
Bilgilendiriyoruz

Bakıma ihtiyaç mı var? Başvurudan alınan ödemeye kadar  
Sosyal bakım sigortası, zorunlu sigorta olarak, bakım ihtiyacı riskinin kısmen sigorta altına alınmasını sağlar. Ödemeler para, ayni ödeme ve 
hizmet şeklinde yapılır.
Hizmetin kapsamı, bakımın türüne ve kendi kendine yetebilme derecesine ve ayrıca yeteneklere ve temel bağımsızlığın ilgili altı alanında bir 
personel yardımına bağımlı olma durumuna göredir.

Kim Bakıma muhtaç durumda ve bir bakım derecesine sahip olur?

Bakıma muhtaç kişi, bağımsızlığı en az altı ay boyunca sağlık açısından olumsuz etkilenen ve bu nedenle başkalarının yardımına ihtiyacı olan 
kişidir. Bu insanların bedensel, zihinsel veya psikolojik sorunlarını çözememeleri veya sağlığa dair zorlukları veya gereksinimleri kendi kendi-
lerine dengeleyememeleri veya üstesinden gelememeleri gerekir.

1 ile 5 derece arasında olan bakım derecelerinin tespit edilmesi için bir bakım bilirkişisi „Yeni değerlendirme tespiti (NBA)“ ile bakıma 
muhtaç olan insanın neleri kendisinin yapabileceğini ve günlük hayatında hangi noktalarda personel yardımı ve desteğine ihtiyacı olduğunu 
kontrol eder. Bu esnada hareketlilik, zihinsel ve iletişim becerileri, davranış şekilleri ve psikolojik problem durumları, öz yeterlilik, hastalık/
terapiye dair gereksinimleri ele alma ve ayrıca günlük hayatlarını şekillendirme ve sosyal bağlantı alanları dikkate alınır.

Hangi destekler verilir?
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Yayıncı: Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 80799 Münhi, www.vdk-bayern.de

Ayrıca: 4.000 €‘ya kadar bakım danışmanlığı hizmeti alma hakkı, engel bakımı veya kısa süreli bakım, bakım yardımcı araçları ve evde yaşamı 
iyileştirecek önlemlerin alınması.

Bakımı yapan kişilerin sosyal sigortası

Bakım işinin yanı sıra haftada 30 saatten fazla çalışmayan ve haftada en az 2 güne dağıtılmış, en azından 10 saat bakıma muhtaç bir insana 
bakım yapan kişi için başvuru üzerine bakım kasasından yasal emekli sigortasına prim desteği ödenir. Ödeme desteklerinin miktarı, bakım 
derecesine ve alınan desteklere bağlıdır.
Aynı şekilde eğer bakım yapan kişi, bakım işinden hemen önce de sigortalı ise, yasal işsizlik sigortasına da ödeme desteği verilir. Bakım işi 
ayrıca yasal kaza sigortası koruması altına alınmıştır.

Adım adım yapılması gerekenler:
• İlgili hizmete yönelik bakım sigortası başvuru formu, bakım kasasından talep edilir veya bakım kasasının internet sitesinden indirilir
• Form, VdK danışmanının yardımıyla doldurulur
• İncelemenin yapılması için bakım kasasına teslim edilir
• Medikal hizmeti tarafından inceleme yapılır
• Bakım kasası, tespit edilen bakım derecesi ve başvurusu yapılmış olan bakım sigortası hakkında karar verir

Başvurunuzun reddedilmesi veya çok düşük bir bakım derecesinin tespit edilmesi durumunda, bir itiraz prosedürünü başlatma olanağınız 
vardır. Hukuki danışmanlığın yanı sıra üyelerimiz için başvuru dilekçesinin işlemlerini üstleniyor ve gerekirse itiraz prosedürünü veya hukuk 
davasını yürütüyoruz.

Ayakta tedavi destekleri Tam yatılı tedavi 
destekleri

Gündüz / Gece 
bakımı

Muafiyet tutarı, § 
45 bBakım parası Ayni ödeme

Bakım derecesi 1 - naknada 125 € - 125 €

Bakım derecesi 2 316 € 724 € 770 € 689 € 125 €

Bakım derecesi 3 545 € 1.363 € 1.262 € 1.298 € 125 €

Bakım derecesi 4 728 € 1.693 € 1.775 € 1.612 € 125 €

Bakım derecesi 5 901 € 2.095 € 2.005 € 1.995 € 125 €

http://www.vdk-bayern.de

