HASTALIKTA YARDIM
SGKK'NIN DESTEK FONU
ZOR DURUMDA YARDIM
Salzburg Bölge Sağlık Sigortası (SGKK), hastalık veya tıbbi tedavi nedeniyle maddi sıkıntılar
yaşadığınızda "Destek fonu" ile yardım hizmeti sunmaktadır.
Bu isteğe bağlı ek ödemelerden "Ekonomik ve sosyal durumu iyi olmayan" herkes yararlanabilir.
Başka bir ifade ile: Bahsi geçen para yardımı, hastalık veya tedavi ile ilgili yüksek giderler nedeniyle
maddi sıkıntılar yaşayanlar (yaşayabilecek olanlar) için öngörülmüştür.
Bu yardımdan yararlanabilmenizin ön koşulu, tamamı SGKK tarafından karşılanmayan hizmetler
almış olmanızdır.
En iyisi hizmetten yararlanmadan önce masraf tahmini (teklif, hesaplama) ile birlikte bize başvurunuz.
Bu şekilde gereksiz işlemlerden kurtulmuş olursunuz. SGKK sigortalısı olarak lütfen çalışanlarımızla
iletişime geçiniz: Size yardımcı olmaya çalışacaklardır!

BAŞVURUDA BULUNMA
Destek fonundan ek ödeme alabilmeniz için başvuruda bulunmanız gerekir.
Buradan sizden hangi bilgileri ve evrakları isteyeceğimizi öğrenebilirsiniz (maaş bordrosu, emekliliği
gösterir belge, aile ve ikametgah yardımı, hesaplama formu ile birlikte ihtiyaca uygun asgari sigorta
bildirisi).
SGKK sigortalısı olarak kendiniz veya hak sahibi yakınlarınız için başvuruda bulunabilirsiniz.
Başvuru formunu SGKK'dan kendiniz alabilir veya telefon yoluyla isteyebilirsiniz.Ayrıca internette
www.sgkk.at adresinde online form şeklinde bulabilirsiniz ("Hizmetler" > "Destek fonu" menüsü
altında).

ÖN KOŞULLAR VE EK ÖDEME MİKTARI
Esas itibariyle yalnızca SGKK hizmetleri için ek ödeme yapılmaktadır. Yani SGKK'nın yetki
kapsamında olmalıdır.
Fatura düzenleme tarihinden sonraki üç ay içerisinde başvuru yapılmalıdır. Bu sürenin aşılması
halinde gerekçe gösterilmelidir. Ek ödemeler maddi ve kişisel durumunuz dikkate alınarak
belirlenmekte ve sosyal duruma göre derecelendirilmektedir.

Ek ödeme miktarı, ek gelirleriniz ve para yardımları dahil olmak üzere net gelirinize göre
belirlenmektedir. Mal varlıkları ve evde yaşayan diğer kişilerin gelirleri de dikkate alınmaktadır.
Gerekli tıbbi hizmetler ile ilgili yüksek giderlerde lütfen öncesinde çalışanlarımızdan ayrıntılı bilgi
alınız. Size olası ek ödemeler konusunda memnuniyetle yardımcı olacaklardır!
Dikkate alınması gerekenler: Destek fonundan yapılacak yardımı hesaplarken aşağıdakileri dikkate
almaktayız
> (Aile) geliriniz,
> Gider türü ve miktarı,
> İlk iki maddenin birbirine göre oranı
> Kendi dahili oranlarımız.
Başka bir ifade ile: Her durumu yani başvuruyu kişiye göre değerlendirmekteyiz. Bu nedenle "benzer
durumlarda" destek miktarı farklı olabilir. Giderin miktarı tek başına anlam ifade etmez. Tedaviyi
uygulayanların ücretleri farklı olduğundan dolayı da bu mümkün değildir.

HİZMET YELPAZESİ
Örneğin aşağıdaki hizmetler için ek ödeme talep edebilirsiniz:
> Diş telleri
> Psikoterapi
> Hasta tedavisi ile bağlantılı yüksek yol masrafları
> Hastane masrafları
> Sözleşmeli kurum olmayan hizmetler için (örneğin logopedi)
> Protez dişler (kron, köprü, protez; implantlar sadece diş başhekimi onayı ile)
> Medikal ürünler ve yardımcı gereçler (örneğin ortopedik ayakkabı dolgusu, kontak lens ve diyoptri
değeri 6'nın üzerinde olan gözlükler
> Çocuklar için ağız hijyeni (18 yaşına kadar)

RET NEDENLERİ
Aşağıdaki durumlarda destek hizmeti sağlayamayız …
Önemli bir sebep olmaksızın SGKK ile sözleşmeli kurumlardan yararlanmıyorsanız: örneğin zorunlu
tıbbi bir gerekçe olmaksızın başka bir hekime (doktor, terapist, özel hastane) başvuruyorsanız. Bu
durumda ödemeniz gereken tutar, SGKK ile sözleşmeli kurumlara göre daha yüksek olacaktır.
Ekonomik veya sosyal olarak zor durumda değilseniz ya da bunu kanıtlayamıyorsanız.
Kanuni sağlık sigortası kapsamına girmeyen hizmetlerde (örneğin kozmetik hizmetler veya tıbbi
olarak kabul görmeyen işlemler).

Tıbbi özel hizmetler (örneğin çok pahalı uygulamalar) aldıysanız veya önlenebilir ya da zorunlu
olmayan masraflar söz konusu ise.
Masraflar başka bir kurum tarafından karşılanıyorsa veya özel sigorta hizmetinden yararlanma hakkı
varsa.

İLETİŞİM
Destek fonu ile ilgili sorularınız için çalışanlarımızla iletişime geçiniz. Lütfen randevu alınız!
AM HAUPTBAHNHOF (MERKEZ İSTASYON) SGKK MERKEZİ
EngelbertWeißWeg 10, 5020 Salzburg
Silvia Plank ve Fatma Kahraman
0662-8889-8013 veya -8014
unterstuetzungsfonds@sgkk.at
HALLEIN SGKK ŞUBESİ
Burgfriedstraße 2, 5400 Hallein
Ingrid Lüftenegger ve Cornelia Obersamer
0662 8889-8215 veya -8216
ast_hallein@sgkk.at
BISCHOFSHOFEN SGKK ŞUBESİ
Gasteinerstraße 29, 5500 Bischofshofen
Karl Obersamer ve Karin Linschinger
0662 8889-8313 veya -8318
ast_bischofshofen@sgkk.at
ZELL AM SEE SGKK ŞUBESİ
Ebenbergstr. 3, 5700 Zell am See
Josef Geisler ve Ernst Mosshammer
0662 8889-8411 veya -8417
ast_zellamsee@sgkk.at

TAMSWEG SGKK ŞUBESİ
Bröllsteig 1, 5580 Tamsweg
Bernhard Siegl
0662 8889-8577
ast_tamsweg@sgkk.at

DESTEK FONU YÖNETİMİ: Walter Grießner

NOTLAR
Zor durumda olan insanlara basit ve hızlı bir şekilde yardımcı olmak istiyoruz.
Çalışanlarımız başvuruları itinayla incelemektedir. Bu işlemin biraz vakit almasını anlayışla
karşılamanızı rica ederiz. SGKK destek fonundan yapılan mali yardımlar isteğe bağlı bir hizmettir –
kanuni bir hak değildir!
Lütfen her zaman sigorta numaranızı ve telefon numaranızı belirtiniz. Çok teşekkür ederiz!
DİKKATE ALINMASI GEREKENLER: Bilinçli bir şekilde yanlış veya eksik bilgi verilmesi halinde
yapılmış olan yardımlar iptal edilebilir veya iadesi talep edilebilir.

