
کت بیمه خدمات درمانی مراجعه کنید؟   چرا باید به شر

کت بیمه خدمات درمانی     از هزینه هم نامیده یم(«mutualiteit» شر
ی

 کند.  های شما برای خدمات درمانی را به شما بازپرداخت یم شود( بخش بزرگ

کت بیمه خدمات درمانی موارد زیر را پرداخت یم  کند:  شر

 هزینه اگر بیمار شوید،  پرداخت یک کمک· 

 وضع حمل کرده یک کمک· 
ی

 اند.  هزینه برای مادرانی که به تازگ

  مهم

کت بیمه خدمات درمانی را انتخاب یم کت بیمه خدمات درمانی شوند. البته شما خودتان شر  کنید.  همه مجبور هستند که عضو یک شر

  کجا؟

کت بیمه خدمات درمانی در خنت یم www.stad.gent/ziekenfondsدر وبسایت   را پیدا کنید.   (Gent) توانید یک دفتر شر

ی هزینه کت بیمه خدمات درمانی به شما برای قابل پرداخت نگهداشتر  کند.  های خدمات درمانی کمک یم یک شر

 برای مثال: 

ل یم·  کت بیمه خدمات درمانی کنتر  های پزشیک کنند که آیا شما حق برخورداری از بازپرداخت بیشتر هزینه کارمندان یک شر

 (verhoogde tegemoetkoming)  ی پرداخت یم  کنید.  را دارید )در این حالت شما مبلغ کمتر

ی دا توانند برای پیدا کردن یک پزشک تحت قرارداد با بیمه به شما کمک کنند )که حق ویزیت اضافی نیم ها یم آن·  د و بنابراین هزینه کمتر  رد(. گتر

ی در مورد کمک آن·   دهند.  های تکمییل یم ها و بیمه هزینه ها به شما اطالعات بیشتر

ل یم ها فاکتورهای بیمارستان آن·   کنند تا شما بیش از مقدار الزم پرداخت نکنید.  تان را کنتر

کت بیمه خدمات درمانی چه هزینه  ای دارد؟  عضویت در یک شر

کت بیمه خدمات درمانی باید حق عضویت پرداخت کنید.  برای ثبت  نام در یک شر

کت بیمه خدمات درمانی ارائه یم  تواند متفاوت باشد.  دهد، یم مبلغ حق عضویت و مزایانی که هر شر

، در این مورد اطالعات کسب کنید.  کت بیمه خدمات درمانی  بنابراین قبل از انتخاب یک شر

 
ی

کت بیمه خدمات درمانی است که حق عضویت آن رایگان یم (HZIV)تذکر: صندوق کمک برای بیمه بیماری و از کار افتادگ های  باشد، اما فقط هزینه تنها شر

 رزشر برای کودکان(. شود )مانند یک بازپرداخت جزنی یک عینک یا اردوهای و  کند. به شما مزایای اضافی و دیگری داده نیم مربوط به بیمه اجباری را بازپرداخت یم

  راهنمان  

کت بیمه خدمات درمانی بیمه یم 81فرزندان تا  کت بیمه خدمات درمانی  سال سن، همراه با ییک از والدین نزد شر  تان یک گوایه تولد بدهید.  شوند. به شر

ها به تحصیل ادامه  سال داشته باشند )برای مثال اگر آن 81تان بیشتر از  این امکان وجود دارد که شما هنوز حق اوالد )بسته رشد( دریافت کنید حتر اگر فرزندان

 همراه با شما تحت پوشش بیمه بمانند. اگر شما دیگر حق اوالد دریافت نکنید یا سن فرزندان از  52توانند تا سن  ها یم دهند(. در این صورت آن
ی

سال  52سالگ

ی را انجام دهند.  بیشتر شود در این صورت آن  ها باید خودشان اقدامات الزم برای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتر

کت درفالندرن:شر  هایبیمهخدماتدرمانی

 راهنمای سیستم بهداشت و درمان 

   
ی
کت بیمه خدمات درمان شر



 

 

 

 

 

 


