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DÜNYANIN

EN KAPSAMLI
SAĞLIK HiZMETi
HANGİ HİZMETLERDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ ?
Yeni düzenlemeyle 60,89 ödeyerek Genel
Sağlık Sigortası kapsamına alınan kișiler,
devlet hastaneleriyle birlikte üniversite hastaneleri ve özel hastanelere de gidebilir, en
pahalı ilaçlar ile yurtdıșı tedavileri dahil, sistemin her imkanından faydalanabilirler.

SOSYAL
GÜVENCENiZ
YOK MU ?
NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ ?
Kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz
kișilerin sağlık güvencesini 2018 yılı için
60,89
ödeyerek sağlayabilir ve sağlık
hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Emekli olabilmek için yaș șartını bekleyenler de
bu kapsamda genel sağlık sigortalısı olabilirler.
60,89 ödeyemeyecek durumda olanlar ise;
gelir testi yaptırdıktan sonra aile içi toplam
gelirinin kiși bașına düșen kısmı, asgari ücretin 1/3’ünün altında olması halinde primleri
Devlet tarafından karșılanır.

SAĞLIKTAN
YARARLANMA

ȘARTLARI
ŞARTLAR NELERDİR?

Gelir tespiti sonucu primleri devlet tarafından
karșılanan sigortalılarımız bu kapsamda sigortalı olduğu andan itibaren sağlık hizmetinden
yararlanabilirler.
GSS primlerini kendileri ödeyen sigortalılarımızın sağlıktan yararlanmaları için ise son bir yıl
içinde 30 gün prim ödemesinin bulunması ve
60 günlük fazla prim borcunun bulunmaması
gerekmektedir.

GSS

PRiMiNi

SADELEȘTiRDiK
2017 YILINDA YAPILAN DÜZENLEME İLE;
Herhangi bir iște çalıșmayan veya annesinden, babasından, çocuğundan dolayı
“bakmakla yükümlü olunan" sıfatıyla sağlık
hizmeti alamayanlar için Genel Sağlık
Sigortasında (GSS) farklı prim uygulamalarına son verildi.
71 , 213 ve 426 olarak alınan üç farklı
prim uygulaması yerine; prim tutarı
53,33 ‘ye düșürülmüș olup 2018 yılında
ödenmesi gereken güncel GSS prim
tutarı ise 60,89 olmuștur.

LiSE VE ÜNiVERSiTE
ÖĞRENCiLERi

+2 YIL DAHA

DEVLET GÜVENCESiNDE
YENİLİKLER
LİSELİLER!

Mezun olduğunuzda Genel Sağlık Sigortanız
bitmiyor!
ÜNİVERSİTELİLER!

Mezun olduktan sonra iș bulana kadar sağlık
sigortam yok diye üzülmeyin.
Liseliye ve Üniversiteliye +2 yıl daha ücretsiz
genel sağlık sigortası imkânı getirilerek, lise
öğrencilerinde 20, üniversite öğrencilerinde ise
25 yașını geçmeyecek șekilde genel sağlık
sigortaları mezun olduktan sonra 2 yıl daha
devlet güvencesine alınmıștır.

