
■  Професійне чищення зубів Одне безкоштовне чищення зубів на рік у наших партнерських 
стоматологічних клініках або у стоматолога на ваш вибір з виплатою до 40 євро на рік

■  Зубні протези за нульовим тарифом Зубні протези зі знижкою
■  Посилене лікування кореневих каналів (ендодонтія))
■  Пломбування з гладкою поверхнею з виплатою до 200 євро
■  Карієс молочних зубів Два додаткові профілактичні обстеження для немовлят

АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ

■  Рахунок для натуропатичних процедур IKKBB 150/300 євро для сімей на більш  
ніж 80 натуропатичних процедур

■ Додаткова виплата на остеопатію до 200 євро на рік
■  Гомеопатія
■  Акупунктура при хронічних болях у колінах та спині

КОМПЛЕКСНА ВАКЦИНАЦІЯ

■  Повна вакцинація для подорожей
■  Уся вакцинація згідно з вимогами STIKO
■  Вакцинація проти ВПЛ проти раку шийки матки
■  Вакцинація проти грипу для всіх застрахованих в IKKBB
■  Вакцинація проти ротавірусу для немовлят.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

■  тучне запліднення – покриття витрат понад встановлених виплат
■  Медичний висновок стороннього лікаря – ортопедія
■  Акушерка за викликом – виплата в розмірі 100 євро для майбутніх матерів
■  Побутова допомога для осіб з дітьми до 14 років
■  Тонзилотомія – амбулаторне видалення мигдалин для дітей
■  Медичне обстеження для спортсменів – виплата в розмірі до 120 євро

СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
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БОНУСНА ПРОГРАМА

Fit2 для регулярних тренувань в тренажерному залі та клубі 75 євро

Профілактичне обстеження для дітей та підлітків (від U1 до U11 і J1 і J2) 20 євро

Участь в оздоровчому курсі 10 євро

Комплексна вакцинація 10 євро

Онкологічне профілактичне обстеження для жінок (з 20 років) 10 євро

Профілактичне обстеження на рак шкіри (кожні 2 роки) 10 євро

Перевірка стану здоров’я 10 євро

Онкологічне профілактичне обстеження для чоловіків (з 45 років) 10 євро

Вакцинація проти грипу 10 євро

Стоматологічне обстеження (для дорослих)) 10 євро

Бонусні премії IKKBB у готівковій формі надаються, наприклад, для таких послуг:

ДОДАТКОВЕ ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ IKKIDS

Діти, що обслуговуються в IKKids, отримують такі переваги:
■ профілактичні обстеження U10, U11 і J2;
■ обстеження очей дітей молодшого віку (обстеження на амбліопію);
■ додаткові офтальмологічні обстеження для дітей дошкільного віку;
■ виписування безрецептурних ліків (OTC) для дітей від 12 до 17 років;
■ консультації щодо тесту CRP для прийняття рішення про призначення антибіотиків;
■ домашня аптека IKKids.

ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

■ Курси для зміцнення здоров’я – фізичні вправи, харчування, відпочинок, боротьба із різними формами залежності
■  Група здоров’я вихідного дня
■  Зміцнення здоров’я на робочому місці – аналіз, документація, консультації та заходи експертів IKK BB

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТАРИФИ НА ВИБІР

■  Франшиза – премії від 100 до 600 євро на рік
■  Ліки за особливими терапевтичними напрямами до 200 євро на рік
■  Виплати за лікарняним для штатних самозайнятих осіб
■  Особливі форми догляду

ПРОГРАМА ДЛЯ ХРОНІЧНО ХВОРИХ

■  Для хронічно хворих осіб, застрахованих у IKKBB з діагнозом астми, раку молочної залози, ХОЗЛ, цукрового 
діабету 1-го типу, цукрового діабету 2-го типу, ішемічної хвороби серця (ІХС), хронічної серцевої недостатності

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ДОСТУП

■ Персональні консультації в 4 центральних центрах обслуговування IKK BB та 25 філіалах IKK BB
■ Телефон безкоштовної сервісної служби (0800) 88  33  244
■ IKKmed – гаряча лінія для медичних консультацій  01802 45 56 33*

щодня з 7:00 до 22:00 (*6 центів/виклик зі стаціонарного телефону, макс. 0,42 центи/хв. з мобільного)

■ амовлення зворотного дзвінку: ikkbb.de
■ Міжнародна служба екстрених викликів +49 (0)30 21 99 11 10 щоденно цілодобово
■ Онлайн-відділ IKK BB (OGS)

Цілодобово. Завантажте та надішліть документи. Готово.
■ IKK BB-APP можливість цілодобового завантаження сертифікату AU ikkbb.de
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