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Opnameverklaring voor klassieke opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden 

Заявление за постъпване при класически прием: избор на стая и финансови условия 

БАРКОД НА БОЛНИЦАТА  

ЗА ЕЛЕКТРОННО  

АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТА 

ЛИЧНИ ДАННИ НА ПАЦИЕНТА  

ИЛИ СТИКЕР  

ОТ ЗДРАВНАТА КАСА 

 

 

1. Kamersupplementen – honorariumsupplementen – voorschotten 

1. Добавки за стая – добавки върху хонорара – предплати 

Запознах се с финансовите условия и желая да бъда приет и лекуван  

 ИЛИ срещу официално договорената тарифа (БЕЗ добавки върху хонорара). (1) 

     и избирам тарифата за:  

  Обща стая без доплащане 

  Двойна стая без доплащане 

Болницата може да ми поиска предплата от 0 евро. (5) 

 ИЛИ според различните статути на лекарите (C евентуални добавки върху хонорара) 

     и избирам тарифата за:  

  Самостоятелна стая  

      с доплащане от 37 евро на ден 

 

 

  Самостоятелна стая ( родилно отделение)  

       с доплащане от 40 евро на ден 

  Самостоятелна стая (педиатрия с/без придружаващ   

      родител) с доплащане от 0 евро на ден 

Известно ми е, че някои лекари могат да ми начислят 100% върху хонорара си. (2), (3), (4) & 5 

Болницата може да ми поиска предплата от 0 евро 

 

2. Recht op informatie 

2. Право на информация 
 

 Зная, че имам право да получа информация за финансовите последствия от своя избор и че имам право 

да бъда информиран/а от страна на лекуващия лекар за разходите, които трябва да поема сам/а за 

предвиденото медицинско лечение. Същевременно съм наясно, че някои разходи не  могат да бъдат 

предвидени предварително. 

Зная, че гореспоменатите суми могат да бъдат индексирани. В такъв случай те могат да бъдат променени 

по закон по време на престоя ми в болницата. Зная също така, че споменатите тарифи са подвластни на  

законовите разпоредби за здравната застраховка и застраховката за инвалидност, към които принадлежа. 

Ако приемът ми в болницата не се покрива от споменатата система, трябва да поема сам/а всички 

разходи за престой и лечение и те биха били значително по-високи. 
 

 Потвърждавам, че заедно със заявлението за прием получих и документ, поясняващ прилагането на 

добавките за стая и хонорар, както и списък на цените на най- често ползваните парафармацевтични 

продукти и на различните консумативи и услуги, използвани в AZ Sint-Lucas&Volkskliniek. 
 

За допълнителна информация можете да се обърнете към служба Тарифи и фактуриране с телефонен номер 

09/224 61 83, всеки работен ден между 8 и 16.45 ч. 

Съставено в Гент на  в два екземпляра  

за приема, който започва на  и важи от в ч 

За пациента или неговия представител 

 

 

име, фамилия на пациента или на неговия представител 

(с ЕГН) 

За болницата 

 

 

име, фамилия и функция 

Tази информация от личен характер Ви бе поискана от управителя на болницата с цел коректна обработка на досието Ви и фактуриране на болничния Ви 

прием. Законът от 08.12.1992 за защита на личната сфера относно обработката на лични данни Ви предоставя  достъп до данните и Ви дава правото да ги 

коригирате. 
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3.Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 

3.Преглед на постановените в закона финансови условия и на тези в болницата 

 

3.1 Потребителска такса по закон (независимо от вида на стаята ) 

 
Правоимащ с 

преференциална   

тарифа  (1) 

Титуляр   

с лице на  

издръжка 

Титуляр  

без лице на 

издръжка 

Лице, зависимо от друго осигурено 

лице и безработен без 

преференциална тарифа –

включително лице на издръжка 

Първи ден 

– ден на приема 

– фиксирана дневна такса  

   за лекарства 

– фиксирана такса за  

   технически услуги 

– фиксирана такса за  

   лабораторни изследвания 

– фиксирана такса за образна  

   диагностика 

ОБЩО първи ден 

 

5,44 

 

0,62 

 

0   

 

0  

 

1,98 

 

42,58 

 

0,62 

 

16,40 

 

7,44 

 

6,20 

 

42,58 

 

0,62 

 

16,40 

 

7,44 

 

6,20 

 

32,50 

 

0,62 

 

16,40 

 

7,44 

 

6,20 

От втория ден нататък 

– за ден престой 

– фиксирана дневна такса   

   за лекарства  

ОБЩО на ден 

 

5,44 

 

0,62 

 

15,31 

 

0,62 

 

15,31 

 

0,62 

 

 

5,44 

 

0,62 

От 91ия ден нататък 

– за ден престой 

– фиксирана дневна такса за 

   лекарства  

ОБЩО на ден 

 

5,44 

 

0,62 

 

5,44 

 

0,62 

 

15,31 

 

0,62 

 

5,44 

 

0,62 

 

 

3.2 Добавки към цената на стая на ден 
 

Обща стая Двойна стая(6) Самостоятелна стая 

Без добавка Без добавка 37 евро 

  0 евро (педиатрия)(6)/ 

40 евро (родилно отделение) 

 

3.3 Добавки върху хонорара 
 

 Обща стая Двойна стая  Самостоятелна стая 

Лекари с договор със здравната каса 0% 0% 100% 

Лекари без договор със здравната каса 0% 0% 100% 
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4.TOELICHTING BIJ DE VOETNOTEN 

4.ОБЯСНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКИТЕ ПОД ЛИНИЯ 

 

Пациентът, избрал определен вид стая, приема свързаните с това  финансови условия по отношение 

на добавките към цената на стаята и добавките върху хонорара. 

→ В случай, че пациентът е настанен в стая от по-висока категория не   по своя воля, са в сила  

     финансовите условия за типа стая, избрана от пациента 

     (например: избрал е двойна стая, а е получил самостоятелна→в сила са условията за двойна стая). 

→ В случай, че пациентът е настанен в стая от по-ниска категория, са в сила финансовите условия за типа  

     стая, в която пациентът реално пребивава 

    (например: избрал е самостоятелна стая, а е получил двойна стая→ в сила са условията за двойна стая). 

 

(1)  Официално договорена тарифа: хонорарите се прилагат както е договорено в споразумението сключено 

между лекарите и здравната каса, тоест без добавки върху хонорара. 

(2) До списъка със статутите на лекарите  (с или без договор със здравната каса) можете да получите достъп при 

обикновено запитване. 

(3)  Добавките върху хонорара ще бъдат фактурирани от болницата или от служба  Централно събиране  

на задълженията. Не плащайте директно на лекаря. Не се колебайте да се информирате за процента върху 

хонорара, който начислява съответният лекар. 

(4)  Срещу предплата трябва да Ви бъде издадена квитанция. Предплатата/тите ще бъде/ат приспадната от 

общата сума на фактурата. 

 

 Обща стая Двойна стая Самостоятелна стая 

Максимална стойност на предплатата – – – 

 

(5)  Някои защитени категории са освободени от доплащане за стая и добавки върху хонорара. По-подробна 

информация можете да намерите в приложения документ. 

 

(6)  Индивидуална стая С придружаващ родител: добавка за стая = 0 евро 

Самостоятелна стая БЕЗ придружаващ родител: добавка за стая = 0 евро 

 

 

  

 


