
Az élet Németországban.
Jó orvosi ellátás.

Kiváló szolgáltatások és  

hasznos információk idegen  
nyelvű polgároknak
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A családja és a saját egészsége bizonyára különösen fontos az Ön számára. Jó,  
hogy egy valamire számíthat: a biztos orvosi ellátásra. Mivel Németországban, –  
másokhoz hasonlóan, – teljes körű biztosítási védelemmel rendelkezik arra az  
esetre, ha megbetegedne.

A DAK-Gesundheit ennek során partner az Ön oldalán: Az Ön és családja jóléte fontos 
számunkra. Németország harmadik legnagyobb betegbiztosítójaként, kereken 6 millió 
biztosítottal kiváló szolgáltatásokat tudunk nyújtani Önnek. Nem utolsósorban ezért is 
tüntettek ki minket többszörösen tesztek és hosszú távú szolgáltatások nyerteseként.

Egészségügyi rendszerünkben bizonyára sok dolog más, mint amihez Ön szokott. Ezért 
jelen prospektusban szeretnénk bemutatni Önnek szolgáltatási portfóliónkat. A beteg-
biztosítási védelemmel kapcsolatos kérdései esetén személyesen is fordulhat hozzánk: 
az interneten, telefonon vagy országszerte megtalálható 335 szolgáltatási központunk 
egyikében.

Németországban él?
Gondoskodunk biztonságáról –  
a DAK-Gesundheittal.
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Akár itt született, akár bevándorolt: Németországban mindenkinek 
rendelkeznie kell betegbiztosítással – ennek során a betegbiztosító 
szabadon választható és a német egészségügyi rendszer összes 
szolgáltatását igénybe veheti. 

A havi járulékok mértéke a tagság fajtája szerint alakul. Munka-
vállalóként például bevételének egy adott részét fizeti járulékként. 
Ezt a munkaadó levonja a béréből és átutalja az összeget a munkaadói 
résszel együtt a betegbiztosító számára.

Ha megbetegedett, igénybe veheti egy orvos vagy fogorvos  
kezelését és vészhelyzetben egy kórházba is elmehet. Néhány 
szolgáltatást azonban előre egyeztetni kell a DAK-Gesundheit  
szervezetével, pl. a fogcsere szolgáltatásokat.

Fontos, hogy mindig legyen Önnél személyes DAK-Gesundheit 
kártyája: Ez tartalmazza az Ön fényképét és elérhetővé teszi az Ön 
számára az alapvető orvosi szolgáltatásokat. Kérjük, egészségügyi 
kártyája mindig legyen Önnél és mutassa be azt orvos látogatása 
során a rendelőben. Fizetnie nem kell: A kezelési költségeket mi 
vállaljuk.

Alapvető tudnivalók a  
gyógyászati ellátásról.
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Szabad orvosválasztás
Ha egészségéről van szó, fontos, hogy Ön is részt vehessen a 
döntésben. Ezért a DAK-Gesundheitnál szabadon választhat a 
szerződéses orvosok és fogorvosok, pszichoterapeuták, kórházak, 
poliklinikumok és ambulatóriumok között.

Gyógyszerek, kötszerek és gyógyászati termékek
A DAK-Gesundheit a legtöbb gyógyászati szer és kötözési anyag 
költségeit átvállalja (pl. kötszerek vagy gipszek). Ön csak a törvé-
nyileg előírt 10%-is önrészt fizeti. Ez legalább 5 euró, maximálisan 
azonban 10 euró és soha nem haladja meg a tényleges költségeket. 
Az olyan gyógyászati tevékenységek költségeit is mi vállaljuk, mint 
a masszázs vagy az ergoterápia. Önnek ezek során csak a törvényi 
önrészt kell fizetnie.

Ráfizetésektől való mentesség
Bizonyos szolgáltatások tekintetében a törvényalkotó adott mértékű 
önrészt írt elő. Ez az ún. ráfizetés. De ezen pénzügyi terhekre 
vonatkozóan határértékeket is megszabtak és egyes személyek 
köre, pl. a 18 év alatti biztosítottak, általánosan mentesek ezen 
ráfizetésektől. Szívesen tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen 
ráfizetések vannak és hogy hogyan számíthatja ki személyes 
terhelési határértékeit. Azért, hogy ne kelljen többet fizetnie, mint 
az törvényileg előírt.

Ingyenes családi biztosítás
A házastársak és gyermekeik a 23. életévük* betöltéséig  
járulékmentesen együttesen biztosíthatók, amennyiben a havi 
összbevételük nem haladja meg a havi referenciaösszeg 1/7-ét. 
Csekély mértékű foglalkoztatás esetén ez a határ 450 euróra  
emelkedik. Így az egész család a javára fordíthatja a DAK-Gesundheit  
szolgáltatásait. Mivel a családi biztosításhoz további feltételeknek 
is meg kell felelni, szívesen adunk tájékoztatást az Ön számára – 
természetesen akkor is, ha az utód még nem érkezett meg. 
 
*  Jövedelemmel nem rendelkező, vagy tanulmányaikat végző gyermekek számára,  

illetve egyéb esetekben is lehetségesek kivételek.

Szülői tájékoztatás
A DAK-Gesundheit exkluzív ajánlata: Szülői tanácsadóink segítenek 
(várandós) anyukák és leendő apukák számára a terhesség ideje 
alatt, a kisgyermeki évek alatt és a teljes szülői időszakban. Ők 
az Ön személyes kapcsolattartói és segítenek pl. a szülésznő 
kiválasztásában és a gyes (Elterngeld) igénylésében.

Anyasági segély
Munkavállalóként anyasági segélyre jogosult: Hat héttel a várható 
szülés előtti és rendszerint nyolc héttel az azutáni időszakokra  
vonatkozóan pénzügyi támogatásban is részesül. Munkaadói  
részével együtt az anyasági segély a teljes nettó bérének felel meg.

Kiváló szolgáltatások a DAK-Gesundheittól.

Családok számára
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Egészségügyi ellenőrzések
A szív és érrendszeri megbetegedések vagy az anyagcsere zavarai, 
mint a cukorbaj (diabétesz), sokszor észrevétlenül kezdődnek, 
de nagyon veszélyesek lehetnek. Ezért minden 35 év feletti 
biztosítottnak javasoljuk, hogy rendszeresen járjanak egészségügyi 
ellenőrzésekre. Az orvosa két évente ellenőrzi, hogy az Ön szíve és 
érrendszere, veséi és anyagcseréje egészségesek-e.

Rák megelőzése
A rák esetleges korai stádiumai modern vizsgálati módszerekkel  
már annyira korán felismerhetőek, hogy a tulajdonképpeni 
betegség ki sem tud alakulni. Ezért mind a nők, mind a férfiak 
számára átfogó megelőző ajánlatot kínálunk: 
•  Nők: Évente egyszer, 20 év felett a nemi szervek rákos  

megbetegedéseinek korai felismerése. 30 év felett mellrák  
korai felismerése. 50 és 70 év között két évente önkéntes  
mammográfiás vizsgálat. 

•  Férfiak: Évente egyszer, 45 év felett a prosztata és a külső  
nemi szervek megelőző vizsgálatai. 

•  Mindkettő: Bőrrák vizsgálata – Nálunk már a nagykorúság 
elérésével, akár 60 euróval támogatott. A 35. életévtől két  
évente vállaljuk át a költségeket. 

•  Okkult (rejtett) vér meglétének tesztje a székletben, évente  
egyszer 50 és 55 év között. 55 év felett béltükrözés vagy 
alternatív módon két évente gyorsteszt okkult (rejtett) vérre 
vonatkozóan a székletben.

Védőoltások
Legyen az mumpsz, kanyaró, rubeóla, tetanusz, szamárköhögés, 
diftéria vagy hib fertőzés: Védje magát és gyermekeit az ismert 
fertőzéses betegségek ellen, egyszerűen, egy oltással. Minden 
ajánlott oltás költségét átvállaljuk felnőttek és gyermekek számára 
és különösen veszélyeztetett személyek számára további speciális 
oltásokat kínálunk.

Kiváló szolgáltatások a DAK-Gesundheittól.
Előre látás céljából
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Az egészséges fogak megőrzése 
A megfelelő ápolás mellett a rendszeres fogorvosi látogatások is 
segítenek fogai védelmében fogszuvasodás és paradontózis ellen. 
A DAK-Gesundheit átvállalja a fogegészségügyi vizsgálatok költsé-
geit gyermekek és felnőttek esetén. A látogatások egy bónuszfüzetbe 
kerülnek bejegyzésre, mellyel később további támogatásokat 
biztosíthat a fogpótlások során. Kisgyermekek számára három 
fogorvosi korai megelőzési vizsgálatot biztosítunk. Nagyobbak 
számára fél évente egyedi profilax lehetséges. 

Fogpótlás
A DAK-Gesundheit részt vállal a koronák, hidak és protézisek 
költségeiből, egy fix hozzájárulással. Rendszeres megelőzéssel  
és bónuszfüzetének megléte esetén a hozzájárulás akár 20, ill. 
30%-ra is emelhető. Szívesen adunk további tájékoztatást Önnek.

DAKdent-net
Professzionális fogtisztítás, implantátumok fix áron és fogpótlás 
különösen kedvező költségeken. Mindezt kiválasztott fogorvosoknál 
kínáljuk Önnek DAKdent-net hálózatunkon keresztül. A portálon 
megkereshet egy fogorvost az Ön közelében.

DAK specialisták hálózata
Megbetegedett és gyors és professzionális segítségre van szüksége? 
Forduljon a DAK-Gesundheit specialisták hálózatához: A házi- és 
szakorvosok, kórházak és rehabilitációs klinikák közösen dolgoznak 
azon, hogy minden lépés optimális összhangban legyen. A többszörös 
vizsgálatok csökkentéséért és a kezelési időtartamok rövidítéséért.

Betegségek kezelése
Egy kórházi tartózkodás sokszor nem kerülhető el – például 
sérülések után, de olyan szép események után sem, mint amilyen 
pl. egy gyermek születése. A DAK-Gesundheit minden szükséges 
szolgáltatást átvállal: az orvosi kezeléstől a szálláson át a gyógy- 
szerekkel, gyógyászati és segédeszközökkel való ellátásig. Tesszük 
mindezt időbeli korlátozások nélkül, amennyiben az gyógyászatilag 
szükséges. Szükség esetén akár az ambuláns kezelések és az 
otthoni betegápolás ideje alatt is.

Ambuláns operációk
Számos operatív beavatkozás akár ambuláns módon is elvégez-
hető: azonos szolgáltatások mellett, modern technikával és gyors 
gyógyulás kilátásával. Ez egyértelmű előnyökkel rendelkezik, mivel 
nem csak időt takarít meg, hanem a  fekvőbeteg ellátások során 
felmerülő önrészt is.

Betegpénz munkaképtelenség esetére
Ha hosszabb ideig beteg, nem szabad aggódnia a pénz miatt.  
Ezért nem csak gyógyulásáról gondoskodunk, hanem pénzügyi  
biztonságáról is: Betegpénzt folyósítunk Önnek, ha a munkaadó 
általi fizetések a törvényileg megadott hat hét után lejártak.

A fogai számára

Betegség esetén
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Érdekes weboldalak

Legyen bármely kérdése vagy kérése az egészségével kapcsolatban: Szívesen segítünk 
Önnek és segítjük Önt! Természetesen minden formalitás esetén is szolgálatára állunk, 
mint például kérvények kitöltése stb. során. Hogy új élete Németországban ebből a 
szempontból is jól induljon.

Regisztráljon a DAK-Gesundheitnál: A mellékelt jelentkezési űrlappal vagy az interneten 
keresztül, több nyelven is elérhető oldalunkon az alábbi címen: dak.de/mitglied-werden

Az interneten további segítséget és támogatást is találhat:  

bamf.de
A Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weboldala:  
érdekes tudnivalók a németországi újrakezdésről. 

make-it-in-germany.com
A külföldről érkező szakképzettséggel rendelkezőket üdvözlő oldal:  
Információk a németországi munkavállalásról és a mindennapi életről. 

auswärtiges-amt.de
A német Külügyminisztérium hivatalos weboldala külpolitikai  
információkkal és számos további információval a világ országairól.

Szívesen segítünk Önnek.
A jó kezdés érdekében.



Vannak még
kérdései?

Szolgáltatásainkról, hozzájárulásainkról és tagságunkról:  
DAK ügyfélszolgálat  040 325 325 555 helyi hívásdíjjal vagy 

DAK idegen nyelvű ügyfélszolgálat  040 325 325 538  
helyi hívásdíjjal egy tolmáccsal való beszélgetéshez

Általános gyógyászati kérdések vagy kérdések a gyermek-  
és sportorvosi szakterületről:  
DAK gyógyászati ügyfélszolgálat  040 325 325 800 helyi hívásdíjjal

Betegség a szabadság alatt vagy külföldön, szívvel  
kapcsolatos gyógyászati kérdések: 
DAK külföldi ügyfélszolgálat  +49 40 325 325 900

Egyszerűen, kényelmesen és biztonságosan: A DAK  
online ügyfélszolgálata – az Ön személyes postafiókjával.
Regisztráljon most és kérje a jelszó megküldését:
www.dak.de/meinedak

Személyes tanácsadás online: a DAK tanácsadói chat  
a www.dak.de/chat oldalon érhető el

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

D406-23025 / Verzió 12/18.  
Utólagosan, pl. törvényi változások okán eltérő  
szabályozások adódhatnak. Aktuális tájékoztatást
A DAK-Gesundheit ügyfélszolgálati központjában kaphat.

Az év 365 napján egész  

nap elérhet minket.


