T Thông Tin S 38
Ph m vi áp d ng c a WBVG
Đ!o Lu4t H p Đ6ng Cư Trú và Chăm Sóc (Residential and Care Contract Law, WBVG)
là mGt đ!o lu4t bIo vJ ngư i tiêu dùng và điMu chNnh các h p đ6ng giOa các công ty và
ngư i tiêu dùng Q đG tuRi h p pháp, trong đó viJc cho thuê nhà có liên quan đTn viJc
thanh toán hoUc cung cVp các d(ch v) điMu dưWng hoUc chăm sóc. Nó áp d)ng cho
nhOng ngư i b( ph) thuGc vì tuRi tác, nhu cYu chăm sóc c a hZ hoUc cYn giúp đW vì có
khuyTt t4t.
KhI năng áp d)ng c a WBVG phát sinh không ph) thuGc vào đ(nh nghĩa các hình th^c
cư trú và các hình th^c cung cVp c a Đ!o Lu4t Tham Gia CGng Đ6ng Cư Trú trong các
th_a thu4n h p đ6ng giOa doanh nghiJp và ngư i tiêu dùng. Nó không ph) thuGc vào
lo!i tR ch^c. Đ i v i ngư i tiêu dùng, điMu quan trZng là lu4t nào s` áp d)ng cho h p
đ6ng c a hZ. Ví d) như, th i gian thông báo theo WBVG là ngan hơn đáng kc so v i
các quy đ(nh c a h p đ6ng thuê nhà. Cũng có thc là quan trZng đ i v i các thành viên
gia đình: Khi ngư i có nhu cYu chăm sóc qua đ i, h p đ6ng theo WBVG s` chVm d^t
ngay l4p t^c trong khi theo quy đ(nh c a h p đ6ng thuê nhà, h p đ6ng thuê đư c
chuycn cho nhOng ngư i thea kT và sau đó chN có thc chVm d^t sau mGt th i h!n
thông báo. Do đó, khI năng áp d)ng c a WBVG, ví d) như, có tác đGng tài chính đ i
v i ngư i tiêu dùng.
Lu t nào áp d ng cho h"p đ$ng trong cơ s( đi)u dư+ng?
Trong cơ sQ điMu dưWng, công ty cung cVp chf Q và chăm sóc te mGt ngu6n duy nhVt.
Quy tac là, ngư i tiêu dùng nh4n đư c h p đ6ng trong đó có mô tI các d(ch v). HZ s`
đóng phí phòng Q và d(ch v) điMu dưWng và chăm sóc cho công ty. i đây, Đ!o Lu4t
H p Đ6ng Cư Trú và Chăm Sóc luôn áp d)ng.
Lu t nào áp d ng trong m-t c-ng đ$ng chăm sóc n-i trú?
Khi chuycn vào mGt cGng đ6ng chăm sóc nGi trú, ngư i sk d)ng trong khu dân cư ký ít
nhVt hai h p đ6ng. Có mGt h p đ6ng đư c ký v i ch nhà cho phòng Q và mGt h p
đ6ng v i d(ch v) chăm sóc vM d(ch v) chăm sóc và giám sát s` đư c cung cVp. VM cơ
bIn WBVG chN áp d)ng cho các quan hJ h p đ6ng, trong đó cI hai d(ch v) đư c th_a
thu4n trong h p đ6ng.
Đc tránh tình tr!ng lách lu4t, WBVG cũng áp d)ng nTu các d(ch v) mà nhà thYu còn n
là tuân theo các h p đ6ng khác nhau và có mGt s liên kTt giOa h p đ6ng cung cVp
chf Q và h p đ6ng cung cVp d(ch v) chăm sóc và hf tr . Đây là trư ng h p trong
nhiMu cGng đ6ng chăm sóc nGi trú. ViJc ký h p đ6ng cho phòng Q thư ng đư c th c
hiJn d a trên điMu kiJn đã ký h p đ6ng chăm sóc điMu dưWng.
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Do đó WBVG thư ng áp d)ng cho cGng đ6ng chăm sóc nGi trú khi ch nhà và d(ch v)
chăm sóc là cùng mGt tR ch^c hoUc có liên kTt thương m!i v i nhau. Tuy nhiên, phIi
lưu ý rnng khI năng áp d)ng c a WBVG phIi đư c kicm tra trong h p đ6ng v i các
cGng đ6ng chăm sóc nGi trú trong teng trư ng h p. Không thc đưa ra tuyên b chung
chung. Trong các cGng đ6ng cư trú t tR ch^c, WBVG s` không áp d)ng; Q đây có s
liên kTt c a các h p đ6ng te th_a thu4n chăm sóc nGi trú.
NTu ngư i tiêu dùng mu n áp d)ng WBVG trong cGng đ6ng cư trú, hZ phIi ch^ng minh
trong trư ng h p có ghi ng rnng các h p đ6ng nGi t!i có liên kTt v i nhau, đc hZ có
thc chN ký h p đ6ng thuê nhà đ6ng th i v i h p đ6ng d(ch v) chăm sóc c) thc hoUc
không thc thay đRi d(ch v) chăm sóc.
Lu t nào áp d ng ( các cơ s( ch1ng h n như "cơ s( sinh s ng có đ3m b3o"
ho5c "d6ch v n-i trú"
Đ(nh Cơ sQ sinh s ng có đIm bIo hoUc sinh s ng có hf tr không đư c pháp lu4t đ(nh
nghĩa. VM cơ bIn, lo!i hình sinh s ng này g6m có mGt s kTt h p c a viJc s ng trong
mGt căn hG thuê hoUc tư nhân có cung cVp các d(ch v). Các d(ch v) đã th_a thu4n
thư ng g6m có d(ch v) cVp c^u t!i gia, d(ch v) chăm sóc hoUc cung cVp các d(ch v)
chăm sóc. Đ i v i các d(ch v) này, mGt "gói d(ch v) cơ bIn" s` đư c th_a thu4n. Các
d(ch v) này không thc chVm d^t riêng biJt v i h p đ6ng thuê nhà, ngay cI khi chúng
không đư c sk d)ng. Đ i v i các d(ch v) này, ngư i tiêu dùng phIi trI tiMn bVt kc các
d(ch v) có đư c sk d)ng hay không. Các d(ch v) khI d)ng là các d(ch v) hf tr thông
thư ng, chqng h!n như tr cVp hG gia đình và các d(ch v) lái xe và đi kèm.
Do đó, các th_a thu4n này không đư c điMu chNnh bQi WBVG. MUc dù đư c gZi là "cơ
sQ sinh s ng có đIm bIo", đây không phIi là các d(ch v) chăm sóc mà là các d(ch v)
hf tr . NTu có các d(ch v) khác không phIi các d(ch v) liJt kê bên trên, phIi kicm tra
tùy teng trư ng h p xem WBVG có áp d)ng hay không.

Nhân viên c a t: ch;c h< tr" chăm sóc s=n sàng tư v>n cho quý v6.
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Hf tr cho các cơ sQ chăm sóc đư c cung cVp bQi Ticu Bang Berlin và cũng đư c cung cVp bQi các
chương trình bIo hicm chăm sóc và bIo hicm s^c kh_e Q Berlin
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