
Живот в Германия.
Добро медицинско 
обслужване.

 Надеждно обслужване на 
чуждоезични граждани.
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Вашето здраве и здравето на Вашето семейство е изключително 
важно за Вас. Хубаво е, че можете да разчитате на нещо: 
сигурно медицинско обслужване, защото при заболяване, Вие 
като всички други в Германия ще се радвате на многопрофилна 
здравноосигурителна защита.

При това здравна каса DAK-Gesundheit е винаги партньорът на 
Ваша страна: Вашето здраве и това на семейството Ви е много 
важно за нас. Като третата по големина здравна каса в Германия с 
приблизително 6 милиона осигурени Ви предлагаме много услуги. 
Затова и не на последно място бяхме избирани многократно като 
тестов и дългосрочен победител.

В нашата здравна система има може би нещо различно, на което не 
сте свикнали. Затова в тази брошура бихме искали да Ви представим 
нашия спектър от услуги. На Ваше разположение сме при всички 
въпроси по отношение на здравноосигурителната защита: онлайн,  
по телефона или в нашите близо 400 обслужващи центрове.

Без значение дали сте местен жител, или имигрант: В 
Германия всеки трябва да бъде здравноосигурен – при това 
всеки може свободно да избере своята здравна каса и да  
ползва всички услуги на германската здравна система. 

Размерът на месечните вноски зависи от вида на 
членството. Като нает работник например Вие плащате 
част от Вашия доход като вноска. Вашият работодател 
я удържа от Вашата заплата и я превежда на здравната 
каса заедно с дела на работодателя.

Ако някога се разболеете, можете да бъдете лекувани  
от лекар или зъболекар, а при спешен случай може да 
посетите болницата. Някои услуги трябва предварително 
да бъдат разрешени от DAK-Gesundheit, като например 
зъбна протеза.

Важен придружител е Вашата лична здравна карта 
DAK-Gesundheitskarte:Тя е с Ваша снимка и Ви гарантира 
достъпа до основните медицински услуги. Носете винаги 
своята здравна карта със себе си и просто я представяйте 
в кабинета при посещение на лекар. Не трябва да 
плащате за нищо: Ние поемаме разходите за лечението.

Живот в Германия?
Заложете на сигурността – и на 
здравна каса DAK-Gesundheit.

Основни положения за 
медицинското обслужване.
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Свободен избор на лекар
Когато се касае за Вашето здраве, Вие трябва да можете 
да вземате решения. Поради това в здравна каса 
DAK-Gesundheit имате свободен избор от всички 
лекари и зъболекари, психотерапевти, болници и 
поликлиники, както и амбулатории, сключили договор 
със здравната каса.

Лекарствени, превързочни и лечебни средства
Здравна каса DAK-Gesundheit поема голяма част от 
разходите за лекарствени и превързочни средства 
(например бинтове или гипсови превръзки). Вие поемате 
само законовия собствен дял от 10 % – най-малко 5 евро,  
но най-много 10 евро и не повече от действителните 

разходи. Ние поемаме и разходите за лечебни средства 
като масажи или ерготерапия, a за Вас остава само 
законовото плащане.

Освобождаване от допълнителни плащания
За определени услуги законодателят е предвидил 
определено собствено участие - така нареченото 
доплащане. Разбира се има и граници на финансовото 
натоварване, освен това някои кръгове от лица, например 
осигурени под 18 години, изцяло са освободени от 
доплащане. С удоволствие ще Ви информираме какви 
доплащания съществуват и как Вие ще достигнете Вашата 
лична граница на натоварване - за да не плащате повече 
от предвиденото от закона.

Контролни медицински прегледи
Сърдечно-съдовите заболявания или нарушения на 
обмяната на веществата като диабет много често започват 
незабелязано - но могат да бъдат много опасни. Затова 
съветваме всички осигурени лица над 35 години да се 
възползват от контролните медицински прегледи. На 
всеки две години Вашият лекар ще проверява, дали 
Вашата сърдечно-съдова система, Вашите бъбреци и 
Вашата обмяна на веществата са здрави. 

Профилактика за ракови заболявания
Възможни начални стадии на рак могат да бъдат открити 
навреме със съвременни методи на изследване, дори 
тогава, когато не е настъпило същинското заболяване. 
Поради това ние предоставяме на жени и мъже 
изчерпателни предложения за профилактика. 
•  Жени: веднъж в годината за жени над 20 години ранно 

откриване на рак на гениталиите; над 30 години ранно 
откриване на рак на гърдата; от 50 до 70 години на 
всеки две години доброволен скрининг мамография. 

•  Мъже: веднъж в годината за мъже над 45 години 
профилактични прегледи на простата и външни 
гениталии. 

•  За жени и мъже: Скрининг за рак на кожата - при нас 
се субсидира от навършване на пълнолетие с до 60 
евро. След 35 години ние поемаме разходите на всеки 
две години. 

•  Tест за окултна (скрита) кръв в изпражненията 
веднъж в годината от 50 до 55 години; над 55 години 
колоноскопия или алтернативно на всеки две години 
бърз тест за окултна (скрита) кръв в изпражненията.

Профилактично ваксиниране
Без значение дали заушка, морбили, рубеола, тетанус, 
коклюш, дифтерия или ХИБ-ваксина: Предпазвайте себе 
си от познатите инфекциозни болести съвсем лесно чрез  
ваксиниране. Ние поемаме всички препоръчани ваксинации 
за възрастни и деца и на особено застрашени лица 
предлагаме допълнително специални ваксинации.

Безплатно семейно осигуряване
Съпрузи и деца до навършване на 23 години* могат да 
бъдат включени в осигуровката без вноски, ако техният 
общ доход е максимум 425 евро** или 450 евро. Така 
Вашето семейство ще се възползва от спектъра от 
услуги на здравна каса DAK-Gesundheit.

Тъй като за семейното осигуряване трябва да бъдат 
изпълнени други условия, ще Ви консултираме с 
удоволствие - дори и преди да имате деца. Вашите 
роднини ще пристигнат в по-късен момент в Германия? 
Няма проблем. Вие можете да заявите семейно 
осигуряване по всяко време.
 

*  За деца без доход, студенти и в други случаи са възможни изключения.

**  1/7 от месечното средно обезщетение, дата 01/2017 г.

Консултиране на родители
Специално предложение на здравна каса DAK-Gesund-
heit: Нашите консултанти за родители ще Ви придружат 
като (бъдещи) майка и баща по време на бременността, 
докато детето е малко и по време на отпуска за отглеждане  
на дете. Те са Вашето лице за контакт и ще Ви помогнат 
например при избор на акушерка и при подаване на молба  
за помощи за отглеждане на дете.

Обезщетение при майчинство
Като работник имате право на обезщетение при 
майчинство: Шест седмици преди изчисления термин 
за раждане и по принцип осем седмици след това ще  
Ви подпомагаме и финансово. Заедно с частта на 
Вашия работодател обезщетението за майчинство 
съответства на Вашия пълен доход.

Услуги на здравна каса DAK-Gesundheit.

За семейства

За превенцията
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Грижа за зъбите 
Наред с добрата грижа редовните профилактични 
прегледи при зъболекар са най-добрата защита от кариес 
и парадонтоза. Вашата здравна каса DAK-Gesundheit 
поема разходите за стоматологични прегледи на деца 
и възрастни. Посещенията се вписват в бонусната 
книжка, с която по-късно ще си осигурите допълнителна 
финансова помощ за зъбни протези. Освен това 
за малки деца ние предлагаме три стоматологични 
прегледа за ранна диагностика, а за по-големи половин 
годишна индивидуална профилактика.

Зъбна протеза
Здравната каса DAK-Gesundheit участва в покриване 
на разходите за коронки, мостове и протези с твърдо 
определена парична помощ. При редовна грижа и с 
Вашата бонусна книжка паричната помощ дори може 
да се увеличи с 20 или 30%. С удоволствие ще Ви 
консултираме по този въпрос.

DAKdent-net
Професионално почистване на зъбите, импланти на 
твърда цена и зъбни протези при особено изгодни 
условия Ви предлагаме при избраните зъболекари 
в рамките на нашата мрежа DAKdent-net. Просто 
потърсете чрез портала зъболекар близо до Вас.

Мрежа от специалисти на DAK
Имате заболяване и се нуждаете от бърза и професионална 
помощ? Мрежата от специалисти на здравна каса 
DAK-Gesundheit ще Ви бъде от помощ: домашни лекари 
и специалисти, болници и рехабилитационни клиники 
ще се погрижат всички стъпки да бъдат оптимално 
последователно съгласувани. За по-малко многократни 
изследвания и по-кратък срок на лечение.

Болнично лечение
Понякога престоят в болницата не може да бъде избегнат 
- например след травма, но също и при щастливи 
събития като раждането на дете. Вашата здравна каса 
DAK-Gesundheit поема всички необходими услуги: от 
лекарските грижи през настаняването до осигуряване 
на лекарствени, лечебни и помощни средства. И при 
това неограничено във времето, ако е необходимо от 
медицинска гледна точка и с последващо амбулаторно 
лечение и грижи при домашно лечение, ако е необходимо.

Амбулаторни операции
Много оперативни интервенции могат да се извършат и  
амбулаторно: при същата ефективност, с най-съвременни 
технологии и перспектива за бързо оздравяване. Това има  
недвусмислени предимства, защото Вие ще спестите време  
и обичайната собствена част при стационарно лечение.

Обезщетение за заболяване при нетрудоспособност 
(болнични)
Ако някога боледувате по-продължително, не трябва да 
се тревожите за пари. Затова ние ще се погрижим не 
само за Вашето оздравяване, а и за Вашата финансова 
сигурност: Вие ще получите обезщетение за временна 
нетрудоспособност поради заболяване (болнични), когато 
са изминали законово предвидените шест седмици на 
заплащане по болничен лист от Вашия работодател.

За Вашите зъби

Интересни уебсайтовеВ случай на заболяване

Какви въпроси и желания имате относно Вашето здраве: Ние ще Ви подпомогнем и консултираме 
с удоволствие! Естествено ще Ви помогнем при всички формалности, попълване на молби и т.н., 
за да може Вашият нов живот в Германия да започне добре в това отношение.

Регистрирайте се сега в здравна каса DAK-Gesundheit: с приложената молба или просто онлайн 
на много различни езици на dak.de/mitglied-werden

В интернет ще намерите още помощ и подкрепа: 

bamf.de
Страница на Федералната служба за миграция и бежанци:  
ценна информация относно Вашия нов старт в Германия.

make-it-in-germany.com
Приветствен портал за специалисти от чужбина:  
Информации относно работата и живота в Германия. 

auswaertiges-amt.de
Официален сайт на германското външно министерство с  
информации за външната политика и за страните по света.

С удоволствие ще Ви помогнем.
За добър старт.



Имате ли  
още въпроси?

Всичко за нашите услуги, вноски и членство: Гореща линия  
DAK Service  040 325 325 555 на цената на градски разговор или 
Чуждоезична гореща линия на DAK  040 325 325 547  
разговор с преводач по стандартна тарифа

Общи медицински въпроси или въпроси от областите  
детска и спортна медицина: DAK медицинска гореща 
линия  040 325 325 800 на местна тарифа 

За всички случаи на заболяване през отпуската или  
искате да зададете медицински въпрос в чужбина:  
DAK гореща линия за чужбина  +49 40 325 325 900

Лесно, удобно и сигурно: онлайн обслужване на DAK за  
нашите деца - с лична пощенска кутия. Регистрирайте  
се сега и ще получите парола: www.dak.de/meinedak

Персонално консултиране онлайн: DAK консултантски  
чат на www.dak.de/chat

DAK-Gesundheit
Gesetzliche Krankenversicherung
Nagelsweg 27–31, 20097 Hamburg
www.dak.de

W406-23022 / Отпечатано 06/17.  
Допълнително е възможно например вследствие на  
промени в законодателството да възникнат отклоняващи  
се правила. Актуални информации ще получите във Вашия  
обслужващ център на здравна каса DAK-Gesundheit.

Ние сме винаги тук  
за Вас, денонощно  

365 дни.


