
 

 

Tờ Thông Tin Số 7 

Các khoản đồng thanh toán đối với các 

dịch vụ bảo hiểm sức khỏe 

Luật pháp yêu cầu khoản đồng thanh toán đối với các dịch vụ nhất định của các 
chương trình bảo hiểm sức khỏe từ người được bảo hiểm: 

Dịch vụ của chương trình bảo hiểm sức 
khỏe 

Số tiền đồng thanh toán 

Thuốc, băng, hỗ trợ, chi phí đi lại, trị liệu 
xã hội, hỗ trợ tại gia 

10% giá, tối thiểu 5 €, tối đa € 10. 
Không cao hơn chi phí thực tế. 
 

Trị liệu (ví dụ vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu) 10% chi phí và chi phí thăm khám tại gia, 
cộng 10 € đối với mỗi toa thuốc 
 

Chăm sóc điều dưỡng tại gia  10% chi phí giới hạn ở 28 ngày mỗi năm 
lịch, cộng € 10 đối với mỗi toa thuốc  

Vật dụng kiểm soát chứng mất tự chủ tiểu 
tiện 

10% chi phí, tối đa 10 € đối với vật tư cả 
tháng 

Điều trị tại bệnh viện 10 € mỗi ngày lên đến 28 ngày mỗi năm 
lịch 

Các biện pháp và điều trị phòng ngừa và 
hồi phục nội trú 

10 € mỗi ngày 
Ngoại lệ: Điều trị theo dõi được xem là 
điều trị tại bệnh viện. 
 

Răng giả Do có trợ cấp cố định và cân nhắc tiền 
thưởng, khoản đồng thanh toán có thể 
khác nhau 
 

 



Người được bảo hiểm từ 18 tuổi trở xuống được miễn khoản đồng thanh toán (trừ: 
chi phí đi lại) 

Giới hạn đồng thanh toán 

Trong mỗi năm lịch, tất cả người được bảo hiểm từ 18 tuổi sẽ thực hiện một khoản 
đồng thanh toán với số tiền 2%, bệnh mạn tính 1% thu nhập gộp hàng năm của 
họ. 

Khi xác định giới hạn đồng thanh toán cá nhân, phải tính đến tất cả thu nhập gộp 
của người được bảo hiểm và các thành viên gia đình của họ.  

Nếu các khoản đồng thanh toán vượt quá giới hạn đồng thanh toán, quý vị có thể 
được miễn nếu có yêu cầu, hoặc thông qua một khoản ứng trước cho năm tới, 
hoặc bằng giấy tờ chứng minh các khoản thanh toán đã thực hiện trong năm hiện 
tại. 

Đương đơn vào cuối năm lịch nhận được một thẻ miễn tạm thời và sau khi nộp 
không phải thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào khác. 

Nhân viên của tổ chức hỗ trợ chăm sóc sẵn sàng tư vấn cho quý vị. 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Hỗ trợ cho các cơ sở chăm sóc được cung cấp bởi Tiểu Bang Berlin và cũng được cung cấp bởi 

các chương trình bảo hiểm chăm sóc và bảo hiểm sức khỏe ở Berlin 
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