КАКВО Е ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЧУЖДИ ГРИЖИ/ПОМОЩ (PFLEGEGELD)?
Когато сте зависими от грижите или помощта на друго лице поради физическо или
психическо увреждане или заболяване и това състояние ще продължи най-малко 6 месеца,
може да имате право на обезщетение за чужди грижи/ помощ (Pflegegeld). Размерът на
обезщетението зависи от степента на необходимост от тези грижи.
ПРЕДПОСТАВКИ
 За да получавате средствата, следва да се нуждаете от повече от 65 часа на месец от
чужда помощ, като тя ще Ви е необходима за най-малко 6 месеца. Степента, която
определя часовете за чужда помощ се констатира от преглед при лекар. По време на
прегледа се внимава върху това колко и от каква помощ се нуждае засегнатото лице
за реализиране на ежедневните си дейности като грижи за тялото, обличане и
събличане, приготвяне на храна, миене, готвене, чистене. Прегледът се извършва на
място при нуждаещото се лице.
 Трябва обичайно да пребивавате в Австрия. Pflegegeld се изплаща на получаващите
австрийска пенсия и когато пребивават в друга държава-членка на ЕС, ЕИП или
Швейцария, но при наличието на определени предпоставки (например австрийска
здравна застраховка).
Pflegegeld може да се отпусне само за определен период, ако бъде преценено, че очаква
подобрение на състоянието в бъдеще. Ако такова не настъпи, то следва да се подаде
отново заявление.
ВАЖНО!
Обезщетението започва да се изплаща от първо число на месеца, следващ месеца, в който е
подадено заявлението.
Заявление за получаване на средствата, можете да изтеглите на следната страница:
http://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.577932&version=145649
6003
Заявление може да се подаде и без да се спазва стриктна форма.
Заявлението се подава при осигурителя, изплащащ пенсията за старост. Заявление ще бъде
прието и от друг осигурител, в съда, в общината и ще бъде насочено по компетентност.
Важно при промяна на първоначално заявените обстоятелства, веднага да сигнализирате
на Вашия осигурител.
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В случай че състоянието Ви се влоши, можете да подадете заявление за получаване на поголям размер обезщетение. Особеността е, че ако не е изминала година от получаването на
първото решение, следва да представите доказателство за настъпилото състояние.

PFLEGEGELD СЕ ОТПУСКАТ В 7 СТЕПЕНИ.
Степен

Необходимост от
чужда помощ в часове

Други предпоставки

Обезщетение в
евро

1

над 65 часа

160,10

2

над 95 часа

295,20

3

над 120 часа

459,90

4

над 160 часа

689,80

5

над 180 часа

необичайна необходимост от
грижа (außergewöhnlicher
Pflegeaufwand)

936,90

6

над 180 часа

необходимост от 24-часаова грижа

1.308,30

7

над 180 часа

не е възможно извършване на
движение

1.688,90

*Средствата се изплащат 12 пъти на година. Сумите са актуални към м. ноември 2020 г.

ВАЖНО!
В случай че лицето получава средства за чужда помощ съгласно друг австрийски
закон или съгласно нормите на друга държава, то изплащаните средства ще бъдат
приспаднати от средства, които се полагат в Австрия! Същото важи и за някои
помощи в натура.
Обезщетението се намалява със 60 евро, когато лицето получава увеличена семейна
надбавка (erhöhte Familienbeihilfe).
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Пример: За грижите за дете с увреждане, бихте получавали увеличена семейна надбавка.
Така например, ако трябва да получавате и обезщетение за чужда грижа в размер на 295
евро поради наличието и на другата надбавка, ще Ви бъдат приспаднати 60 евро и ще
получавате 235 евро.
В случай на настаняване в болница или в рехабилитационен или друг подобен център, след
втория ден се прекратява начисляването на обезщетението. Възможно е обаче да се
направи изключение. Например, когато придружителят също е настанен в съответното
болнично заведение и др.
При настаняване в дом за инвалиди или за възрастни хора (Pflegeheim), при което
разходите частично или изцяло се поемат от държавна или общинска социална програма,
80 % от месечните средства за обезщетение се превеждат на въпросния дом. 10 % от
обезщетението за степен 3, което възлиза към началото на 2020 г. на 46 евро се изплащат
на лицето като дневни средства. Останалата част от обезщетението се спира.
ОБЖАЛВАНЕ
В случай че считате, че сте ощетени по отношение на размера, който е определен за
обезщетението или при отказ да получите такова, имате право да обжалвате Bescheid-a в
рамките на 3 месеца.
ВАЖНО!
Pflegegeld са приравнени в Австрия към обезщетения при болест. В тази връзка, ако сте
здравноосигурен в България или друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария (по
силата на закон или сте регистриран в здравна каса в Австрия с формуляр S1), то
компетентна за изплащане на обезщетения от типа на Pflegegeld ще бъде съответната
държава.
В България НОИ отпуска т.нар добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО).
Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на
сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им
българска пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. Размерът на
добавката през 2020 г. е 99,56 лв.
В случай че желаете да заявите тази добавка, а се намирате в Австрия и нямате
възможност да се придвижите до България, следва да се обърнете към австрийския
осигурител (дори да не получавате австрийска пенсия). Пред него Вие следва да заявите
желание за отпускане на добавката за чужда помощ и да приложите всички медицински
документи, доказващи степента и вида на увреждането Ви. Документите ще бъдат
изпратени в НОИ-България, след което ще бъдат преведени и препратени за решение на
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ТЕЛК. Когато решението е готово, то ще Ви бъде върнато по посочения настоящ адрес в
Австрия.
В тази връзка важно условие да можете да направите това е предварително да сте посочил
като настоящ адрес, адреса си в Австрия в общината по местоживеене в България. Ако не
сте направил това, когато сте заминавал, нямате право да подадете заявлението чрез
австрийския осигурител и трябва да го направите лично в ТП на НОИ по местоживеене,
като медицинската оценка следва да бъде извършена от ТЕЛК.

Информацията по-горе не замества личната консултация и не изчерпва всички възможни
ситуации, с които се сблъскват лицата имащи право да получават обезщетението. В
тази връзка Pensionsversicherungsanstalt предлагат лични консултации.
Последна актуализация ноември 2020 г.
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