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ДОСТУПНІСТЬ ДОГЛЯДУ
СИСТЕМА ТРЕТЬОГО ПЛАТНИКА

Що таке система третього 
платника?

За допомогою цієї системи Ви сплачуєте 
лише внесок пацієнта у лікаря. Лікар 
отримує відшкодування безпосередньо від 
страхового медичного фонду (= це третя 
сторона, крім Вас і лікаря).

Ви даєте лікареві наклейку страхового 
медичного фонду. Лікар не видає 
Вам підтвердження оплати. Вам не 
доведеться йти до страхового фонду за 
відшкодуванням.

Лікар зобов’язаний застосувати систему 
третього платника, якщо Ви маєте на 
право на підвищену компенсацію. В інших 
випадках лікар вирішує сам, чи бажає він 
застосовувати цю систему.

Що таке ‘підвищена 
компенсація’?

Це захист для малозабезпечених людей. 
Підвищена компенсація дає вам такі 
переваги:

• Вам буде відшкодовано 90% витрат на 
лікування замість 75%.

• Ви можете використовувати соціальну 
систему максимального рахунку-
фактури.

• Ви можете надіслати запит на систему 
третього платника. Таким чином Ви 
сплачуєте лікарю лише внесок пацієнта 
- €1.

• Ви отримуєте такі додаткові переваги:
 ○ 50% знижка на громадський 

транспорт (поїзд, трамвай, автобус, 
метро)

 ○ Лікарня може не стягувати доплати 
за перебування у багатомісній 
палаті.

 ○ Деякі ліки коштують для Вас 
дешевше.

Зверніть увагу, що це працює лише 
з конвенційними медиками: вони 
використовують фіксовану ціну. Якщо Ви 
маєте право на підвищену компенсацію, 
Вам буде відшкодовано 90% від ціни.

Неконвенційні медики стягують вищу ціну. 
Тоді Ви змушені платити більший внесок 
пацієнта.

Чи маю я право на підвищену 
компенсацію?

Ви маєте право на підвищену компенсацію, 
якщо у Вас низький дохід. Наприклад:

• Річний дохід Вашої сім’ї становить 
менше  €19.106 (+ €3.537 на кожного 
додаткового члена сім’ї).

• Ви отримуєте прожитковий мінімум.
• Ви отримуєте гарантований дохід для 

людей похилого віку.
• Ви отримуєте допомогу по інвалідності.
• Ви отриуєте допомогу на дитину за 

медичними показаннями.
• Ви є неповнолітнім іноземцем без 

супроводу дорослих та зареєстровані в 
страховому медичному фонді.

• Ви сирота (дитина без батьків) і 
перебуваєте на обліку в страховому 
медичному фонді.

Підвищена компенсація поширюється на 
особу, яка відповідає цим критеріям, а 
також на її партнера та утриманців. 
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Як я можу оформити 
підвищену компенсацію?

Якщо Ви отримуєте соціальну допомогу, 
Ви автоматично маєте право на підвищену 
компенсацію.

Якщо це не так, запишіться на прийом 
у свій страховий медичний фонд, щоб 
дізнатися, чи можете Ви отримувати 
підвищену компенсацію.

Якщо у Вас є право на підвищену 
компенсацію, це буде вказано на наклейках 
від страхового медичного фонду.

Код: xx1/xxx означає, що Ви маєте право на 
підвищену компенсацію. Тоді Ви отримаєте 
більше грошей від страхового медичного  
фонду.

Що таке максимальний 
рахунок-фактура?

Соціальна система максимального рахунку-
фактури (sociale maximumfactuur MAF) 
– це система, яка гарантує, що родині не 
доведеться витрачати на медичні кошти 
більше, ніж певна максимальна сума.

Ця сума залежить від доходу Вашої родини. 
Страховий медичний фонд перераховує це 
щороку. Якщо Ви мало заробляєте, то і цей 
максимум значно нижчий. Якщо медичні 
витрати Вашої родини досягнуть цього 
максимуму протягом року, Ваш страховий 
медичний фонд повністю відшкодує всі 
витрати, які будуть додані пізніше.

Для кого це?

Для людей, які мають право на підвищену 
компенсацію.

Як як можу це оформити?

Вам для цього не потрібно нічого робити. 
Якщо Вашу заявку на збільшення 
компенсації було схвалено, Ви автоматично 
отримаєте цю допомогу. Страховий 
медичний фонд подбає про це.

Які кошти враховуються 
в максимальний рахунок-
фактуру?

Серед інших:

• Внесок пацієнта за консультації 
лікарів, стоматологів, фізіотерапевтів, 
медсестер та інших медичних 
працівників

• Внесок пацієнта за окремі ліки
• Внесок пацієнта за операції та 

обслідування
• Частина витрат на лікарняний

Запишіться на прийом у страховий 
медичний фонд, щоб це обговорити.
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Я записуюсь на прийом у страховий медичний фонд. 

Вони перевіряють, чи маю я право на певні матеріальні пільги:

• Підвищену компенсацію - Verhoogde tegemoetkoming
• Соціальну систему третього платника
• Сиситему максимального рахунку-фактури - Sociale maximumfactuur 

(MAF)
• Додаткові пільги, наприклад, знижку на громадський транспорт

ДОСТУПНІСТЬ ДОГЛЯДУ
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Так? Тоді я отримую наклейки з кодом xx1/xxx.

Я йду до лікаря. Я даю наклейки.

• Я оплачую менше.
• Я сплачую лише внесок пацієнта.

Решту грошей сімейний лікар отримує з лікарняної каси Hulpkas чи від 
страхового медичного фонду.


