
Указание: Тези осигуровки често са изгодни, но не предлагат ця-
лостна осигурителна защита, защото наред с другото не се покри-
ват налични заболявания или бременност.

Кога се прилага тарифа за спешно 
положение? 
  Ако два месеца въпреки предупрежденията не заплащате 

премии, автоматично се извършва прехвърляне към тарифа за 
спешно положение. Тарифата за спешно положение не може 
да бъде избрана самостоятелно.

	В нейните рамки имате само право на лечения на остри за-
болявания и болезнени състояние, както и при бременност и 
майчинство. 

	Пълната осигурителна защита възниква отново, когато сте 
заплатили всички остатъци от вноските, ако получавате соци-
ално помощи или имате потвърден от бюрото по труда или 
социалната служба нисък доход.

Мога ли да премина от частно към 
законово здравно осигуряване?
Да, но само при определени условия:
  при служители под 55 години, ако доходът падне под задъл-

жителната осигурителна граница (за 2020 г.: ок. 5200 € бруто 
месечно),

  при самостоятелно заети лица под 55 години, ако   
встъпят в трудово отношение като служители и продължат да 
упражняват самостоятелната си дейност успоредно на това 
само като допълнително занимание,

  при приемане в законовата семейна осигуровка (независимо 
от възрастта), ако доходът не надвишава 455 € месечно.

Пример: Господин Б е самостоятелен зидар и е частно здравно 
осигурен. 

Случай 1: На 53 години той прекратява самостоятелната ра-
бота и започва работа като назначено лице на пълно работно 
време. Господин Б сега може да премине към законова здравна оси-
гуровка.

Случай 2: На 58 години той прекратява самостоятелната дей-
ност и започва мини работа на база 450 € като пощальон. Него-
вата съпруга е законово осигурена. Господин Б се приема без вноска 
в семейната осигуровка чрез своята съпруга. 
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Кой трябва или може да се осигу-
рява частно?

→  Който живее в Германия, трябва да има здравна осигуровка. 

Когато осигуряване в законовата здравна осигуровка не е въз-
можно, трябва да се осигурявате частно. Това важи когато, Вие
  имате самостоятелна основна професия или
	сте държавен служител, или
	поради друга причина нямате достъп до законовото 

здравно осигуряване.

По принцип работниците се осигуряват задължително в зако-
новата здравна осигуровка. Ако Вашият доход е над границата 
за задължителното осигуряване (за 2020 г.: ок. 5200 € бруто ме-
сечно), имате право да се осигурявате също и частно.

Указание: Ако не можете да се осигурявате законово, частната 
здравна каса в повечето случаи няма право да Ви откаже и трябва 
да Ви приеме в основната тарифа – също и при предшестващи 
заболявания.

При първоначално преместване на местоживеенето в Германия 
или връщане от чужбина важи: Ако последно сте били частно 
осигурени, тогава отново ще бъдете причислени към частната 
осигурителна система.

За какво трябва да внимавам, когато 
сключвам частна здравна осигуровка?
Преди сключване на договора осигурителите могат да изискат 
от Вас да посочите Вашето здравословно състояние и да си на-
правите преглед на здравето при лекар. Това важи също и тогава, 
когато става въпрос за основна тарифа, но тогава няма влияние 
върху Вашето приемане в осигуровката и размера на членския 
внос. 

За членовете на семейството трябва да сключите собствена оси-
гуровка със собствени вноски. 

Указание: Членските вноски в частната здравна осигуровка 
(наричани също премии) могат да растат много с увеличение на 
възрастта.

Какво трябва да знам за фактурирането  
на разходите за лечение?
  Вие участвате в зависимост от избраната тарифа със собст-

вен дял в разходите за лечение. В зависимост на тарифата 
това „самоучастие“ е различно високо. В основната тарифа 
можете да се осигурявате също и без самоучастие.

	Фактурата за лечението се заплаща първо от Вас. По-късно 
осигуровката Ви възстановява разходите. 

Указание: В основната тарифа разходите за възстановяване 
са ограничени. Поради това преди всяко лечение (лекар, зъболекар, 
болница) трябва да съобщите, че сте осигурени в основната та-
рифа, за да не възникват остатъчни разходи.

Какви тарифи има в частното здравно 
осигуряване?
В зависимост от частната здравна каса има различни тарифи с 
различни осигурителни условия и разходи. Вноските зависят 
от възрастта, здравословното състояние и желания обхват на 
услугите. Поради това първо се консултирайте, преди да вземете 
решение за определена тарифа.

Всяка частна осигуровка трябва да предлага така наречената ос-
новна тарифа : 
  Услугите са сравними с тези на законовата здравна оси-

гуровка.
  Разходите съответстват на най-високата ставка в законовата 

здравна осигуровка (за 2020 г.: ок. 850 € месечно).
  Вноската се намалява на половина, ако получавате социални 

помощи или ако имате потвърден от бюрото по труда   
или социалната служба по-нисък доход.

Освен това има специални тарифи. Към тях спадат например 
чуждестранните здравни осигуровки за по-продължителни 
престои в Германия (така наречени Incoming осигуровки). Има 
също специални осигуровки за секс работнички и секс работ-
ници.

Достъпът до системата на здравеопазването е ва-
жна 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


