Najważniejsze są świadczenia
Więcej dla Twojego zdrowia

F 7550 – 08/18 – POL

Więcej ekskluzywnych świadczeń w ramach kompleksowej ochrony zdrowia –
przejdź do KKH i ciesz się licznymi korzyściami.
Ekskluzywne świadczenie

Korzyść

Innowacyjne usługi medyczne
Optymalna opieka dzięki nowoczesnym metodom leczenia np. małoinwazyjne
operacje ambulatoryjne dzieci i dorosłych, terapia bólów głowy i migren, badania
przesiewowe migotania przedsionków.

Ekskluzywne metody leczenia
oraz najlepsza opieka oparta
o najnowsze zdobycze
medycyny

Pomoc w uzgadnianiu terminów w lekarzy specjalistów
Pomagamy, gdy zaistnieje konieczność nagłej wizyty u lekarza specjalisty
(np. u ortopedy lub w szpitalu) pod numerem telefonu 089 950084188

Szybsze leczenie oraz
pomoc medyczna

Osiągalni zawsze i wszędzie:
Bezpłatnie, 7 dni w tygodniu, 24 godziny: 0800 5548640554
110 punktów usługowych na terenie całego kraju
Indywidulane uzgadnianie terminów – w razie potrzeby w Twoim domu
Online na stronie kkh.de
Infolinia zdrowotna: odpowiadamy na pytania dotyczące zdrowia: 089 950084188
Numer alarmowy o globalnym zasięgu: + 49511 23567396

Fachowe i dopasowane do
Twoich potrzeb usługi
medyczne – zawsze i
wszędzie

Rodzina

Korzyść

Planowanie rodziny i ciąża
Dopłaty do sztucznego zapłodnienia, do testu na paciorkowce w czasie ciąży, do utrzymania położnej w gotowości, pod telefonem, do udzielania świadczeń oraz wiele więcej.

KKH udziela osobistego i
finansowego wsparcie na
tym ważnym etapie życia

Dodatkowe badania profilaktyczne dzieci oraz młodzieży
KKH przejmuje koszty nie tylko ustawowo zalecanych badań profilaktycznych dzieci i
młodzieży w wieku 7 – 17 lat, ale także koszty dodatkowych badań przesiewowych.

Bezpieczeństwo Twojego
dziecka dzięki badaniom
U10, U11 oraz J2 o wartości
160 Euro

Profesjonalne czyszczenie zębów w ramach zabiegów ortodontycznych
KKH uczestniczy także w kosztach profesjonalnego czyszczenia zębów
przeprowadzanego na początku i na końcu leczenia ortodontycznego w
ramach leczenia ortodontycznego z zastosowaniem aparatu stałego

Dokładna higiena jamy ustnej
i emanujące zdrowiem zęby
dzieci

Pomoc domowa
Na wypadek choroby KKH wspiera rodziców dzieci do 14 roku życia poradami oraz
dopłatą do pomocy domowej.

Pomoc np. opieka nad
dziećmi, podczas zakupów
oraz w domu

Sport/czas wolny/podróże

Korzyść

KKH Mobil
Korzystaj z naszych darmowych i różnorodnych usług dostępnych przez telefon
komórkowy jak KKH Mobil App z listą kontaktów alarmowych w kraju i zagranicą
na urządzenia iPhone, Android, Windows Phone8, BlackBerry oraz aplikacji KKH na
iPhone jak książeczka szczepień, zdrowia matki oraz badań RTG. Zarejestruj się
także do usług SMS-owych jak np. trening biegowy, programu dla kobiet w ciąży
oraz usług informacyjnych. Szczegółowe informacje pod: kkh.de/mobil

Zawsze na bieżąco ze
wszystkimi ważnymi terminami oraz działaniami
prozdrowotnymi

Od aqua-joggingu po jogę
KKH dopłaca do regularnych aktywności prozdrowotnych w Twoim sąsiedztwie –
ruch, właściwa dieta, relaks czy zapobieganie uzależnieniom. Pomocna przy wyborze
odpowiedniego kursu może być nasza baza danych na kkh.de/praevention.

Zysk dzięki dopłatom w
wysokości 90 %, nie więcej
jak 80 Euro, do dwóch
kursów w roku

Zdrowie/ profilaktyka

Korzyść

KKH Bonus
Wspaniałe nagrody za zdrowy styl życia: wystarczy potwierdzić zdrowy tryb życia
(np. uprawianie sportu, szczepienia ochronne, kursy zapobiegawcze, badania
profilaktyczne) i już otrzymacie Państwo przelew na konto lub budżet zdrowotny
w Państwa KKH z przeznaczeniem na świadczenia indywidualne (np. okulary,
osteopatia czy dodatkowa diagnostyka dla kobiet w ciąży).

Do 90 euro premii pieniężnej
lub budżet zdrowotny o
podwójnej wysokości

PhysioPlus
Darmowe badanie funkcjonowania aparatu ruchu przeprowadzone przez
wykwalifikowanego fizjoterapeutę pomoże przy problemach z mięśniami oraz
skurczami dzięki indywidualnemu badaniu oraz doradztwu.

60-minutowe badanie
służące wczesnemu
rozpoznawaniu deficytów
ruchliwości aparatu ruchu

Taryfy do wyboru
Jeśli zamierzasz korzystać z dodatkowych świadczeń w niewielkim stopniu lub wcale,
to warto skorzystać z jednej z naszych taryf specjalnych.

Zdrowy tryb życia i rzadkie
wizyty u lekarza to roczna
oszczędność aż 400 Euro

biodentis – estetyka i najwyższej jakości opieka nad zębami
Otrzymasz wysokiej jakości protezę zębową na korzystnych warunkach nie tracąc
przy tym prawa do wyboru dowolnego lekarza kontraktowego.

Zdrowy tryb życia i rzadkie
wizyty u lekarza to roczna
oszczędność aż 400 Euro

