HASTALIK PARASI

HASTALIK DURUMUNDA TEMİNAT
SGKK çalışanları size zor durumlarda
yardım etmek için çabalıyor.
Uzun ve ağır hastalıklar büyük bir talihsizliktir. Bu tür zamanlarda sizi sosyal açıdan koruma
altına almak için varız. Bu bağlamda "Dayanışma" kavramı, hastalık riskinin tamamen sizin
üzerinize kalmayarak, birlik tarafından destek olunması anlamına gelmektedir.
En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı dileriz ve iyileşme sürecinde üzerimize düşeni
yapmaya gayret edeceğiz!
SGKK ekibi
Bize danışabilirsiniz!
Çalışma saatleri
Pzt – Perş 7.15 – 15.00 saatleri arasında,
Cuma 7.15 – 12.15 saatleri arasında

NEDİR?

HASTALIK PARASI NEDİR?
Hastalık parası, hastalıkları süresince ücret veya ücret tazminatı alamayan kişiler için
sağlanan sosyal bir teminattır. Hiç kimse hastalığı nedeniyle yaşamını zora sokacak duruma
düşmemeli. Hastalık parası bu anlamda Avusturya Sosyal Sağlık Sigortası tarafından sağlanan
temel bir hizmettir.

KİMLER?

KİMLER HASTALIK PARASI ALABİLİR?
> Hastalık nedeniyle ücret ödemesi yapılmayan (maaş / ücret) aktif bir iş ilişkisi bulunan
kişiler
> İş piyasası servis hizmetlerinden (işsizlik parası) yararlanan kişiler
> Şahsi sigortalı olup tam gün çalışmayan kişiler (madde 19a)

> Özel koşullarda: Artık zorunlu sigortası olmayan ve işsiz olan kişiler ("Yasal koruma
süresi")
Aktif iş ilişkisi
İşsizlik parası alımı
Tam gün çalışmayanlar
Zorunlu sigortası olmayan ve işsiz olan kişiler ("Yasal koruma süresi")

HASTALIK PARASINI NE ZAMAN
ALABİLİRSİNİZ?
> Hastalık nedeniyle iş göremez halde olduğunuzda ve raporlu bir hastalığınız varsa
> Doktorunuz rapor verdiyse
> Hastalık parasını esasen, tam ücretin yüzde 50'sinden fazla almaya hakkınız olmadığında iş
göremezlik süresinin 4. gününden itibaren alabilirsiniz (ücret, maaş, izin veya işten çıkarma
tazminatı)

HANGİ DURUMLARDA HASTA OLDUĞUNUZ
HALDE HASTALIK PARASI ALAMAZSINIZ?
> İş göremezlik durumunuz sağlık sigortasına bildirilmediğinde
> İşverenden maaş veya ücret almaya devam ediyorsanız
> Askerlik hizmetini veya sivil hizmet yerine getiriyorsanız (veya muvazzaf asker olarak
sağlık sigortası tarafından kısmi sigortalıysanız)
> Emeklilik veya kaza sigorta kurumu tarafından geçici ödeme yapılması onaylanmışsa ve
ödeme yapılmışsa
> Yasal nedenlerden dolayı hastalık parası alma hakkından yoksun bırakılmışsanız
> Tam ücretin yüzde 50'sini alma hakkınız varsa, hastalık parasının yarısını alabilirsiniz
Hastalık nedeniyle iş göremezlik
Rapor ile
Hastalığın 4. gününden itibaren

İş göremezliğin bildirilmemesi
Yasal nedenlerden dolayı hastalık parası alma hakkından yoksun bırakılma
Emeklilik veya kaza sigorta kurumu tarafından geçici ödeme
Ücret veya maaş almaya devam etme
Askerlik hizmeti veya sivil hizmet
Tam ücretin yüzde 50'sini alma hakkı varsa = hastalık parasının yarısı

HASTALIK PARASINI NASIL ALABİLİRSİNİZ?
> Temel ön koşul hastalığın bildirilmesidir (rapor)
> Alma hakkınız olup olmadığının kontrol edilmesi ve alacağınız miktarın hesaplanabilmesi
için işverenden çalışma ve maaş belgesi almanız gerekir. Dikkat: Bu koşul, hastalığınız
nedeniyle işveren ile aranızdaki iş ilişkisinin ortadan kalkması halinde de geçerlidir.
> İşsizlik durumunda: Hastalığa yakalanmadan önce işsizlik parası alıyorduysanız çalışma
ve maaş belgesi gerekli değildir.
> Ödeme fişi: Ödeme fişinde, doktor tarafından iş göremezlik durumunun (hastalığın) devam
ettiği onaylanır. Bu formları SGKK'dan veya www.sgkk.at adresinden temin edebilirsiniz
> Hastalık devam ederken hastalık parası alabilmek için bu ödeme fişini ibraz etmeniz
gerekir. Ödeme yapıldıktan sonra yeni bir ödeme en erken 14 gün sonra yapılabilir.
> Hastalık durumu sona ermişse ödeme fişi gerekli değildir.
> Hastahanede yattığınızda veya rehabilitasyon gördüğünüzde: İlgili sağlık kurumu
tarafından orada bulunduğunuza dair belge verilmelidir

HASTALIK PARASINI NE KADAR SÜREYLE
ALABİLİRSİNİZ?
> Hastalık parası min. 26 hafta ödenir
> Hastalığa yakalanmadan önceki son 12 ayda en az 6 ay sağlık sigortanız yapılmışsa,
hastalık parası alma süresi 52 haftaya çıkar (Yasal koruma süresi durumları hariç).

SGKK
Çalışma ve maaş belgesi
Hastalığa yakalanmadan önce işsizlik parası alınması halinde çalışma ve maaş belgesi gerekli
değildir.
Hastalığın bildirilmesi (rapor)
Onaylı ödeme fişi
Hastalık durumu sona ermişse ödeme fişi gerekli değildir.

26 hafta hastalık parası
Hastalığa yakalanmadan önceki son 12 ayda 6 aydan az süreyle sağlık sigortası varsa
52 hafta hastalık parası
Hastalığa yakalanmadan önceki son 12 ayda 6 aydan daha uzun süre sağlık sigortası varsa

ALACAĞINIZ HASTALIK PARASI MİKTARI
NASIL HESAPLANIR?
> Bir iş ilişkisi devam ederken veya hemen akabinde (iş ilişkisinin hastalık sürecinde ortadan
kalkması halinde): Hesaplama esasının yüzde 50'si – hastalığın 42. gününe kadar
> Hastalığın 43. gününden itibaren: Hesaplama esasının yüzde 60'ı
> Hesaplama esası, aldığınız maaş baz alınarak oluşturulur (ayrıntılı hesaplama için lütfen
müşteri hizmetleri çalışanlarımızla iletişime geçiniz)
> İşsiz iken hastalandığınızda işsizlik parası kadar hastalık parası ödenir

HASTALIK PARASI GELİR VERGİSİNE TABİDİR!
Günlük ödenek 30 EUR'yu geçiyorsa hastalık parası gelir vergisine tabidir. Size, gelir vergisi
nedeniyle yüzde 36,5 oranındaki tutara el konulduğuna ilişkin bir belge veriyoruz.
DİKKAT: Gelir vergisinin denkleştirilmesi kapsamında gelir vergisi yeniden hesaplanarak
sonradan ek ödeme yapılabilir! İşsizlik parası yerine ödenen hastalık parası gelir vergisinden
muaftır.

ÖNERİ!
ÜCRET ÖDEMESİ
HASTALIĞA RAĞMEN MAAŞINIZI/ÜCRETİNİZİ NE KADAR SÜREYLE
ALMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ?
"Ücret alma hakkı"nıza ilişkin bilgileri – yani hastalık durumunda işverenden ne kadar
süreyle ücret talep edebileceğinizi – Arbeiterkammer Salzburg'dan (Salzburg İşçi
Birliği’nden) öğrenebilirsiniz.
ARBEITERKAMMER SALZBURG (SALZBURG İŞÇİ BİRLİĞİ)
Arbeitsrecht (İş Hukuku) departmanı
Tel: 0662 8687-0
E-posta: arbeitsrecht@ak-salzburg.at

BİZE DANIŞABİLİRSİNİZ
YARDIM FONU
Salzburg Sağlık Sigortası (SGKK) yardım fonu ile hastalık veya tıbbi tedavi nedeniyle
maddi sıkıntıda olduğunuzda destek sağlar.
Konuya ilişkin tüm bilgileri "Hastalıkta yardım – SGKK'nın yardım fonu" başlıklı yeni
broşürde veya internette www.sgkk.at adresinde bulabilirsiniz
Broşürü ücretsiz olarak www.sgkk.at adresinden sipariş edebilirsiniz

SAĞLIK BİLGİLENDİRME MERKEZİ (GIZ)
Salzburg Sağlık Sigortasına (SGKK) ait GIZ, 10 yıldan uzun süredir sağlık ve hastalık
konusunda ücretsiz ve kapsamlı bilgiler vermektedir.
GIZ ekibi, kendiniz ve sağlığınız için en iyisini yapmanıza yardım etmek istiyor.
Tüm bilgileri www.sgkk.at/giz adresinde bulabilirsiniz

HER ZAMAN SORULARINIZI CEVAPLAMAYA
VE BİLGİ VERMEYE HAZIRIZ
MERKEZ İSTASYONUNDAKİ SGKK MERKEZİ (AM HAUPTBAHNHOF)
Engelbert-Weiß-Weg 10
5020 Salzburg
Tel: 0662 8889-0,
E-posta: sgkk@sgkk.at

SGKK BÜROSU HALLEIN
Burgfriedstraße 2
5400 Hallein
Tel: 0662 8889-8211
E-posta: asthallein@sgkk.at

SGKK BÜROSU BISCHOFSHOFEN
Gasteinerstraße 29
5500 Bischofshofen
Tel: 0662 8889-8311
E-posta: astbischofshofen@sgkk.at

SGKK BÜROSU ZELL AM SEE
Ebenbergstraße 3
5700 Zell am See
Tel: 0662 8889-8410
E-posta: astzellamsee@sgkk.at

SGKK BÜROSU TAMSWEG
Bröllsteig 1
5580 Tamsweg
Tel: 0662 8889-8574
E-posta: asttamsweg@sgkk.at

Salzburger Gebietskrankenkasse (Salzburg Sağlık Sigortası)
Engelbert-Weiß-Weg 10
5020 Salzburg
Tel: 0662 8889-0
E-posta: leistung@sgkk.at
www.sgkk.at
Çalışma saatleri
Pzt – Perş 7.15 – 15.00 saatleri arasında,
Cuma 7.15 – 12.15 saatleri arasında
Tüm bilgiler için bakınız:
www.sgkk.at
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