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 کمک ھزینھ ھای بیمھ مراقبت و پرستاری کمک 
ھزینھ ھا و خدمات قابل دریافت  

 از بیمھ مراقبت و پرستاری: 

درجه نياز به 
مراقبت 5

درجه نياز به 
مراقبت 4

درجه نياز به 
مراقبت 3

درجه نياز به 
مراقبت 2

درجه نياز به 
مراقبت 1

قسمت مراقبت موقت

901 € 728 € 545 € 316  - € کمک هزينه برای فرد نيازمند مراقبت
ماهانه 

2095 € 1693 € 1363 € 724 € 

- 
خدمات مراقبتی پرستاری 

(کمک هزينه های مراقبتی پرستاری غير نقدی)
تا 40 % کمک هزينه غير نقدی مراقبتی پرستاری قابل استفاده برای ماهانه

کمک هزينه های رفاهی تاييد شده می باشد. 

در صورت عدم استفاده کامل از کمک هزينه مراقبتی پرستاری غير 
نقدی، حق دريافت کمک هزينه برای فرد نيازمند مراقبت به صورت 
سهمی موجود است. به عنوان مثال چنانچه 60 % کمک هزينه غير 

نقدی مورد استفاده قرار گيرد پرداخت 40 % باقيمانده به صورت نقدی 
امکان پذير است.  

- 

کمک هزينه های ترکيبی

1995 € 1612 € 1298 € 689  - € مراقبت طی روز
ماهانه 

)
125 € 

در صورت قرار گرفتن در درجه نياز به مراقبت 1 قابل استفاده جهت مراقبت های اصلی 
نيز می باشد)  

کمک هزينه رفاهی
ماهانه 

تا 1612 € در سال تقويمی برای حداکثر 6 هفته (استثنا: استفاده 
ساعتی). اين مبلغ به ميزان 806 € و تا 2418 € قابل افزايش است، و 
از کمک هزينه خدمات بستری مراقبتی کوتاه مدت کسر خواهد شد. حق 
استفاده پس از گذشت 6 ماه از مراقبت خانگی به وسيله فرد مسئول يا 

پرستار امکان پذير است. 

- 

خدمات مراقبتی جايگزين
ساالنه 

€
تا 1774 € در سال تقويمی (برای حداکثر 8 هفته). اين مبلغ تا 3386 
 قابل افزايش است، و از کمک هزينه خدمات مراقبتی جايگزين کسر 

خواهد شد.
- 

خدمات بستری مراقبتی کوتاه مدت
ساالنه 

وسايل کمکی فنی: ترجيحا امانتی 
لوازم مصرفی: 40 € در ماه 

وسايل بهينه سازی محيط سکونت: تا 4000 €

لوازم کمکی مراقبت و اقدامات تغيير ساخت و ساز

هزينه های بيمه بازنشستگی، بيکاری و حوادث پرداخت می گردند 
چنانچه فرد پرستار: 

● حداقل 10 ساعت در هفته و در حداقل 2 روز هفته پرستاری کند
● بيش از 30 ساعت در هفته کار نکند 

● هنوز مستمری بازنشستگی دريافت نکند 

- 

حمايت اجتماعی پرستار

قسمت مراقبت دائمی / سکونت گروهی

2005 € 1775 € 1262 € 770 € 125  € مراقبت دائمی (آسايشگاه)
ماهانه 

214  € کمک هزينه ها برای گروه های سکونت موقت 
ماهانه 

عمومی

بله مشاوره مراقبت و پرستاری و مشاوره در منزل

بله دوره های آموزشی مراقبت و پرستاری




