معلومات حول التأمين الصحي لدى شركة AOK
تعد  AOKأكبر شركة في مجال التأمين الصحي القانوني في ألمانيا .فنحن نقدم خدمة التأمين الصحي ألكثر من 24
مليون مشترك في جميع أنحاء ألمانيا ،كما نعتني بالدارسين ونقدم أكثر من  63خدمة خاصة لطالب الجامعات في
جميع أنحاء ألمانيا .ونقوم كذلك باإلجابة على كل األسئلة المتعلقة بالتأمين الدراسي والمتعلقة بموضوع «العمل أثناء
الدراسة» وغير ذلك من المواضيع في الحرم الجامعي مباشر ًة أو على مقربة منه .والموضوع األساسي اآلن هو:
إن الرسوم العامة التي يدفعها الطالب محددة وف ًقا للقانون وتبلغ اآلن  66.33يورو شهريًا وهو مبلغ موحد لدى
جميع شركات التأمين الصحي .ويُضاف أحيا ًنا مبلغ إضافي لكل شخص على حدة إذا اقتضت الحاجة.
ُوي ﻗدّر الملبغ الخاب صالرعاية الصحية بـ ي16.55ورو شهرًيا أو ي 18.17ورو ﻟﻸﺷﺧﺎا صلذت نيجاوزوا
ع 23امًا ولُي مرزقوأب اطفال.
ويتم خصم القسط الشهري من حسابك تلقائيًا كل يوم  15من الشهر التالي( .على سبيل المثال إذا بدأ التأمين في
شهر أكتوبر ،فسوف يتم خصم قسط شهر أكتوبر من الحساب البنكي يوم  15نوفمبر).
يحصل كل مُؤمّن عليه عقب إبرام التأمين الطالبي على بطاقة تأمين  ،AOKوالتي يستطيع الطالب بموجبها زيارة
أي طبيب في جميع أنحاء ألمانيا .وينبغي عليك دائمًا إظهار بطاقة  AOKعند زيارتك للطبيب ،وسيقوم الطبيب
بإرسال فاتورة عالجك مباشرة إلى شركة  AOKونتولى نحن سدادها.
إال أنه يجب عليك سداد ما يطلق عليه «مدفوعات إضافية» مع بعض الخدمات ،مثل:
 10يورو لليوم الواحد في حالة اإلقامة لدى إحدى المستشفيات لمدة أقصاها  28يومًا في السنة
 10%من سعر األدوية والضمادات ،بحد أدنى  5يورو وحد أقصى  10يورو .لكن على أية حال
لن تدفع أكثر من تكاليف الدواء.
مهم :قبل أن تذهب إلى الصيدلية لشراء الدواء ،يجب عليك أوالً زيارة أحد األطباء ليصف لك الدواء الالزم.
يجب إبالغنا إذا قمت بتغيير محل إقامتك أو تفاصيل حسابك البنكي.
ويسعدنا دائمًا الرد على جميع أسئلتكم في أي وقت.
نتمنى لكم إقامة طيبة في ألمانيا وكذلك دراسة مو ّفقة.
مع تحيات فريق  AOKالمعني بخدمة الطالب

