Annelik parası ve annelik parasına takviye ödemesi hakkında
kısa bilgi

Federal Sigorta Dairesi (Bundesversicherungsamt), sadece koruma süresinin
başında doğum öncesi kendiniz yasal bir sağlık sigortasına üye olmadığınız zaman
annelik parası başvurunuz için sorumludur. O an kendiniz yasal bir sağlık sigortasına üye iseniz, sağlık sigortanıza başvurmalısınız. Bu durum, düşük gelirli bir iş
ilişkisi içerisinde olduğunuz zaman da geçerlidir (Minijob / „Basis“)!
Annelik parası, anne koruma sürelerinin kullanılmasından dolayı meydana gelen iş
ücreti kaybının telafi edilmesi için öngörülmektedir. Federal Sigorta Dairesindeki
annelik parası bölümünden annelik parasını buna göre sadece
•

anne koruma sürelerinden dolayı iş ücreti almayan

•

çalışanlar alabilmektedir.

Ev hanımları, serbest çalışanlar, öğrenciler ve

memurların böylece iş ücreti

kaybına uğramadıkları için annelik parasını almaya hakları bulunmamaktadır. Bu
durum, bir yan işte çalıştıkları ve koruma sürelerinden dolayı bundan para
almadıkları zaman değişmektedir.
Federal Sigorta Dairesinden annelik parası en çok 210,00 Euro ile kısıtlıdır ve tek
bir meblağ olarak ödenmektedir.
Annelik parası almaya hakkınız var ise, net iş ücretiniz takvim günü başına 13 Euro’yu geçmesi durumunda annelik parasına takviye ödemesini de almaya hakkınız
var. Size o zaman koruma süresinin her günü için 13 Euro ve kişisel takvim günü
başı net iş ücretinizin arasındaki fark ödenecektir. Annelik parasına takviye
ödemesini esas olarak işvereniniz ödemektedir. Annelik parasına takviye ödemesi
sadece iş ilişkinizin gebelik sırasında veya doğum sonrasında anne koruma süresi
sırasında sorumlu denetim kurumunun rızası ile işvereniniz tarafından fesih edilmesi durumunda annelik parasını ödeyen merci tarafından ödenmektedir. Aynısı §
14 Abs. 3 Mutterschutzgesetz’e göre işvereniniz annelik parasını bir iflas olayından
dolayı (= iflas davasının açılması, bir iflas masasının bulunmamasından veya yurt
içinde bir işyerinin kapatılmasından dolayı iflas davasının açılmasının reddedilmesi
– eğer bir iflas davası başvurusunda bulunulmadı ise veya öngörülmüyor ise)
ödeyemediğinde geçerlidir.
Yasal bir sağlık sigortasına üye iseniz anılan şartlar altında orada annelik parasına

takviye ödemesi için başvurabilmektesiniz. Annelik parasını Federal Sigorta
Dairesinden alıyorsanız, bize başvuruyorsunuz.

Önemli bilgi:
Telefon

ile

bilgilendirmeler

ve

tüm

yazışmalar

sadece

Almanca

olarak

gerçekleşmektedir. Başvuru formları da sadece Almanca olarak mevcuttur.

Bundesversicherungsamt
- Mutterschaftsgeldstelle Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn
Tel.-Nr.: (0228) 619 - 1888

Fax-Nr.: (0228) 619 - 1877
E-Mail: mutterschaftsgeldstelle@bvamt.bund.de
De-Mail:mutterschaftsgeldstelle@bvamt.de-mail.de
Internet: www.mutterschaftsgeld.de
Montag bis Freitag von: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag auch von: 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

