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Послуги для українських 
біженців в Німеччині

Додаткова інформація:
www.barmer.de/e070006

1.  Електронний поліс медичного  
страхування

Всі застраховані особи отримують поліс (картку) 
медичного страхування. Завжди носіть картку 
медичного страхування з собою. Якщо потрібно 
знайти лікаря, офіційного терапевта або лікарню, 
просто покажіть вашу картку. Медична допомога, 
як правило, безплатна.
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2. Пошук лікаря

В Німеччині є багато приватних практик,  
де українські біженці можуть отримати  
консультацію психолога. Пошук лікаря від 
BARMER дозволяє, наприклад, цілеспрямовано 
шукати україномовних лікарок та лікарів, а  
також психотерапевток та психотерапевтів. 
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3. Безплатне сімейне страхування

Члени подружжя та діти можуть користуватися 
безплатною медичною страховкою як спільно 
застраховані особи. За них не потрібно  
сплачувати окремий внесок.
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5.  Спеціальна гаряча лінія для україномовних 
осіб

За номером телефону 0800 333 004 994444* працює 
спеціальна гаряча лінія для україномовних осіб. У 
період з понеділка по п‘ятницю з 9 до 15 вхідні 
дзвінки опрацьовують україномовні консультантки та 
консультанти, які дадуть відповідь на запитання 
щодо членства, принципу дії нового страхування або 
отримання лікарської допомоги тощо.
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6. Релаксація для дітей  

Спеціальну пропозицію для дітей підготував, 
зокрема, наш партнер 7Mind: Найпопулярніші 
казки на ніч платформи були перекладені  
українською мовою та доступні для безплатного 
прослуховування. www.barmer.de/7Mind
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7. Онлайн-семінар українською мовою 

BARMER пропонує регулярні, безплатні онлайн- 
семінари для біженців з України, які проводить 
наша українська колега Жанна Довгань. На цих 
онлайн-семінарах вона відповість на найбільш 
поширені питання щодо медичного страхування в 
Німеччині та покаже, наприклад, як за допомогою 
системи пошуку лікаря від BARMER можна знайти 
україномовного лікаря. Тут можна безкоштовно 
взяти участь: www.barmer.de/e070007
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4. Українські пояснювальні відеоролики 

На нашому каналі на YouTube ви знайдете три 
пояснювальних відеоролики щодо електронного 
поліса медичного страхування, аптек та рецептів,  
а також інформацію про те, як знайти лікаря в 
Німеччині. 
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Оптимальний захист 

 *  Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в  
Німеччині є для Вас безкоштовними.

http://www.barmer.de/ukraine-hilfe
http://www.barmer.de/7Mind
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