ENFORMASYON
Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlayabilmeniz içindir.
Güncel fiyatları (Euro olarak) MUHAKKAK almanca yorumundan almanızı rica
ederiz.

Reçete ücreti muafiyeti
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli
Sayın bay ve bayanlar,
belirli koşullarda, hak sahibi olanların reçete ücreti ödemeleri gerekmez. Muafiyet için – yasal
olarak düzenlenmiş durumlar haricinde – sağlık sigortası kurumuna (Gebietskrankenkasse) dilekçe
verilmelidir.
Dilekçeden muaf olanlar:
- Para yardımı hakkı tanındığında özel sosyal himayete ihtiyacı oldukları tesbit edilen,
para yardımı alan kişiler (örneğin: ek yardımlı emeklilik maaşı – ölünceye kadar
bakma akdi olan ek yardım alan kişiler için özel yönergeler geçerlidir).
-

İhbar etme zorunluğu olan, bulaşıcı hastalıklı hastalar (muafiyet sadece ihbar etme
zorunluğu olan hastalığın tedavisi için gerekli ilaçlar için geçerlidir, daha sonraki
hastalıkların tedavisi için değil).

-

Sivil hizmet yapanlar ve onların hak sahibi aile bireyleri.

Sağlık sigortasına verilen dilekçe ile muafiyet:
- Aylık net gelirlerinin aşağıdaki tutar sınırlarını aşmayan kişiler:
€ 872,31 tek baş ına yaşayanlar veya
€ 1.307,89 evli çiftler veya evli olmadan beraber yaş ayan çiftler.
- Hastalık veya sakatlılık dolaysıyla ortalamanın üstünde ödemeler ispatlayan ve aylık
net gelirlerinin aşağıdaki tutar sınırlarını aşmayan kişiler:
€ 1.003,16 tek başına yaşayanlar veya
€ 1.504,07 evli çiftler veya evli olmadan beraber yaş ayan çiftler.
Yukarıda bahsedilen tutarlar, geçimini sağlamamış olan her çoçuk için 134,59 Euro kadar
yükselir.




Ölünceye kadar bakma akdi olan emeklilik maaşı alan kişiler için özel bir kural geçerlidir
(ayrı tutar sınırları).
Sigortalı olan kişinin aile birliği içerisinde şahsi geliri olan kişiler yaşıyorsa, bunu da hesaba
katmalıyız..
Dilekçeniz onaylandığı takdirde reçete ücreti muafiyeti bilgisayarla verilerin işlenmesine
akümüle edilir ve doktorunuz tarafından e-kartınız yoluyla gözden geçirilebilir. Bu işaret,
tedavi eden doktor için gerekli olduğundan dolayı yazılan ilaçların (reçetelerin) da „reçete
ücretinden muaf“ olarak nitelenmesi gerektiği anlamına gelir.

Daha anlaşılmayan şeyler olduğu veya daha başka bilgiler istediğiniz takdirde, bize
telefon etmenizi rica ederiz. 057807-103780, 103781, 103782 ek numaralarla bize
ulaşabilirsiniz.
Candan selamlar
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