Yapilan hizmet anlaşmasinin 7 gün içinde
sizin tarafinizdan, 4 hafta içinde de
hizmet veren kuruluş tarafindan
fesedilebilir olmasi gerekir.
Hizmet anlaşmasi hiçbir önşarta bağli
olamaz. Verilen tüm hizmetlerin, kalite
mormlarinda verilme garantisi anlaşma
dişinda birakilamaz.

Hizmet kontrolü
Verilen tüm hizmetlerin sizin (yada
aileden biri) tarafindan düzenli olarak
kontrol edlimesi gerekir. Ayrica verilen
hizmetlerin okunabilir ve anlaşabilir
olmasi gerekir. Verilmemiş hizmetler için
önceden imza atilmamalidir.

Đyi bir bakim hizm eti
alm ak hakkinizdir

Đyi bir bakim
hizmetini nasil
bulabilirim?

B izim de sözhakkimiz var!
H amburg
E yalet Yaş
Ya şlilar D aniş
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Yarali bilgi
Ve
açiklamalar

Eksik ve kalitesiz hĭzmet
Verilen hizmetin eksik yada kötü olmasi
halinde hiç beklenmeden yetkili bakim
kasasina şikayet edilmelidir.
Adres:
Daha iyi bilgi almak için.....
Bakim kasaniza, mahalli yaşlilar yardim
görevlisi veya bölge yaşlilar danişma
meclis temsilcisi veya yardim kuruluşlarina müracaat edilebilir.

Đyi bir bakim hizmeti almak hakkinizdir!
Saygilarimizla
Hamburg Eyalet Yaşlilar Danişma Meclisi

Landesseniorenbeirat Hamburg
Heinrich-Hertz-Straße 90
22085 Hamburg

Hamburg Eyalet Yasliar Danişma
Meclisi

Tel.: 040/42863-1934
Fax: 040/42863-4629
E-Mail: lsb@lsb-hamburg.de
Internet: www.lsb-hamburg.de

Tarafindan hazirlanmiştir

Aşağidaki sorulara cevap arayiniz
Sevgili Okurlar,
Hamburg´ta 400 den fazla bakim hizmeti
veren kuruluş vardir. Hamburg Eyalet
Yaşlilar Danişma Meclisi, sizlere özel
durumunuza en uygun ve kaliteli olan
bakim hizmetine “müşteri” olarak
ulaşabilmeniz ve herhangi bir bakim
kuruluşu için karar vermeden,
yararlanabileceğiniz açiklamalari v e yararli
bilgileri içeren bu broşürü sunmaktadir
fiat ve bakim hizmet listesini isteyiniz
Bakim kasanizin, vermiş olduğunuz
dilekçenize olumlu yanit vermesi ve evde
bakim hizmetlerinin masraflatini kabul
etmesi halinde, kasanizdan sizlere,
bölgenizdeki bakim hizmeti veren
kuruluşlarin adres ve fiat listeleri
gönderilmektedir. Eğer gönderlimemişse
hemen isteyiniz.
Kuruluşlardan fiat isteyiniz
Bakim kasanizin kabul ettiği hizmetlerin
fiatlarini mukayese .etmek için 2 veya 3
bakim hizmeti veren kuruluştan fiat teklifi
isteyiniz. Bu teklifer ücretsizdir.
Öngörüşme yapmai unutmayin
Seçtiğiniz bakim hizmeti kuruluşu ile
üctersiz bir öngörüşme yapiniz...

Anlaşma yaptiğiniz kuruluş ile bakim
kasanizin anlaşmasi var mi? Aksi halde
masraflarin % 20 sini ödeme zoru
kalabilirsiniz. Anlaşmayi imzalamadan
kasanizdan bilgi alin.

Bir aylik bir denemesüresi kullanmak
mümkün mü?

Bakim hizmet kuruluşu 24 saat hizmet
veriyor mu? Yoksa telesekreter ile mi
çalişiyor?

Ev doktorunuz ile birlikte ëalişilabiliyor mu?

Haftasonu ve tatil günlerde bakim hizmeti
veriliyor mu? Tatil günlerde zamli tarife
uygulanir. Gece tarifesi ile ilgili kesin bir
kural yoktur.

Verilen bakim hizmetlerinin hergün yazili
şekilde size verilmesi gerekiyor.

Bilmeden ya da bilerek yapilan kötü ve
yanliş hizmetler için özel sigorta yapilior
mu? Yapacağiniz anlaşmada verilen
hitmetlerin içeriği ve detayi yazili şekilde
tespit edilmeli.
Ödenebilir olmasi

Kalifiyeli ve diğer personelin hangi hizmet
ve işler için kullanildiğini sorunuz.
Bakim hizmetlileri için seminer ve kurslar
düzenleniyor mu?
Istek üzerine, kadin veya erkek bakim
hizmetlisi tarafindan hizmet verilebiliyor
mu?
Hastalik ve izin günleri haricinde ayni kişi
ve grub tarafindan hizmet verilebiliyor mu?
Anlaşmayi imzalamadan evvel hizmet
verecek personelle görüşebilir misiniz?
Hizmetliden birini kabul etmeyebilir misiniz?
Verilen bakim hizmeti, kahvalti veya diğer
ihtiyaëlarinzin giderebilmesi, sizin
istediğiniz zamana uyuyor mu?

Isteklerinizin ödenebilir olmasi, bakim
kasaniz ile yapacağiniz görüşme ile tespit
edilebilir.

Anlaşmayi imzalamadan evvel
Aşağidaki noktalara dikkat ediniz:
Anlaşmayi hemen imzalamayin, sakin bir
şekilde okumak veya bilgi almak için
anlaşmayi yaniniza aliniz. Bakim kasasi
haricinde yapilicak ödemelerin önceden
tespit edilmesi gerekir.
Bakim anlaşmasinin içinde, verilecek
hizmetler, bakim ücret ve bakim ücretini
kabullenen bakim kasasinin yazilmasi
gerekir.

