Деца, които извършват професионално
обучение или следване, семейно
осигурени ли са?

Пълномощник на Федералното правителство
за миграция, бежанци и интеграция
Бюро за равно третиране на работниците от
ЕС в областта на труда и заетостта

 Ако Вашите деца извършват професионално обучение, при
което се заплаща заплата, възниква задължение за осигуряване от работодателя. Семейната осигуровка тогава завършва
с началото на професионалното обучение.
 Собствена осигуровка за следващи за Вашите деца е едва на
второ място: Ако Вашите деца следват, те могат да останат до
25. рожден ден безплатно към семейната осигуровка.

Пример: Мануел е на 22 години и току що е завършил своята матура. Досега той е бил семейно осигурен чрез майка си.
Случай 1: Мануел започва образование за шивач. Мануел си избира
здравна каса. Работодателят регистрира Мануел там. Семейната осигуровка приключва с началото на образованието.

Семейната
осигуровка
Здравеопазване за
граждани на съюза от един поглед

Случай 2: Мануел започва следване по моден дизайн. За начало той
остава семейно осигурен и на 25 години преминава към студентска
осигуровка.

Има ли съвместно осигуряване също и
при частното здравно осигуряване?
 Да, но частното здравно осигуряване за членове на семейството изисква вноски.
 Частните здравни каси не са задължени да включват съпрузите и децата.

Указание: Децата трябва да бъдат включени, ако регистрацията в частната здравна каса бъде извършена най-късно два месеца след раждането и единия родител е осигурен там. Повечето
частни каси изискват за целта единият родител да е осигурен
там от поне три месеца.
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Достъпът до системата на здравеопазването е важна тема. В Германия по принцип има задължение за
здравно осигуряване. Тъй като не винаги е лесно да се
справите сами, поредица от флаери ще Ви послужи за
първоначална помощ:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
търсене-на-консултативни-центрове
Повече информация за здравеопазването и списък на
клиъринговите органи за здравно осигуряване можете
да намерите на адрес:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
publikationen
Миграционен консултативен център близо до Вас 		
можете да намерите тук:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/Здраве

Какво е семейна осигуровка?
→ Като член на законова здравна осигуровка можете да осигурите определени членове на семейството безплатно заедно
със себе си в семейната осигуровка.

Как осигурявам членовете на моето семейство?
 Когато изпращате на здравната каса попълнения формуляр с
въпроси, тази осигуровка възниква автоматично. Като доказателство за роднински връзки могат да служат свидетелства
за раждане или брак.
 Всички членове на семейството получават от здравната каса
собствена електронна здравна карта.
 Семейната осигуровка важи също за членовете на Вашето
семейство, които живеят или престояват в друга страна на
Европейския съюз. Извън Европейския съюз семейната осигуровка не може да се използва.

Кой може да е семейно осигурен?
 Съпруги и съпрузи, както и вписани партньори в живота.

		
		
		

без ограничение на възрастта, когато има на
лице увреждане, което е възникнало докато
семейната осигуровка е била в сила и лицето
не може да работи поради уреждането.

Освен това трябва да се спазва: Приемни деца, доведени деца и
внуци трябва да живеят в домакинството, за да бъдат приети в
семейната осигуровка.

Указание: Осигурените членове на семейството трябва да изкарват макс. 455 € месечно, защото в противен случай трябва да
се осигуряват сами.

Какво се случва, ако родителите са
частно здравно осигурени?
Безплатната семейна осигуровка в законовата здравна осигуровка е изключена за детето, ако
 двамата родители са частно осигурени или
 ако единият родител е частно осигурен и изкарва повече от
законово осигурения родител, и доходът на частно осигуреният родител е над границата за задължително осигуряване
(за 2020 г: ок. 5.200 € бруто месечно). Изключението важи
само тогава, когато родителите са женени или са вписани
партньори в живота, и става въпрос за биологични деца.

Указание: Осигурителният статус на детето не е непроменящ
се. Ако обстоятелствата се променят (напр. размерът на доходът се промени), може отново да е възможна безплатна семейна
осигуровка.

Какво се случва с членове на семейството, които нямат ЕС гражданство?
Също и те по принцип могат да бъдат осигурени заедно с основното лице, ако могат да представят съответно доказателство за
роднинство. Не гражданството, а семейното отношение с осигурения в Германия гражданин на ЕС е решаващо в случая. Във
всеки случай при семейни осигуровки могат да бъдат заплащани
само лечения в рамките на Европейския съюз.

Указание: Бракът или вписаното партньорство трябва да са
валидни според немското право.
 Биологични деца, осиновени деца, приемни деца, доведени
деца и внуци. За децата важат тези ограничения за възрастта:
- до 18. рожден ден винаги,
- до 23. рожден ден, ако няма на лице трудова дейност,
- до 25. рожден ден при професионално обучение, 		
следване или доброволна социална/екологична 		
година (важи само тогава, когато във връзка с това не
възниква задължителна осигуровка за децата),

Указание: Ако във връзка с това има трудности със здравната
каса, осъществете контакт с клиърингов орган за здравно осигуряване.

