
 

 

Bine ați venit la IKK classic 

 
Sănătatea dumneavoastră. Serviciile noastre de top. 
Pentru sănătatea dumneavoastră vrem tot ce e mai bun. De aceea, în calitate de membru  
IKK classic profitați de servicii excelente, multe avantaje și o mulțime de beneficii suplimentare. 

 

IKK Sănătatea mea 
Avantaje 
Efortul dumneavoastră. Bonusul nostru. 

Dacă apelați la prevenție și vă mențineți în 
formă, atunci beneficiați de bonusul nostru 
IKK: Asigurați-vă o dată pe an bani în numerar 
chiar de la prima măsură eligibilă pentru 
bonus. Decideţi-vă pentru un bonus în bani 
sau pentru o subvenţie pentru anumite servicii.  

Prevenție 
Pentru a fi sănătos și a rămâne sănătos, vă 
oferim multe servicii importante de prevenție. 

 Examinări de prevenție pentru adulți, cum 
ar fi controlul, îngrijirea stomatologică 
preventivă, screeningul cancerului și alte 
examinări de prevenție importante. 

 Vaccinări pentru toate vaccinările 
recomandate 

 În plus, vă oferim servicii multiple dincolo 
de cadrul legal pentru care vă rambursăm 
costuri, de ex. pentru curățarea 
profesională a danturii la dentist o dată pe 
an 40 EUR. 

Îngrijire 
IKK classic vă oferă dumneavoastră și familiei 
îngrijire medicală completă în caz de boală. 

 IKK classic preia costurile pentru toate 
medicamentele prescrise pe rețetă, dacă 
acestea sunt necesare și pot fi prescrise 
până la valoarea prețului de vânzare a 
farmacistului sau a sumei fixe. În farmacie 
efectuați doar o coplată legală. Aceasta se 
ridică la 10 procente din prețul de vânzare 
al medicamentului, cel puțin 5 EUR, 
maximum 10 EUR, dar nu mai mult decât 
costul medicamentului. Pentru a ne asigura 
că vă refaceți rapid după o accidentare sau 

o operație, IKK classic preia costurile 
pentru terapie precum ergoterapie sau 
masaje, cu excepția coplății legale. 

 Pentru proteze dentare, de ex. coroane, 
punți sau proteze complete, IKK Classic 
plătește subvenții fixe. Dacă aveți grijă de 
dinții dumneavoastră și permiteți medicului 
dentist să îi verifice în mod regulat, 
subvenția cu care IKK participă la costuri 
crește, în cazul protezei dentare. 

 Dacă este necesară o ședere în spital, IKK 
classic acoperă costurile pentru tratament 
și îngrijire. Atât de des și atât timp, cât este 
necesar din punct de vedere medical. 
Serviciile includ, de ex., tratament medical, 
asistență medicală, furnizarea de 
medicamente, terapii și mijloace auxiliare, 
precum și cazare și masă. 

 IKK classic vă plătește indemnizația 
pentru concediu medical, dacă nu puteți 
lucra din cauza bolii. Condiția necesară 
pentru plata indemnizației aferente 
concediului medical este să fiți asigurat la 
IKK clasic cu dreptul la plata indemnizației 
pentru concediu medical. Acest lucru se 
aplică, în general, angajaților, dar și 
beneficiarilor prestației de șomaj I. 
Persoanele care desfășoară activități 
independente cu normă întreagă, care sunt 
asigurate în mod voluntar la IKK clasic, pot, 
de asemenea, să beneficieze de plata 
indemnizației pentru concediu medical. 

IKK Viață sănătoasă 
Indiferent de obiectivele de sănătate pe care 
le urmăriți, vă oferim un program cuprinzător 
de cursuri, cu ajutorul cărora vă puteți 
îmbunătăți sănătatea pe termen lung. Pentru 
gama noastră de cursuri certificate la nivel 
național - offline și online - aveți la dispoziție 
180 EUR pe an. 
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Bine ați venit la IKK classic 

 

Familia dumneavoastră este de asemenea bine îngrijită la noi: Copiii dvs. și soțul care nu lucrează 
sunt asiguraţi gratuit la noi. Și la nevoie, serviciul nostru este întotdeauna de partea dumneavoastră. 

 

IKK Familia mea 
Sarcină sănătoasă 
Experimentați un moment foarte special - 
suntem alături de dumneavoastră. Cu servicii 
extinse de prevenție și asigurări 
suplimentare, care depășesc cu mult oferta 
convențională. De exemplu, acoperim până la 
500 EUR pentru inseminarea artificială pentru 
cuplurile asigurate la IKK. În plus, veți primi pe 
sarcină până la 100 EUR din costul 
examinărilor preventive suplimentare, cum ar 
fi testul pentru citomegalovirus, testul pentru 
streptococul tip B și testul de toxoplasmoză, 
precum și până la 100 EUR pe an pentru 
minerale importante în timpul sarcinii cu 
ingredientele active acid folic, magneziu și fier. 
Cu programul nostru gratuit de îngrijire 
preventivă BabyCare, puteți identifica și evita 
posibili factori de risc pentru o naștere 
prematură. Preluăm până la 250 EUR pentru 
moașa de gardă. 

Bebelușul dumneavoastră. Bonusul nostru 
Prevenția merită de două ori. Pentru că vă 
puteți lua în calcul examinările de prevenție în 
timpul sarcinii pentru programul 
dumneavoastră de bonus. 
 
Avantaje Junior 
 
IKK Bonus  
De asemenea, recompensăm copiii chiar de la 
prima măsură eligibilă pentru bonus, cum ar fi 
o consultaţie preventivă, cu o rambursare. 
 
Prevenție Junior 
Sănătatea familiei tale este importantă pentru 
noi. De aceea, pe lângă examinările gratuite 
de prevenție, vaccinările recomandate și 
îngrijirile stomatologice, oferim și multe alte 
servicii pentru copii și tineri. 

 
 
 
 
 

IKK Serviciul meu 

Online sau la fața locului - vă ajutăm în orice 
moment. entru că satisfacția dumneavoastră 
este cea ai mare dorință a noastră.  
 
IKK Centru de service 
Suntem aici pentru dvs. în numeroasele 
noastre centre de service și vom fi bucuroși să 
răspundem la orice întrebare pe care o puteți 
avea cu privire la asigurarea dvs. Puteți afla 
unde ne puteți găsi la: 
ikk-classic.de/servicecenter 
 
IKK classic-App 
Trimiteți documente sau rambursări de 
cheltuieli în timp ce vă deplasați și descoperiți 
alte oferte: 
ikk-classic.de/service-app 
 
IKK FilialaOnline 
Puteți utiliza, de asemenea, serviciul aplicației 
IKK clasic prin intermediul acestui portal 
online: 
ikk-classic.de/onlinefiliale 
 
IKK Servicehotline 
Dacă aveți întrebări, ne puteți contacta non-
stop la 0800 455 1111. 
ikk-classic.de/kontakt 
 
IKK Med 
Aveți întrebări medicale sau aveți nevoie de 
o programare la un medic specialist? Puteți 
să vă adresați zilnic experților noștri la 
numărul de telefon gratuit 0800 455 1000 
disponibil non-stop. 
 
Mai multe servicii la: ikk-classic.de 
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