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Tờ thông tin số 26 

An sinh cơ bản ở tuổi già và khi giảm khả năng 
kiếm tiền 
An sinh cơ bản là quyền lợi theo Bộ luật An sinh Xã hội (SBG) XII dành cho người lớn 
tuổi hoặc những người bị tàn tật hoàn toàn vĩnh viễn và những người không thể kiếm 
sống từ thu nhập và tài sản. 

Yêu cầu về tính đủ điều kiện 

Đủ điều kiện là tất cả những người 

- đã đủ 65 tuổi hoặc 
- Đã đủ 18 tuổi và bị thương tật hoàn toàn vĩnh viễn. 

Thu nhập và tài sản của người nộp đơn cũng như bạn không ly thân (cộng đồng cần trợ 
giúp) không được vượt quá nhu cầu và trợ cấp tài sản được quy định dưới đây. 

Nhu cầu 

1. Giá tiêu chuẩn cho người trưởng thành còn độc thân là 502 €, đối với các cặp đôi 
không ly thân là 451 € cho mỗi đối tác và cho người lớn trong các cơ sở điều trị 
nội trú là 360 €. 

2. Chi phí hợp lý cho nơi ở và sưởi ấm  

3. Đóng góp bảo hiểm sức khỏe và chăm sóc dài hạn 

4. Yêu cầu bổ sung nếu có chứng nhận bị khuyết tật nặng với  

dấu nhớ G hoặc aG với số tiền là: 

- người trưởng thành còn độc thân     85,34 € 

- Các cặp mỗi người       76,67 € 

Trong trường hợp mắc một số bệnh như bệnh celiac và xơ nang hoặc suy dinh dưỡng 
có liên quan đến bệnh (liên quan bệnh), có thể được bổ sung thêm nhu cầu dinh dưỡng 
chi phí cao. Điều kiện cho yêu cầu bổ sung liên quan đến dinh dưỡng này là bằng chứng 
về cần thiết y tế.  

Ngoài ra, trong khuôn khổ an sinh cơ bản cũng có quyền được yêu cầu bổ sung đối với 
việc cung cấp nước nóng phi tập trung, trong thời kỳ mang thai, cho cha mẹ đơn thân 
hoặc khi nhận hỗ trợ hòa nhập. 

Thu nhập 

Thu nhập và tài sản của các cặp đôi không ly thân (cặp vợ chồng, những người sống 
chung, những người trong cộng đồng hôn nhân) sẽ được xem xét khi tính toán quyền lợi 
về an sinh cơ bản.  

Trong tất cả thu nhập bao gồm tiền cấp dưỡng, thu nhập kiếm được, tiền lương hưu, thu 
nhập cho thuê hoặc thu nhập từ tài sản vốn.  
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Được loại trừ khỏi thu nhập là tiền cấp dưỡng cơ bản theo Đạo luật cung cấp liên bang 
hoặc một khoản trợ cấp có thể so sánh theo Đạo luật bồi thường liên bang. Ví dụ như 
thuế, đóng góp an sinh xã hội và một số khoản đóng góp bảo hiểm khác được khấu trừ 
khỏi thu nhập. 

Tài sản 

Tài sản bao gồm, ví dụ như tiền mặt, tiền tiết kiệm, chứng khoán, giá trị chuyển nhượng 
của bảo hiểm nhân thọ hoặc tài sản nhà và bất động sản. 

Các khoản phụ cấp tài sản sau đây được xem xét: 

- Người trưởng thành còn độc thân,     10.000 €  

cặp đôi không ly thân              20.000 € 

Nếu đồng thời có việc làm sẽ áp dụng phụ cấp tài sản cao hơn. 

Quyền lợi bổ sung 

Được hưởng các quyền lợi một lần đối với việc trang bị căn hộ và quần áo, cho các 
chuyến đi học, giả định về các khoản nợ thuê hoặc năng lượng để đảm bảo chỗ ở cũng 
như về các khoản vay bổ sung để mua sắm cần thiết. 

Quyền lợi trong các cơ sở 

Quyền lợi an sinh cơ bản cũng được trả cho những người sống trong các cơ sở như sống trong 
viện dưỡng lão. Ngoài các chi phí cho chỗ ở và ăn uống, bạn cũng sẽ nhận được một khoản 
tiền mặt để tiêu xài cá nhân gọi là “tiền tiêu vặt” là € 135,54. Ngoài ra, cư dân có thể xin phụ 
cấp quần áo hàng năm .   

Đặc thù của an sinh cơ bản 

Yêu cầu nuôi dưỡng đối với cha mẹ hoặc con cái sẽ không được xem xét nếu tổng thu 
nhập chịu thuế của người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trừ tất cả các khoản trợ cấp ít hơn 
100.000 € mỗi năm. 

An sinh cơ bản chỉ được cấp trên đơn xin và không truy xuất! 

Những người được hưởng an sinh cơ bản có thể nộp đơn xin Telekom để được miễn 
nghĩa vụ thanh toán phí phát thanh và truyền hình cũng như thuế xã hội.  

Bạn cũng được hưởng BVG - thẻ khách hàng "Berlin Ticket S" và có thể đăng ký với quỹ 
bảo hiểm sức khỏe để được miễn đồng thanh toán.  
Giới hạn đồng thanh toán ở quỹ bảo hiểm sức khỏe là 53,88 €  (1%) và 107,76 € (2%). 
Thông tin về đồng thanh toán cho các quyền lợi bảo hiểm y tế có thể được tìm thấy trong 
Tờ thông tin 7. 

Nhân viên tại trung tâm hỗ trợ chăm sóc sẽ rất sẵn sàng tư vấn cho bạn 

Số dịch vụ miễn phí: 0800 59 500 59 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Các cơ sở chăm sóc được hỗ trợ bởi Berlin cũng như quỹ chăm sóc và bảo hiểm sức khỏe ở Berlin  

https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/wp-content/uploads/2019/01/D-IB-07-Zuzahlungen_zu_Leistungen_der_Krankenkasse-1.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

