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Изключителни услуги
и информация за
чуждоезични съграждани.

Живот в Германия.
Отлични медицински услуги.

Живот в Германия?
Доверете се на сигурността –
и на DAK-Gesundheit.
Вашето здраве и това на семейството Ви е
особено важно за Вас. Добре е, че можете да
разчитате на едно: сигурни медицински услуги.
Защото в Германия Вие, както и всички останали
получавате обширна застрахователна защита,
ако се разболеете.
При това DAK-Gesundheit е винаги партньор
на Ваша страна: Вашето здраве и това на
семейството Ви е много важно за нас. Като трета
по големина здравноосигурителна каса в Германия
с над 6 милиона застраховани Ви предлагаме
изключителни услуги. И не на последно място
поради факта, че вече няколко пъти сме избирани
като победители в различни тестове.
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Някои неща в нашата здравна система може би са
различни от тези, които сте използвали. За това
искаме да Ви представим нашата гама от услуги
в тази брошура. При всички въпроси, свързани
със здравното осигуряване, можете лично да се
свържете с нас: онлайн, по телефона или в нашите
над 500 центрове за обслужване на клиенти в
цялата страна.

Основна информация
за медицинските услуги.
Няма значение дали става въпрос за местни жители или
преселници: в Германия всеки трябва да има здравна
застраховка – при това всеки може свободно да избере
своята здравноосигурителна каса и да използва всички
услуги на немската здравна система.

Ако се разболеете, можете да отидете за лечение при
лекар или зъболекар или в спешен случай да позвъните
в болница. Въпреки това някои услуги трябва
предварително да се одобрят от DAK-Gesundheit като
напр. зъбни протези.

Размерът на месечните вноски зависи от вида на
членството. Като служител например плащате една част
от Вашия доход като вноска. Тя се удържа от Вашия
работодател от Вашата заплата и той я изпраща заедно
с неговия дял на здравноосигурителната каса.

Един важен спътник е Вашата лична DAKздравноосигурителна карта: на нея е Вашата снимка и
Ви гарантира достъпа до основните медицински услуги.
Моля да носите винаги Вашата здравноосигурителна
карта със себе си и да я представяте при посещение при
лекар. Не трябва да плащате нищо: ние поемаме
разходите за лечение.
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Изключителни услуги от DAK-Gesundheit.
Свободен избор на лекар
Когато става въпрос за здравето Ви, трябва да имате
право на глас. За това при DAK-Gesundheit имате свободен
избор сред всички договорни лекари и стоматолози,
психотерапевти и поликлиники, както и амбулатории.
Лекарства, превързочни и лечебни средства
DAK-Gesundheit поема по-голямата част от разходите
за лекарства и превързочни средства (напр. бинтове
или гипсови превръзки). Вие плащате само законния
собствен принос от 10 % – най-малко 5 евро, но не
повече от 10 евро и не повече от действителните
разходи. Също така ние поемаме разходите за лечебни
средства като масажи или ерготерапия, Вие заплащате
само законното доплащане.

Освобождаване от доплащания
За някои определени услуги законодателят предвижда
един личен принос – т.нар. доплащане. Въпреки това,
има ограничения на финансовата тежест, освен това
определен кръг от хора, напр. осигурени лица под
18 годишна възраст, принципно са освободени от
доплащане. С удоволствие ще Ви информираме какви
са наличните доплащания и как можете да изчислите
собствената си финансова граница – за да не плащате
повече, отколкото е определено по закон.

За семейства
Безплатна семейна застраховка
Съпругага/съпругът и децата до навършване на 23
годишна възраст* могат да бъдат застраховани заедно с
Вас без вноска, ако техният месечен общ доход възлиза
на максимално 415 евро, респ. 450 евро. Така Вашето
цяло семейство се възползва от гамата с услуги на
DAK-Gesundheit.
Тъй като за семейната застраховка са необходими
допълнителни изисквания, ще Ви информираме с
удоволствие – също и дори и още да нямате деца.
Вашето семейство ще пристигне по- късно в Германия?
Няма проблем. Вие можете да подадете молба за
семейна застраховка по всяко време.

* За деца без доход, по време на следване и в други случаи са
възможни изключения.
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Родителска консултация
Една изключителна оферта от DAK-Gesundheit:
нашите родителски консултанти Ви съпътстват като
(бъдещи) майки и бащи по време на бременност, при
отглеждане на малко дете и при родителски отпуск.
Те са Вашето лице за контакт и Ви помагат напр. при
избор на акушерка и при подаване на молба за парични
обезщетения за майчинство.
Парични обезщетения за майчинство
Като служителка имате право за парични обезщетения за
майчинство: шест седмици преди очакваното раждане и
обикновено осем седмици след това Ви подпомагаме
финансово. Заедно с дела на Вашия работодател
Вашите парични обезщетения за майчинство съответстват
тогава на Вашата цяла пълна нетна заплата.

За профилактика
Здравни прегледи
Сърдечно-съдовите заболявания или метаболитните
заболявания като диабет често започват незабелязано–
но могат да бъдат много опасни. За това съветваме
всички осигурени лица от 35 годишна възраст да ходят
на медицински прегледи. На всеки две години Вашият
лекар проверява дали Вашата сърдечно-съдова
система, Вашите бъбреци и метаболизъм са здрави.

Предпазни ваксинации
Няма значение дали става въпрос за паротит,
морбили, рубеола, тетанус, коклюш, дифтерия или
хиб-инфекция: защитете себе си и децата си от
известните инфекциозни болести с една ваксинация.
Ние заплащаме всички препоръчителни ваксинации за
възрастни и деца и предлагаме на особено уязвими лица
допълнителни специални ваксинации.

Профилактика срещу рак
Възможни предракови лезии могат да бъдат открити
рано с модерни методи за изследване, дори и
действителната болест все още да не съществува.
За това ние съпътстваме жените и мъжете с обширни
предложения за профилактика:
• Жени: веднъж годишно от 20 годишна възраст, ранно
откриване на ракови заболявания на половите органи;
от 30 годишна възраст, ранно откриване на рак на
гърдата; от 50 до 70 годишна възраст, на всеки две
години, доброволна скрининг мамография.
• Мъже: един път годишно от 45 годишна възраст,
профилактичен преглед на простатата и на външните
полови органи.
• И за двата пола: скрининг за рак на кожата – при нас
се субсидира още от пълнолетна възраст веднъж
годишно до 60 евро. От 35 годишна възраст ние
поемаме разходите на всеки две години.
• Тест на окултна (скрита) кръв в изпражненията един
път годишно от 50 до 55 годишна възраст; от 55
годишна възраст колоноскопия или алтернативно на
всеки две години един бърз
тест за окултна (скрита) кръв в изпражненията.
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За Вашите зъби
Зъбна профилактика
В допълнение към добрата грижа, редовната
профилактика при зъболекаря е най-добрата защита
срещу кариес и пародонтоза. Вашата DAK-Gesundheit
поема разходите за стоматологични здравни прегледи
при деца и възрастни. Посещенията се въвеждат в една
бонусна книжка, чрез която си осигурявате по-късно един
път допълнителна субсидия за зъбни протези. Също така
ние предлагаме за малките деца три стоматологични
прегледи за ранно откриване на заболявания, а за
по-големите два пъти годишно индивидуална профилактика.

Зъбни протези
DAK-Gesundheit участва при разпределение на
разходите за корони, мостове и протези с фиксирана
субсидия. При редовна профилактика и с Вашата бонусна
книжка субсидията може да се увеличи дори до 20, респ.
30 %. С удоволствие ще Ви консултираме за това.
DAKdent-net
Професионално почистване на зъби, импланти на
фиксирана цена и зъбни протези при изключително
изгодни условия Ви предлагаме при избрани стоматолози
в рамките на нашата мрежа DAKdent-net. Просто
потърсете в портала зъболекар в близост до Вас.

В случай на заболяване
Мрежа от DAK-специалисти
Вие сте болни и се нуждаете от бърза и професионална
помощ? В такъв случай ще Ви помогне мрежата от
специалисти на DAK-Gesundheit: лични лекари и
специалисти, болници и рехабилитационни клиники
работят заедно, за да се гарантира, че всички стъпки се
извършват оптимално. За по-малко многократни
прегледи и по-кратка продължителност на лечението.
Болнично лечение
Престоят в болницата понякога не може да се избегне
– например след едно нараняване, но също и при
хубави събития като раждането на едно дете. Тогава
Вашата DAK-Gesundheit поема всички необходими
услуги, от лекарското лечение, престоя до осигуряването
на лекарства, на лечебни и помощни средства. И
това за неопределено време, докато е необходимо
от медицинска гледна точка, и ако е необходимо
с последващо амбулаторно лечение и домашна
медицинска грижа.
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Амбулаторни операции
Много оперативни процедури могат да се извършват
при амбулаторни условия: при същия резултат, с найновата техника и перспектива за бързо лечение. Това
има очевидни предимства, защото спестявате време и
обичайния си принос при стационарни лечения.
Парично обезщетение при болест за
неработоспособност
Ако сте болни за дълго време, не трябва са се
притеснявате за пари. Ние ще се погрижим не само
за Вашето оздравяване, но и за Вашата финансова
сигурност: Вие получавате парично обезщетение при
болест, след като изминат законните предвидени шест
седмици на продължителното изплащане на заплатата
при болест от страна на работодателя.

Ще Ви помогнем с удоволствие.
За едно добро начало.
Каквито и въпроси и молби да имате по отношение на Вашето здраве: ние ще
Ви подкрепим и ще Ви консултираме! Разбира се, ние ще Ви помогнем също
и при всички формалности, като попълването на молби и т.н. За да може
Вашият нов живот в Германия да бъде добър по това отношение.
Регистрирайте се при DAK-Gesundheit: с приложената молба или онлайн
на много различни езици на: dak.de/mitglied-werden

Интересни сайтове
В интернет ще намерите допълнителна помощ и подкрепа:
bamf.de
Страница на Федералната служба за миграция и бежанци:
интересна информация за Вашето ново начало в Германия.
make-it-in-germany.com
Портал за специалисти от чужбина:
информация за живот и работа в Германия.
auswärtiges-amt.de
Официален сайт на немското външно министерство с
информация за външната политика и за страните по света.
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Имате още
въпроси?
Ние сме винаги на
разположение за Вас,
денонощно, 365 дни.
Информация за услуги, вноски и членство:
DAK гореща телефонна линия за обслужване
на клиенти 040 325 325 555 на местна тарифа
Общи медицински въпроси или въпроси от областта
на детска и спортна медицина: DAK медицинска
гореща телефонна линия 040 325 325 800 на местна тарифа
Ако имате въпрос в случай на болест по време на
почивка или в чужбина: DAK гореща телефонна
линия за чужбина +49 40 325 325 900
Просто, удобно и сигурно: DAK-онлайн услуги за
нашите клиенти – с лична пощенска кутия.
Регистрирайте се сега, за да получите Вашата парола:
www.dak.de/meinedak
Лична консултация онлайн: DAK чат с консултант
на www.dak.de/chat

DAK-Gesundheit
Gesetzliche Krankenversicherung
Nagelsweg 27–31, 20097 Hamburg
www.dak.de
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По-късно може да има промени поради напр. законни
изменения. Актуална информация ще получите във Вашия
център за обслужване на клиенти на DAK-Gesundheit.

