Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlamanıza katkıda bulunur.
Güncel değerleri (Euro olarak) KESİNLİKLE almaca yazılmış yorumdan almanızı rica ederiz.

Sağlık Sigortasında kendi kendini sigorta ettirme § 16/1 ASVG
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG Genel Sosyal Sigorta Yasası)

Eğer sigortalı değilseniz ...
Yaşam durumunuz için örnekler:
* Şu sıra bir işde çalışmıyorsunuz ve bundan dolayı da hastalık sigortanız yok.
* Siz, resmi olarak evlisiniz veya evlenmeden kayıt edilen bir eşlik çözülmüş veya herhangi farklı
sebeplerden dolayı bir hayat arkadaşlığı sona ermiş olduğu için (artık) (beraber) sigortalı olma hakkınız
yok ve bundan dolayı da hiçbir Sağlık Sigortasının koruması altında değilsiniz.
* Farklı sebeplerden dolayı çocuk olarak artık anne-babanızla beraber sigortalı değilsiniz (sigorta
hakkınız yok), ne bir uğraşınız var, ne de bir yüksekokulda öğrenim bitiriyorsunuz ve bundan dolayı da
hiçbir Sağlık Sigortasının koruması altında değilsiniz.
* Noter, avukat, iktisadi emanetçi, mimar, eczacı, veteriner, sivil mühendis gibi serbest meslek sahibi
olarak Sağlık Sigortanızı siz kendiniz seçebilirsiniz (Opting Out) ve bizim önerimize ilgi
gösteriyorsunuz.

OÖGKK’nın kendi kendini sigorta ettirmesi – karşilaşabileceğiniz herhangi bir durumda
korunmalı olmanız için!
Hizmet önerimiz size yararlıdır:

Aşağıdaki masrafları biz karşılarız:

*Hastalık tedavisi
*Diş tedavisi / takma diş
*Genel Sağlık muayenesi/Vorsorgeuntersuchung
*Mutter-Kind-Pass muayeneleri
*Grip aşısı, kene aşısı gibi ön tedbir önerileri

*Doktora gitme (Genel tıb doktoru, uzman doktor, diş doktoru)
Muayenehanede sadece e-card’ınızı göstermeniz yeterlidir.
*Hastaneye yatma
*İlaçlar
*Tedavi için gerekli araçlar (bandajlar, kulaklıklar, tekerlekli
sandalyeler,...) ve daha başka yardımcı araçlar

Dikkatinize: Hastalık- ve haftalık parası gibi nakit ödemeler üzerinde hak yoktur.

Ne zaman kendi kendini sigorta ettirme hakkından faydalanabilirsiniz?
Koşullar:
* Siz, Avusturya’da veya başka bir EU ülkesinde herhangi bir resmi Sağlık Sigortasına tabi değilsiniz ve
baş ikametgahınız Avusturya’dadır.1
* Avusturya’da veya başka bir EU ülkesinde aile ferdi olarak artık hak sahibi değilsiniz ve Avusturya’da
veya başka bir EU ülkesinde herhangi resmi bir Sağlık Sigortasına tabi değilsiniz ve baş ikametgahınız
Avusturya’dadır.1
* Siz noter, avukat, iktisadi emanetçi, mimar, eczacı, veteriner, sivil mühendis gibi serbest meslek sahibi
olarak çalışırsınız ve Opting Out imkanları dahilinde Sağlık Sigortasında kendi kendinizi sigorta
ettirmeyi kendiniz seçeceksiniz. Opting Out = Sosyal Sigorta Hamilleri (GKK veya ticari işletmelerin
SVA’sı) veya bir özel sigorta arasında seçme olanağı.
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İstisnaya dikkat: Eğer son olarak
*Ticari İşletmeler Sosyal Sigorta Yasasına göre (§ 2, 14a, veya 14b GSVG) veya
*Çiftçiler Sosyal Sigorta Yasasına göre (§ 2, BSVG) veya
* resmi bir mesleki temsilcinin, seçimlik olarak zorunlu sigortaya yol açan bir ön tedbir kurumunda
sigortalıydısanız,
ancak bu sigortaların herhangi birinden ayrıldıktan 60 takvim ayı sonra, Sağlık Sigortasında § 16/1
ASVG yasasına göre kendi kendinizi sigorta ettirmeyi talep edebilirsiniz.

Kendi kendinizi sigorta ettirmek için nasıl dilekçe verirsiniz?
Sağlık Sigortasında kendi kendini sigorta ettirmek için dilekçe kesinlikle yazılı olarak verilmelidir!
Dilekçeyi OÖGKK’nın müşteriye servis eden her konumundan alabilirsiniz, ayrıca dilekçe internetten de
alınabilir.

Sağlık Sigortasında kendi kendinizi sigorta ettirme ne zaman başlar?
* Eğer Sağlık Sigortasında kendi kendinizi sigorta ettirme ile ilgili dilekçenizi, yasal Sağlık Sigortanız
veya Avusturya’da veya başka bir EU-ülkesinde aile ferdi olarak sahip olduğunuz hak sona erdikten
sonraki 6 haftalık yasal süre içerisinde verdiyseniz, kendi kendinizi sigorta ettirmeniz bu sigortayı
bitirdiğiniz günden itibaren başlar!
* Eğer Sağlık Sigortasında kendi kendinizi sigorta ettirme ile ilgili dilekçenizi, yasal Sağlık Sigortanız
veya Avusturya’da veya başka bir EU-ülkesinde aile ferdi olarak sahip olduğunuz hak sona erdikten
sonraki 6 hafta süresince vermediyseniz, kendi kendinizi sigorta ettirmeniz dilekçeyi verdiğiniz günden
itibaren başlar!
Dikkatinize: Eğer en son başka bir EU-ülkesinde sigortalıydısanız, dilekçeye ilaveten E104 numaralı
formülere de ihtiyaç vardır (başka bir EU-ülkesinin sigorta kanıtı/Versicherungsnachweis).
Hizmetlerden yararlanma hakkına ne zamandan itibaren sahipsiniz?
Ancak 6 ay bekledikten sonra hizmetlerden yararlanabilirsiniz.
Aşağıda söz konusu olan durumlarda hizmetlerden hemen yararlanabilme hakkınız vardır:
* Eğer kendi kendinizi sigorta ettirmeden hemen önce, Avusturya’da veya başka bir EU-ülkesinde
aralıksız 6 hafta süren yasal sigorta (hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olma) zamanları
gösterebilirseniz
veya
* eğer kendi kendinizi sigorta ettirmenin başlamasından önceki son 12 ay esnasında, Avusturya’da veya
başka bir EU-ülkesinde en az 26 hafta süren yasal sağlık sigorta (hizmetlerden yararlanma hakkına
sahip olma) zamanları gösterebilirseniz.
1

Başka bir üye ülkede yaşasanız bile, EU (EWR) yönergeleri çerçevesinde belirli bazı koşullar altında
gönüllü Sağlık Sigortası/freiwillige Krankenversicherung mümkündür.
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Katkınızın miktarı nedir?
Aylık katkı miktarı 397,35* Euro tutarındadır. Katkı miktarı, Sosyal Sigortadaki aylık en yüksek
katkı temeline göre yönünü belirler.
Ekonomik durumunuza göre, bu katkı temeline indirim yapılmasını talep etme imkanına sahipsiniz.
Dilekçeyi OÖGKK’nın müşteriye servis eden her konumundan alabilirsiniz, ayrıca dilekçe internetten de
alınabilir.
Dilekçeye aşağıda söz konusu olan belgeler ilave edilmelidir:
* Son üç aylık maaşınızla ilgili belgeler (Lohn-/Gehaltszettel) veya
* Son gelir vergisi belgesi (Einkommenssteuerbescheid) veya
* Emeklilik ödemesi belgesi (Pensions-/Rentenauszahlungsbeleg)
Dikkatinize: Başka kişiler tarafından desteklendiğinız takdirde, onların gelirleri de kanıtlanmalıdır. Eğer
belgeler gösterilmez veya verilen dilekçe geriye dönük olarak geçerli ise, katkıya indirim yapılması
mümkün değildir.

Katkılarınız ne zaman ödenmelidir?
Katkılarınızın, her takvim ayının birinci günü öncesinden ödenmesi gerekir ve ödenmelidir de.
Banka borç kaydı talimatının/Abbuchungsauftrag avantajlarından yararlanın:
* Katkılarınız otomatik olarak kararlaştırılmış olan bir tarihte banka hesabınızdan tahsil edilir.
* Böylece katkı değişiklikleri otomatik olarak göz önünde tutulabilir.
* Muhtemelen oluşan bir mevduat (örneğin: hesaba geri geçirme) hemen dikkate alınır veya kendi
kendini sigorta ettirme sona erdikten sonra otomatik olarak para banka hesabınıza geri gönderilir.
* Banka hesabınız hep dengeli olur.

Kendi kendinizi sigorta ettirmeniz ne zaman sona erir?
a) Kendi kendinizi sigorta ettirmeniz
* zorunlu sigortalı bir işe başlamanızdan veya
* zorunlu sigortalı serbest bir iş yapmanızdan veya
* Çalışma Dairesinin/Arbeitsmarktservice size para yardımı almaya hak tanımasından veya
* Çocuk Bakım Parası/Kinderbetreuungsgeld almanızdan
bir gün öncesi sona erir.
b) Bize, takvim ayı sonunda yazılı olarak/e-mail yoluyla aşağıda söz konusu olan sebeplerden dolayı
çıkışınızı bildirdiriğiniz zaman, kendi kendini sigorta ettirme sona erir:
* ASVG yasası veya başka bir yasa çerçevesinde aile ferdi niteliğinde (örneğin: evlilik veya
evlenmeden eş olarak kayıtlı olma) bir Sağlık Sigortası Korunmanız var ise veya
* Hastalık durumunda sosyal yardım yapan, işvereni kamusal bir kuruluş olan bir sigortaya tabi iseniz.
c) Kendi kendini sigorta ettirme, aşağıdaki koşulları yerine getirme şartıyla, sigortanın başlangıç
tarihinden itibaren en erken aralıksız altı takvim ayı sonrası şu şekilde sona erir:
* eğer siz yazılı olarak/e-mail yoluyla çıkışınızı bildirirseniz, çıkışınızı bildirdiğiniz dilekçeyi izleyen ayın
sonunda, veya
* eğer katkıyı ödediğiniz banka hesabında iki aylık katkı ödeme açığınız var ise, katkıların ödenmediği
ikinci takvim ayı sonunda.
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Bu her iki durumda da, ancak bir daha altı takvim ayı geçtikten sonra tekrar kendi kendinizi sigorta
ettirme için bir dilekçe verebilirsiniz.
* Bütün değerler 2016 yılı için geçerlidir ve yıllık uyarlamaya tabi tutulur!!!!

Daha başka neler önemlidir?
Aşağıda söz konusu olan değişiklikleri lüften bize bir hafta içerisinde bildirin:
* Çalışmaya başlıyorsunuz ve bundan dolayı sigortalısınız
* Aile ferdi olarak sigortalısınız (sigorta hakkınız var)
* Gelir durumunuzda değişmeler var
* Baş ikametgahınızın yeri değişti

Aile ferdi olarak birlikte sigortalı olmak ücretsiz mi?
Aile fertleri ilke olarak ücretsiz birlikte sigortalıdır.
Birlikte sigortalı olmak için dilekçe verilmelidir.
Aile ferdi olarak şu şahıslar tanımlanır:
* Evli eşiniz1,
* Evlenmeden eş olarak kayıt edilen şahıs1 (1.1.2010 tarihinden itibaren yürürlükte),
* Dişi/erkek hayat arkadaşınız1 ve
* Çocuklarınız (meşru, gayri meşru, gerekçelendirilmiş seçenek, üvey2 ve koruyucu anne-babaya
verilmiş çocuklar2 ilke olarak 18 yaşını doldurana kadar).
Geçerli koşullar var olduğu takdirde (örneğin: okula gitme veya başarılı yüksekokul tahsili, v.s.) verilen bir
dilekçe yoluyla çocuğunuzu birlikte sigorta etme süresinin en fazla 27 yaşını doldurana kadar ücretsiz
olarak uzatılması mümkündür.
1

Evli eşler, evlenmeden eş olarak kayıt edilen şahıslar ve hayat arkadaşları sadece belirli bazı şartlar
altında katkı ödemeden birlikte sigortalıdırlar.

2

Üvey ve koruyucu anne-babaya verilmiş çocuklar için sigortalı kişiyle aynı evde yaşamanın yanısıra
daha başka koşullar da gereklidir.

3

Torunlar için sigortalı kişiyle aynı evde yaşama gereklidir.
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Enformasyon ve dilekçe:
Bu dilekçeyi OÖGKK’nın müşteriye hizmet eden bütün konumlarından alabilirsiniz, aynı zamanda dilekçe
internette de hizmetinizdedir:
www.ooegkk.at, menü noktası: selbst krankenversichern
Daha başka bilgiler için memnuniyetle emrinizdeyiz:
OÖ Gebietskrankenkasse
Team „Selbstversicherungsservice“
Gruberstraße 77, Zimmer 101
4021 Linz
E-Mail: selbstversicherungsservice@ooegkk.at
Bize aşağıdaki telefon numaralarıyla ulaşabilirsiniz:
05 7807 – 10 42 27
05 7807 – 10 42 58
05 7807 – 10 42 55
05 7807 – 10 42 59
05 7807 – 10 42 56
05 7807 – 10 42 60
05 7807 – 10 42 57

Dostça selamlar

OÖ GEBIETSKRANKENKASSE
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