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Brandmed – polsko-niemieckie 
centrum medyczne w Słubicach

Opieka zdrowotna 
dla całej rodziny
Specjalnie dla ubezpieczonych 
w AOK Nordost

aok.pl
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Dla kogo jest nasza oferta 
Oferta skierowana jest przede wszystkim do polskich 
ubezpieczonych w AOK Nordost. Oczywiście z oferty 
mogą korzystać wszyscy ubezpieczeni naszej kasy.

Leki na receptę 
W ramach umowy z AOK lekarze będą wystawiać 
recepty prywatne. Można je zrealizować w polskich 
i niemieckich aptekach. Recepta musi zostać opłacona 
w aptece z prywatnej kieszeni. Następnie należy złożyć 
zrealizowaną receptę wraz z paragonem (rachunkiem) 
za wykupione leki w Centrum Medycznym Brandmed 
i wypełnić wniosek o zwrot kosztów. Rachunki będą 
przedstawiane raz w tygodniu kasie AOK do rozliczenia. 
Prosimy o podanie na wniosku aktualnego numeru ra-
chunku bankowego, na który mamy dokonać przelewu 
ze zwrotem.

Finansowanie leków na niemieckich zasadach zakłada 
współpłacenie przez pacjenta: 10 % ceny aptecznej leku 
w Niemczech, przy tym nie mniej niż 5 EUR i nie więcej 
niż 10 EUR, ale nie więcej niż koszt leku. Dodatkowo 
naliczana jest opłata administracyjna za rozpatrzenie 
wniosku o zwrot kosztów recepty w wysokości 2,50 
EUR od każdego rachunku.

Suma zwrotu będzie pomniejszona o te kwoty.

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek

7:00 – 20:00

Obsługa w języku polskim

*  Personel polskojęzyczny jest dostępny od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 9:00 do 16:00. Na terenie Niemiec obowiązują taryfy 
niemieckiej sieci stacjonarnej i komórkowej, przy rozmowach zagra-
nicznych obowiązuje taryfa zagranicznego dostawcy telefonii.

+49 331 2772 26575*
Infolinia w języku polskim.

www.aok.pl
Odwiedź nas na polskiej stronie.

Chcesz zostać naszym klientem? Wypełnij 
formularz z tej ulotki i odeślij go bezpłatnie do 
AOK Nordost.

Doradztwo osobiste
W oddziale AOK Nordost we Frankfurcie nad 
Odrą otrzymasz pomoc polskiego konsultanta.

POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM MEDYCZNE
BRANDMED

GALERIA PRIMA
ul. Daszyńskiego 1

69 –100 Słubice

Recepcja:

 +48 95 758 26 49

 +48 95 718 30 84FAX

 www.brandmed.eu

 info@brandmed.eu

Twoje zdrowie w dobrych rękach



Z kartą AOK Nordost oferujemy dostęp 
do następujących lekarzy:

 ✓ internista

 ✓ ortopeda

 ✓ chirurg

 ✓ neurolog

 ✓ kardiolog

 ✓ urolog

Dostęp do bogatej oferty medycznej: 

 ✓ fi zjoterapia

 ✓ rehabilitacja

 ✓ diagnostyka laboratoryjna 

 ✓ radiologia

Termin wizyty u lekarza uzyskasz po telefonicznej 
rejestracji. W przypadkach nagłych, możesz po 
prostu przyjść do Brandmedu i okazać swoją kartę 
AOK Nordost, aby otrzymać pomoc lekarza internisty.

Twoje korzyści

Liczy się Twoje zdrowie

Współpraca pomiędzy AOK Nordost 
i Centrum Medycznym Brandmed umożliwa polskim 
ubezpieczonym prosty dostęp do leczenia w Słubicach 
na takich samych zasadach jak w Niemczech: wystarczy 
umówić się na termin wizyty, a potem okazać swoją kartę 
ubezpieczeniową AOK Nordost, aby szybko i wygodnie 
uzyskać dostęp do lekarza.

W Brandmedzie zgromadzona została pod jednym 
dachem bogata oferta świadczeń zdrowotnych. Z kartą 
AOK Nordost masz dostęp do lekarzy 6 specjalizacji. 
Ponadto możesz uzyskać najwyższej jakości zabiegi 
fi zjoterapeutyczne.

Mówimy także po niemiecku – 
w razie konieczności zapewniamy 
pomoc tłumacza.

DE PL

Krótkie okresy oczekiwania na wizytę.

Bezpłatny dostęp do Wi-Fi.
WI-FI FREE

Przygotowaliśmy dla Państwa strefę 
relaksu.

Klimatyzowane pomieszczenia. A/C

Prysznice dla pacjentów. 

Teraz także wizyta u prywatnego 
lekarza może odbyć się bezgotów-
kowo, wystarczy do tego karta 
AOK Nordost.


