Што ако го пропуштам крајниот рок
за моето Доживотно здравствено
осигурување?
Ако земете болничко осигурување откако истекол крајниот
рок за плаќање, ќе треба да доплаќате 2% LHC loading за
секоја година што ја имате над 30 години. Ако редовно
плаќате болничко осигурување во текот на 10 години, ќе ви
биде укината доплатата LHC loading и веќе нема да треба да
доплаќате LHC loading над вашето болничко осигурување.
Меѓутоа, ако одберете да го откажете вашето болничко
осигурување, а потоа подоцна пак да продолжите да го плаќате,
можеби ќе треба пак да доплатите LHC loading кога повторно ќе
се осигурате.
За да се покријат малите паузи што настануваат, на пример,
кога се префрлувате од една во друга осигурителна компанија,
можете да бидете без болничко осигурување во текот на
периоди кои вкупно изнесуваат 1094 дена (односно, еден
ден помалку од три години) во текот на целиот ваш живот,
без да влијае тоа на вашата доплата LHC loading. Ако имате
пауза од 1095 дена ќе доплатите 2%. За секои 365 дена во
кои не сте биле осигурани после тоа, вашата доплата LHC
loading ќе се зголемува за 2%. Ако побарате од вашата
осигурителна компанија привремено да го прекине вашето
болничко осигурување во текот на кус временски период, и ако
компанијата се согласи со тоа, тој период на привремен прекин
нема да влијае на вашата доплата LHC loading (се смета дека
редовно плаќате осигурување).
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Дали има некои други специјални
околности?
Ако сте државјанин или постојан жител на Австралија кој се
наоѓа во странство кога му истекува крајниот рок за LHC (1 јули
после вашиот 31. роденден), нема да доплатите LHC loading
ако земете болничко осигурување пред да се наврши една
година откако сте се вратиле во Австралија. Имате право да се
враќате во Австралија за временски периоди до најмногу 90
последователни дена, а сепак притоа да се смета дека сте во
странство.
Времето минато на островот Норфолк се смета како време
минато во странство, а тоа може да има различни дејства во
зависност од точните датуми кога сте биле жител на островот
Норфолк.
Ако сте припадник на Австралиските одбранбени сили
(Australian Defence Forces - ADF), вашите лекарски услуги ви
ги пружа ADF, па според тоа се смета дека имате болничко
осигурување. Ако сте отпуштени од ADF после 1 јули после
вашиот 31. роденден, тогаш се смета дека ги користите вашите
дозволени денови без болничко осигурување (односно
дозволените 1094 дена во текот на целиот ваш живот). Па така
може да земете болничко осигурување а сепак да го плаќате
основниот износ на осигурителната премија. Ако сте отпуштени
од ADF пред 1 јули после вашиот 31. роденден, во тој случај за
вас важат вообичаените правила.
Ако имате Златна картичка (Gold Card) од Одделот за
ветерански работи (Department of Veterans’ Affairs - DVA) се
смета дека имате болничко осигурување. Ако сте имале Златна
картичка во било кое време од 1 јули 1999 г., а потоа DVA ви
ја одзел картичката, периодот во кој сте ја имале картичката
може да го прикажувате како период во кој сте имале болничко
осигурување.
Ако сте родени на или пред 1 јули 1934 г., исклучени сте од
доплатата LHC loading. Може да земете болничко осигурување
во било кое време во иднина и да го плаќате основниот износ
на осигурителната премија.

Каде може да дознаам повеќе
за Доживотното здравствено
осигурување?
Има едно државно место на интернет што дава информации
за приватното здравствено осигурување и за Доживотното
здравствено осигурување. Адресата на тоа место на интернет
e: www.PrivateHealth.gov.au. Или пак може да се јавите на
бесплатната телефонска линија на Одделот за здравство и
постари луѓе (Department of Health and Ageing) на 1800 020 103.

Што треба да знаете
за Доживотното здравствено
осигурување

Примери:

» Наоми навршува 31 година на 1 март 2008 г. Таа зема

осигурителна полиса за болничко лекување за самци на 21
април 2008 г. (пред 1 јули после нејзиниот 31. роденден).
Цената на осигурителната полиса за болничко лекување
што таа ја одбра е $1.000 годишно. Да чекаше до август
2008 г. (после 1. јули после нејзиниот 31. роденден), ќе
требаше да плати дополнителни 2% над цената на нејзината
осигурителна полиса ($1.020 годишно). Да чекаше Наоми
до октомври 2013 г., кога треба да наврши 36. години, за да
ја земе истата осигурителна полиса за болничко лекување,
ќе требаше да доплати 12% LHC loading. Тоа би биле
дополнителни $120. Доплатата LHC loading важи за 10 години
продолжително болничко осигурување, така што во текот на
тој период таа би платила дополнителни $1.200.

» Мат има 55 години. Тој има приватно здравствено
Што е тоа Доживотно здравствено
осигурување?
Доживотното здравствено осигурување (Lifetime Health
Cover - LHC) подразбира финансиска доплата (LHC loading)
кон вашето приватно здравствено осигурување за болничко
лекување (болничко осигурување). Неговата намена е да ги
поттикне луѓето порано во својот живот да се осигураат за
болничко лекување и постојано да го плаќаат тоа осигурување.
Ако се осигурате за болничко лекување порано во животот и
продолжите да го плаќате осигурувањето, ќе плаќате пониски
осигурителни премии во споредба со некој што првпат се
осигурал кога бил постар.
Ако не сакате да доплаќате LHC loading, треба да купите
болничко осигурување пред да ви истече рокот за LHC loading.
Вашиот рок е до 1 јули после вашиот 31. роденден; или, за
новите доселеници, 12 месеци откако ќе се пријавите за
Medicare.
Доплатите LHC loading важат само за болничко осигурување.
Тие не важат за приватното осигурување за обично лекување
(што е познато уште и како споредно - ancillary, или
дополнително осигурување - extras).

Дали наскоро навршувате 31 година?
Ако земете болничко осигурување пред 1 јули после вашиот
31. роденден, ќе го избегнете доплатувањето LHC loading кон
вашето болничко осигурување.
Ако земете болничко осигурување после тој датум, за LHC
loading ќе доплатите износ од 2% за секоја година што ја
имате над 30. На пример, ако земете болничко осигурување
на возраст од 40 години, ќе плаќате дополнителни 20% од
цената на вашето болничко осигурување. Ако чекате додека да
навршите 50 години, ќе плаќате 40% повеќе. И така натаму, до
највисокиот износ од 70% повеќе.

осигурување за општо лекување за да му помогне да плати
за очилата и лекувањето на забите, но нема болничко
осигурување. Ако тој сега реши да земе болничко
осигурување, ќе треба да доплати 50% LHC loading. Тоа значи
дека ако го земе истото болничко осигурување за самци како
Наоми, тоа него ќе го чини $1.500 годишно наместо $1.000. Во
текот на 10 години за кои важи доплатата LHC loading, тој ќе
плати дополнителни $5.000.

Примери:

» Хан има 35 години и се доселува во Австралија на 1 март

2008 г. Таа има виза за постојан престој, што значи дека ги
исполнува условите да биде осигурана преку Medicare. Таа
поднесува барање за картичка Medicare на 1 април 2008 г.
Ако земе болничко осигурување пред 1 април 2009 г., нема
да доплати LHC loading. Ако Хан го одложи купувањето на
болничко осигурување до после 1 април 2009 г. (една година
откако поднела барање за нејзината картичка Medicare)
ќе треба да доплати LHC loading врз основа на нејзината
возраст (2% за секоја година над возраста од 30 години што
ја имала кога земала болничко осигурување). Важи оној
датум на кој Medicare Australia го прифатил нејзиното барање
за картичка Medicare. Не е важно каква виза имала Хан.

» Хавиер има 35 години и се доселува во Австралија на 1 март
2008 г. Тој има виза за привремен престој и не ги исполнува
условите да биде осигуран преку Medicare. На 1 мај 2010 г.
му е прифатено барањето за постојано жителство и тој ги
исполнува условите да се осигура преку Medicare. Хавиер
поднесува барање за картичка Medicare на 1 јуни 2010 г.
Ако земе болничко осигурување пред 1 јуни 2011 г., нема да
треба да доплати LHC loading. Ако Хавиер го одложи тоа до
после 1 јуни 2011 г., ќе треба да доплати LHC loading износ
пресметан врз основа на неговата возраст. Важи оној датум
на кој Medicare Australia го прифатил неговото барање за
картичка Medicare. Не е важно каква виза имал Хавиер.

» Иланго има 25 години и се доселува во Австралија. Доплатите
Нови доселеници
Ако сте нов доселеник во Австралија и сте постари од крајниот
рок за LHC (1 јули после вашиот 31. роденден), за вас важат
специјални услови.
Како нов доселеник во Австралија, не треба да доплаќате
LHC loading ако земете болничко осигурување во рок од 12
месеци откако сте се пријавиле во Medicare. Откако ќе измине
тоа време, за LHC ќе треба да доплаќате 2% повеќе за секоја
година над 30 години што ја имате кога ќе земете болничко
осигурување.
Како доселеник, за вас е добра идеја да размислите да земете
болничко осигурување во текот на првата година откако сте
се пријавиле во Medicare. Ако чекате и ако земете болничко
осигурување после тој датум, ќе плаќате повеќе за вашето
болничко осигурување бидејќи во износот исто така ќе биде
вклучена и доплата LHC loading. Значи, колку што сте постари,
толку поскапо ќе ве чини.

LHC loading не важат за никого пред 1 јули после нивниот
31. роденден. Иланго има неколку години до 1 јули после
неговиот 31. роденден за да земе болничко осигурување без
да треба да доплаќа LHC loading.

