Yaşam Boyu Sağlık Sigortası (Lifetime
Health Cover) yükleme son tarihimi
kaçırırsam ne olur?
LHC yükleme son tarihinizden sonra hastane sigortası
yaptırırsanız, 30 yaşınızın üzerindeki her sene için %2 LHC
yüklemesi ödemeniz gerekecektir. Hastane sigortanızı 10 yıl
süreyle devam ettirirseniz, LHC yüklemesi kaldırılır ve artık
hastane sigortanıza uygulanan LHC yüklemesini ödemeniz
gerekmez. Ama hastane sigortanızı iptal eder ve yeniden
başlatırsanız, yeniden katıldığınızda LHC yüklemesini
ödemeniz gerekebilir.
Bir sigorta firmasından diğerine geçerken olduğu gibi küçük
boşlukları kapatmak için, LHC yüklemenizi etkilemeden
ömür boyu 1094 gün (üç yıldan bir gün az) sigortasız kalma
hakkınız vardır. 1095 günlük bir boşluğunuz varsa, %2
yükleme ödersiniz. Bundan sonraki her 365 gün için LHC
yüklemeniz %2 artacaktır. Sağlık sigortası kuruluşunuzdan,
hastane sigortanızı kısa bir süre askıya almasını isterseniz
ve kabul edilirse, bu süre LHC yüklemenizi etkilemeyecektir
(sigortanıza devam ediyor olduğunuz düşünülecektir).

TURKISH

Daha başka özel durumlar var mı?
Avustralya vatandaşı iseniz veya sürekli oturma izniniz varsa
ve LHC son tarihinizde (yani 31inci doğum gününüzden
sonraki 1 Temmuz tarihinde) yurt dışındaysanız,
Avustralya’ya dönüşünüzden itibaren bir yıl sonrasına kadar
hastane sigortası yaptırırsanız LHC yüklemesi ödemesi
yapmanız gerekmeyecektir. Avustralya’ya 90 güne kadar
olan sürelerle dönebilir ve yurt dışında olarak kabul
edilmeye devam edebilirsiniz.
Norfolk Adasında geçirilen zaman, yurt dışında geçirilen
süre olarak değerlendirilir ve Norfolk Adasında oturduğunuz
tarihlere bağlı olarak etkileri farklı olabilir.
Avustralya Savunma Kuvvetlerinin (ADF) bir üyesi iseniz,
tıbbi hizmetleriniz ADF tarafından karşılanır, bu nedenle
hastane sigortanızın var olduğu kabul edilir. 31inci doğum
gününüzden sonraki 1 Temmuz tarihinden sonra ADF’den
terhis olursanız, hastane sigortanız olmadan geçirmenize
izin verilen günlerinizi (yani, yaşam boyu izin verilen 1094
günü) kullanıyor olarak değerlendirilirsiniz. Böylece hastane
sigortası yaptırıp sadece temel primi ödeyebilirsiniz.
ADF’den 31inci doğum gününüzden sonraki 1 Temmuz
tarihinden önce terhis olursanız, normal kurallar uygulanır.
Department of Veterans’ Affairs (DVA) Gold Card (Muharip
Gaziler Bakanlığı Altın Kartı) taşıyorsanız sağlık sigortanız
var sayılır. Altın kartı, 1 Temmuz 1999 tarihinden bu yana
herhangi bir zaman taşımışsanız ve daha sonra DVA
tarafından geri alınmışsa, kartı taşıdığınız süreyi hastane
sigortanızın olduğu süre olarak gösterebilirsiniz.
1 Temmuz 1934 tarihinde veya öncesinde doğmuşsanız,
LHC yüklemesinden muaf tutulursunuz. Gelecekte
istediğiniz herhangi bir zamanda hastane sigortası
yaptırabilir ve sadece temel primi ödeyebilirsiniz.

Lifetime Health Cover (Yaşam Boyu Sağlık
Sigortası) hakkında nereden ayrıntılı bilgi
edinebilirim?
Hükümetin, özel sağlık sigortası ve Lifetime Health Cover
hakkında bilgi sağlayan bir web sitesi bulunmaktadır. Bu
web sitesinin adresi: www.PrivateHealth.gov.au. Ya da,
Sağlık ve Yaşlılık Bakanlığı’nı (Department of Health and
Ageing) ücretsiz telefon numarasından arayabilirsiniz
1800 020 103.

Lifetime Health Cover
Bilmeniz gereken şeyler

hakkında

Örnekler:

» Naomi 1 Mart 2008’de 31 yaşına giriyor. 21 Nisan 2008

tarihinde (31inci doğum gününden sonraki 1 Temmuz
tarihinden önce) tek kişilik bir hastane sigorta poliçesi
yaptırıyor. Seçtiği hastane sigorta poliçesi yılda $1,000
tutuyor. Ağustos 2008 tarihine kadar bekleseydi (31inci
doğum gününden sonraki 1 Temmuz tarihinden sonra)
poliçe tutarının %2 fazlasını ödeyecekti (yılda $1,020).
Naomi Ekim 2013’e kadar bekleseydi, 36 yaşında olacaktı,
aynı hastane sigortası poliçesini almak için %12 LHC
yüklemesi yapmak durumunda kalacaktı. Bu da fazladan
$120 demektir. LHC yüklemesi 10 yıl süreyle, devam eden
hastane sigortasına uygulanacaktır, bu süre boyunca
toplam olarak fazladan $1,200 ödeyecektir.

» Matt 55 yaşında. Gözlüklerini ve dişçi masraflarını
Lifetime Health Cover Nedir?
Lifetime Health Cover, özel sağlık sigortasının hastane
sigortasına (hastane sigortası), parasal bir yükleme (LHC
yüklemesi) yapılmasını içerir. Kişileri, hastane sigortasını
yaşamlarının erken döneminde yapmaya ve sürdürmeye
teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Hastane sigortanızı
yaşamınızın erken döneminde başlatacak ve sürdürecek
olursanız, ileri yaşında başlayanlara göre daha düşük prim
ödersiniz.
LHC ödemek istemiyorsanız, LHC son başvurma tarihinden
önce hastane sigortası yaptırmanız gerekmektedir.
Son tarihiniz, 31inci doğum gününüzü takip eden 1
Temmuz tarihinde; ya da yeni göçmenler için Medicare’e
kaydolmanızdan itibaren 12 ay sonra dolar.
LHC yüklemeleri sadece hastane sigortası için geçerlidir.
Özel sağlık sigortası genel tedavi sigortasına (yan sigorta
olarak da bilinir) uygulanmaz.

31 yaşına mı giriyorsunuz?
31inci doğum gününüzü takip eden 1 Temmuz tarihinden
önce hastane sigortası yaptırırsanız, hastane sigortanıza
LHC yüklemesi yapmaktan kurtulursunuz.
Hastane sigortasını bu tarihten sonra yaptırırsanız,
30 yaşınızdan sonraki her yıl için %2 LHC yüklemesi
yaptırmanız gerekecektir. Örneğin, hastanesi sigortasını 40
yaşınızda yaptırırsanız, hastane sigortanızın üzerine %20
fazladan ödeme yapmanız gerekecektir. 50 yaşınıza kadar
beklerseniz, %40 fazla ödersiniz. Bu şekilde tavan miktarı
olan %70 fazla ödemeye kadar yükselir.

karşılamak üzere genel bir sağlık sigortası var ama
hastane sigortası yok. Şimdi hastane sigortası yaptırmak
isterse %50 LHC yüklemesi yapmak durumunda
kalacaktır. Yani, Naomi’nin yaptırdığı birey hastane
sigortasının aynısını yaptırdığı halde, maliyeti yılda
$1,000’a olan sigorta yılda $1,500’a gelecektir. 10 yıl
boyunca LHC yüklemesi uygulanacak ve fazladan $5,000
ödeyecektir.

Örnekler:

» Hanh, 35 yaşında olup 1 Mart 2008 tarihinde

Avustralya’ya göç etti. Sürekli oturma vizesi olduğundan
Medicare hakkı vardı. 1 Nisan 2008 tarihinde Medicare
için başvurdu. Hastane sigortasını 1 Nisan 2009
tarihinden önce yaptırırsa, hiç LHC yüklemesi ödemesi
gerekmeyecek. Hanh hastane sigortası yaptırmakta
gecikip 1 Nisan 2009 (Medicare kartı için başvurduktan
sonra bir yıl) tarihine kadar yaptırmazsa, yaşı temel
alınarak bir LHC yüklemesi uygulanacaktır (hastane
sigortasını yaptırdığı tarihte 30 yaşının üzerinde olduğu
her yıl için %2). Buradaki önemli tarih Medicare kartı için
yapılan başvuruyu Medicare Australia’nın kabul ettiği
tarihtir. Hanh’ın vize durumu önemli değildir.

» Javier 35 yaşında olup 1 Mart 2008 tarihinde Avustralya’ya

göç etmiştir. Geçici oturma vizesi olduğundan Medicare
hakkı yoktur. 1 Mayıs 2010 tarihinde sürekli oturma izni
başvurusu kabul edilir ve Medicare hakkı doğar. 1 Haziran
2011 tarihinden önce hastane sigortası yaptırırsa, LHC
yüklemesi uygulanmaz. Javier, gecikir ve 1 Haziran 2011
tarihine kadar yaptırmazsa, yaşına bağlı olara %2 LHC
yüklemesi uygulanacaktır. Buradaki önemli tarih Medicare
kartı için yapılan başvuruyu Medicare Australia’nın kabul
ettiği tarihtir. Javier’in vize durumu önemli değildir.

» Ilango 25 yaşında olup Avustralya’ya göç etmiştir. Kişilere
Yeni göçmenler
Avustralya’ya yeni gelmiş bir göçmenseniz ve LHC son
tarihini aşmışsanız (31inci doğum gününüzü takip eden 1
Temmuz tarihi geçmişse), özel koşullar uygulanır.
Avustralya’da yeni bir göçmen olarak, Medicare’e kayıt
olmanızdan itibaren 12 ay içerisinde hastane sigortası
yaptırırsanız LHC yüklemesi ödemek durumunda değilsiniz.
Bu süre geçtikten sonra hastane sigortası yaptırırsanız 30
yaşınızın üzerinde her yıl için %2 LHC yüklemesi ödemek
zorundasınız.
Göçmen olarak hastane sigortasını Medicare’e kayıt
olduktan sonra hemen ilk yılın içinde yaptırmak iyi bir
fikirdir. Eğer hastane sigortasını bekleyip bu tarihten
sonra yaptırırsanız ödeyeceğiniz hastane sigortası ücreti
LHC yüklemesini de içereceğinden daha fazla ödersiniz.
Yaşlandıkça daha fazlaya mal olacaktır.

31inci doğum günlerini takip eden 1 Temmuz tarihine
kadar LHC yüklemesi uygulanmamaktadır. Ilango’nun
LHC ödemeden hastane sigortası yaptırabilmesi için
31inci doğum gününden sonraki 1 Temmuz tarihine
kadar daha birkaç yılı vardır.

