Przypadek 2: Pani X. znajduje nową pracę po czterech miesiącach. Za te cztery miesiące, w ciągu których nie płaciła składek,
pani X. może zgodzić się na ich płacenie w ratach. Gdy tylko
przekaże pierwszą ratę, ponownie ma pełne prawo do opieki medycznej. Jeśli jednak przerwie płatności ratalne, prawo do świadczeń zostaje ponownie zawieszone.
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Przypadek 3: Aby kwota składki została ponownie obliczona,
pani X. musi zgłosić swój dochód z 12 miesięcy, gdy zostanie
poproszona o to przez kasę chorych. Po ustaleniu nowej stawki
składki, Pani X. płaci zaległe składki i ponownie ma prawo do
pełnych świadczeń.

Jak powstają długi składkowe w prywatnym ubezpieczeniu chorobowym?
→ Wynikają one ze składek (zwanych również premiami),
które nie zostały opłacone (w terminie). Powstają one
również wtedy, gdy spóźnisz się z wykupieniem prywatnego ubezpieczenia chorobowego (tzw. dopłata do
składek).

Długi składkowe
Opieka zdrowotna dla
obywateli UE w skrócie

Jakie są skutki?
Jeśli nie będziesz płacić składek przez okres dłuższy niż dwa
miesiące, zostaniesz zakwalifikowany do taryfy awaryjnej.
Wówczas będziesz miał tylko ograniczony dostęp do opieki
zdrowotnej (leczenie tylko w przypadku ostrych chorób i
bólu oraz w przypadku ciąży i macierzyństwa).

Jak mogę odzyskać pełne prawa do 		
świadczeń?
 Musisz spłacić zaległe składki.
 Masz prawo do pełnych świadczeń pomimo długów
składkowych, jeżeli otrzymujesz zasiłek socjalny lub
masz niskie dochody potwierdzone przez urząd pracy
lub urząd opieki społecznej. Nawet bez zaświadczenia
możesz nadal uzyskać pomoc, jeśli Twoje dochody są
zbyt niskie. Kasa chorych musi sprawdzić, czy tak jest.

Wskazówka: Skontaktuj się z poradnią ds. zadłużenia lub izbą
rozliczeniową w sprawie ubezpieczenia chorobowego.
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Dostęp do systemu opieki zdrowotnej jest ważną
kwestią. W Niemczech występuje ogólny obowiązek
ubezpieczenia chorobowego. Ponieważ nie zawsze
jest łatwo się odnaleźć w przepisach, seria ulotek
powinna udzielić Ci pierwszej pomocy:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/		
wyszukiwarka-punktów-doradztwa
Więcej informacji na temat opieki zdrowotnej oraz
listę izb rozliczeniowych dla ubezpieczeń chorobowych można znaleźć na stronie:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/		
publikationen
Centrum doradztwa migracyjnego w swoim pobliżu
znajdziesz tutaj:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
zdrowie

Kto zazwyczaj płaci składki na
ubezpieczenie chorobowe?
 Jeśli wykonujesz pracę, dla której obowiązują składki
na ubezpieczenie społeczne (od 450,01 € miesięcznie),
pracodawca oblicza wysokość składki na ubezpieczenie
zdrowotne i opłaca swoją i Twoją część.
 Jeśli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych II, składki są
płacone przez (Jobcenter) (Urząd Pracy). Jeśli jesteś bezrobotny i otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych I, płaci
Agentur für Arbeit (Agencja pracy).

Jak powstają długi składkowe w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym?
→ Zadłużenie z tytułu składek (nazywane również zaległościami składkowymi) powstaje, gdy składki nie są płacone (w terminie) do kasy chorych.
Może to mieć następujące przyczyny:
 Tracisz pracę i nie możesz opłacać składek.
 Biuro pośrednictwa pracy lub agencja pracy zaprzestanie wypłacania Twoich świadczeń.
 Ze względu na obowiązkowe ubezpieczenie stałeś się
automatycznie członkiem ustawowego ubezpieczenia
zdrowotnego bez Twojej wiedzy.

Wskazówka: aby obliczyć móc obliczyć wysokość składki,
kasa chorych musi zostać poinformowana o Twoich dochodach.
Okres na udzielenie informacji wynosi dwanaście miesięcy od
momentu złożenia wniosku przez kasę chorych. W przeciwnym
razie składki zostaną obliczone na podstawie maksymalnej
stawki: zapłacisz wówczas najwyższą składkę (2020: ok. 850 €
miesięcznie). Jeśli nie masz dochodów lub masz tylko minimalne
zatrudnienie, płacisz tylko minimalną składkę (2020: około
200 € miesięcznie).

Jakie są skutki?
Jeżeli nie opłacasz składek przez okres dłuższy niż dwa miesiące, powstaje tzw. "uśpione prawo do świadczeń". Oznacza
to, że koszty są pokrywane przez kasę chorych tylko w przypadku nagłych chorób i bólu. Możliwe są również usługi
medyczne w zakresie ciąży i macierzyństwa, jak również
badania wczesnego wykrywania.

Wskazówka: uśpione prawo do świadczeń zawsze dotyczy
tylko głównej osoby ubezpieczonej, ale nie członków rodziny
ubezpieczonych przez rodzinę!

Jak mogę odzyskać swoje pełne prawo do
świadczeń?
 Spłacasz zaległe składki lub
 zawierasz umowę na płatność ratalną z kasą chorych i
płacisz raty zgodnie z ustaleniami. Ponadto musisz oczywiście regularnie płacić swoje bieżące składki.
 Jeśli potrzebujesz pomocy, masz prawo do pełnych
świadczeń, mimo że masz zaległe składki. Potrzebujesz
pomocy, jeżeli otrzymujesz świadczenia socjalne lub
masz niskie dochody poświadczone przez urząd pracy
lub urząd opieki społecznej. Nawet bez zaświadczenia
możesz potrzebować pomocy, jeśli Twoje dochody są
zbyt niskie. Kasa chorych musi sprawdzić, czy tak jest.

Wskazówka: W tym celu należy skontaktować się z poradnią
dla dłużników lub z izbą rozliczeniową w sprawie ubezpieczenia
chorobowego.

Przykład: Pani X. otrzymała wypowiedzenie. Nie ubiega się
ona o świadczenia z urzędu pracy ani z biura pośrednictwa
pracy. Po czterech tygodniach zostaje poinformowana przez
swoją kasę chorych, że jej pracodawca ją wyrejestrował. Pani X.
nie odpowiada na listy z kasy chorych. Po pewnym czasie kasa
chorych informuje, że musi zapłacić najwyższą składkę (2020:
ok. 850 € miesięcznie).
Przypadek 1: Pani X. nie ma możliwości płacenia składek. Po
dwóch miesiącach kasa chorych informuje ją, że jej prawo do
świadczeń zostaje zawieszone. Pani X. musi udowodnić, że nie
ma żadnych dochodów i potrzebuje pomocy, aby ponownie
mieć pełne prawo do leczenia.

