
RİSK SİGORTASI 
	■  İş ve işe giderken yolda gerçekleşebilecek 

kazalar için sigortalar DEVK ve GUV/FAKULTA 
üzerinden.
Örneğin:  
•  Kaza sonrası hastanede yatak parası
•  Geçici iş görememe durumda destek 
•  Kaza sonrası ölüm durumunda geride kalan aile 

yakınlarına destek

	■  İşyerinde saldırıya uğradığınız durumlarda 
DEVK ve GUV/FAKULTA desteği
Örneğin: 
•  7.500 avroya kadar acı parası  
•  10.000 avro acil estetik ameliyatı için 
•  Acı parası, intihar olayına tanıklıkta yada 

tükürüklü saldırıya ugradığınızda 

	■  Sözleşmeli işçiler için hastalık parası 
•  Tam zamanlı çalışanlar için günlük brüt 5 avro
•  Yarı zamanlı çalışanlar için günlük  brüt 3 avro
•  Bu hakkı elde etmeniz için  2 yıl kesintisiz çalışmış 

olmanız gerekir
•  Sadece sözleşmeli çalışalar için geçerlidir
•  Iş kazası durumunda geçerli değildir 
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SAĞLIK 

Sağlık Seçeneklerimiz
Yıllık 600 avroya kadar

	■ Sağlıklı yaşam haftası
Bu hizmetler cüzi bir ücret karşlığındadır ve bu ücretlerin 
bir miktarını sağlık sigortanızdan geri alabilirsiniz. 
	■ Sağlıklı dört aktif gün 

Katılım koşulları yukarıdaki gibidir.
	■ Şehir Gezisi

Katılım koşulları yukarıdaki gibidir.
	■ Üç tane sağlık kursu

§ 20 SGB V göre düzenlenen sertifikalı  
kurslar ücretsizdir. 

Spor bütçesi
Yıllık 125 avroya kadar 

Üyesi olduğunuz:
	■ Fitness stüdyoları 
	■ Spor kulüpleri 
	■ Spor kurslari 
	■ Dijital spor platformu: deinfonds.machtfit.de

için ödediğiniz yıllık aidatlarda size destek veriyoruz.

Önleyici sağlık hizmeteri
	■ Sağlık Kontrollü

• 45 yaşından itibaren her 5 yılda bir,  
• 56 yaşından itibaren her 3 yılda bir 
• 850 Avro değerinde,
• yarım gün süren Check-up 
	■ Stres önleme seminerleri

Yılda bir defa bu seminerlere katılabilirsiniz:
•  Günlük hayattaki sorunlarınızla başetmeye ve kendinizi 

savunmanıza yardımcı olacak seminerler: 
·  VDES’in günlük veya yarım günlük seminerleri; 
·  VDES’in iki günlük seminerleri;

•  Dört günlük Seminer BSW& Stiftunffamilie EWH  
ve VDES ile birlikte çalışıyoruz.

Sağlık araç ve gereçleri için bütçe
Yıllık 600 avroya kadar
	■ Gözlük bütçesi

İki yılda bir 300 avroya kadar 
•  Gözlük, gözlük camı ve lens ücretleri,
•  İşyeri gözlüğü için yapılan sizin payınıza düşen  

ödemeler.
Bakim ürünleri ve ilaçları karşılamıyoruz.

	■ İşitme cihazi bütçesi
•  Her kulak icin 300 avroya kadar
•  Masker ve Noiser aletleri bu bütçeye dahildir.  

(Tinitus hastaları için)
	■  Reçeteli sağlık araç ve gereçleri için bütçe

•  Bu bütçe yıllık 600 avroya kadar reçeteli sağlık araç ve 
gereçleri için geçerlidir.

	■  İş yaşamı için gerekli olan sağlık araç ve gereçleri
Yıllık 125 avroya kadar
•  Örnegin; bandaj, ortopedik ayakabı tabanlığı, ortopedik 

minder, yürümeye yardımcı olan el arabaları. 
Bu ürünlerin eczane ve ya sağlık araç ve gereçleri satan  
mağazalardan temin edilmesi zorunludur. 
	■ Masaj hediye çeki

Yılda bir kere 125 avro değerinde masaj  
çeki hediyemizdir. 
İki ayrı seçenek halinde kullanılanılabilir.
•  2 x Masaj + 2 x Sıcak uygulama +  

kişiye özel program
• 3 x Masaj + 3 x Sıcak uygulama
Sadece IFK´ya bağlı fizyoterapistlerde geçerlidir. Internet 
sayfamızda posta kodunuz ile size en yakın fizyoterapist-
leri bulabilirsiniz.

EĞİTİM
	■ Eğitim bütçemiz yıllık 700 avroya kadardır

•  Eğitim için örneğin; dil kursları, bilgisayar 
kursları, seminer ücretleri, üniversite harçları  
ve eğitim materyallleri

•  Yalnız bir seferlik 350 avroya kadar  
Lap Top/ Bilgisayar 

•  50 Avroya kadar alınan kulaklıkda bu bütçeye 
dahildir

SOSYAL
	■  Çocuk bakım parası  

•  14 yaş altı çocuklar için
•  Yıllık 400 Avro henüz okula gitmeyen çocuklar için 
•  250 Avro okul çağındaki çocuklar için 
•  Bu bütçe çocuk ve üye başına geçerlidir

EVG´NİN SİZE SUNDUĞU 
SİGORTALAR  
	■  Boş zamanlarınızda yaşadığınız kazalar için 

üç aydan sonra verilecek sigorta. 
	■ Hukuk sigortası 

Tüm hizmetlerimizden (Boş zamanlar kaza  
sigortası ve hastalık parası hariç) üyeliğinizin ilk 
gününden itibaren yararlanabilirsiniz. 

Tüm bu hizmetlerin 
tutatı ne kadar?
Bütün bu hizmetlerden yararlanmak için EVG´ye üye 
olmanız temel koşuldur.
EVG üyelik ücreti Bürüt kazancınızın  % 1`ne denk 
gelmektedir.

Örneğin: Aylık Brüt: 2.000  avro ise 
 EVG aidatı: 20  avrodur 

Detayli tüm bilgilere internet adreslerimizden 
ulaşabilirsiniz.  
www.dein-fonds.de
www.evg-online.org

Danışmanlık:
Gülay Boran 
guelay@dein-fonds.de
0176 747 865 62

Emre Sönmez
emre@dein-fonds.de
0152 339 333 55
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