2. eset: X. négy hónap után új állást talál. X. részletfizetési megállapodást köthet a négy hónapnyi ki nem fizetett járulékokra
vonatkozóan. Az első részlet átutalásával ismét teljes körű orvosi
kezelésre jogosult. Ha azonban abbahagyja a részletek fizetését,
az ellátásra való jogosultságát ismét felfüggesztik.

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

3. eset: Ahhoz, hogy a járulék összegét újraszámolják, X.-nek az
egészségbiztosítási pénztár felszólítását követő 12 hónapon belül tájékoztatnia kell az intézményt a jövedelmeire vonatkozóan.
Az új járulék meghatározása után X. kifizeti az elmaradt járulékokat, és ismét jogosult lesz az ellátásra.

Hogyan keletkeznek járuléktartozások a
magán egészségbiztosítás esetén?
→ Ezek abban az esetben keletkeznek, ha a járulékokat (biztosítási díjakat) nem fizetik be (időben) az egészségbiztosítási pénztárnak. Továbbá akkor is fennállnak, ha késve
köt magán egészségbiztosítást (ún. biztosítási pótdíj).

Mik a következmények?

Járuléktartozások
Az uniós állampolgárok
egészségügyi ellátásának átfogó 		
ismertetése

Ha a biztosítási díjakat több mint két hónapon keresztül
nem fizeti ki, szükséghelyzeti díjszabás (Notlagentarif) lép
érvénybe. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése ez
esetben korlátozott (kizárólag az akut megbetegedések és a
fájdalmak kezelésére, illetve a terhességi és anyasági kezelésekre jogosult).

Hogyan szerezhetem vissza a teljes
ellátásra valóc jogosultságomat?
 Utólag kifizeti a biztosítási díjakat.
 A járuléktartozások ellenére teljes ellátásra jogosult, ha
egy munkaügyi központ vagy a szociális segélyek hivatala által megerősített alacsony jövedelemmel rendelkezik. De igazolás felmutatása nélkül is bekerülhet a segítségre szorulók kategóriájába, amennyiben túl alacsony
jövedelemmel rendelkezik. Az egészségbiztosító köteles
ellenőrizni, hogy ez valóban így van-e.

Megjegyzés: Vegye fel a kapcsolatot egy tartozásokkal foglalkozó tanácsadó központtal (Schuldnerberatungsstelle) vagy az
egészségbiztosításokkal foglalkozó elszámolóházak egyikével.

Impresszum
Kiadó
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege e.V. (Ingyenes
szociális jóléti szövetség) (BAGFW)
Az uniós munkavállalók esélyegyenlőségi szerve
A migrációval, a menekültekkel és az
integrációval foglalkozó kormánymegbízott
Helyzetkép
2020. október
Tervezés:
design.idee, büro für gestaltung, Erfurt
Képjegyzék
Cím: Romolo Tavani/StockAdobe.com

4
HU

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

Ki fizeti rendszerint az egészségbiztosítási járulékokat?
 Amennyiben társadalombiztosítási kötelezettséggel járó
munkát végez (havi 450,01 eurótól), a munkáltató kiszámítja az egészségbiztosítási járulék mértékét, és levonja
belőle a munkáltató és a munkavállaló által fizetendő részt.
 Amennyiben Ön II. típusú munkanélküli ellátásban (Arbeitslosengeld II) részesül, a járulékokat a munkaügyi
központ (Jobcenter) vállalja át. Amennyiben Ön munkanélküli, és I. típusú munkanélküli ellátásban (Arbeitslosengeld I) részesül, a járulékokat a Munkaügyi Hivatal
(Agentur für Arbeit) fizeti ki.

Hogyan keletkeznek járuléktartozások az
állami egészségbiztosítás esetén?
→ A járuléktartozások (ún. Beitragsschulden vagy Beitragsrückstände) akkor keletkeznek, ha a járulékokat nem
fizetik be (időben) az egészségbiztosítási pénztárhoz.
Ennek lehetséges okai a következők:
 Elveszíti állását, és képtelen fizetni a járulékokat.
 A munkaügyi központ vagy a Munkaügyi Hivatal megszünteti az Önnek nyújtott szolgáltatásokat.
 A biztosítási kötelezettség miatt a tudomásán kívül bekerült az állami egészségbiztosítási rendszerbe.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy ki tudja számolni a járulék mértékét,
az egészségbiztosítási pénztárnak tisztában kell lennie a jövedelme mértékével. Az egészségbiztosítási pénztár felszólítása után
tizenkét hónap áll rendelkezésére a pénztár tájékoztatásához. Ha
ezt nem teszi meg, a járulékokat a felső határnak megfelelően
számítják ki: ez esetben a legmagasabb összegű járulékot kell
kifizetnie (2020-ban: havi 850 euró). Ha nem rendelkezik jövedelemmel, és nem végez minimunkát (Minijob), minimáljárulékot
kell fizetnie (2020-ban: körülbelül havi 200 euró).

Mik a következmények?
Ha több mint két hónapon keresztül nem fizette ki a járulékokat, érvénybe lép az ún. „ellátásokra való jogosultság felfüggesztése” („ruhende Leistungsanspruch”). Ez annyit tesz,
hogy az egészségbiztosítási pénztár a költségeket kizárólag
akut megbetegedések és fájdalmak esetén vállalja át. Lehetségesek továbbá a terhességi és anyasági orvosi ellátások,
valamint a szűrővizsgálatok.

Megjegyzés: Az ellátásokra való jogosultság felfüggesztése
mindig kizárólag a főbiztosítottra terjed ki, a családi biztosítás
által fedezett családtagok nem érintettek ebben!

Hogyan szerezhetem vissza a teljes
ellátásra való jogosultságomat?
 Utólag kifizeti a járulékokat, vagy
 az egészségbiztosítási pénztárral, amelyikhez tartozik, részletfizetési megállapodást kötnek, és a megállapodásnak
megfelelően fizeti ki a részleteket. Ezenkívül természetesen
az aktuális járulékokat is rendszeresen fizetnie kell.
 Amennyiben segítségre van szüksége, a járuléktartozások ellenére is jogosult az ellátásokra. Abban az esetben
számít segítségre szorulónak, ha szociális juttatásban
részesül, vagy egy munkaügyi központ vagy a szociális
segélyek hivatala által megerősített alacsony jövedelemmel rendelkezik. Igazolás felmutatása nélkül is bekerülhet a segítségre szorulók kategóriájába, amennyiben túl
alacsony jövedelemmel rendelkezik. Az egészségbiztosító köteles ellenőrizni, hogy ez valóban így van-e.

Megjegyzés: Ehhez vegye fel a kapcsolatot egy adósságkezelési tanácsadó központtal (Schuldnerberatungsstelle) vagy az
egészségbiztosításokkal foglalkozó elszámolóházak egyikével.

Például: X.-et elbocsátják munkahelyéről. Sem a Munkaügyi
Hivatalnál (Agentur für Arbeit), sem pedig a munkaügyi központban (Jobcenter) nem kér támogatást. Négy hét elteltével
az egészségbiztosítási pénztár tájékoztatja, hogy a munkáltató
kijelentette a rendszerből. X. nem reagál az egészségbiztosítási
pénztártól érkező levelekre. Bizonyos idő után az egészségbiztosítási pénztár tájékoztatja, hogy a legmagasabb mértékű járulékot kell kifizetnie (2020-ban: körülbelül havi 850 euró).
1. eset: X. nem tudja kifizetni a járulékokat. Két hónap elteltével
az egészségügyi pénztár tájékoztatja, hogy az ellátásra való jogosultságát felfüggesztették. Ahhoz, hogy ismét jogosult legyen
a teljes körű orvosi kezelésre, 				
X.-nek igazolnia kell, hogy nem 				
rendelkezik jövedelemmel 					
és segítségre szorul.

