Informação sobre o seguro de saúde da AOK
A AOK é a maior empresa de seguros de saúde legalmente constituída na Alemanha.
Atendemos mais de 24 milhões de segurados na Alemanha, onde proporcionamos mais
de 63 serviços especiais para estudantes.
Todas as perguntas sobre seguros para estudantes, incluindo o tema “Trabalhar enquanto
estuda” serão respondidas diretamente no campus ou perto do campus. E o mais
importante:
O prêmio do seguro para estudantes é definido por lei. Atualmente o valor é de 66,33
euros por mês e é o mesmo em todas as empresas de seguro de saúde. Além disso, se
necessário, existe um montante adicional exclusivo de cada empresa.
O prêmio do seguro de assistência é de 16,55 euros ou 18,17 euros para indivíduos
sem ilhos a partir dos 23 anos de idade.
O valor mensal do prêmio é automaticamente debitado em sua conta até o dia 15 do
mês seguinte. (Por exemplo: início do seguro em outubro – o valor referente a outubro é
debitado na sua conta até ao dia 15 de novembro).
Cada segurado, 14 dias depois de contratar o seguro de estudante, recebe um Cartão
de segurado AOK, com o qual poderá realizar consultas médicas em toda a Alemanha.
Sempre será necessário apresentar este cartão nas consultas médicas.
A fatura do seu tratamento é enviada pelo médico diretamente para a AOK que fará o
pagamento.
Contudo, no caso de alguns serviços, você deverá arcar com os chamados
„co-pagamentos“, por exemplo:
em caso de internação em hospital, o valor de 10 euros por dia, até o máximo de
28 dias por ano civil
em caso de medicamentos e curativos, 10% do preço, com um mínimo de 5 euros
e um máximo de 10 euros. Em qualquer caso, o valor não será maior do que os
custos dos medicamentos ou curativos.
Importante: Antes de ir à farmácia para obter seus medicamentos será preciso
consultar um médico que lhe receite os medicamentos necessários.
Informe-nos imediatamente, se alterar a sua residência ou conta bancária.
Em caso de dúvidas, estamos sempre à sua disposição.
Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato conosco. Desejamos-lhe
uma boa estadia na Alemanha e sucesso para os seus estudos.
Atenciosamente, AOK Serviço de Estudantes

