Minder betalen via de verhoogde tegemoetkoming.

Wie heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming?
Je hebt onderstaande uitkering
of statuut

à Leefloon OCMW
à Inkomensgarantie ouderen
à De toelage voor personen met
een handicap
à Een kind met een erkende
handicap van minstens 66%
à Niet begeleide minderjarige
vreemdelingen
à Weeskind

ä

Je hebt automatisch recht op de
verhoogde tegemoetkoming. Je
ziekenfonds brengt dit in orde, je
hoeft zelf niets meer te doen.

Je behoort tot onderstaande
categoriën én je hebt een laag
inkomen.

Je hebt een laag inkomen.

à Weduwe of weduwnaar
à Gepensioneerde
à Invaliditeitsuitkering
à Door RIZIV erkende handicap
à Minstens 1 jaar volledig
werkloos of arbeidsongeschikt
à Eénoudergezin

ä
Hierbij moet je bruto jaarlijks
gezinsinkomen onder een
bepaalde grens liggen. Ga naar
je ziekenfonds. Zij kunnen dit
onderzoeken o.a. op basis van je
laatste aanslagbiljet.
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Meer informatie over de verhoogde tegemoetkoming en de grensbedragen vind je op www.gentgezondestad.be/gezondheidszorg.

1. Minder betalen voor medische
kosten

2. Andere financiële voordelen

3. Voordelen in Gent

à Sommige geneesmiddelen, een
bezoek aan de dokter, tandarts,
kinesitherapeut en andere
zorgverleners worden goedkoper.
Ook bij ziekenhuisopname betaal je
minder.

à Lagere bijdrage voor de Vlaamse
zorgverzekering.

à Ontheffing bij provinciale
belastingen.
à Een korting bij het legen
van de aalput via IVAGO.

à Bij consultaties bij de huisarts heb
je recht op de regeling betalende
derde. Hierdoor moet je enkel het
remgeld betalen.

à 50% korting op
treinreizen en een
nog grotere korting op
busabonnementen.
à Recht op sociaal
telefoontarief
in bepaalde gevallen.

à Het plafondbedrag
(maximumfactuur) voor ziektekosten
ligt lager.

à Recht op een verwarmingstoelage
wanneer je woning wordt verwarmd
met huisbrandolie,
bulkpropaangas
of verwarmingspetroleum.

à Gratis huisvuilzakken of extra
ophaalkrediet via de Stad Gent.
à Gratis bestrijding van bepaald
ongedierte via de Stad Gent.
à Korting via de Uitpas:
je betaalt maar 1 euro
voor de aankoop van
een UITPAS en krijgt 80% korting
voor deelname aan een activiteit bij
een UIT-organisator.
Vanaf januari 2016 kan je met de
Uitpas ook korting krijgen in alle
Gentse sociale restaurants.

Je hebt recht op deze voordelen, dus maak er gebruik van. Heb je vragen of weet je niet hoe je
dit kan aanvragen? Ga gerust langs bij je ziekenfonds of OCMW, zij helpen je graag verder.
Een kantoor in je buurt vind je via www.gentgezondestad.be.
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WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING?

