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Beşinci sosyal kanunun 264 madaddesinin birinci fıkrasının yonelgesinin üçüncü eki 

 

AOK Bremen/Bremerhaven tarafından hasta tedavisi üstlenme broşürü 

Siz sağlık sigorta kartınızı ve muafiyet kartınızı AOK Bremen/Bremerhaven’dan aldınız. 

Tedavi için doktora gittiğinizde, muayene masraflarının karşılanması için, lütfen iki kartı 

doktorunuza gösteriniz. Sağlık sigorta kartınızı ve muafiyet kartınızı gösterdiğiniz taktirde, 

doktorunuz tarafından reçete ile yazılan ilaçlarıda eczaneden alabiliyorsunuz. Böylece ne 

muayenehane ücreti nede ilaç masraflarını ödemeniz gerekmiyor.  

Lütfen aşağıdaki açıklamalara da dikkat ediniz:  

Muhatabınız  

Eğer AOK Bremen/Bremerhaven hizmetleri hakkında sorularınız varsa, 0421 176-177160 

telefon numarasını arayarak yada yazılı olarak direk AOK Bremen/Bremerhaven ile temas 

kurabilirsiniz. Ayrıca ilk mülteci kampı veya sosyal yardım dairesinde görevli olan sizin için 

yetkili memur bu konuda yardımcı olabilir. 

Adresiniz değişirse 

Eğer ikamet yeriniz değişirse, sağlık sigorta kartınızda kayıtlı olan adresinizin de 

değiştirilmesi gerek. Bunun için sağlık sigorta kartınızın AOK Bremen/Bremerhaven’e 

gönderilmesi lazım. Lütfen bu taktirde sağlık sigorta kartınızı, adresinizin değiştirilmesine 

sebep olan sosyal yardım dairesinde görevli olan yetkili memura veriniz. 

AOK Bremen/Bremerhaven tarafından uygulandığı ödeme kısıtlamaları 

AOK Bremen/Bremerhaven tarafından sadece bir kısmı üstlenilen tedavi masraflarında 

(mesela çene ortopedik tedavisi), geri kalan masraflarının üstlenmesi için, mutlaka tedaviden 

önce, sizin için yetkili olan sosyal yardım dairesine danışmanız lazım. Ayrıca sığınmacılar 

yasasının dördüncü ve altıncı maddesindeki yardım kısıtlamaları sizin içinde geçerlidir. Eğer 

bu konuda sizin veya doktorunuzun soruları varsa, lütfen AOK Bremen/Bremerhaven ile veya 

sizin için yetkili olan sosyal yardım dairesi ile iltibata geçiniz. Sağlık sigorta kartı kötüye 

kulanma sebeplerden dolayı meydana gelen masrafları sizden istiyeceğiz. Ayrıca cezai 

takibata uğraya bilirsiniz.  

Kartınız kaybolursa 

Lütfen sağlık sigorta kartınızı iyi saklayınız. Eğer sağlık sigorta kartınız kaybolursa derhal 

AOK Bremen/Bremerhaven’e ve sizin için yetkili olan sosyal yardım dairesine de bildirmeniz 

gerekt. Kartınız kaybolduğu taktirde yenisi verilecektir. Lütfen dikkat ediniz, sağlık sigorta 

kartı kötüye kullanma veya ihmalkarlıktan dolayı oluşan tedavi masraflarının bedelini sizden 

isteyeceğiz. 

Doktora sonradan kart gösterme 

Doktora gittiğinizde sağlık sigorta kartınızı bazı nedenlerden dolayı yanınızda değilse, mesela 

adres değişikliği için AOK Bremen/Bremerhaven’e gönderilmiş ise, yine de doktor da tedavi 

olabilirsiniz. Lütfen sağlık sigorta kartınızı sonradan doktorunuza en kısa zamanda götürünüz.  
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Böyle bir durumda doktorunuz bilgi edinmek isterse, sosyal yardım dairesinde sizin için 

yetkili memurla iltibata gecmesini sağlayınız.  

Sağlık sigorta kartı ve muafiyet kartının süresinin sona ermesi 

Sağlık sigorta kartı ve muafiyet kartı belli bir süre için veriliyor. Süresi bittiğinde AOK 

Bremen/Bremerhaven kendiliğinden size yeni bir kart gönderir. 

Sağlık sigorta kartı ve muafiyet kartının geri verilmesi 

Sığınmacılar yasası gereğince sağlık bakımından yararlanma hakkınız kalktığında, size 

verilmiş sağlık sigorta kartıyla AOK Bremen/Bremerhaven hizmetlerinden yararlanma 

hakkınız da kalkar. Böyle bir durumda size verilmiş sağlık sigorta kartı ve muafiyet kartı 

derhal sizin için yetkili sosyal yardım dairesine geri vermek sorundasınız.  
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