Mit jelent az önkéntes biztosítás?
→ Önkéntes biztosításnak nevezzük az állami egészségbiztosítás keretén belüli, folytatólagos biztosítást.
Ehhez Németországban vagy egy másik uniós tagállamban
már korábban is államilag biztosítottnak kellett lennie, valamint az összes alábbi kritériumnak teljesülnie kell:
 a felvételi kérést a régi biztosítás megszűnését követő
három hónap során adja le, és
 teljesíti az előző biztosítási időszakra vonatkozó követelményt, miszerint
– az előző egészségbiztosítás megszűnése előtti 		
12 hónapban megszakítás nélkül biztosítva volt, vagy
– az elmúlt 5 éven belül legalább 24 hónapon keresztül
biztosítva volt.

Megjegyzés: A más uniós tagállamban meglévő biztosítási
idő is érvényes. Ennek igazolására uniós egészségbiztosítási
pénztára kiállítja az E104/S041 formanyomtatványt. Alternatív
megoldásként a formanyomtatványt egy német egészségbiztosítási pénztár és kikérheti attól az egészségügyi pénztártól,
amelyhez Ön a származási országában tartozott.

A migrációval, a menekültekkel és az
integrációval foglalkozó kormánymegbízott
Az uniós munkavállalók esélyegyenlőségi szerve

Az állami
egészségbiztosításhoz
való hozzáférés
Az uniós állampolgárok egészségügyi
ellátásának átfogó ismertetése

Például: O. olasz állampolgársággal rendelkezik. Olaszországban
két éve állami egészségbiztosítással rendelkezik. Mivel hamarosan
Németországba költözik, megszűnik a biztosítása. Az olaszországi
biztosításának megszűnése után két hónappal önkéntes biztosítást
kérvényez egy németországi állami egészségbiztosítási pénztárnál.
Olaszországi egészségbiztosítója kiállítja az E104/S041 formanyomtatványt. A régi biztosításának megszűnése után a folytatólagos biztosítás lép érvénybe Németországban.

Hogyan kerülhetek be az egészségügyi
rendszerbe?
Az Ön által választott állami egészségbiztosítási pénztárnál
a következőkre nyújthat be kérvényt:
 a biztosítási kötelezettség keretén belüli felvételre vagy
 önkéntes biztosításra.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy egy társadalombiztosítási kötelezettséggel járó foglalkozás vagy a II. típusú munkanélküli ellátás
(Arbeitslosengeld II) révén egészségbiztosítást köthessen, tagsági
igazolásra van szüksége az egészségbiztosítási pénztártól.
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Az egészségügyi rendszerhez való hozzáférés fontos
téma. Németországban alapvetően egészségbiztosítási kötelezettség van érvényben. Mivel nem mindig
könnyű eligazodni, az alábbi hivatkozás alatt található szórólapok a segítségére lehetnek:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/		
tanácsadó-központok-keresése
Az egészségügyi ellátásokról további információkat,
valamint az egészségbiztosításokkal foglalkozó elszámolóházak listáját az alábbi weboldalon találja:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
publikationen
Itt találja a közelében lévő migrációs tanácsadó 		
központokat:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
egészségügyi- ellátás

Mit jelent a biztosítási kötelezettség
az állami egészségbiztosítási rendszert tekintve?
→ Németországban egészségbiztosítási kötelezettség van
érvényben: Ha lakhelye vagy élete központi része Németországban van, kötelezően rendelkeznie kell állami
vagy magán egészségbiztosítással.
Az állami egészségbiztosításhoz meglévő biztosítási kötelezettség vagy önkéntes biztosítás révén nyerhet hozzáférést.

Megjegyzés: Ha Önre is vonatkozik a biztosítási kötelezettség,
az állami egészségbiztosítás automatikusan érvénybe lép – akár
az Ön tudta nélkül is! Ezáltal bizonyos körülmények között járuléktartozások jöhetnek létre.

Mit jelent a „gyűjtő biztosítás”
(„Auffangversicherung”)?
A „gyűjtő biztosításhoz” a „gyűjtő” biztosítási kötelezettségnek (Auffangversicherungspflicht) kell érvényben lennie.
Ehhez az összes alábbi kritériumnak meg kell felelnie:
 Németországban vagy egy másik uniós tagállamban
utoljára állami egészségbiztosítással rendelkezett, vagy
még soha nem volt egészségbiztosítása;
 jelenleg nem rendelkezik más egészségbiztosítással, és
 uniós állampolgárként szabad mozgásra jogosult.
A szabad mozgás azt jelenti, hogy az Európai Unió egész
területén szabadon mozoghat és legalább három hónapig
az Unió bármely pontján tartózkodhat. Három hónap elteltével további követelményeknek kell teljesülniük. Ilyenek
például a következők:
 Németországban dolgozik vagy tanulószerződéses szakmai gyakorlaton vesz részt.
 Állást keres.
 Szabad mozgásra jogosult családtagjai élnek Németországban.

Megjegyzés: A szabad mozgáshoz való jognak más okai is
lehetnek. Kétség esetén keressen fel egy tanácsadó központot,
ahol megfelelően tájékoztatják.

Például: B. bolgár állampolgársággal rendelkezik, ám Bulgáriában még sosem rendelkezett biztosítással. Németországba
költözik, és munkát keres. Munkanélküliként regisztrál a munkaügyi ügynökségnél (Arbeitsagentur), és bejelenti a lakcímét.
Kiválaszt egy állami egészségbiztosítási pénztárat, és kérvényezi
a felvételét. A „gyűjtő biztosítási kötelezettség” révén B. már a
bejelentkezés napjától fogva államilag biztosítottnak számít, és
járulékfizetési kötelezettsége keletkezik.

Az állami biztosítási kötelezettség akkor vonatkozik
Önre, ha:
 társadalombiztosítási kötelezettséggel járó munkát
végez vagy tanulószerződéses gyakorlati képzésen vesz
részt;
 felsőoktatásban tanul, vagy
 I. vagy II. típusú munkanélküli ellátásban (Arbeitslosengeld I vagy II) részesül.

Kire nem vonatkozik a „gyűjtő biztosítás”
(„Auffangversicherung”)?

Megjegyzés: Ha minimunkát (Minijob – csekély mértékű foglalkoztatás) végez, megtörténhet, hogy az ún. „gyűjtő biztosítás”
(„Auffangversicherung”) révén kötelezhető arra, hogy állami
egészségbiztosítással rendelkezzen.

Például: F. francia állampolgársággal rendelkezik. Németor-

A „gyűjtő biztosításra” nincs lehetőség, ha:
 Ön utoljára magán egészségbiztosítással rendelkezett,
vagy jelenleg is magán úton biztosított, vagy
 független munkavállalóként folytat keresőtevékenységet, és még soha nem kötött egészségbiztosítást.

szágba költözik, mert ott él a felesége. Ezt megelőzően Franciaországban magán egészségbiztosítással rendelkezett. Kérvényezi a felvételét az egyik állami egészségbiztosítási pénztárnál.
A kérését visszautasítják, mivel előtte magán egészségbiztosítással rendelkezett. Ennek ellenére a felesége révén kérvényezheti a családi biztosítást.

