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TAMAMLAYICI BAKIM 
SİGORTASI



BAKIM MALİYETİ 

YÜKSELMEYE DEVAM ETMEKTEDİR

Bakıma muhtaç insanlar ve akrabaları bakım masraflarını gittikçe kendi-
leri karşılamak zorunda kalıyorlar. Nedeni: Yasal bakım sigortası, bakım 
masraflarının yalnızca bir kısmını karşılamaktadır. Buna yatılı tedavi, konakla-
ma ve yemek masrafları da eklenmektedir. Ortalama olarak bakıma muhtaç 
her kişi, huzurevinde konaklamak için şu anda her ay 1.900 Euro’dan fazla bir 
miktarı kendisi ödemelidir.

Örnek hesaplama:
Bakım seviyesi 3 olan bir kişinin huzurevinde konaklaması   Maliyet

Aylık maliyet   3.205 €

Yasal ödeme   1.262 €

Aylık katkı payı   1.943 €

Yıllık katkı payı   23.316 €



TOPLU SÖZLEŞME BAZINDA TAMAMLAYICI BAKIM SİGORTASI

BAKIMDA GÜVENCE İÇİN 

BAVC ve IG BCE, 2019 toplu sözleşme turunda Almanya ve sektör çapında 
ilk ek bakım sigortasını oluşturdular. CareFlex Kimya özel olarak kimya en-
düstrisinde çalışanları korur. Tarifeli çalışanlar, sağlık kontrolü olmaksızın, 
işveren tarafından bakım riskine karşı korunmaktadır. İşveren, yönetici ve ta-
rife dışı çalışanları (TDÇ) aynı şartlarla güvence altına alabilir.

 Aylık bakım ödeneği  Evde bakım ücreti  Yatılı bakım ücreti

 Bakım seviyesi 1  -  -

 Bakım seviyesi 2  300 €  1000 €

 Bakım seviyesi 3  300 €  1000 €

 Bakım seviyesi 4  300 €6 €  1000 €

 Bakım seviyesi 5  -  1000 €

NELERİ KAPSAMAKTA?  

Aylık herkes için 33,65 Euro miktarında kolektif ödeme karşılığında çalışanlar, 
bakım sigortasından faydalanmaları durumunda temel güvence olarak evde 
ve yatılı bakım için istedikleri gibi kullanabilecekleri bir aylık ödenek alırlar.



CAREFLEX ARTIRIM VE CAREFLEX AİLE   

Çalışanlar, kendi tarifelerine ek olarak bakım sigortalarının kapsamını esnek bir 
şekilde ve yalnızca bir “mini sağlık kontrolü” ile artırma seçeneğine sahiptirler, 
örneğin ayakta tedavi veya yatılı hasta bakımı için aylık bakım ödeneğini artırarak 
(CareFlex Artırım). Sigortalı çalışanların eşleri, hayat arkadaşları ve çocukları sınırlı 
bir süre için kısaltılmış sağlık kontrolünden geçerek, özel olarak sigortalanabilir-
lerken, ebeveynler, kayınvalide, kayınbaba ve torunlar yine sınırlı bir süre için nor-
mal sağlık kontrolünden geçerek sigortalanabilmektedirler (CareFlex Aile).

SİGORTA BAŞLANGICI

Sigorta başlangıcı 01.07.2021 tarihidir. İşveren, çalışanların 
Careflex Kimya Toplu Sözleşme sigorta seçeneği için 
kaydını yaptırır ve prim ödemelerini üstlenir.

CareFlex Kimya yasal bakım 
sigortasının ödemelerini tamam-
lar. Sigortalılar, temel sigorta 
kapsamlarını bireysel ödeme ile 
artırabilir ve aile üyelerini sigorta-
layabilirler.

CareFlex Aile

CareFlex Artırım

CareFlex Kimya Yönetici/TDÇ

CareFlex Kimya Toplu sözleşme

Devlet ödemeleri



EN İYİ KOŞULLAR 

SİGORTALILAR İÇİN 

CareFlex Kimya, kimya sektöründeki sosyal ortakların toplu sözleşme 
bazındaki münhasır tamamlayıcı bakım sigortasıdır. Yasal bakım 
sigortasını benzersiz bir donanımla tamamlamaktadır:

 ; Çalışanlar için sağlık kontrolü istenmez

 ; Bekleme süresi olmadan anında sigorta teminatı

 ; Dünya çapında hizmetler

 ; İstenildiği gibi kullanılabilir aylık bakım ödeneği

 ; Şirketten ayrıldıktan sonra, yaşlılık dönemi için birikmiş

ödemeleri kapsayan sözleşme özel olarak devam edilebilir

 ; Hizmet alımı esnasında prim ödeme muafiyeti

 ; Ücretsiz bakım danışmanlığı ve 24 saat hizmet veren

Bakım Çağrı Merkezi



GÜÇLÜ ORTAKLAR  

BİR SİGORTA KONSORSİYUMU

Toplu sözleşme tarafları olan BAVC (Federal Kimya İşverenler 
Birliği) ve IG BCE (Madencilik, Kimya ve Enerji Sendikası) 
tamamlayıcı bakım sigortasını, IG BCE Bonus Acentasının 
desteğiyle tanınmış sigorta şirketleriyle bir konsorsiyumda 
uygulamaktadırlar.

R+V Krankenversicherung AG ve Barmenia Krankenversiche-
rung AG, güvenceyi, iyi ödemeler yapmayı ve yetkin hizmeti 
temsil etmektedirler. Bakım danışma kurulu, sosyal taraflara 
denetim hakkı sağlamaktadır.

Güncelleme Ocak 2021

Hemen tarayınız veya
www.careflexchemie.de
sayfasından izleyiniz

AYRINTILI BİLGİLER VE ANLATIM FİLMİMİZ:

Basın kanunu uyarınca sorumlu merci ve kişiler
Bundesarbeitgeberverband Chemie | Dr. Klaus-Peter Stiller | Abraham-Lincoln-Straße 24 | 65189 Wiesbaden | www.bavc.de

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie | Ralf Sikorski | Königsworther Platz 6 | 30167 Hannover | www.igbce.de


