
 

 

Witamy w kasie chorych IKK classic 

 
Państwa zdrowie. Nasze top świadczenia. 
 
Dla Państwa zdrowia, chcemy tylko tego, co najlepsze. Dlatego jako ubezpieczeni w 
IKK classic korzystają Państwo z doskonałych świadczeń, wielu zalet i dużej ilości 
dodatkowych świadczeń. 
 
 
IKK moje zdrowie 
 
Zalety 
Państwa zaangażowanie. Nasz bonus. 
Jeśli korzystają Państwo z profilaktycznej opieki 
zdrowotnej lub dbają o kondycję, mogą 
Państwo skorzystać z naszego bonusu IKK: 
zapewnić sobie gotówkę raz w roku, już od 
pierwszego środka kwalifikującego się do 
premii. Możliwy jest wybór pomiędzy bonusem 
pieniężnym lub dofinansowaniem na określone 
świadczenia. 
 
Profilaktyka 
Aby byli Państwo zdrowi i zdrowymi pozostali,  
oferujemy Państwu wiele ważnych świadczeń  
profilaktycznych. 

 Badania profilaktyczne dla osób  
dorosłych, takie jak badania kontrolne, 
opieka dentystyczna, badania przesiewowe 
w kierunku profilaktyki onkologicznej oraz 
inne istotne badania profilaktyczne.  
 

 Szczepienia ochronne w przypadku 
wszystkich szczepień zalecanych 

 
 Poza tym oferujemy również dodatkowe 

świadczenia, wykraczające poza ramy  
przewidziane ustawowo, za które zwracamy 
Państwu koszty, np. 40 euro w roku za 
profesjonalne czyszczenie zębów u 
dentysty. 

 
Opieka 
IKK classic oferuje Państwu i Państwa 
rodzinie kompleksową opiekę medyczną w 
przypadku choroby. 

 IKK classic przejmuje koszty wszystkich 
leków farmaceutycznych, jeżeli są one 
konieczne i mogą zostać przepisane do 
wysokości ceny sprzedaży aptecznej lub 
kwoty stałej. W aptece dokonuje się jedynie  
ustawowej dopłaty. Wynosi ona 10  
procent ceny sprzedaży leku, co najmniej 5 
euro, maksymalnie 10 euro, jednak nie  

więcej niż koszt leku. Aby zapewnić szybki 
powrót do formy po urazie lub operacji,  
IKK classic przejmuje koszty środków 
leczniczych, takich jak ergoterapia  
lub masaże do wysokości ustawowej  
dopłaty.  
 
Do leczenia protetycznego, np. koronek, 
mostków lub pełnych protez IKK classic 
oferuje stałe dopłaty. Jeżeli przeprowadzają 
Państwo regularne kontrole u dentysty, w 
przypadku leczenia protetycznego wzrasta 
wysokość dopłaty, z jaką IKK classic 
uczestniczy w kosztach leczenia. 
 

 Jeżeli konieczny jest pobyt w szpitalu, IKK 
classic pokrywa koszty leczenia oraz opieki 
i to tak długo, jak jest to konieczne z 
medycznego punktu widzenia. Do 
świadczeń należą np. opieka lekarska, 
opieka nad chorym, zaopatrzenie w 
lekarstwa, środki lecznicze i środki 
pomocnicze oraz zakwaterowanie  
i wyżywienie. 
 

 IKK classic wypłaca zasiłek chorobowy, 
jeżeli nie są Państwo w stanie pracować z 
powodu choroby. Warunkiem otrzymania 
zasiłku chorobowego jest posiadanie 
ubezpieczenia IKK classic z prawem do 
zasiłku chorobowego. Zasadniczo dotyczy 
to pracowników, ale także pobierających 
zasiłek dla bezrobotnych. W IKK classic 
również osoby prowadzące działalność na 
własny rachunek, w pełnym wymiarze czasu 
pracy, które są dobrowolnie ubezpieczone w 
IKK classic, mogą również ubezpieczyć się 
z prawem do zasiłku chorobowego. 

 
IKK żyć zdrowiej 
 
Niezależnie od realizowanych celów 
zdrowotnych, oferujemy obszerny program  
kursów, dzięki któremu długofalowo mogą 
Państwo poprawić swoje zdrowie.W przypadku 
naszej ogólnokrajowej oferty certyfikowanych 
kursów - offline oraz online – mają Państwo do 
dyspozycji do 180 euro rocznie. 
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U nas również Państwa rodzina jest pod dobrą opieką: Twoje dzieci i Twój małżonek  
nieprowadzący działalności zarobkowej mogą być u nas ubezpieczeni bezpłatnie. Nawet na 
wypadek najgrszych sytuacji, nasz serwis jest zawsze po Państwaj stronie. 
 
  
IKK moja rodzina 
 
Zdrowo w ciąży 
Przeżywają Państwo wyjątkowy czas – 
jesteśmy z Państwem wraz z szerokim 
wachlarzem świadczeń profilaktycznych i 
dodatkowymi zabezpieczeniami, które 
wykraczają daleko poza standardową ofertę. 
Przykładowo ubezpieczonemu w IKK 
małżeństwu dopłacamy do 500 euro w 
przypadku sztucznego zapłodnienia. Poza tym,  
w przypadku każdej ciąży, otrzymasz także do 
100 euro kosztów dodatkowych badań  
okresowych, jak np. test na obecność wirusa 
cytomegalii, badanie GBS i test na  
toksoplazmozę a także do 100 euro rocznie na 
ważne minerały w ciąży z kwasem foliowym,  
magnezem i żelazem. Dzięki naszemu  
bezpłatnemu programowi opieki prewencyjnej 
BabyCare możesz zidentyfikować i uniknąć 
potencjalnych czynników ryzyka 
przedwczesnego porodu. Przejmujemy do 250 
euro kosztów wezwania położnej. 
 
Twoje dziecko. Nasza premia 
Prewencja opłaca się podwójnie,  
ponieważ badania kontrolne w czasie  
ciąży mogą być wliczane do Państwa 
programu bonusowego. 
 
Zalety Junior 
IKK Bonus  
Dzieci również nagradzamy wypłatą już od 
pierwszego środka kwalifikującego się do 
premii, jak np. okresowe badanie rofilaktyczne. 
 
Profilaktyka Junior 
Zdrowie Państwa rodziny jest dla nas ważne, 
dlatego oprócz bezpłatnych profilaktycznych 
badań lekarskich oferujemy zalecane  
szczepienia ochronne oraz dentystyczne  
badania profilaktyczne oraz wiele innych 
świadczeń skierowanych do dzieci i młodzieży. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKK mój serwis 
 
Online lub na miejscu - pomożemy  
w każdej chwili, ponieważ Twoja satysfakcja 
jest dla nas bardzo ważna.  
 
Placówki IKK classic 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w wielu  
naszych centrach serwisowych i chętnie  
odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące 
Państwa ubezpieczenia. Informację o naszych 
placówkach, znajdą Państwo na nasze stronie: 
ikk-classic.de/servicecenter 
 
IKK classic- aplikacja 
Dokumenty lub wniosek o zwrot kosztów  
mogą Państwo złożyć będąc w każdym 
miejscu. Odkryj inne oferty: 
ikk-classic.de/service-app 
 
Internetowa filia IKK classic 
Z serwisu IKK classic-aplikacja można 
skorzystać również za pośrednictwem  
naszej strony: 
ikk-classic.de/onlinefiliale 
 
IKK Service Infolinia 
W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji 
przez całą dobę pod numerem telefonu 
0800 455 1111. 
ikk-classic.de/kontakt 
 
IKK Med 
Mają Państwo pytania medyczne lub 
potrzebujesz wizyty u specjalisty? Z naszymi 
ekspertami można kontaktować się 24h/7 pod 
bezpłatnym numerem 0800 455 1000. 
 
 
Pozostałe infomracje na stronie: 
ikk-classic.de 
 
 
 


