Τι γίνεται αν περάσει η προθεσμία που
αρχίζει να χρεώνεται η επιβάρυνση
Ισόβιας Κάλυψης Υγείας;
Αν πάρετε νοσοκομειακή κάλυψη αφού περάσει η προθεσμία που
αρχίζει να χρεώνεται η επιβάρυνση LHC θα πρέπει να πληρώνετε
2% επιβάρυνση LHC για κάθε χρόνο μετά την ηλικία των 30
ετών. Αν έχετε συνεχή νοσοκομειακή κάλυψη για 10 χρόνια,
η επιβάρυνση LHC καταργείται και δεν χρειάζεται πλέον να
πληρώνετε την επιβάρυνση LHC για τη νοσοκομειακή σας κάλυψη.
Όμως, αν ακυρώσετε τη νοσοκομειακή σας κάλυψη και μετά την
ξαναπάρετε μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε επιβάρυνση LHC
όταν ασφαλιστείτε ξανά.
Για να καλύψετε μικρά κενά, όπως όταν αλλάζετε από μια
ασφάλεια σε άλλη, μπορεί να είστε χωρίς νοσοκομειακή κάλυψη
για διαστήματα συνολικής διάρκειας 1094 ημερών (δηλαδή, τρία
χρόνια παρά μία ημέρα) κατά τη διάρκεια της ζωής σας, χωρίς
να πληρώνετε την επιβάρυνση LHC. Αν έχετε ένα κενό 1095
ημερών θα πληρώνετε 2% επιβάρυνση LHC. Για κάθε 365 ημέρες
χωρίς κάλυψη μετά την περίοδο αυτή, η επιβάρυνσή σας LHC θα
αυξάνεται κατά 2%. Αν ζητήσετε από την ασφάλεια υγείας σας
να διακόψει προσωρινά τη νοσοκομειακή σας κάλυψη για μια
σύντομη περίοδο, και η ασφάλεια συμφωνήσει, αυτή η περίοδος
προσωρινής διακοπής δεν θα επηρεάσει την επιβάρυνσή σας LHC
(θεωρείται ότι συνεχίζετε να έχετε κάλυψη).

GREEK

Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες ειδικές
περιστάσεις;
Αν είστε Αυστραλός πολίτης ή μόνιμος κάτοικος και βρίσκεστε
στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία που αρχίζει να χρεώνεται η
επιβάρυνση LHC (πχ. 1η Ιουλίου μετά τα 31α γενέθλιά σας), δεν
θα πληρώσετε την επιβάρυνση LHC αν αγοράσατε νοσοκομειακή
κάλυψη πριν την πρώτη επέτειο της ημέρας επιστροφής σας
στην Αυστραλία. Μπορείτε να επιστρέφετε στην Αυστραλία
για διαστήματα μέχρι 90 συνεχείς ημέρες και θα συνεχίσετε να
θεωρείστε ότι βρίσκεστε στο εξωτερικό.
Ο χρόνος διαμονής στη Νήσο Norfolk θεωρείται ως χρόνος
διαμονής στο εξωτερικό και αυτό μπορεί να έχει διαφορετικές
συνέπειες ανάλογα τις πραγματικές ημερομηνίες που ήσασταν
κάτοικος στη Νήσο Norfolk.
Αν υπηρετείτε στις Αυστραλιανές Ένοπλες Δυνάμεις (Australian
Defence Forces - ADF) οι ιατρικές σας υπηρεσίες καλύπτονται από
τις ADF, οπότε θεωρείστε ότι έχετε νοσοκομειακή κάλυψη. Αν
απολυθείτε από τις ADF μετά την 1η Ιουλίου μετά τα 31α γενέθλιά
σας, τότε θεωρείστε ότι χρησιμοποιείτε τις επιτρεπόμενες ημέρες
χωρίς νοσοκομειακή κάλυψη (δηλαδή 1094 ήμερες κατά τη
διάρκεια της ζωής σας). Οπότε, μπορείτε να πάρετε νοσοκομειακή
κάλυψη και να πληρώνετε μόνο το βασικό ποσό ασφαλίστρων. Αν
απολυθείτε από τις ADF πριν την 1η Ιουλίου μετά τα 31α γενέθλιά
σας, τότε ισχύουν οι κανονικοί όροι.
Αν έχετε Χρυσή Κάρτα του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων
(Department of Veterans’ Affairs - DVA) θεωρείστε ότι έχετε
νοσοκομειακή κάλυψη. Αν είχατε Χρυσή Κάρτα για οποιαδήποτε
περίοδο πριν την 1η Ιουλίου 1999, και επακόλουθα το DVA απέσυρε
την κάρτα σας, μπορεί να δικαιούστε την περίοδο που είχατε την
κάρτα ως περίοδο με νοσοκομειακή κάλυψη.
Αν γεννηθήκατε πριν την 1η Ιουλίου 1934, εξαιρείστε της
επιβάρυνσης LHC. Μπορείτε να πάρετε νοσοκομειακή κάλυψη
όποτε θέλετε μελλοντικά και να πληρώνετε το βασικό ποσό
ασφαλίστρων.

Πού μπορώ να αποταθώ για περισσότερες
πληροφορίες γα την Ισόβια Κάλυψη
Υγείας;
Υπάρχει ένας κρατικός δικτυακός τόπος που παρέχει πληροφορίες
για την ιδιωτική ασφάλεια υγείας και την Ισόβια Κάλυψη Υγείας. Η
διεύθυνση του δικτυακού τόπου είναι: www.PrivateHealth.gov.au.
Εναλλακτικά, μπορείτε να τηλεφωνήσετε ατελώς στη γραμμή
πληροφοριών του Υπουργείου Υγείας και Ηλικιωμένων στο
1800 020 103.

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε
Ισόβια Κάλυψη Υγείας

για την

Παραδείγματα:

» Η Άννα έγινε 31 ετών την 1η Μαρτίου 2008. Πήρε ατομική

νοσοκομειακή κάλυψη στις 21 Απριλίου 2008 (πριν την
1η Ιουλίου και μετά τα 31α γενέθλιά της). Το κόστος του
ασφαλιστηρίου της νοσοκομειακής της κάλυψης είναι $1000
το χρόνο. Αν περιμένει μέχρι τον Αύγουστο 2008 (μετά την 1η
Ιουλίου και μετά τα 31α γενέθλιά της) θα πρέπει να πληρώσει 2%
επιπλέον στο κόστος του ασφαλιστηρίου της ($1020 το χρόνο).
Αν η Άννα περιμένει μέχρι τον Οκτώβριο 2013, όταν θα γίνει
36 χρονών, για να πάρει το ίδιο ασφαλιστήριο νοσοκομειακής
κάλυψης, θα πληρώσει 12% επιβάρυνση LHC. Αυτό σημαίνει
$120 επιπλέον. Η επιβάρυνση LHC θα ισχύει για 10 χρόνια
συνεχούς νοσοκομειακής κάλυψης, οπότε μετά την περίοδο
αυτή θα πληρώνει $1200 επιπλέον.

» Ο Μάκης είναι 55 ετών. Έχει ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφάλειας
Τι είναι η Ισόβια Κάλυψη Υγείας;
Η Ισόβια Κάλυψη Υγείας (Lifetime Health Cover - LHC) σχετίζεται
με μια χρηματική επιβάρυνση LHC (LHC loading) που προστίθεται
στη νοσοκομειακή κάλυψη της ιδιωτικής ασφάλειας υγείας σας
(νοσοκομειακή κάλυψη). Σχεδιάστηκε για να παροτρύνει τους
ανθρώπους να πάρουν νοσοκομειακή κάλυψη νωρίτερα στη ζωή
τους και να συνεχίσουν αυτή την κάλυψη. Αν πάρετε νοσοκομειακή
κάλυψη νωρίτερα στη ζωή σας, και τη διατηρήσετε, θα πληρώνετε
μειωμένα ασφάλιστρα σε σύγκριση με κάποιον που ασφαλιστεί σε
μεγαλύτερη ηλικία.

υγείας για γενική κάλυψη για να τον βοηθήσει στα έξοδα
για τα γυαλιά του και την οδοντιατρική θεραπεία αλλά δεν
έχει νοσοκομειακή κάλυψη. Αν αποφασίσει τώρα να πάρει
νοσοκομειακή κάλυψη θα πρέπει να πληρώσει 50% επιβάρυνση
LHC. Αυτό σημαίνει ότι αν πάρει την ίδια νοσοκομειακή κάλυψη
όπως και η Άννα θα του κοστίσει $1500 το χρόνο αντί των $1000.
Στα 10 χρόνια που θα ισχύει η επιβάρυνση LHC θα πληρώσει
$5000 επιπλέον.

Αν δεν θέλετε να πληρώνετε επιβάρυνση LHC θα πρέπει
να αγοράσετε νοσοκομειακή κάλυψη πριν την προθεσμία
επιβάρυνσης LHC. Η προθεσμία σας είναι η 1η Ιουλίου μετά τα 31α
γενέθλιά σας, ή για νέους μετανάστες, 12 μήνες μετά την εγγραφή
τους στο Medicare.

Νέοι μετανάστες

Οι επιβαρύνσεις LHC ισχύουν μόνο για νοσοκομειακή κάλυψη. Δεν
ισχύουν για τη γενική θεραπευτική κάλυψη ιδιωτικής ασφάλειας
υγείας (γνωστή επίσης και ως βοηθητική κάλυψη ή έξτρα κάλυψη).

Ως νέος μετανάστης στην Αυστραλία δεν υποχρεούστε να
πληρώσετε την επιβάρυνση LHC αν πάρετε νοσοκομειακή κάλυψη
σε 12 μήνες αφού έχετε εγγραφεί στο Medicare. Μετά την περίοδο
αυτή πρέπει να πληρώσετε επιπλέον 2% επιβάρυνση LHC για κάθε
χρόνο που είστε άνω των 30 ετών όταν πάρετε νοσοκομειακή
κάλυψη.

Θα γίνετε 31 χρονών;
Αν πάρετε νοσοκομειακή κάλυψη πριν την 1η Ιουλίου μετά τα 31α
γενέθλιά σας, θα αποφύγετε να πληρώσετε επιβάρυνση LHC στη
νοσοκομειακή σας κάλυψη.
Αν πάρετε νοσοκομειακή κάλυψη μετά την ημερομηνία αυτή, θα
πληρώνετε 2% επιβάρυνση LHC για κάθε χρόνο που είστε άνω
των 30 ετών. Για παράδειγμα, αν πάρετε νοσοκομειακή κάλυψη
στην ηλικία των 40 ετών, θα πληρώνετε 20% επιπλέον στο κόστος
της νοσοκομειακής σας κάλυψης. Αν περιμένετε μέχρι να γίνετε
50 ετών, θα πληρώνετε 40% επιπλέον. Και ούτω καθεξής, μέχρι το
ανώτατο όριο του 70% επιπλέον.

Αν είστε νέος μετανάστης στην Αυστραλία και η ηλικία σας έχει
περάσει την προθεσμία LHC (1η Ιουλίου μετά τα 31α γενέθλιά σας),
ισχύουν ειδικοί όροι.

Ως μετανάστης είναι καλή ιδέα να πάρετε νοσοκομειακή κάλυψη
τον πρώτο χρόνο αφού έχετε εγγραφεί στο Medicare. Αν
περιμένετε και πάρετε νοσοκομειακή κάλυψη μετά την ημερομηνία
αυτή, θα πληρώσετε περισσότερα για τη νοσοκομειακή σας
κάλυψη καθώς η τιμή θα περιλαμβάνει επίσης και την επιβάρυνση
LHC. Οπότε, όσο μεγαλύτερης ηλικίας είστε, τόσο περισσότερο θα
σας κοστίζει.

Παραδείγματα:

»Η Χάνα είναι 35 χρονών και μετανάστευσε στην Αυστραλία την

1η Μαρτίου 2008. Έχει βίζα μόνιμης παραμονής οπότε δικαιούται
να εγγραφεί στο Medicare. Κάνει αίτηση για κάρτα Medicare
την 1η Απριλίου 2008. Αν πάρει νοσοκομειακή κάλυψη πριν την
1η Απριλίου 2009, δεν θα πληρώσει την επιβάρυνση LHC. Αν η
Χάνα καθυστερήσει να αγοράσει νοσοκομειακή κάλυψη μέχρι
μετά την 1η Απριλίου 2009 (ένα χρόνο αφού έκανε αίτηση για
κάρτα Medicare) θα πληρώσει επιβάρυνση LHC με βάση την
ηλικία της (2% για κάθε χρόνο που είναι άνω των 30 ετών κατά
την ημερομηνία που πάρει νοσοκομειακή κάλυψη). Η σημαντική
ημερομηνία είναι όταν η Medicare Australia κάνει δεκτή την
αίτησή της για κάρτα Medicare. Η κατηγορία της βίζας της Χάνας
δεν παίζει ρόλο.

»Ο Χαβιέρ είναι 35 χρονών και μετανάστευσε στην Αυστραλία

την 1η Μαρτίου 2008. Έχει βίζα προσωρινής διαμονής και
δεν δικαιούται Medicare. Την 1η Μαΐου 2010 η αίτησή του για
μόνιμη παραμονή γίνεται δεκτή και δικαιούται Medicare. Ο
Χαβιέρ κάνει αίτηση για κάρτα Medicare την 1η Ιουνίου 2010.
Αν πάρει νοσοκομειακή κάλυψη πριν την 1η Ιουνίου 2011, δεν
θα πληρώσει επιβάρυνση LHC. Αν ο Χαβιέρ καθυστερήσει μέχρι
μετά την 1η Ιουνίου 2011 θα πληρώσει επιβάρυνση LHC με βάση
την ηλικία του. Η σημαντική ημερομηνία είναι όταν η Medicare
Australia κάνει δεκτή την αίτησή του για κάρτα Medicare. Η
κατηγορία της βίζας του Χαβιέρ δεν παίζει ρόλο.

»Ο Λάγκο είναι 25 χρονών και μετανάστευσε στην Αυστραλία. Δεν

ισχύει επιβάρυνση LHC για ασφαλιζόμενους μέχρι την 1η Ιουλίου
μετά τα 31α γενέθλιά τους. Ο Λάγκο έχει αρκετά χρόνια μέχρι την
1η Ιουλίου μετά τα 31α γενέθλιά του για να πάρει νοσοκομειακή
κάλυψη χωρίς να πληρώνει την επιβάρυνση LHC.

