türkçe uzman doktor randevu hizmeti
Tedavi ve tıbbi danışmanlık için randevu organizasyonunda (örn. kardiyolog veya
ortopedi uzmanı) destek: 0800 5548640553 (ücretsiz)

Daha hızlı muayene ve
tıbbi yardım

Türkçe konuşan elemanlarımız telefonunuzu bekliyor: 0800 5548640553 (ücretsiz)
110 servis noktası ülke çapında
Bireysel randevu alma – ihtiyaç halinde görüşme memnuniyetle sizin evinizde
de gerçekleştirilir
Online olarak kkh.de/hizmet
Sağlık çağrı hattı: Sağlığınıza ilişkin tüm konularda: 089 950084188
Dünya çapında yurt dışı acil çağrı hattı: + 49511 23567396

Sağlığınız için özel ve yetkin
hizmet – Her zaman ve her
yerde

Aile

Avantajınız

Çocuklara ve gençlere yönelik ek tedbir muayeneleri
Suni döllenme, gebelikte Steptekok testi veya ebelik hizmetlerinden
faydalanılması için katkı sağlanması ve daha fazlası.

KKH sizi hayatın bu özel
döneminde bireysel ve
maddi olarak destekler

Çocuklara ve gençlere yönelik ek tedbir muayeneleri
KKH yasal olarak önerilen tedbir muayenelerinin yanı sıra 7 ve 17 yaşları arasındaki
çocuklar ve gençler için ek erken tanı muayenelerini de karşılamaktadır.

160 Euro‘ya kadar U10, U11
ve J2 sayesinde çocuklarınız
için daha fazla koruma

Ortodontik tedavide profesyonel diş temizliği
KKH sabit bir diş teli tedavisinde, ortodontik tedavi kapsamında, tedavi
başlangıcında ve bitiminde gerçekleştirilen profesyonel diş temizliğine katkıda
bulunmaktadır.

Çocuklarınız için özenli
ağız hijyeni ve pırıl pırıl
diş sağlığı

Ev işleri yardımı
KKH hastalık durumunda 14 yaşından küçük çocukları olan ebeveynlere
danışmanlık ve ev işleri yardımcısı için katkı hizmeti sunmaktadır.

Örneğin çocuk bakımı,
alışveriş ve ev işlerinde
yardım

Spor/Serbest zaman/Seyahat

Avantajınız

KKH Mobil
iPhone, Android, Windows Phone8, BlackBerry için yurt içinde ve dışında acil durum
iletişim bilgilerini içeren KKH mobil uygulaması ve aşı, gebelik ve röntgen karnesi gibi
KKH iPhone uygulamaları gibi ücretsiz ve zengin cep telefonu hizmetlerimizden
faydalanınız. Ayrıca yürüyüş egzersizleri, gebelik veya bilgi servisleri gibi KKH SMS
hizmetlerine de abone olunuz. Bilgi için: kkh.de/mobil

Önemli tüm tarihler ve
sağlık uygulamaları güncel
olarak cep telefonunuzda

Su yürüyüşünden yogaya kadar
Hareket, beslenme, dinlenme veya bağımlılık önleme: KKH çevrenizdeki sağlık
kurslarına düzenli katılım için katkı sağlamaktadır. Kapsamlı kurs veri bankamız
seçiminiz için size yardımcı olacaktır: kkh.de/praevention

Yılda iki kurs için her
birinde masrafların yüzde
90’ı oranında, maksimum
80 Euro tutarında katkıdan
faydalanabilirsiniz

Sağlık/Tedbir

Avantajınız

KKH bonusu
Sağlıklı yaşam biçiminiz için inanılmaz ödüller: Aldığınız sağlık tedbirlerinizi (örn. spor,
koruyucu aşılar, önlem kursları, sağlık kontrolleri) bize belgeleyin ve banka hesabınıza para
yatıralım veya bireysel hizmetler için (örn. gözlük, osteopati, gebeler için ilave tanılar)
KKH’nızdan sağlık bütçesi elde edin.

90 Euro’ya kadar nakit bonus
veya iki katı değerinde bir
sağlık bütçesi

PhysioPlus
Nitelikli fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz kas-iskelet fonksiyon
testi, kas problemleri ve gerginlik durumunda özel muayene ve danışmanlık
hizmeti ile size yardımcı olmaktadır.

Hareket sistemi fonksiyon
bozukluklarının erken
teşhisi için 60 dakikalık
kontrol muayenesi

Tarife seçenekleri
Hiçbir hizmet almamanız ya da sadece az hizmet almanız durumunda cazip ve size
uygun tarife seçeneklerimiz iyi bir tercihtir.

Sağlıklı yaşamanız ve
nadiren doktora gitmeniz
durumunda size yılda 400
Euro’ya kadar ödeme yapılır

biodentis – Dişlerinizin estetik ve yüksek kaliteli bakımı için
Size özel koşullarda yüksek kaliteli diş protezi sunuyoruz ve sözleşmeli diş doktorlarından
birini seçme hakkınızı saklı tutuyoruz.

Avantajınız – Laboratuvar
masraflarında düşük katılım
payı

