Τι είναι η οικειοθελής ασφάλιση;
→ Μία οικειοθελής ασφάλιση είναι μία επιπλέον ασφάλιση, επιπρόσθετα της υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης.
Για αυτό θα πρέπει να ήσασταν προηγουμένως ασφαλισμένος στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης στη Γερμανία ή σε άλλο κράτος μέλος
της ΕΕ και να πληροίτε όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
 Υποβάλλετε την αίτηση εντός τριών μηνών από τη λήξη της προηγούμενης ασφάλισης και
 Πληροίτε τους χρόνους προασφάλισης, εφόσον
- πριν τη λήξη της ασφάλισής σας είχατε αδιάλειπτα ασφάλιση
για 12 μήνες ή
- εντός των τελευταίων πέντε ετών είχατε ασφάλιση για 		
τουλάχιστον 24 μήνες.

Σημείωση: Συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισής σας στις χώρες

της ΕΕ. Ως αποδεικτικό των χρόνων προασφάλισης, το ταμείο ασφάλισης
ασθένειας του κράτους της ΕΕ εκδίδει το έντυπο E104/S041. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα το γερμανικό ταμείο ασφάλισης ασθένειας
να ζητήσει το έντυπο απευθείας από το αντίστοιχο ταμείο σας στην χώρα
προέλευσης.

Η Εντεταλμένη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης
για Θέματα Μετανάστευσης, Προσφύγων και
Ενσωμάτωσης Φορέας Ισότητας Εργαζομένων
της ΕΕ

Πρόσβαση στην
υποχρεωτική από
τον νόμο ασφάλιση
ασθένειας
Υγειονομική περίθαλψη για
τους πολίτες της ΕΕ συνοπτικά

Παράδειγμα: Η κυρία I έχει ιταλική υπηκοότητα. Είναι δύο χρόνια ασφα-

λισμένη στο πλαίσιο της υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης ασθένειας
στην Ιταλία. Επειδή μεταφέρει τον τόπο μόνιμης κατοικίας της στη Γερμανία,
λήγει η ασφάλισή της. Υποβάλει αίτηση υπαγωγής της σε οικειοθελή ασφάλιση σε ένα ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης στη Γερμανία δύο μήνες μετά τη
λήξη της ασφάλισής της στην Ιταλία. Ο ασφαλιστικός της φορέας στην Ιταλία
εκδίδει για αυτήν το έντυπο E104/S041. Θα ασφαλιστεί στη Γερμανία μόλις
λήξει η παλιά της ασφάλιση.

Που μπορώ να λάβω μία ασφάλιση ασθένειας;
Μπορείτε να υποβάλετε σχετική αίτηση σε ένα ταμείο υποχρεωτικής
από τον νόμο ασφάλισης ασθένειας της επιλογής σας
 για υπαγωγή στο πλαίσιο της ασφαλιστικής υποχρέωσης ή
 για μία οικειοθελή ασφάλιση.

Σημείωση: Για την ασφάλιση μέσω απασχόλησης που υπάγεται σε
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ή μέσω της λήψης επιδόματος ανεργίας
II θα χρειαστείτε μία βεβαίωση ασφαλισμένου από το ταμείο ασφάλισης
ασθένειας.
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Η πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι ένα σημαντικό θέμα.
Στη Γερμανία ισχύει γενική υποχρέωση υγειονομικής ασφάλισης. Επειδή δεν είναι πάντα εύκολο να προσανατολιστείτε,
μία σειρά φυλλαδίων έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν να
αποκτήσετε μία γενική άποψη:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/		
Αναζήτηση-κέντρων-συμβουλευτικής-υποστήριξης
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και μία λίστα των γραφείων
διαμεσολάβησης (Clearing) για θέματα ασφάλισης ασθένειας θα βρείτε στο:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
publikationen
Εδώ μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο συμβουλευτικό κέντρο μεταναστών:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/Υγεία

Τι σημαίνει η υποχρέωση ασφάλισης στο
πλαίσιο της υποχρεωτικής από τον νόμο
ασφάλισης ασθένειας;
→ Στη Γερμανία ισχύει γενική υποχρέωση υγειονομικής ασφάλισης:
Εάν ο τόπος κατοικίας σας ή το κέντρο των συμφερόντων σας
βρίσκεται στη Γερμανία, πρέπει να συνάψετε ασφάλεια ασθένειας
είτε στο πλαίσιο της υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης είτε σε
φορέα ιδιωτικής ασφάλισης.
Η πρόσβαση στην υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση ασθένειας
πραγματοποιείται είτε υποχρεωτικά στη βάση υφιστάμενης ασφαλιστικής υποχρέωσης ή στη βάση οικειοθελούς ασφάλισης.

Σημείωση: Εάν υπόκεισθε σε υποχρέωση ασφάλισης, η υποχρεωτική
από τον νόμο ασφάλιση ασθένειας τίθεται αυτόματα σε ισχύ - ανεξάρτητα
από το εάν έχετε γνώση σχετικά! Από αυτό μπορεί να προκύψουν συσσωρευμένες οφειλές από εκκρεμείς εισφορές.
Μία υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση ισχύει για παράδειγμα
εάν
 απασχολείστε σε μία θέση εργασίας για την οποία προβλέπεται
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ή παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
 σπουδάζετε ή
 λαμβάνετε επίδομα ανεργίας I ή II.

Σημείωση: Εάν έχετε μία εργασία τύπου «Minijob» (ελάχιστη απασχόληση), μπορεί να υπόκεισθε σε υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση
μέσω της αυτόματα επερχόμενης ασφάλισης («Auffangversicherung»).

Τι είναι η αυτόματα επερχόμενη ασφαλιστική υποχρέωση («Auffangversicherungspflicht»);
Για την αυτόματα επερχόμενη ασφάλιση πρέπει να υφίσταται μία
αυτόματα επερχόμενη ασφαλιστική υποχρέωση «Auffangversicherungspflicht». Για αυτό πρέπει να πληροίτε όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
 Η τελευταία σας ασφάλιση ασθενείας στη Γερμανία ή σε άλλη
χώρα της ΕΕ ήταν υποχρεωτική από τον νόμο ή δεν έχετε ποτέ
ασφαλιστεί στο παρελθόν,
 Δεν διαθέτετε καμία ασφάλιση ασθένειας και
 ως πολίτης της ΕΕ έχετε δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.
Ελεύθερη κυκλοφορία σημαίνει πως έχετε το δικαίωμα να κυκλοφορείτε ελεύθερα και να διαμένετε για τουλάχιστον τρεις μήνες παντού
στην ΕΕ . Μετά τους τρεις μήνες πρέπει να πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, πρέπει να:
 εργάζεστε ή να παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης στη Γερμανία.
 αναζητείτε εργασία.
 να έχετε στη Γερμανία μέλη της οικογένειάς σας με δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

Σημείωση: Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, στους οποίους μπορεί να θεμελιώνεται ένα δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών
απευθυνθείτε σε ένα συμβουλευτικό κέντρο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παράδειγμα: Η κυρία B έχει βουλγαρική υπηκοότητα και δεν είχε
ποτέ ασφάλιση στη Βουλγαρία. Μεταβαίνει στη Γερμανία για να αναζητήσει εργασία. Εγγράφεται στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας ως
άτομο που αναζητεί εργασία και δηλώνει τη διεύθυνση κατοικίας της.
Επιλέγει μία υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση και υποβάλλει αίτηση
εγγραφής. Μέσω της αυτόματα επερχόμενης ασφαλιστικής υποχρέωσης
(«Auffangversicherung») υπόκειται, με αναδρομική ισχύ από τη μέρα
της εγγραφής, σε υποχρεωτική ασφάλιση ασθένειας και σε καταβολή των
εισφορών.

Ποιος εξαιρείται της αυτόματα
επερχόμενης ασφάλισης;
Η αυτόματα επερχόμενη ασφάλιση δεν είναι δυνατή, εάν
 τελευταία είχατε ιδιωτική ασφάλιση ή έχετε τώρα ιδιωτική ασφάλιση ή
 εργάζεστε ως αυτοαπασχολούμενος και δεν είχατε ποτέ έως τώρα
ασφάλιση ασθένειας.

Παράδειγμα: Ο κύριος F είναι Γάλλος υπήκοος. Εγκαθίσταται στη
Γερμανία γιατί η σύζυγός του ζει εδώ. Πριν είχε ιδιωτική ασφάλιση στη
Γαλλία. Υποβάλλει αίτηση εγγραφής σε ένα ταμείο υποχρεωτικής από τον
νόμο ασφάλισης. Αυτό απορρίπτει την αίτηση, εφόσον πριν είχε ιδιωτική
ασφάλιση. Μπορεί, ωστόσο, να ζητήσει την υπαγωγή του στην οικογενειακή ασφάλιση μέσω της γυναίκας του.

