A családi biztosítás a szakképzésen részt
vevő vagy a felsőoktatásban tanuló gyermekek esetén is érvényes?

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

 Ha gyermekei jövedelemmel járó, vállalati alapú szakképzésen vesznek részt, akkor a munkáltatón keresztül
kell kötelező biztosítást kötniük. A családi biztosítás a
szakképzés megkezdéséig érvényes.
 Gyermekei saját diákbiztosítása csupán másodrangú: ha
gyermekei felsőoktatásban tanulnak, 25 éves korukig díjmentesen jogosultak a családi biztosításra.

Például: A 22 éves Manuel már leérettségizett. Eddig az édesanyján keresztül családi biztosítással rendelkezett.
1. eset: Manuel elkezd egy szabóképzést. Elmegy egy egészségbiztosítási pénztárhoz, ahová munkáltatója bejelenti. A családi
biztosítás a szakképzés megkezdésével érvényét veszti.

A családi
egészségbiztosítás
Az uniós állampolgárok
egészségügyi ellátásának átfogó 		
ismertetése

2. eset: Manuel divattervező szakon folytatja tanulmányait.
Egyelőre családi biztosítása marad érvényben, majd 25 éves korától diákbiztosítása fogja fedezni.

A magán egészségbiztosítások esetében is
lehetséges a családtagok biztosítása?
 Igen, ám a magán egészségbiztosítás esetében a családtagok is kötelesek járulékot fizetni.
 A magán egészségbiztosítási pénztárak nem kötelesek
belefoglalni a biztosításba a házastársakat és a gyermekeket.

Megjegyzés: A magán egészségbiztosítási pénztárak akkor kötelesek felvenni a gyermekeket rendszerükbe, ha az egyik
szülő ottani egészségbiztosítással rendelkezik, és a gyermeket
legkésőbb két hónappal a születése után bejelentik. A legtöbb
magánbiztosító előírja, hogy az egyik szülő már legalább három
hónapja ottani egészségbiztosítással rendelkezzen.
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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 családi biztosítás?
→ Ha állami egészségbiztosítással rendelkezik, a családi
biztosítás keretén belül díjmentesen biztosíthat bizonyos családtagokat.

Hogyan biztosíthatom a családtagjaimat?
 Amikor az egészségbiztosítási pénztár visszaküldi a családtagokra vonatkozó, kitöltött kérdőívet, ez a biztosítás
automatikusan érvénybe lép. A rokonsági fokot a születési bizonyítvány vagy a házassági anyakönyvi kivonat
igazolhatja.
 Az egészségbiztosítási pénztár minden családtag rendelkezésére bocsát egy saját, elektronikus egészségügyi
kártyát.
 A családi biztosítás azokra a családtagokra is vonatkozik, akik az Európai Unió egy másik tagállamában élnek
vagy ott tartózkodnak. A családi biztosítás kizárólag az
Európai Unió területén használható.

Ki rendelkezhet családi biztosítással?
 A házastársak és regisztrált élettársak.

Megjegyzés: A házasságkötésnek és a regisztrált élettársi
kapcsolatnak a német jog szerint kell érvényesnek lennie.
 A vér szerinti és örökbe fogadott gyermekek, nevelt
gyermekek, mostohagyermekek és unokák. A gyermekekre a következő korhatárok vonatkoznak:
– 18 éves korig: minden esetben;
– 23 éves korig: ha a gyermek nem folytat keresőtevékenységet;
– 25 éves korig: ha a gyermek tanulószerződéses 		
gyakorlati képzésben, felsőoktatásban vagy önkéntes
		 szociális/ökológiai éven vesz részt (kizárólag abban az
esetben érvényes, ha a gyermek nem rendelkezik
erre vonatkozó, kötelező egészségbiztosítással),

– korhatár nélkül, ha a gyermek egy, a családi biztosítás
alapját képező fogyatékossággal él, és emiatt
		 munkavégzésre képtelen.
Ezenkívül fontos figyelembe venni az alábbiakat: a nevelt
gyermekeknek, a mostohagyermeknek és az unokáknak a
családdal egy háztartásban kell élniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek a családi biztosításra.

Megjegyzés: A családi biztosítás által fedezett családtagok
jövedelme nem haladhatja meg a havi 455 eurót, különben saját egészségbiztosítással kell rendelkezniük.

Mi történik akkor, ha a szülők magán
egészségbiztosítással rendelkeznek?
A gyermek nem jogosult az állami egészségbiztosítás keretén belüli családi biztosításra, ha
 mindkét szülő magán egészségbiztosítással rendelkezik,
vagy
 az egyik szülő magán egészségbiztosítással rendelkezik,
és jövedelme meghaladja az állami biztosítással rendelkező szülő keresetét és a kötelező egészségbiztosításra
vonatkozó kereseti korlátot (2020-ban: körülbelül havi
bruttó 5200 euró). Ez csak abban az esetben számít kizáró tényezőnek, ha a szülők házasok vagy regisztrált
élettársak, és a vér szerinti gyermekükről van szó.

Megjegyzés: A gyermek egészségbiztosítási státusza megváltoztatható. Amennyiben változnak a körülmények (pl. a jövedelem mértéke), a díjmentes családi biztosítás ismét szóba jöhet.

Mi történik az uniós állampolgársággal
nem rendelkező családtagok esetén?
Ha a rokonsági fokot megfelelő igazolással bizonyítják, a
családi biztosítás rájuk is vonatkozhat. Nem az állampolgárság, hanem a Németországban biztosítással rendelkező
uniós állampolgárokkal való családi kötelék az, ami meghatározó. A családi biztosítás ugyanakkor kizárólag az Európai
Unió területén végzett kezelések költségeit fedezi.

Megjegyzés: Amennyiben ezzel kapcsolatban problémába
ütköznek az egészségbiztosítási pénztárnál, vegyék fel a kapcsolatot az egészségbiztosításokkal foglalkozó elszámolóházak
egyikével.

