KKH‘yi Tercih Etmek İçin 5 İyi Neden
Çünkü önemli olan hizmettir!

KKH – iyi seçim(im)
… çünkü burada önemli olan bizim
için sizsiniz
… çünkü biz kalite sağlıyoruz
… çünkü hizmetimiz hayatınızı
kolaylaştırıyor
… çünkü bize güvenebilirsiniz

5 iyi neden – kendiniz keşfedin!
Aile:

Burada daha fazlasını
bulabiliriz ve herkes aynı
çatı altında.

Sağlık:

Burada, zinde ve aktif
kalmam için çaba gösteriliyor.
Ausgabe 04/2017

KKH, geleceğe yönelik sağlık programları
tasarlayıp sizi sağlıklı yaşam tarzı geliştirmenizde
destekliyor.
Kişisel ve kişiye özel olarak başkalarından çok
daha fazlasını sunuyoruz.

İyileşme:

Burada daha hızlı iyileşmem
ve kendimi iyi hissetmem
için destek alıyorum.
Ausgabe 07/2018

Para:

Burada tasarruf edebilirim
ve hayallerimi
gerçekleştirebilirim.
Ausgabe 07/2018

Hizmet:

Burada hoş karşılanırım ve
kendime daha fazla zaman
ayırabilirim!
Ausgabe 07/2018

Zinde ve aktif
olmak
Hayallerini
gerçekleştirmek

Kendine daha
fazla zaman
ayırabilmek

Herkes aynı
çatı altında

Kendini iyi
hissetmek

Çünkü önemli olan
hizmettir!
Aile
Hizmetin „FAZLASI“ ile tüm aile için KKH
sağlık paketi

Sağlıklı kalmak
Önleyici sağlık tekliflerimiz ile zinde ve
sağlıklı kalın
KKH Bonus - takvim yılına göre 3, 6 veya 9
sağlık belgesi için para ikramiyesi (30, 60
veya 90 Euro) veya iki katı sağlık bütçesi
Sertifikalı tedbir kurslara katılım için
yılda 160 Euro’ya kadar maddi destek

Evli veya beraber yaşayan çiftler
ve çocukları için ücretsiz aile sigortası

Önleyici teklifler içeren sağlık seyahatleri
için yılda 160 Euro’ya kadar maddi destek*

İlave U10*, U11* ve J2* önleyici
muayenelerinin masraflarını
üstleniyoruz (genel U1-U9 ve J1‘in yanı sıra)

Sizin bölgenizde teklifte olan egzersiz,
beslenme, rahatlama ve sağlık alanlarında
sertifikalı sağlık kursları sitemizde bulabilirsiniz.

Altı ila 32 haftalık bebekler için
rota virüs aşısı

Flippino Beslenme Programı - adım adım
sağlıklı beslenme

Ortodontik tedavide profesyonel diş
temizliğine destek payı

KKH Koşu Koçu - egzersiz birimlerini kolayca
SMS ile alın

İnternet Ebeveyn ve Aile Koçu - aile içi
günlük çatışmalar ile baş edebilmek için
öneriler ve bilgiler

35 yaş yerine 18 yaştan itibaren cilt kanseri
taraması

* Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ Pediatri Meslek Birliği) derneğinin sözleşmesine katılan tüm
sözleşmeli doktorların muayenelerinden faydalanabilirsiniz.
Yetkili hizmet noktanız pediatristinizin sözleşmeli doktor
olup olmadığı konusunda sizi memnuniyetle bilgilendirir.

* Önleyici seyahatlerin hibesi, önleyici kursların hibesine eklenir.

Para tasarrufu
Sağlık bilinciniz karşılığını veriyor - bireysel
ve sürekli

İyileşmek
Yenilikçi bakım teklifleri ve tedavi yöntemleriyle
iyileşme
Türkçe uzman doktor randevu hizmeti - tedavi
ve tıbbi danışmanlık için randevu organizasyonunda destek: 0800 5548640553 (ücretsiz)
Yoldaysanız hızlı yardım için yurt dışı acil
telefon numarası: +49 511 23567396
Sağlık hattı - hastalık durumunda
doktorlar ve uzman personeller tıbbi ve
bakım ile ilgili sorularda yardımcı olur:
089 950084188
“PhysioPlus” fizyoterapistte ücretsiz işlev
kontrolü
Ortopedi, KBB, Kardiyoloji, Üroloji ve tavsiye
edilen kanser tedavisinde planlanan ameliyatlar
öncesinde ikinci görüş
Seçilmiş özel hastanelerde özel tedavi - KKH
sigortalılarına özel
Seker hastalığı, kalp hastalıkları, migren ve
baş dönmesi gibi çeşitli kronik hastalıklar
için en yeni tıbbi bilgilere göre yenilikçi sağlık
hizmetleri teklifleri

“Saklama payı” seçim tarifesi: Hizmet
alınmadığında veya az hizmet alındığında
yılda 400 Euro’ya kadar para alın
“Vital” seçim tarifesi: Hastanede
yatılmadığında yılda 100 Euro’ya
kadar iade alın
Hasta parası tarifesi: Serbest çalışanlara
özel olarak finansal güvence
Biodentis GmbH ile iş birliğinde hesaplı diş
protezi ve 2te-ZahnarztMeinung ortağımızın
ücretsiz teklif karşılaştırmaları

Hizmet
Kişisel, yetkin ve her zaman hizmetinizde:
KKH’nin mükemmel hizmeti
110 hizmet noktalarımız ile tüm
Almanya’da bölgenizde hizmet ve
0800 5548640553 ücretsiz telefon
numaramız ile Türkçe danışmanlık sağlıyoruz
İsteğe bağlı olarak evinizde danışmanlık
sağlıyoruz
Ücretsiz 7/24 yardım hattı 0800 5548640554
İnternet hizmet merkezi
Bilgi ve sağlık, önlem ve fitnes hizmetleri
veren KKH mobil cep telefonu hizmetleri

Bize giden yolunuz
Şimdi KKH’ye geçin ve çok sayıda
avantajlardan faydalanın
Kişisel, yetkin ve her zaman hizmetinizde:
KKH’nin mükemmel hizmeti.
óó

óó

óó
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110 hizmet noktalarımız ile tüm Almanya’da
bölgenizde hizmet ve 0800 5548640553
ücretsiz telefon numaramız ile Türkçe
danışmanlık sağlıyoruz
İsteğe bağlı olarak bireysel randevu hizmetiyle
evinizde
Sizin için 24 saat açık!
İnternet hizmet merkezimiz: www.kkh.de
Sağlığınız, üyeliğiniz ve hizmet teklifimiz ile ilgili
tüm konular için ücretsiz yardım hattımız:
0800 5548640553

KKH’yi tavsiye edin ve
kârlı çıkın
KKH’den memnunsanız
bunu başkalarıyla
paylaşın!

Haydi bakalım – bu kadar kolay!
óó
óó

Ausgabe 27/2017

Hedefimiz ve aynı zamanda en iyi reklamımız
memnun sigortalılardır. Müşteri anketleri ile
tespit edilen yüksek müşteri memnuniyeti
bizi mutlu ediyor. Değerlendirmelerin odağında
ve aynı zamanda bizi tavsiye etmeniz için size
iyi nedenler sağlamaktayız. Akrabalarınızın,
arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın da bu
avantajlardan yararlanmalarına vesile olun
ve KKH’yi onlara tavsiye edin.

óó

Bizi online tavsiye edin.
Tavsiyeniz üzerine KKH üyesi olan
her kişi için bizden size 25 Euro.
Bir takvim yılında üç defa tavsiyede
bulunursanız ayrıca kazanma şansınız
olur.

Tavsiye ve diğer bilgiler için:
www.kkh.de/kundenwerben

www.kkh.de

www.youtube.com/KrankenkasseKKH

www.facebook.com/KaufmaennischeKrankenkasse
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