توضيح لطلبك مزيانية pgb

اخلطوات امخلس
قبل أن يحمس لنا مبنح مزيانية  pgbسنتحدث معك عدة مرات وسنطلب منك ملء اسمتارات خمتلفة .إذا متت املوافقة عىل لك يشء ،متنحك مزيانية .pgb
ما الذي حيدث بالضبط بعد وخالل الطلب؟ سنقدم إليك فميا ييل توضيحًا قصريًا له.

 .1ماكملة التوجيه

يساعدك أحد موظفينا من خالل هذه املاكملة اهلاتفية يف الرشوع بطلب مزيانية  .pgbتتحدثان معًا عن االسمتارات اليت حترض هبا بعد ذلك إىل حمادثة االختيار
الوايع.

 .2حمادثة االختيار الوايع

ستجرى هذه احملادثة الخشصية يف أحد ماكتبنا (أيندهوفن أو خورمك أو ألمكار) .يف حالة التعذر عن امليجء إلينا لك أن تطلب منا إجراء احملادثة لديك يف املسكن.
سنتحقق من خالل هذه احملادثة ما إذا عرفت ما جيب القيام به يف حالة احلصول عىل مزيانية  pgbوكيف ُيسك دفرت حساباهتا .مكا أننا نتحدث معن هو مقدم
الرعاية الذي تفضله وما إذا قد توصلمتا إىل اتفاقات يف هذا املجال .تستمل معلومات حول حقوقك وواجباتك يف حالة احلصول عىل مزيانية  .pgbباإلضافة إىل ذلك
نتحقق ما إذا ناسبتك مزيانية  pgbوما إذا مسح لنا مبنحك املزيانية.

 .3قرار املنح :سوف تستمل مزيانية pgb

إذا مت االتفاق عىل لك يشء بعد حمادثة االختيار الوايع ،سمننحك مزيانية  .pgbتستمل رسالة هبذا الشأن وفهيا قرار املنح .يف حالة عدم المساح لنا مبنحك مزيانية
 ،pgbسنحيطك عملًا به يف رسالة الرفض.

 .4اتفاقية الرعاية ووصف الرعاية

إذا حصلت عىل مزيانية  ،pgbتبحث عن مقدم الرعاية وتتفقان معًا عىل الرعاية اليت سيقدمها إليك .إنه من املهم أنك متأل مع لك مقدم رعاية وصف الرعاية واتفاقية
الرعاية .ستستمل من تلقاء نفهسا رسالة نطلب منك فهيا بإرسال هذه االسمتارات إلينا.

 .5املوافقة عىل اتفاقية الرعاية ووصف الرعاية :دفع مقديم الرعاية

سيقي بنك التأمني االجمتايع ( )SVBمعنا اتفاقية الرعاية ووصف الرعاية .بعد ذلك سرنسل إليك رسالة حول ما إذا مت االتفاق عىل لك يشء أم ال .يف حالة االتفاق
ّ
عىل لك يشء ،لك أن تأمر بنك  SVBبالدفع إىل مقدم الرعاية اخلاص بك من مزيانية .pgb

D2966-201801 Arabisch

من يقوم مباذا؟
نبي الوضع فميا ييل:
من املمكن أن ينشغل مبزيانية  pgbأخشاص خمتلفونّ .
−صاحب املزيانية :من حيتاج إىل الرعاية وله أسباب طبية.
−املمثل القانوين :الويص أو احلارس الذي يعينه القايض.
−مساعد الضامن :يساعد صاحب املزيانية يف مسك دفاتر مزيانية  pgbويف البحث عن مقدم الرعاية املناسب.

www.vgz-zorgkantoren.nl

ينفذ قانونَ الرعاية الطويلة األمد  ،VGZ Zorgkantoor B.V.رمق غرفة التجارة  ،09167532الذي يقع مقره يف أرهنم ،وهو ينيمت إىل تعاونية  .VGZ U.A.ويشار إىل VGZ Zorgkantoor B.V.
وماكتبه النفيذية اإلقلميية مستق ً
ال ومجاعيًا أيضًا مباكتب .Zorgkantoren Coöperatie VGZ

الواجبات
إن لك من حصل عىل مزيانية  pgbعنده واجبات .يف حالة عدم الوفاء بااللزتامات جيوز لنا إيقاف املزيانية .هلذا فاقرأها بعناية.
جتد يف املادة  5.18من نظام الرعاية الطويلة األمد لك الواجبات إمجاليًا .جتد هذا النظام عىل موقعنا يف اإلنرتنت.
أ .جيوز لك األمر بدفع مقابل الرعاية من مزيانيتك الخشصية للرعاية فقط بالطريقة املنصوص علهيا يف املادة  5.17الفقرة  1من نظام الرعاية الطويلة األمد.
ب .جيب رشاء رعاية فائقة اجلودة.
ج .هل يتغري يشء يف عدد الساعات اليت يزورك فهيا مقدم الرعاية؟ أو تستمل رعاية أخرى؟ يف هتني احلالتني جيب دامئًا وضع اتفاقية رعاية جديدة ووصف رعاية
جديد وإرساهلام إلينا بأقرب وقت ممكن.
د .احرص عىل أال يعمل مقدم الرعاية عندك ملدة تزيد عن  40ساعة يف األسبوع .إذا اكن مقدم الرعاية خاضعًا لقرار أوقات العمل ،تنطبق هيلع قواعد أخرى.
جتد املزيد من املعلومات عىل موقعنا يف اإلنرتنت لدى “االسمتارات واملنشورات” أو يف قرار أوقات العمل عىل موقع .www.wetten.nl
ه .ال تأمر إال بنك التأمني االجمتاعية بالدفع إىل مقدم(ي) الرعاية.
و .هل حيمل أقرباؤك ما يفوق طاقهتم؟ وال ميكن هلم بسبب ذلك تقدمي الرعاية إليك اليت اكنوا سيقدموهنا إليك عاد ًة؟ يف هذه احلالة ال جيوز لك الدفع إلهيم من
مزيانية  pgbولكنه جيب عليك طلب هذه الرعاية من خشص آخر .وجيوز لك الدفع إىل مقدم الرعاية اآلخر هذا من مزيانية .pgb
ز .هل تريد املبيت ودفعه من مزيانية pgb؟ إنه ممسوح به ولكن حتت رشوط .جتد هذه الرشوط يف املادة  3.1.3من قرار الرعاية الطويلة األمد .ال جيوز رصف
مزيانية  pgbعىل ماكن مبيت يقع خارج االحتاد األورويب.
ح .جيب علينا التحقق مما إذا استملت أفضل الرعاية املناسبة لك وإذا اكنت هذه الرعاية من نوعية عالية اجلودة .وحنتاج إىل املعلومات من طرفك من أجل ذلك.
مكا أنه من املمكن أن نزورك يف املسكن .هلذا فهو من املهم جدًا أنك ترسل إلينا اكفة املعلومات اليت نطلهبا منك .وأنك تسامه يف الزيارة املزنلية.
ما جيدر معرفته
انتبه إىل أال تدفع إىل مقدم الرعاية مبلغًا يزيد قدره املبلغ األقىص.
•إذا اكن مقدم الرعاية غري حمرتف أو عضوًا من أعضاء العائلة من الدرجة األوىل أو الثانية ،يحمس لك بدفع  € 20يف الساعة أو نصف اليوم ألقىص حد.
•إذا اكن مقدم الرعاية حمرتفًا ،يحمس لك بدفع  € 63يف الساعة أو  € 58يف نصف اليوم ألقىص حد.

راجع موقعنا يف اإلنرتنت لملزيد من املعلومات
إذا تعذر عليك القيام مبسك حسابات  pgbبنفسك والعمل عىل احلصول عىل الرعاية املناسبة ،جيب أن يكون عندك مساعد مضان يساعدك يف ذلك .مكا أن وجود
مساعد الضامن من اإلجباري إذا اكن لك ختصيص لرعاية  ZZP 4-7 VVأو  .ZZP 4-8 VGإذا اكن لك ختصيص لرعاية  8 VVأو  10 VVأو  1 LVGأو 3 VG
أو  LGأو  ZGvisأو  ،ZGaudننصحك بالبحث عن مساعد الضامن ،ولكنه ليس من اإلجباري .جتد هذا يف املادة  5.6من نظام الرعاية الطويلة األمد.

www.vgz-zorgkantoren.nl

