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Медицинско осигуряване в Германия
Задължителната здравна осигуровка в Германия е
част от германската социалноосигурителна система
наред с пенсионната и осигуровките за
бeзработица, злополука и трайно обгрижване.
Вноската не се определя според личния риск от
заболяване, а от доходите. Работодателят и
работникът/служителят си поделят вноските.

Добре осигурени с АОК
В Германия който започне някъде работа, по
правило трябва да си направи задължително
медицинска застраховка. Тя започва най-късно в
деня, в който започва трудовият договор. Затова
трябва да се заемете своевременно с членството си
в някоя здравноосигурителна каса. АОК –
здравноосигурителната каса с удоволствие ще Ви
помогне.

Станете част от общността на АОК
Вече повече от 125 години АОК като една от найголемите задължигелни здравноосигурителни каси
в Германия е гарант за сигурност и комплексно
медицинско обслужване в случай на заболяване.
Като водеща на пазара всред медицинските каси
АОК обслужва около 24 милиона души- почти една
трета от населението на Германия.

Общо близо 53900 служителки и служители
гарантират в приблизително 1250 филиала
качествени услуги.

Комплексна защита във всички случаи
АОК стои на ваше разположение с широк спектър от
услуги. Ако се разболеете АОК ви предлага
свободен избор на лекар, обширно медицинско
обслужване и лична здравна консултация.
Вашият съпрyг/вашата съпруга и деца, живеещи в
Германия можете да застраховате безплатно към
себе си, ако те не са вече осигурени лично сами.
Тези ваши близки получават същите натурални
услуги като вас в качеството на застрахован член.

Вашата лична здравна карта
Всеки застрахован получава в началото на
осигурителния период електронна
здравноосигурителна карта на АОК, която съдържа
снимка и лични данни като имe, адрес, осигурителен
номер и т. н. Тя е валидна за периода на членството
в АОК и дава право за ползване на медицински
услуги в случай на заболяване. Картата не може да
се преотстъпва.

Вашата АОК- винаги на Bаше
разположение!
Искате да станете член на АОК – Здравната каса?
Молбата- формуляр за членство ще намерите в
интернет на адрес: www.aok.de.също така и на
родния си език.

Станете член сега.
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Улеснени за комплексна защита
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