KKH Kaufmännische Krankenkasse –
Yanınızdaki Güçlü Partneriniz

KKH ile sağlık konusunda kişiye özel konsept ve kapsamlı
hizmet paketi olan yasal sağlık sigortası sağlayan güçlü
bir partneri seçiyorsunuz.

Aşağıdaki durumlarda tarafımızca mali koruma
altındasınız:
óó

Sizinle, isterseniz ana dilinizde ve çok kapsamlı şekilde
ilgileniyoruz.

óó
óó

Size Alman sağlık sisteminin en önemli temellerini kısa
ve öz olarak tanıtmak istiyoruz. Bununla ilgili sorularınız
olursa KKH‘nin ilgili çalışanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Alman Sosyal Sigortası
Federal Almanya nüfusunun %90’ı sosyal sigorta
kapsamındadır. İnsanlar böylelikle herkesin
karşılaşabileceği yaşamsal risklerden korunurlar. Sosyal
sigortanın beş önemli bölümü vardır (beş bölümün
kapsadıkları):

óó
óó

Birimiz hepimiz için: KKH’nin bütün aileye
sigorta koruması
Aile sigortası kapsamında olanlara ekstra bir katkı payı
ödemeden normal durumlarda sigorta koruması için
başvuruda bulunulacak durumlar:
óó
óó

óó

óó
óó

óó

óó

Emeklilik sigortası (yaşlılıkta yoksulluk, mesleki iş
göremezlik, ölüm)
İşsizlik sigortası (iş yeri kaybı)
Sağlık sigortası (hastalıklarda, yardımcı araç-gereç,
ilaçlar)
Bakım Sigortası (bakıma gereksinim duyulması
durumunda refakatçilik)
Kaza sigortası (iş kazasında)

óó

óó

óó

óó

óó
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Kendiniz – sigortalı kişi olarak
Eşiniz, kendisi çalışmıyorsa
Çocuklarınız, en az okul bitimine kadar

Talep durumunda sağlık sigortası nasıl
işler?

Sosyal sigorta ile ilgili sorularınız mı var? Yetkili KKH
çalışanına başvurun.
KKH sağlığınızla ilgileniyor ve bunun için size çok
özel hizmetler sunuyor. Bunu, yaşayarak kendiniz de
öğrenebilirsiniz.

Sözleşmeli doktor ziyaretleri ve ilaçlar (gerektiğinde
katkı payı mümkündür)
Sözleşmeli hastanelerde tedavi
Erken teşhis ve önleme (aşı, çocukların muayenesi)
Uzun süren hastalıklarda hastalık parası
Hamileler için hizmetler

Sağlık sigortası hastalık durumunda masrafları karşılar.
Ödeme şekli çok basittir: Doktorda veya hastanede
elektronik sağlık sigorta kartınızı gösterirsiniz. Ödeme
doktor ve hastalık kasası arasında size herhangi bir
fatura gelmeden gerçekleşir ve sizin herhangi bir ön
ödeme yapma zorunluluğunuz yoktur.
Tedavi olmak istediğiniz doktoru kendiniz
seçebilirsiniz, KKH‘da serbest doktor seçimi prensibi
vardır.
Doktorla anlaşma probleminiz mi var? Size ana
dilinizde bir doktor bulmanızda yardım ediyoruz.
Uzman doktorda randevu almakta problem mi
yaşıyorsunuz? Uzman doktor randevu hizmetimiz
memnuniyetle sizin için erken randevu alacaktır.

Sağlık sigortası katkı payı
óó

óó

Almanya‘da sosyal sigorta masraflarını işveren ve
çalışan eşit miktarda karşılar. Sizin ödemeniz gereken
bölümü işveren sizin aylığınızdan direkt ödemektedir.
Bu durumda sizin bu işlerle ilgilenmeniz gerekmez.
Sağlık sigortasına ödenecek katkı, aldığınız maaşa
bağlıdır. Güncel katı payı oranlarını
kkh.de/beitrag adresinde bulabilirsiniz.

Neden KKH? Avantajlarınız
Sağlık konusunu tesadüflere bırakmayın, kendinize güçlü
bir partner seçin!
óó
óó

óó

Öğrenciler için ne geçerlidir?
Öğrenciler için devlet sigortalarında ayrı ve özellikle
ucuz olanaklar vardır. Bizimle iletişime geçin, size büyük
bir memnuniyetle bilgi veririz.

Almanya‘daki İş Yaşamı
Çalışan olarak Almanya‘da işverene karşı çeşitli haklarınız
ve yükümlülükleriniz vardır:
Hastaysanız ve çalışamıyorsanız;
óó İşvereninize hemen bildirmeniz gerekir.
óó Rahatsızlığınız uzun sürerse (3 günden fazla),
işvereninize ve sağlık sigortanıza hastalık raporu
verme zorunluluğunuz vardır.
óó İşveren sizden rahatsızlığınızın ilk gününden rapor
talep edebilir. Bunu işvereninizle belirlemeniz gerekir.

óó

óó

Almanya‘da 125 yıldır insanlar bize güveniyor.
KKH‘nin yaklaşık 1,7 milyon sigortalısı vardır
ve bundan dolayı Almanya‘nın en büyük sağlık
sigortalarından biridir.
Türkçe dilinde hizmetlerimiz – İsterseniz,
memnuniyetle Türkçe olarak da üyelik başvurusunda
ve hizmet almada problem çözücü, profesyonel ve
hızlı bir şekilde yanınızdayız!
Türkçe konuşan çalışanlarımız telefonunuzu bekliyor:
0800 5548640553 (ücretsiz)
Türkçe uzman doktor randevu hizmeti: Türkçe konuşan çalışanlarımız tarafından 0800 5548640553
numaralı ücretsiz telefondan doktor randevularının
(ör. kardiyolog veya ortopedi uzmanı) planlanmasına
yönelik destek sunulmaktadır.

İkna oldunuz mu? Üye olun!
Bu çok kolay!
Hizmetlerimizle ilgileniyor musunuz? Sizi memnuniyetle
kişisel olarak bilgilendirebiliriz.
Yakınınızdaki KKH yetkiliniz:

İş kazası geçirirseniz;
óó "İş kazalarından sorumlu uzman doktora" muayene
olun (Bu konuyu işvereninize sorun.).
óó İş kazalarında ve ayrıca işe gelirken veya işten eve
giderken de kaza sigortasının koruması altındasınız.
"İş kazalarında sorumlu uzman doktor" bu durumda
nasıl davranılacağını biliyor.
Çocuğunuz hastaysa;
İşverenizi bilgilendirin. Gerektiğinde tedavi eden
çocuk doktorundan rapor alabilirsiniz. Bazı
durumlarda çocuk hastalık parası hakkınız doğabilir.
Hasta çocuğunuzla ilgilenmeniz için bir takvim yılında
10 gün hakkınız vardır. Ebeveynlerin ikisi de çalışıyor
ya da çocuğunuzu yalnız büyütüyorsanız bu izin
günleri iki katına çıkabilir.

óó

