Annelik Parası Servisi

Annelik parası
ve annelik parasına takviye ödemesi hakkında kısa bilgi
Federal Sigorta Dairesinden annelik parası alabilmeniz için gerekli olan şartlara
ilişkin kısa bir açıklama aşağıda yer almaktadır. Telefon ile bilgilendirmeler ve tüm
yazışmalar sadece Almanca olarak gerçekleşmektedir. Başvuru formları da sadece
Almanca olarak mevcuttur.

Federal Sigorta Dairesi hangi durumda sorumludur?
Federal Sigorta Dairesi, doğumdan önce koruma süresi başlangıcında özel bir
sağlık sigortasına sahip olmanız veya


bir yakınınız üzerinden yasal bir sağlık sigortasında



aile sigortasına sahip olmanız durumunda sorumludur.

Eğer

belirtilen

zamanda

kendiniz

yasal

bir

sağlık

sigortasına

üyeyseniz,

başvurunuzu doğrudan kendi sağlık sigortanıza yapmanız zorunludur. Bu durum,
düşük gelirli bir iş ilişkisi içerisinde olduğunuz zaman da geçerlidir (Minijob /
„Basis“)!
Federal Sigorta Dairesi ne zaman annelik parası öder?
Bu nedenle sadece (bağımlı) bir iş ilişkisi içerisinde olan ve annelik koruma süreleri
nedeniyle ücret almayan kadınlar hak sahibidir. Bu kapsamda yer alanlar:


bağımlı olarak çalışan kadınlar, özellikle bir iş ilişkisinde olmaları durumunda
(Minijob / „Basis“ dahil),



bir işletmede meslek eğitimi alan ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca stajyer
konumunda olan kadınlar,



engelliler için kurulmuş bir atölyede çalışan engelli kadınlar,



Gençlik ve Federal Gönüllü Hizmet Yasası kapsamında gönüllü çalışanlar,



dini kurumların kadın üyeleri, kadın papaz yardımcıları veya benzeri kurumların
görevlendirme sözleşmesi ile hizmet aldığı kadınlar, burada bulundukları süre
içerisinde okul dışı eğitimler aldıkları süreler de dahil olmak üzere ve ayrıca
evden çalışanlar.
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Koruma sürenizin 01.01.2018 tarihinden önce başlamış olması durumunda, esas
olarak koruma süresinin başında bir iş ilişkisinin tesis edilmiş olması zorunludur.
Kimler Federal Sigorta Dairesinden annelik parası alamaz?


Kendisi yasal bir sağlık sigortasına üye olan kadınlar ve ayrıca



ev kadınları, serbest çalışanlar, öğrenciler, üniversite öğrencileri ve
memureler. Meğer ki bunun yanı sıra bir iş ilişkisi içerisinde bulunsunlar ve
bundan dolayı koruma süresi nedeniyle ücret alamasınlar.

Annelik parasının miktarı nedir?
Federal Sigorta Dairesinin ödediği annelik parası koruma süresinin tamamı için en
fazla

210,00

Euro

ile

sınırlandırılmıştır.

Bu

tutar

tek

bir

meblağ

olarak

ödenmektedir.
Annelik parası takviye ödemesine hangi durumda hak kazanırım ve bu
tutarın miktarı nedir?
Annelik parası takviye ödemesi hakkına sahip olmanız için


annelik parası almaya hak kazanmış olmanız ve



her bir takvim günü için net iş ücretinizin 13 Euro'yu geçiyor olması gerekir.
Koruma süresinin her bir günü için takvim günü başına kişisel net iş ücretiniz
ile 13 Euro arasındaki fark ödenir.

Annelik parası takviye ödemesini kim öder?
Annelik parası takviye ödemesi esas olarak işvereniniz tarafından ödenir. Ancak
işvereninizin takviye ödemesini belirli nedenlerden dolayı ödeyememesi veya
ödemek zorunda olmaması durumunda annelik parası takviye ödemesi, annelik
parası ödemesini yapan servis tarafından yapılır.
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