Helbredstillæg
Udvidet helbredstillæg
Personligt tillæg 2019
- Til folkepensionister i Gentofte Kommune

Kommuneservice
Telefon 39 98 00 00
pension@gentofte.dk
Telefax 39 98 35 25

Rådhuset
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Telefon 39 98 00 00
www.gentofte.dk

Mandag-Onsdag 8.0016.00
8.00-16.00
Torsdag
8.00-18.00
Fredag
8.00-14.00

HELBREDSTILLÆG TIL FOLKEPENSIONISTER

PERSONLIG TILLÆG

Helbredstillægget udgør op til 85 % af din egen andel af udgifter til medicin,
tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og
kiropraktorbehandling, hvortil der er ydet tilskud efter sundhedsloven.

Til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige, kan der efter en
individuel økonomisk vurdering, udover helbredstillæg og udvidet helbredstillæg,
eventuelt ydes et supplerende personligt tillæg.

Tilskud kan også gives til behandling udført i andre EU-lande.

Kommunen anvender vejledende rådighedsbeløb, når vi vurderer, om du er i en
økonomisk vanskelig situation. Der skal altid søges på forhånd.

UDVIDET HELBREDSTILLÆG TIL TANDPROTESER, BRILLER OG
FODBEHANDLING.
Udvidet helbredstillæg beregnes også ud fra din personlige tillægsprocent. Der
kan ydes udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, som du
ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Der skal søges forinden. Kommunen
vurderer, om udgiften eller behandlingen er nødvendig.
Er du medlem af sygeforsikringen ”danmark”, skal tilskud fra ”danmark” udbetales
før helbredstillægget/udvidet helbredstillæg kan ydes fra kommunen.

HVEM KAN FÅ HELBREDSTILLÆG/UDVIDET HELBREDSTILLÆG?
Du eller din ægtefælles/samlevendes samlede likvide formue må ikke overstige kr.
87.700
Likvid formue er indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, pantebreve,
aktier og investeringsbeviser og andre værdipapirer. Friværdi i fast ejendom er ikke
likvid formue.
Helbredstillæg ydes til enlige pensionister og ægtepar/samlevende, hvis personlige
tillægsprocent (PTP) udgør mellem 1-100% (indtægtsbestemt).
Størrelsen af helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Den
personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark. Du kan se størrelsen af
din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.
Helbredstillægsprocenten står på helbredstilskudskortet.

HVORDAN SØGES TILLÆG?
Pr. 1/12 2015 er det obligatorisk at søge om forskellige tillæg digitalt. Du skal bruge
selvbetjeningsløsningerne, når du skal søge om tilskud. Du kan bruge dem via din
computer, bærbare pc, smartphone eller tablet. Du kan tilgå
selvbetjeningsløsningerne via vores hjemmeside www.gentofte.dk eller via
www.borger.dk
Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du henvende dig i Kommuneservice og få hjælp til
at søge digitalt eller blive undtaget for digital selvbetjening.

