Copiii au o formă de asigurare familială de
educație profesională sau de studiu?
 În cazul în care copiii dvs. urmează o formă de educație
profesională de întreprindere pentru care li se plătește,
obligația de asigurare revine angajatorului. Asigurarea
familială încetează atunci odată cu începerea educației
profesionale.
 O asigurare de studii proprie pentru copiii dvs. este doar
secundară: Dacă copiii studiază, ei pot rămâne până la a
25-a zi de naștere gratuit în asigurarea familială.

Exemplu: Manuel are 22 de ani și tocmai și-a luat bacalaureatul. Până acum este asigurat familial prin mama lui.
Cazul 1: Manuel începe o pregătire ca croitor. Manuel alege o
Casă de asigurări. Angajatorul îl înscrie acolo pe Manuel. Asigurarea familială se încheie cu începerea pregătirii.
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Cazul 2: Manuel începe să studieze design vestimentar. El rămâne în principal asigurat familial și, la 25 de ani, trece la asigurarea studențească.

Există coasigurare și în asigurarea de
sănătate privată?
 Da, dar asigurarea de sănătate privată implică obligația
de contribuție pentru membrii familiei.
 Casele de asigurare private nu sunt obligate să preia soții
și copiii.

Indicație: Copiii trebuie preluați dacă înscrierea la Casa de
asigurări privată are loc la cel mult două luni de la naștere și un
părinte este asigurat acolo. Majoritatea caselor de asigurări private impun ca părintele să fie asigurat acolo de minim trei luni.
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Accesul la sistemul de sănătate este un subiect important. În Germania există în principiu obligația
asigurării de sănătate. Deoarece nu este întotdeauna
ușor să vă lămuriți, o serie de pliante vă pot oferi o
primă orientare:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/		
căutare-centre-de-consiliere

- până la a 25-a zi de naștere, în cazul educației
		 profesionale, studiului sau activității voluntare
		 sociale/ecologice (este valabil doar dacă nu există
pentru aceasta o asigurare obligatorie pentru copii),
- Fără limită de vârstă, dacă există o dizabilitate care
intervenise deja când s-a făcut asigurarea de familie
		 și persoana nu poate lucra din cauza dizabilității.

Mai multe informații privind asistența medicală și o
listă cu centrele de asigurări de sănătate găsiți la:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/		
publikationen

În plus, trebuie să se respecte următoarele: copiii în întreținere, copiii vitregi și nepoții trebuie să locuiască în gospodărie, pentru ca să fie preluați în asigurarea de familie.

Găsiți aici un centru de consiliere pentru migranți în
apropiere de dvs.
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/		
sănătate

Indicație: Aparținătorii din asigurarea de familie pot câștiga
lunar max. 455 €, în caz contrar trebuie să se asigure singuri.

Ce se întâmplă când părinții sunt
asigurați la privat?

Ce este o asigurare de familie?
→ Ca membru al unei asigurări de sănătate legale, 		
puteți coasigura gratuit anumiți membri ai familiei în
asigurarea de familie.

Cum îmi asigur aparținătorii din familie?
 Când returnați la Casa de asigurări formularul de familie
completat, această asigurare se face automat. Ca dovadă
de rudenie se pot folosi certificate de naștere sau de
căsătorie.
 Toți aparținătorii primesc de la Casa de asigurări 		
propriul card electronic de sănătate.
 Asigurarea de familie este valabilă și pentru aparținătorii care locuiesc în altă țară a Uniunii Europene sau se
află acolo. Asigurarea de familie nu poate fi folosită în
afara Uniunii Europene.

Cine poate fi asigurat ca membru al 		
familiei?
 Soțiile și soții precum și partenerele și partenerii înregistrați.

Asigurarea familială gratuită în cadrul asigurării de sănătate
legale este exclusă pentru copii dacă
 ambii părinți sunt asigurați la privat sau
 dacă un părinte este asigurat la privat și câștigă mai
mult decât părintele asigurat legal și venitul părintelui
asigurat la privat este peste limita de asigurare obligatorie (2020: cca. 5.200 € brut lunar). Excluderea se aplică
doar dacă părinții sunt căsătoriți sau parteneri înregistrați și este vorba de copii naturali.

Indicație: Statutul de asigurat al copilului nu este nemodificabil. Dacă se modifică circumstanțele (de ex. se modifică nivelul venitului), se poate pune problema din nou a unei asigurări
familiale gratuite.

Cum este cu membrii familiei care nu au
cetățenie UE?
Și aceștia pot fi coasigurați în principiu dacă pot prezenta
un certificat de rudenie corespunzător. Nu cetățenia este
decisivă, ci relația de familie cu cetățeanul german asigurat
în statul membru UE. Cu toate acestea, în cazul asigurării
familiale, se pot deconta doar tratamentele în cadrul Uniunii Europene.

Indicație: Căsnicia sau parteneriatul înregistrat trebuie să fie
valabile conform legislației germane.
 Copii naturali, copii adoptivi, copii aflați în întreținere,
copii vitregi și nepoți. Pentru copii se aplică aceste limite
de vârstă:
- până la a 18-a zi de naștere întotdeauna,
- până la a 23-a zi de naștere, dacă nu au activitate
profesională,

Indicație: Dacă aveți dificultăți cu Casa de asigurări,		
luați legătura cu un centru de clarificare pentru asigurarea de
sănătate.

