Якими послугами ви
хочете скористатися?

Ми досконало піклуємося про вас, а також про ваш гаманець.
Послуги для людей, які дбають про своє здоров'я
Послуга
Для дорослих

Розрахунок і компенсація

Євро

Бонус здоров’я Fitcash

Виплата бонуса в календарному році до

180

Додаток mhplus move (заохочення до рухової активності)

Виплата бонуса в календарному році до

50

Додаток mind для практик усвідомленості

Виплата бонуса в календарному році до

50

Оздоровчі курси

Компенсація 2 рази на календарний рік (за
кожен курс) до

70

Оздоровчі поїздки (наприклад, Fit for Well)

Компенсація 1 раз на календарний рік до

Професійне чищення зубів

Компенсація в календарному році до

40

Профілактика раку шкіри (у віці старше 35 років, у багатьох

Розрахунок безпосередньо через картку
застрахованого до

22

федеральних землях також у віці до 35 років)

Медичний огляд для занять спортом

Компенсація в календарному році до

60

Вакцинація для подорожей (гепатит A/B, японський енцефаліт)

Компенсація до

Вибірковий тариф страхування для подорожей

Виплата бонуса в календарному році до

(для свідомого ставлення до здоров’я)

140

418
42

Для вагітних
Турбота про малюка (програма профілактики в період вагітності Безпосереднє покриття витрат до

54

Привіт, малюк (спеціальні профілактичні огляди, наприклад, тест
на токсоплазмоз, тест на стрептокок групи B тощо)

Компенсація за кожну вагітність до

99

Кошти на вагітність

Компенсація за кожну вагітність до

150

Вагітність без турбот (консультація акушерки онлайн)

Безкоштовне користування послугою вартістю

588

Пологи в пологових будинках

Компенсація до

804

Чергування акушерки

Компенсація за кожну вагітність до

250

Дитячий бонус

Преміальна виплата за кожну дитину до

160

Професійне чищення зубів в мережі DentNet

Необмежене використання під час вагітності,
наприклад, три процедури на рік вартістю

(різні профілактичні огляди в період вагітності, наприклад, тест на
токсоплазмоз)

95

Для дітей
Вакцинація від ротавірусу

Розрахунок безпосередньо через картку
застрахованого до

124

Дитячий бонус Potzblitz

Цінний подарунок 1 раз на календарний рік
вартістю до

140

Професійне чищення зубів

Компенсація в календарному році до

40

Герметизація фісур передніх зубів

Компенсація в календарному році до

60

Підготовка поверхні зубів до встановлення брекетів

Компенсація в календарному році до

60

Вакцинація від вірусу папіломи людини (для хлопців і дівчат

Компенсація до

473

віком від 9 до 26 років)

Оздоровчі курси

Ваша економія:

Компенсація 2 рази на календарний рік (за
кожен курс) до

70

0

Ваша нинішня страхова
компанія також надає їх?

Цінності.

Послуга
Альтернативна медицина

Розрахунок і компенсація

Акупунктура (10 процедур акупунктури при хронічному болі в
поперековому відділі хребта або при гонартрозі колінних суглобів)

Розрахунок безпосередньо через картку
застрахованого до

242

Гомеопатія (наприклад, 2 аналізи, 2 подальші спостереження
по 15 хв, 4 подальші спостереження по 30 хв і 5 гомеопатичних
консультацій )

Розрахунок безпосередньо через картку
застрахованого до

730

Остеопатія

Компенсація відповідно до регламенту в
календарному році до

120

Альтернативні лікарські засоби

Компенсація в календарному році до

Обладнання для світлотерапії (при сезонній зимовій депресії)

Компенсація до (80% ціни купівлі, включно з
ПДВ, за вирахуванням встановленої законом
доплати: 10% вартості, від 5 до 10 євро)

150

Tinnitracks (щадне лікування тинниту з використанням додатка)

Розрахунок безпосередньо через картку
застрахованого до

383

Cyberknife (кіберніж) (роботизоване радіохірургічне лікування для Компенсація 1 раз на календарний рік до

Євро

Ваша нинішня страхова
компанія також надає їх?

Якими послугами ви
хочете скористатися?

Послуги на випадок хвороби

30

9 400

цілеспрямованого опромінення певних пухлин)

Для дітей
Нейродерміт в цілому (для дітей віком до 9 років)

Компенсація 1 раз на календарний рік до

«Caterna» ортоптичний кабінет онлайн

Безкоштовне користування за кодом купона до
3 місяців (90 днів) вартістю

380

Заняття, присвячені нейродерміту (комбінований курс для

Компенсація до

600

Безкоштовне користування за кодом купона
вартістю

199

Компенсація до

199

30

батьків і дітей)

Neolexon (тренування онлайн для дітей з порушеннями мовлення
віком від 3 до 7 років)

Для ваших зубів
Протезування зубів (проста коронка при стандартному
протезуванні без бонусу на стоматологічну допомогу)

(сума може відрізнятися в залежності від
призначень)

Для вашої спини
Додатковий висновок спеціаліста плюс

Компенсація до

Ваша економія:

379

0

Наші сервіси
Додаткове страхування

З
 а допомогою нашої партнерської компанії Süddeutsche
Krankenversicherung ми пропонуємо вам широкий вибір
додаткових програм страхування – для тих, хто хоче ще краще
дбати про здоров'я.
 ідмінне співвідношення ціни та якості для тих, хто має
В
страховку mhplus. Більше інформації за посиланням:
www.mhplus.de/zusatzversicherung

Додаток mhplus

 додатком mhplus для смартфона або планшета наші онлайнЗ
сервіси доступні вам у будь-який час:
Надсилання рахунків і повідомлень про хворобу
Швидка допомога з використанням чату
Свіжі новини про здоров'я та прогнози щодо пилку алергенних
рослин
Функція пошуку лікарів-фахівців і сімейних лікарів у
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вашому районі
Онлайн-версія журналу mhplusdu для учасників програм
страхування
Доступ до онлайн-відділення mhplus з додатковими функціями

Телефон здоров'я

 едичні працівники, терапевти та лікарі-спеціалісти 24 години
М
на добу готові надати відповіді на ваші питання щодо здоров'я
– щодня.
 атьки отримують спеціальні консультації фахівців з усіх питань,
Б
пов'язаних з дитячими захворюваннями.

Консультація в чаті

 ручний контакт за допомогою чату, а також з підтримкою
З
відеозв’язку.
 аша команда працює на прямому зв'язку з вами через сайт
Н
www.mhplus.de з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години.

