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Хвороба і догляд
Ви захворіли чи потрапили в аварію під час перебування в Нідерландах? Важливо отримати

правильний догляд. Для цього потрібно бути належним чином застрахованим. Читайте тут, як

отримати правильну допомогу та що потрібно робити.

Загальні питання про хворобу та догляд

Ви повертаєтеся на батьківщину під час перебування в Нідерландах? Тоді вам

потрібна європейська картка медичного страхування. Це EHIC (Європейська карта

медичного страхування). Це вам знадобиться, якщо вам потрібно звернутися до

лікаря або лікарні за межами Нідерландів. Зазвичай ви повинні подавати заявку на

отримання перепустки окремо від свого медичного страховика.

 Що мені робити, якщо мені потрібно звернутися до лікаря чи лікарні,

коли я повертаюся додому чи у відпустку?

Ви відчуваєте себе похмурими, напруженими, самотніми чи втомленими? Ви також

можете отримати допомогу для цього в Нідерландах. Наприклад, від спеціаліста.

Це психолог або психіатр, який може надати допомогу спеціаліста. Для цього

потрібне направлення від лікаря загальної практики. Тому поговоріть зі своїм

лікарем про можливу допомогу, яку ви можете отримати проти подібних скарг під

час перебування в Нідерландах.

 Під час перебування в Нідерландах у мене є психологічні скарги. Куди я

можу звернутися для цього?

У Нідерландах допомога, яку надають лікарі загальної практики, повністю

відшкодовується. Ви оформили медичну страховку в Нідерландах? Тоді ваша

медична страхова компанія оплачує рахунок безпосередньо від вашого лікаря

загальної практики. Це не віднімається з вашої обов’язкової франшизи. Чи потрібно

вашому лікарю проводити додаткові дослідження? Подумайте про аналізи крові,

щоб визначити, яка допомога вам потрібна. Це підпадає під вашу обов’язкову

франшизу. Так само, як і ліки, які призначає лікар загальної практики.

 Чи потрібно платити за відвідування лікаря для надання медичної

допомоги?

Для цього найкраще звернутися до лікаря, стоматолога або фізіотерапевта. Ці

лікарі можуть вирішити більшість проблем зі здоров’ям. Ми називаємо це

первинною медичною допомогою в Нідерландах. Лікар загальної практики також

може направити вас до спеціального догляду. Для цього спеціаліста потрібен лист-

направлення від лікаря загальної практики. Наприклад, розглянемо допомогу в

лікарні. Лікар загальної практики дасть вам направлення, лише якщо це необхідно

за медичною допомогою.

 Мене вже давно болить або щось страждає, куди мені звернутися?

Ви не зобов’язані реєструватися у лікаря загальної практики в Нідерландах. Якщо

вам потрібен лікар, ви також можете записатися на прийом до місцевого терапевта

та записатися на цей час. Якщо ви не можете знайти нового лікаря, зверніться до

свого медичного страховика. Страховик допоможе вам знайти нового лікаря і може

 Мені потрібна допомога лікаря, але я не маю лікаря загальної практики

в Нідерландах. Що я повинен зробити?
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стати посередником у разі потреби.

Вам потрібна термінова допомога? Після цього ви можете звернутися до відділення

невідкладної допомоги в лікарні. Ви думаєте, що ви зламали або пошкодили щось у

своєму тілі? Також можна відвідати лікаря. Ваша лікарня загальної практики

закрита? Ваш лікар направить вас до відділення загальної практики. Ви почуєте,

чи варто зайти. Також можливо, що краще записатися на прийом до лікаря в

робочий час. Вам також можуть порадити звернутися до відділення невідкладної

допомоги лікарні.

 Мені здається, що я зламав або забій щось у своєму тілі. Де я можу

отримати допомогу?

У Нідерландах номер екстреної допомоги – 112. Ви телефонуєте за номером

швидкої допомоги 112? Після цього з вами зв’яжеться центральний

диспетчерський центр швидкої допомоги у вашому регіоні. Працівник травмпункту

запитає, що саме відбувається, і визначить, чи приїде до вас швидка допомога.

 Виникла надзвичайна ситуація. Що мені робити для негайної медичної

допомоги чи швидкої допомоги?

Питання про медичне страхування

Ви не застраховані в Нідерландах або в країні проживання, але все одно потребуєте

термінової медичної допомоги? Тоді можна звернутися до лікаря або в лікарню.

Якщо лікар вважає, що медична допомога необхідна і не може бути відкладена, ви

можете отримати допомогу в Нідерландах.

Потім лікарня запитає, чи можете ви заплатити за це самостійно. Якщо у вас немає

доходів або ресурсів для оплати витрат, лікарня допоможе вам, якщо допомога

дійсно потрібна.  

 Я припинив роботу, з якою була пов’язана моя медична страховка, але

тепер мені потрібен догляд. Що я повинен зробити?

Якщо ви припинили роботу і згодом маєте право на допомогу по безробіттю або

лікарняні, медичне страхування не може бути припинено. У цьому випадку

зверніться до свого медичного страховика.

Якщо ви припинили працювати і не маєте права на пільги, ви більше не

застраховані в Нідерландах. Потім ви можете попросити свого голландського

медичного страхування надати форму E104 «Заява про сукупність періодів

страхування, роботи чи проживання».

Потім ви надсилаєте цю форму до закладу охорони здоров’я у вашій країні

проживання, щоб можна було визначити, чи ви там застраховані. 

 Я залишив роботу, з якою була пов’язана моя медична страховка. Я все

ще застрахований?

Для вашого медичного страхування не має значення, працюєте ви в Нідерландах

коротший чи довший період часу. Поки ви працюєте в Нідерландах, ви повинні

мати голландську медичну страховку. Це стосується роботи в якості найманого

працівника або самозайнятої особи, але не якщо ви відряджені та маєте іноземного

роботодавця. Ви перестаєте працювати? Тоді ваше медичне страхування також

припиниться, якщо воно пов’язане з вашим роботодавцем. Якщо ви все ще

перебуваєте в Нідерландах, ви все одно повинні бути застраховані від медичних

витрат. Для цього можна оформити приватну страховку.

 Я не знаю, як довго я буду тут працювати. Це важливо для моєї

реєстрації?

Медичне страхування покриває багато медичних витрат. Але ви оформляєте

додаткову страховку, наприклад, на витрати на стоматологію та фізіотерапію. Це

можна зробити в медичній страховій компанії, у якій ви оформили медичне

страхування. Частину витрат на цю додаткову страховку часто доводиться

оплачувати самостійно. Чим більше ви отримуєте відшкодування через страховку,

 Чи застрахований я на всі медичні витрати?
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тим більше вам доведеться заплатити за додаткове страхування (вищий місячний

внесок).

З медичним страхуванням ви застраховані майже від усіх медичних витрат. Чи

треба йти до лікаря? Або (з каретою швидкої допомоги) в лікарню для надання

невідкладної допомоги? Вам потрібні ліки чи догляд за вагітністю? Ви застраховані

від цього за допомогою медичного страхування.

Іноді доводиться платити особистий внесок, наприклад за ліки. Це відрізняється в

залежності від страховки. Детальніше про це можна прочитати у своєму

страховому полісі.

 Що я застрахований медичним страхуванням?

Медичне страхування є однаковим для всіх, хто живе або працює в Нідерландах.

Іноді ваш роботодавець або агентство з працевлаштування організовує медичне

страхування. Тоді вам не доведеться нічого робити самостійно. Ваш роботодавець

надає Вам документи на медичне страхування: поліс та медичну картку.

Ви самі оформляєте медичне страхування? Тоді запитайте, чи хтось може вам

допомогти, оскільки ця інформація часто написана лише голландською мовою. Для

отримання додаткової інформації також відвідайте веб-сайт Лінії медичного

страхування.

 Як організовано медичне страхування в Нідерландах для тимчасових

працівників?

Так, у деяких випадках можна. Потім ви приїдете до Нідерландів як гість.

Подумайте про сімейний візит чи свято. Тоді ви можете оформити «приватне»

страхування, тобто страхування, яке ви оформляєте приватно як особа, а не як

працівник компанії. «Страхування відвідувачів Шенгенської зони» доступне

спеціально для людей, які приїжджають тимчасово відвідати Нідерланди. При

цьому ви приватно застраховані максимум на шість місяців. Вам треба йти до

лікаря чи в лікарню? Ви покриті приватною страховкою. Ця страховка

припиняється, коли ви починаєте працювати в Нідерландах. Ви перестали

працювати, але все ще живете в Нідерландах? Тоді також важливо оформити цю

приватну страховку.

 Чи можу я оформити тимчасове страхування на менший термін?

Перед тим, як ви приїхали до Нідерландів, чи запитували ви свого страховика у

вашій країні, чи залишитеся ви застрахованим у своїй країні? І як довго?

Ви можете оформити тимчасове туристичне страхування у страхової компанії в

країні, звідки ви приїдете. Ви також можете оформити тимчасове приватне

страхування в Нідерландах на медичні витрати, які ви не можете передбачити

заздалегідь.

 Як я застрахований, якщо я ще не працюю?

Ви працюєте в Нідерландах на нідерландського роботодавця? Тоді ви зобов’язані

оформити медичне страхування у голландської медичної страхової компанії.

Існують винятки, наприклад, якщо вас відряджено. Потім ви тимчасово працюєте в

Нідерландах на іноземного роботодавця. У разі відрядження ви можете бути

застраховані у своїй країні.

 Чи можна працювати в Нідерландах без медичного страхування?

Ви приїжджаєте жити та працювати в Нідерландах, і ваш роботодавець є

голландцем? Тоді ви зобов’язані мати голландську медичну страховку. Іноді

роботодавець або агентство з працевлаштування допоможуть вам у цьому. Ви самі

оформляєте медичне страхування? Зробіть це якомога швидше, а в будь-якому

випадку протягом чотирьох місяців після того, як ви почнете працювати тут. Ви

самостійно оплачуєте медичні витрати протягом періоду, коли ви не застраховані.

 Чи зобов’язаний я оформляти медичне страхування?
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У разі невідкладної медичної допомоги ви можете звернутися до лікаря загальної

практики або до лікарні в Нідерландах. Оскільки ви застраховані в країні, яка

видала виписку А1, ви повинні надати підтвердження вашого страхування.

Можливо, спочатку доведеться самостійно передплатити витрати. У цьому випадку

ви не застраховані в Нідерландах. Необхідно мати при собі європейську картку

медичного страхування.  

 Я не застрахований в Нідерландах. Чи можу я звернутися до лікаря

загальної практики або лікарні в Нідерландах у разі невідкладної

ситуації?

Питання щодо продовження виплати заробітної плати у разі
хвороби



Для цього діє ряд нормативних актів.

Договір на дзвінок з попередньою домовленістю

Як тільки ви приймаєте дзвінок за договором про чергування з попередньою

угодою, створюється трудовий договір. Узгоджений період, який ви повинні

відпрацювати, називається періодом дежурства.

    ви захворіли під час дзвінка

    Роботодавець виплачує вам щонайменше 70% вашої заробітної плати протягом

узгодженого періоду, протягом якого ви повинні працювати. Це нижча за

застосовну мінімальну заробітну плату для вашого віку? У цьому випадку ви

отримаєте мінімальну зарплату.

    ви захворіли після дежурства

    Коли ваш дзвінок закінчився, ваш тимчасовий трудовий договір також

закінчився. Тоді роботодавець більше не повинен платити вам заробітну плату. Він

повідомить UWV (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&

client=webapp&u=https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx) , що ви все ще хворі.

Потім UWV оцінить, чи маєте ви право на допомогу по хворобі.

    ви захворіли поза межами періоду дзвінка

    У вас немає трудового договору, коли ви захворіли? Так ви не отримаєте

зарплату. Чи захворієте ви протягом 4 тижнів після закінчення останнього

трудового договору? Потім передайте це до UWV (https://translate.google.com

/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.uwv.nl

/particulieren/index.aspx) . Потім UWV оцінить, чи маєте ви право на допомогу по

хворобі.

Контракт з нульовою годиною

За договором про нульовий робочий час ви зобов’язані приходити на роботу, коли

роботодавець зателефонує вам.

    ви захворіли під час дзвінка

    Тоді роботодавець виплатить вам щонайменше 70% вашої заробітної плати за

період, який ви повинні були відпрацювати. Це нижча за застосовну мінімальну

заробітну плату для вашого віку? Тоді вам будуть платити мінімальну зарплату.

    ви захворіли після дежурства

    Ваш призовний період закінчився? Тоді ви більше не будете отримувати

зарплату. Навіть якщо ви все ще хворі. Ваш контракт на нульовий робочий час

закінчився, і ви все ще хворі? Ваш роботодавець повідомить про це UWV

(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&

u=https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx) . Це організація пільг у Нідерландах.

 У мене контракт про дежурство з попередньою домовленістю або договір

про нульовий режим роботи. Чи будуть мені виплачувати заробітну

плату, якщо я хворію?
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Потім UWV оцінить, чи маєте ви право на допомогу по хворобі.

Роботодавець більше не дзвонить вам під час хвороби? А ви працюєте у

роботодавця не менше 3 місяців? Тоді ви можете мати право на постійну оплату за

середні години роботи. Попросіть свого роботодавця виплатити вам заробітну

плату за середню кількість відпрацьованих годин. Ваш роботодавець цього не

робить? Зверніться за порадою до вашої профспілки, постачальника юридичної

допомоги або юридичної стійки (https://translate.google.com/website?sl=auto&

tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.juridischloket.nl/) .

Також можливо, що ваш роботодавець каже, що у вас є договір про чергування, але

ви маєте право на контракт із фіксованою кількістю годин. Ваш роботодавець може

 дозволити вам працювати дежурним працівником максимум на один рік. Якщо ви

залишитеся працювати після цього року, ви матимете право на фіксовану кількість

годин на тиждень, місяць або рік, які ви працювали в середньому за останні 12

місяців. Ваш роботодавець повинен зробити цю пропозицію протягом одного місяця

цього року. Ви не отримали цю пропозицію? Тоді ви маєте право на продовження

виплати вашої заробітної плати за кількість годин, яку вам запропонував

роботодавець.

    ви захворіли поза межами періоду дзвінка

    Чи захворієте ви поза призовом? Заробітної плати не отримаєш.

Роботодавець більше не дзвонить вам під час хвороби? А ви працюєте у

роботодавця не менше 3 місяців? Тоді ви можете мати право на постійну оплату за

середні години роботи. Попросіть свого роботодавця виплатити вам заробітну

плату за середню кількість відпрацьованих годин. Ваш роботодавець цього не

робить? Зверніться за порадою до вашої профспілки, постачальника юридичної

допомоги або юридичної стійки (https://translate.google.com/website?sl=auto&

tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.juridischloket.nl/) .

Також можливо, що ваш роботодавець каже, що у вас є договір про чергування, але

ви маєте право на контракт із фіксованою кількістю годин. Ваш роботодавець може

 дозволити вам працювати дежурним працівником максимум на один рік. Якщо ви

залишитеся працювати після цього року, ви матимете право на фіксовану кількість

годин на тиждень, місяць або рік, які ви працювали в середньому за останні 12

місяців. Ваш роботодавець повинен зробити цю пропозицію протягом одного місяця

цього року. Ви не отримали цю пропозицію? Тоді ви маєте право на продовження

виплати вашої заробітної плати за кількість годин, яку вам запропонував

роботодавець.

Поки у вас є контракт на нульову роботу, ви не можете отримувати допомогу по

хворобі. Ви все ще хворієте, коли закінчується ваш нульовий контракт? Тоді ваш

роботодавець повідомить про це UWV (https://translate.google.com/website?sl=auto&

tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx) .

Потім UWV оцінить, чи маєте ви право на допомогу по хворобі.

Чи захворієте ви протягом 4 тижнів після закінчення останнього трудового

договору? Потім передайте це до UWV (https://translate.google.com

/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.uwv.nl

/particulieren/index.aspx) . Потім UWV оцінить, чи маєте ви право на допомогу по

хворобі.

Заява A1 вказує, що ваш роботодавець сплачує внески на соціальне страхування за

вас в іншій країні ЄС. У вас є виписка А1? Тоді ви є соціально застрахованими в

країні, яка видала виписку А1. Чи маєте ви право на продовження виплати

заробітної плати у разі хвороби чи на допомогу у разі хвороби, залежить від

законодавства країни, яка видала заяву A1.

 У мене є заява А1. Які мої права, якщо я захворів?

 Чи продовжуватимуть мені виплачувати заробітну плату, якщо я хворію

як тимчасовий працівник?
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Це залежить від положення про агентство. Застереження про роботу через

агентство — це положення в трудовому договорі агентства, яке гарантує, що ця

угода між тимчасовим працівником і агентством тимчасового працевлаштування

припиняється, коли закінчується призначення. Ви тимчасовий працівник з

пунктом про посередництво? Тоді ви можете негайно втратити тимчасову роботу,

якщо захворієте. Тоді ви маєте право на допомогу по хворобі через 1 або 2 дні

очікування. Ви тимчасовий працівник, який працює без права агентства? У разі

хвороби ви маєте право на продовження виплати заробітної плати з 2-го дня

хвороби.

У вас є тимчасовий договір і ви захворіли? Ваш роботодавець продовжуватиме

виплачувати щонайменше 70% вашої заробітної плати протягом максимум 2 років,

з яких принаймні мінімальна заробітна плата за перший рік хвороби.

Чи закінчується ваш тимчасовий контракт протягом періоду безперервної виплати

заробітної плати? Тоді ви отримаєте допомогу по хворобі від UWV або вашого

роботодавця. Це від дати закінчення дії вашого контракту до максимум 2 років

після вашого першого дня хвороби. Це залежить від періоду, протягом якого

роботодавець продовжував виплачувати заробітну плату.

 Чи я також отримаю заробітну плату за тимчасовим договором, якщо я

хворію?

Ви хворіли в Нідерландах більше року? На 2-му році хвороби роботодавець також

виплачуватиме вам щонайменше 70% заробітної плати. Ваш роботодавець більше

не повинен доповнювати цю суму до мінімальної заробітної плати для вашого віку.

Ваш (сімейний) дохід нижче соціального мінімуму? Тоді ви можете подати заявку

на отримання пільги від UWV.

Чи отримуєте ви допомогу по хворобі в Нідерландах? Тоді ви зазвичай отримуєте

70% вашої денної зарплати. Це заробітна плата, яку ви отримували в середньому за

день за рік до того, як захворіли. Ваш загальний (сімейний) дохід нижче

соціального мінімуму? Тоді ви можете мати право на надбавку до допомоги по

хворобі. Ви можете попросити пільгу від UWV.

 Я хворію в Нідерландах більше року. Скільки я буду продовжувати

отримувати зі своєї заробітної плати?

Ви захворіли під час перебування в Нідерландах? У перший рік хвороби

роботодавець виплачує щонайменше 70% заробітної плати. Це має бути принаймні

мінімальна заробітна плата для вашого віку. Ваш роботодавець може продовжувати

платити вам більше заробітної плати. Про це є домовленості у вашому

колективному трудовому договорі чи трудовому договорі.

 Чи отримаю я в повному обсязі, якщо я захворію?

Якщо ви хворієте, роботодавець продовжуватиме виплачувати вам заробітну плату

протягом максимум 2 років. Після 2 років хвороби ви можете мати право на

допомогу по інвалідності (WIA). У Нідерландах UWV оцінює, чи маєте ви на це

право. Чи вважає UWV, що ви та ваш роботодавець зробили недостатньо щодо

реінтеграції? Тоді UWV може накласти санкції. UWV може зобов’язати роботодавця

продовжити виплату заробітної плати максимум на один додатковий рік. Якщо у

вас є допомога по хворобі, UWV, наприклад, відшкодує виплачену допомогу по

хворобі від вашого роботодавця або ви отримаєте нижчу допомогу по хворобі.

 Як довго мені продовжуватимуть виплачувати заробітну плату, якщо я

хворію?

Ви хворіли більше 6 тижнів? А ваш тимчасовий контракт закінчується? Тоді ваш

роботодавець разом з вами складе акт про реінтеграцію. Він дасть вам копію цього.

Це також стосується UWV, якщо UWV виплачує вашу допомогу по хворобі. Завдяки

цьому UWV оцінює, чи ви та ваш роботодавець доклали достатніх зусиль, щоб

дозволити вам знову працювати.

 Я хворію більше шести тижнів, поки закінчується мій трудовий договір.

Що я повинен зробити?
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Чи закінчується ваш тимчасовий контракт у Нідерландах під час вашої хвороби?

Ваш роботодавець більше не виплачуватиме вам заробітну плату після закінчення

контракту. Потім він повідомить про те, що ви хворі, до UWV. У більшості випадків

UWV виплачує вам допомогу по хворобі та встановлює певні зобов’язання та

можливі перевірки. Ця організація також може допомогти вам знайти нову роботу.

 Мій трудовий контракт закінчується, поки я хворію в Нідерландах. Мені

все одно платять зарплату?

Іноді в Нідерландах бувають дні очікування, перш ніж роботодавець продовжить

виплачувати заробітну плату. Зазвичай це два дні. У цьому випадку роботодавець

не зобов’язаний виплачувати вам заробітну плату протягом перших днів хвороби.

Якщо це зазначено у вашому трудовому договорі чи колективному трудовому

договорі, це може зробити ваш роботодавець.

Дні очікування не застосовуються до кожного звіту про хворобу. Ви хворіли і чи

захворієте знову через 4 тижні? Тоді ви будете продовжувати отримувати гроші з

1-го дня хвороби.

Чи проходить менше 4 тижнів між 2 періодами хвороби? Тоді вони зараховуються

як 1 період хвороби.

 Мій роботодавець не платить мені за перші дні хвороби. Це дозволено?

Ви хворієте на роботі? У цьому випадку роботодавець продовжуватиме виплачувати

вам заробітну плату протягом максимум 2 років. Тоді ви будете отримувати

щонайменше 70% останньої заробленої зарплати. На 1-му році хвороби це мінімум

мінімальна зарплата. Це стосується, якщо у вас є постійний контракт і якщо у вас є

тимчасовий контракт.

 Я захворів. Чи продовжуватимуть мені виплачувати заробітну плату,

якщо я хворію?

Питання щодо допомоги по хворобі

Ви тимчасово перебуваєте за кордоном, але  живете в Нідерландах? Тоді ви

збережете свою допомогу по хворобі. Тоді на вас поширюється соціальне

законодавство Нідерландів. Не має значення, до якої країни ви поїдете.

Перебуваючи за кордоном, ви укладаєте угоди, наприклад, про медичні огляди та

процес реінтеграції. UWV робить це в Нідерландах. Ви їдете за кордон жити,

залишитися чи на відпочинок? Завжди повідомляйте про це UWV за 2 тижні до

від’їзду.

 Чи можу я тимчасово перебувати за кордоном з виплатою допомоги по

хворобі?

Ви повертаєтеся на батьківщину чи в іншу європейську країну, щоб жити? Тоді ви

можете взяти з собою допомогу по хворобі, якщо Нідерланди мають угоди з

країною, куди ви збираєтеся. Це стосується всіх країн ЄС. А також для деяких

країн за межами ЄС. Ви їдете за кордон жити, залишитися чи на відпочинок?

Завжди повідомляйте про це UWV за 2 тижні до від’їзду. UWV може оцінити, чи

можете ви взяти з собою свою користь. Перебуваючи за кордоном, ви укладаєте

угоди, наприклад, про медичні огляди та процес реінтеграції. І UWV може

попросити організацію з надання пільг у вашій країні проживання провести

медичний огляд. Якщо ви не підете сюди, це може мати наслідки для вас.

 Чи можу я жити за кордоном з виплатою допомоги по хворобі?

Зв'яжіться з роботодавцем щодо мого медичного страхування

Ваш роботодавець або агентство з працевлаштування часто організовують ваше

медичне страхування. Після цього роботодавець організує все за вас, а також

надасть вам картку медичного страхування. Але в такому випадку у вас немає

вибору зі страхуванням. Після цього роботодавець визначить, де ви застраховані.

 Чи повинен я сам оформляти медичне страхування чи це робить мій

роботодавець?
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Ви отримаєте інформацію про своє медичне страхування поштою. Ви також можете

перевірити свої дані та повідомити про зміни на веб-сайті свого страховика. Або

скористайтеся додатком вашої страхової компанії. Обов’язково зробіть це, якщо

роботодавець оформляє ваше медичне страхування, адже важливо знати, на що ви

застраховані, а що ні!

 Що мені робити, якщо я хочу перевірити своє медичне страхування?

Так, це можливо. Порадьтеся з цього приводу зі своїм роботодавцем. Ви

оформляєте медичне страхування через свого роботодавця? Тоді у вас часто немає

вибору в страхуванні. Попросіть когось, хто говорить голландською, допомогти вам.

 Чи може мій роботодавець також порадити мені з цього приводу?

Оформлюю медичну страховку

Це різниться в залежності від страхової компанії та типу страхування. Ви платите в

середньому 128 євро на місяць за базову страховку. Точна сума цієї суми залежить

від змісту вашого страхового пакету. За це роботодавець також може вирахувати

премію з вашої зарплати. Ми називаємо це 'Zvw premium', і це завжди зазначено у

вашому платіжному листку.

 Скільки коштує моя медична страховка?

Законодавство Нідерландів стверджує, що тимчасове повернення на батьківщину є

вільним вибором. Таким чином, ваша медична страхова компанія не відшкодовує

витрати на проїзд. Вам потрібна невідкладна допомога, яка вимагає повернення на

батьківщину? Тоді ваша особиста ситуація визначає, чи будуть відшкодовані

витрати або їх частина. Але чи захворієте ви, наприклад, у рідній країні під час

відпустки? Або якщо ви тимчасово повертаєтесь у свою країну «із збереженням

страхового зобов’язання»? У цьому випадку базова страховка (зазвичай)

відшкодовує частину понесених витрат на охорону здоров’я, які також

відшкодовуються в Нідерландах. Якщо ви бажаєте поїхати в свою країну для

лікування, необхідно заздалегідь запитати дозвіл у свого медичного страховика.

 Мені потрібно тимчасово повернутися на батьківщину, і мені доведеться

оплачувати медичні витрати. Чи отримаю я відшкодування цих витрат

через мого медичного страховика?

Вам не відшкодовують (частину) ваших витрат на медичне обслуговування?

Подумайте, наприклад, про необхідні медичні витрати на лікування у вашій країні.

Або медична страхова компанія не бажає надати вам основне медичне

страхування, і ви з цим не згодні? Потім повідомте про свою скаргу до Stichting

Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (https://translate.google.com

/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.skgz.nl/) (SKGZ).

Прочитайте (голландською чи англійською), як цей фонд може допомогти вам

вирішити цю проблему. Цей фонд пропонує інформацію, виступає посередником

або дає обов’язкові поради. Це означає, що медичний страховик і ви повинні

дотримуватися цієї поради.

 У мене проблема з моєю медичною страховою компанією. Що я повинен

зробити?

Чи не можете ви домовитися зі своєю медичною страховою компанією про

відшкодування медичних витрат? Потім повідомте про свою скаргу до Stichting

Klachten en Geschillen Zorgverzekering (https://translate.google.com

/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=https://urldefense.com

/v3/__https:/www.skgz.nl/__;!!HhhKMSGjjQV-!uFtbAPBV6cKQlH-

fJklcEix36ZaHLZaKsdrz8fEk9D4V6rE8UH9UvRu3cIElpARoLBkTOzhhcOA$) (SKGZ).

Прочитайте (голландською чи англійською), як цей фонд може допомогти вам

вирішити цю проблему. Цей фонд надає інформацію, виступає посередником між

вами та медичним страхувальником або дає обов’язкові поради. Це означає, що

страхова компанія і ви повинні дотримуватися цього.

 Моя медична страхова компанія не відшкодовує мої медичні витрати. Я

вважаю, що маю на це право. Що я повинен зробити?

 Чому деякі ліки не відшкодовує моя страхова компанія?
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Ваша базова страховка не відшкодовує всі ліки, необхідні для вашого здоров’я. У

Нідерландах закон визначає, які ліки відшкодовуються. Це Закон про медичне

страхування (Zvw). Прочитайте голландською , які ліки відшкодовуються і коли ви

повинні оплачувати (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&

client=webapp&u=https://www.medicijnkosten.nl/) їх самостійно або коли ви повинні

оплачувати їх усі самі. 

Ви оформили обов’язкове базове страхування в Нідерландах? У цьому випадку

деякі медичні витрати оплатить за вас медичний страховик. Сюди входять,

наприклад, витрати на лікування лікаря загальної практики, невідкладну допомогу

в лікарні, спеціалізовану допомогу в лікарні, ліки та психологічну допомогу. Ці

витрати часто оплачуються вашим медичним страхувальником безпосередньо

постачальнику послуг. Іноді ви сплачуєте особистий внесок за ліки, наприклад, в

аптеку або в свою медичну страховку.

 Які медичні витрати оплачує мій медичний страховик?

Якщо ви живете або працюєте в Нідерландах, ви зобов’язані оформити основну

страховку, яка має бути доступна кожному. У Нідерландах медична страхова

компанія не може відмовити вам, якщо ви хочете оформити основну страховку. Ми

називаємо це «зобов’язанням прийняття медичних страховиків». Таким чином,

страховик не може відмовити вам, що він може зробити через, наприклад, причини

вашого здоров’я, способу життя або віку.

 Чи може медична страхова компанія відмовити мені в оформленні

медичного страхування?

У Нідерландах деякі люди мають право на медичну допомогу. Це означає, що уряд

сплачує частину вашої щомісячної премії. Ви маєте право на медичну допомогу,

якщо заробляєте менше 31 138 євро брутто на рік. У вашому платіжному листку ви

можете дізнатися, скільки ви заробляєте брутто на місяць. Після оформлення

медичного страхування ця допомога на медичне обслуговування становить

максимум 107 євро на місяць. Ви повинні подати заявку на отримання допомоги на

медичне обслуговування до податкових органів Нідерландів, до яких ви можете

зателефонувати або надіслати електронний лист. Перевірте лінію медичного

страхування (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&

client=webapp&u=https://www.zorgverzekeringslijn.nl/jouw-situatie/zorgtoeslag/)

(голландська, англійська, німецька, французька, іспанська, польська), щоб

дізнатися, як подати заявку на отримання допомоги на медичне обслуговування.

Ви також можете знайти цю інформацію англійською мовою на сайті податкових

органів (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&

client=webapp&u=https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten

/belastingdienst/individuals/benefits/how_do_benefits_work

/i_want_to_apply_for_a_benefit/i_want_to_apply_for_a_benefit) . Ваш роботодавець

може допомогти вам із заявкою. Ви також можете подати заявку на отримання

допомоги на медичне обслуговування.

 Що таке допомога по догляду?

Ви повертаєтеся на батьківщину під час перебування в Нідерландах? Тоді вам

потрібна європейська картка медичного страхування. Це EHIC (Європейська карта

медичного страхування). Це вам знадобиться, якщо вам потрібно звернутися до

лікаря або лікарні за межами Нідерландів. Зазвичай ви повинні подавати заявку на

отримання перепустки окремо від свого медичного страховика. 

 Що мені робити, якщо мені потрібно звернутися до лікаря чи лікарні,

коли я повертаюся додому чи у відпустку?

Ви застраховані від нещасного випадку під час роботи. Ваш роботодавець не може

вас звільнити. Ваше медичне страхування продовжується як завжди.

 Чи застрахований я від нещасного випадку під час роботи в

Нідерландах?

Якщо ви оформили страховку, ви отримаєте страховий поліс і картку медичного

страхування від вашої медичного страховика. Тоді ви знаєте, як ви застраховані. Ти

 Які докази я отримаю після оформлення медичної страховки?
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йдеш до лікаря чи до лікарні? Потім візьміть із собою картку медичного

страхування разом із паспортом чи водійськими правами, щоб ви могли

ідентифікувати себе. Для отримання цифрової медичної картки потрібен смартфон.

Надайте страховику свій номер телефону, адресу електронної пошти та поштову

адресу або адресу проживання в Нідерландах. Переконайтеся, що страховик

інформується про будь-які зміни. Таким чином ви можете легко зв’язатися зі своєю

медичною страховою компанією. Ви також можете увійти на веб-сайти багатьох

медичних страхових компаній або переглянути свої дані чи повідомити про зміни

за допомогою програми.

 Як зі мною можна зв’язатися після оформлення медичної страховки?

Ви оформляєте медичне страхування на час роботи в Нідерландах. Ви припинили

роботу і оформили медичне страхування через свого роботодавця? Тоді це медичне

страхування також припиняється з першого дня, коли ви більше не працюєте. Тоді

важливо самостійно оформити іншу страховку, якщо ви все ще перебуваєте в

Нідерландах. Ви не можете скасувати медичне страхування протягом року, це

можливо лише в разі припинення роботи. В кінці кожного календарного року, не

пізніше 31 грудня, ви можете змінити поліси медичного страхування.

 Я в Нідерландах ненадовго. На який термін я оформлю медичну

страховку?

Медичне страхування відшкодовує багато медичних витрат, але в певних ситуаціях

вам все одно доведеться оплачувати (невелику) частину витрат самостійно. Ця

частина називається «власний ризик». Стандартна сума франшизи становить

щонайменше 385 євро на рік.

Ви застраховані лише на частину року? Тоді ця мінімальна сума нижча.

Ти ходиш до лікаря? Тоді ви ніколи не платите на власний ризик.

Ви сплачуєте франшизу, якщо вам доведеться піти в лікарню, наприклад, до

відділення невідкладної допомоги. Ваша медична страхова компанія часто

надсилає вам рахунок-фактуру за це.

Ви також можете вибрати вищу франшизу. Це йде кроками від 100 євро до

стандартних 385 євро. Тож від 485 євро до максимуму 885 євро. Ви обираєте це?

Тоді щомісячна премія, яку ви повинні платити, зазвичай дещо нижча. Чи треба

йти в лікарню? Тоді ваша медична страхова компанія зазвичай надсилає вам

рахунок-фактуру. Якщо ви обрали більшу суму як франшизу, цей лікарняний

рахунок також вищий.

 Що таке франшиза на медичне страхування?

Ви самі оформляєте страховку? Потім потрібно порівняти різні варіанти. Більшість

веб-сайтів, які допомагають порівняти поліси медичного страхування, написані

нідерландською мовою. Наприклад , подивіться тут (https://translate.google.com

/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.poliswijzer.nl

/zorgverzekering/vergelijken) , щоб легко порівняти всі поліси медичного

страхування. Більшість медичних страхових компаній також мають різні типи

полісів. Тож є багато різної інформації, яку вам потрібно пройти. Тому звертайтеся

за допомогою, якщо ви самі оформляєте страховку.

 Як я можу порівняти поліси медичного страхування?

Так, ви можете вибрати з двох варіантів:

перший — це страховий поліс, в якому лікарня надає рахунок-фактуру, і ви

можете самостійно задекларувати витрати медичній страховій компанії. Ми

називаємо це «політикою повернення коштів».

другий — це страховий поліс, за яким лікарня надсилає рахунок безпосередньо

страховику. Ми називаємо це «доброю політикою».

Крім того, існують різні поліси медичного страхування, які пропонують менший

вибір для відвідування конкретного лікаря або спеціальної лікарні. Або вам

 Чи існують різні види медичного страхування?
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доведеться платити частину самостійно.

Ви завжди повинні бути застраховані, щоб працювати в Нідерландах. Для цього

також необхідно вказати своє місце проживання або місце проживання. Тому

переконайтеся, що у вас є місце проживання або проживання, а також що ви також

зареєстровані там, якщо хочете зареєструватися на медичне страхування. Навіть

якщо це організує ваш роботодавець або агентство зайнятості.

 Чи потрібно десь бути зареєстрованим, коли оформляю медичне

страхування?

Ви ніколи раніше не жили і не працювали в Нідерландах? Тоді ви повинні

оформити медичне страхування протягом чотирьох місяців після першого

робочого дня. Зробіть це якомога швидше. Це можна зробити через свого

роботодавця або агентство з працевлаштування, або ви можете організувати це

самостійно. Страховка набуває чинності з першого робочого дня. З цього дня

ви також платите премію.

Ви раніше працювали в Нідерландах? Тоді ви повинні мати медичне

страхування з дня роботи.

 Коли я приїду до Нідерландів, як скоро я маю оформити медичну

страховку?

Будь добре застрахований під час мого перебування в
Нідерландах



Ви приїжджаєте жити та працювати в Нідерландах, і ваш роботодавець є

голландцем? Тоді ви зобов’язані мати голландську медичну страховку. Іноді

роботодавець або агентство з працевлаштування допоможуть вам у цьому. Ви самі

оформляєте медичне страхування? Зробіть це якомога швидше, а в будь-якому

випадку протягом чотирьох місяців після того, як ви почнете працювати тут. Ви

самостійно оплачуєте медичні витрати протягом періоду, коли ви не застраховані.

 Чи зобов’язаний я оформляти медичне страхування?

Медичне страхування є однаковим для всіх, хто живе або працює в Нідерландах.

Іноді ваш роботодавець або агентство з працевлаштування організовує медичне

страхування. Тоді вам не доведеться нічого робити самостійно. Ваш роботодавець

надає Вам документи на медичне страхування: поліс та медичну картку.

Ви самі оформляєте медичне страхування? Тоді запитайте, чи хтось може вам

допомогти, оскільки ця інформація часто написана лише голландською мовою. Для

отримання додаткової інформації також відвідайте веб-сайт Лінії медичного

страхування (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&

client=webapp&u=https://www.zorgverzekeringslijn.nl/jouw-situatie/zorgverzekering/) .

 Як організовано медичне страхування в Нідерландах для тимчасових

працівників?

Ви вперше приїжджаєте на роботу в Нідерланди? Потім зареєструйтеся

безпосередньо в муніципалітеті, де ваше місце проживання. Ця реєстрація

(https://workinnl-nl.translate.goog/themas/inschrijving+nl/default.aspx?_x_tr_sl=auto&

_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp) необхідна для отримання службового

номера громадянина (BSN). Цей номер потрібен, щоб жити та працювати (на

голландського роботодавця) в Нідерландах. Це також важливо для оформлення

медичної страховки.

 Я вперше в житті приїжджаю працювати до Нідерландів. Що я повинен

зробити в першу чергу?
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Ви більше не маєте роботи в Нідерландах? Тоді ваше медичне страхування

втратить чинність, якщо ви оформили його через свого роботодавця. Ви

застраховані лише в тому випадку, якщо ви також виконуєте оплачувану роботу в

Нідерландах і працюєте в компанії або через агентство з працевлаштування. Є

кілька винятків. Наприклад, якщо ви захворіли, потрапили в аварію або стали

безробітними (https://workinnl-nl.translate.goog/themas/ontslag+nl

/default.aspx?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp) . 

 Чи я все ще застрахований у Нідерландах, якщо не маю роботи?

У цьому випадку ви можете зареєструватися в одному з наступних 19

муніципалітетів (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&

client=webapp&u=https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/registratie-niet-

ingezetenen/inschrijven-in-de-rni/contact-rni-gemeente) . Прочитайте тут

(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&

u=https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/registratie-niet-ingezetenen

/inschrijven-in-de-rni/hoe-kan-ik-mij-inschrijven) голландською, які це муніципалітети.

Після цієї реєстрації муніципалітет надасть вам номер обслуговування громадян

(BSN).  

 Я буду працювати в Нідерландах менше чотирьох місяців. Що це

означає?

Для вашого медичного страхування не має значення, працюєте ви в Нідерландах

коротший чи довший період часу. Поки ви працюєте в Нідерландах, ви повинні

мати голландську медичну страховку. Це стосується роботи в якості найманого

працівника або самозайнятої особи, але не якщо ви відряджені та маєте іноземного

роботодавця. Ви перестаєте працювати? Тоді ваше медичне страхування також

припиниться, якщо воно пов’язане з вашим роботодавцем. Якщо ви все ще

перебуваєте в Нідерландах, ви все одно повинні бути застраховані від медичних

витрат. Для цього можна оформити приватну страховку. 

 Я не знаю, як довго я буду тут працювати. Це важливо для моєї

реєстрації?

У цьому випадку ви реєструєтеся в муніципалітеті за вашою домашньою адресою в

Нідерландах. Після цієї реєстрації муніципалітет надасть вам номер

обслуговування громадян (BSN).  

 Я буду працювати в Нідерландах більше чотирьох місяців. Що це

означає?

Новий. Ви більше не застраховані, якщо ваше медичне страхування було

організовано роботодавцем. Ваше медичне страхування припиняється, коли ви

перестаєте працювати. Своєчасно зверніться до свого страховика в країні

проживання, у якого ви були застраховані. Ви все ще залишаєтеся в Нідерландах?

Тоді вам ще потрібно застрахуватися від медичних витрат. Це можна зробити через

приватну страховку.

 Мій контракт на роботі закінчується, або я припиняю працювати сам. Я

все одно буду жити в Нідерландах. Чи я на той час ще застрахований у

Нідерландах?

Медичне страхування покриває багато медичних витрат. Але ви оформляєте

додаткову страховку, наприклад, на витрати на стоматологію та фізіотерапію. Це

можна зробити в медичній страховій компанії, у якій ви оформили медичне

страхування. Частину витрат на цю додаткову страховку часто доводиться

оплачувати самостійно. Чим більше ви отримуєте відшкодування через страховку,

тим більше вам доведеться заплатити за додаткове страхування (вищий місячний

внесок).

 Чи застрахований я на всі медичні витрати?

З медичним страхуванням ви застраховані майже від усіх медичних витрат. Чи

треба йти до лікаря? Або (з каретою швидкої допомоги) в лікарню для надання

невідкладної допомоги? Вам потрібні ліки чи догляд за вагітністю? Ви застраховані

від цього за допомогою медичного страхування.

 Що я застрахований медичним страхуванням?
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Іноді доводиться платити особистий внесок, наприклад за ліки. Це відрізняється в

залежності від страховки. Детальніше про це можна прочитати у своєму

страховому полісі.

Ви працюєте в Нідерландах на нідерландського роботодавця? Тоді ви зобов’язані

оформити медичне страхування у голландської медичної страхової компанії.

Існують винятки, наприклад, якщо вас відряджено. Потім ви тимчасово працюєте в

Нідерландах на іноземного роботодавця. У разі відрядження ви можете бути

застраховані у своїй країні.

 Чи можна працювати в Нідерландах без медичного страхування?

Так, у деяких випадках можна. Потім ви приїдете до Нідерландів як гість.

Подумайте про сімейний візит чи свято. Тоді ви можете оформити «приватне»

страхування, тобто страхування, яке ви оформляєте приватно як особа, а не як

працівник компанії. «Страхування відвідувачів Шенгенської зони» доступне

спеціально для людей, які приїжджають тимчасово відвідати Нідерланди. При

цьому ви приватно застраховані максимум на шість місяців. Вам треба йти до

лікаря чи в лікарню? Ви покриті приватною страховкою. Ця страховка

припиняється, коли ви починаєте працювати в Нідерландах. Ви перестали

працювати, але все ще живете в Нідерландах? Тоді також важливо оформити цю

приватну страховку.

 Чи можу я оформити тимчасове страхування на менший термін?

Перед тим, як ви приїхали до Нідерландів, чи запитували ви свого страховика у

вашій країні, чи залишитеся ви застрахованим у своїй країні? І як довго?

Ви можете оформити тимчасове туристичне страхування у страхової компанії в

країні, звідки ви приїдете. Ви також можете оформити тимчасове приватне

страхування в Нідерландах на медичні витрати, які ви не можете передбачити

заздалегідь.

 Як я застрахований, якщо я ще не працюю?
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Інфографіка Healthcare.jpg (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&

client=webapp&u=https://workinnl.mett.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv%3D1814947)

Інфографіка Healthcare.pdf (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&

client=webapp&u=https://workinnl.mett.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv%3D1815420)

Не можете знайти те, що шукаєте?

Якщо у вас виникли запитання або вам потрібні пояснення щодо всього, що стосується

голландського медичного страхування, відвідайте лінію медичного страхування

(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=https:

//urldefense.com/v3/__https:/www.zorgverzekeringslijn.nl/jouw-situatie/zorgverzekering

/__;!!HhhKMSGjjQV-!s9PEmYYbMLJ8DTR7pJyYqlAeDpTuzV5JkrWaaG4j3zQrCh-

wWtqKo1pe8uQOW2q92hCAxwjP2iU$) .

Якщо у вас виникли додаткові запитання або якщо вам потрібен контакт по телефону, ви можете

зв’язатися з FairWork Foundation (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&

hl=en-US&client=webapp&u=https://www.fairwork.nu/kent-u-uw-rechten-als-arbeidsmigrant/)

. Ця організація зосереджується на підтримці не-голландських працівників у Нідерландах.

Допомога безкоштовна, і ви можете залишатися анонімним, якщо хочете.

(020)760 08 09

06 51771249 (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&

u=https://wa.me/31651771249)
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info@fairwork.nu (mailto:info@fairwork.nu?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en-

US&_x_tr_pto=wapp)
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