
Megjegyzés: Ezek a biztosítások gyakran előnyösek, nem nyúj-
tanak azonban teljes biztosítási fedezetet, hiszen többek között a 
fennálló betegségek és a terhesség esetén sem érvényesek!

Mikor lép érvénybe az ún. szükséghelyz-
eti díjszabás (Notlagentarif)? 
  Amennyiben a hivatalos felszólítások ellenére két hóna-

pig nem fizeti ki a biztosítási díjakat, automatikusan ér-
vénybe lép a szükséghelyzeti díjszabás. A szükséghelyzeti 
díjszabás nem választható.

	Ebben az esetben kizárólag az akut megbetegedések és a 
fájdalmak kezelésére, illetve a terhességi és anyasági ke-
zelésekre jogosult. 

	Teljes biztosítási fedezet csak abban az esetben áll fenn 
ismét, ha az összes hátralékot kifizette, szociális juttatá-
sokat kap, vagy egy munkaügyi központ vagy a szociális 
segélyek hivatala által megerősített alacsony jövedelem-
mel rendelkezik.

Lehetséges-e a magán egészségbiztosítási 
rendszerből az államira való váltás?
Igen, de csak bizonyos feltételek mellett:
  olyan, 55 év alatti munkavállalók esetén, akiknek jöve-

delme a biztosítási kötelezettségre vonatkozó kereseti 
korlát (2020-ban: körülbelül havi bruttó 5200 euró) alá 
csökken;

  olyan, 55 év alatti független munkavállalók esetén, akik  
alkalmazotti viszonyba lépnek egy vállalattal, és függet-
len munkavállalói tevékenységüket ezzel párhuzamosan, 
csupán mellékállásként folytatják;

  ha felvették az állami családi biztosítási rendszerbe  
(kortól független), és a jövedelme nem haladja meg a havi 
455 eurót.

Például: B. magán egészségbiztosítással rendelkező, független 
kőműves. 

1. eset: 53 évesen úgy dönt, felhagy független munkavállalói 
tevékenységével, és teljes munkaidős állásban kezd dolgozni. B. 
ekkor már jogosult az állami egészségbiztosításra.

2. eset: 58 évesen úgy dönt, felhagy független munkavállalói 
tevékenységével, és 450 euróért újságkihordói minimunkát (Mi-
nijob) vállal. A felesége állami egészségbiztosítással rendelkezik. 
A felesége által B. járulékfizetés nélkül csatlakozhat a családi 
biztosításhoz. 
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Ki köteles és kinek van lehetősége  
magán egészségbiztosítást kötni?

→  Minden németországi lakosnak rendelkeznie kell egész-
ségbiztosítással. 

Amennyiben nem rendelkezhet állami egészségbiztosítás-
sal, magán egészségbiztosítást kell kötnie. Ez akkor érvé-
nyes, ha Ön:
  önfoglalkoztató vagy
	köztisztviselő vagy
	valamilyen más okból kifolyólag nem jogosult állami 

egészségbiztosításra.

A munkavállalók alapvetően az állami egészségbiztosítás 
keretein belül kötelezően biztosítottak. Amennyiben a jö-
vedelme meghaladja a biztosítási kötelezettségre vonatkozó 
kereseti korlátot (2020-ban: körülbelül havi bruttó 5200 
euró), ugyancsak magán egészségbiztosítást kell kötnie.

Megjegyzés: Amennyiben nem köthet állami egészségbiztosí-
tást, a magán egészségbiztosítási pénztár nem utasíthatja el, és 
még akkor is köteles alapdíjas szerződést kötni Önnel, ha kór-
előzménnyel rendelkezik.

Ha most költözött Németországba, vagy külföldről tért visz-
sza, a következők érvényesek: Ha utoljára magán egészség-
biztosítással rendelkezett, akkor ezúttal is a magán egész-
ségbiztosítási rendszerbe kerül.

Mire kell odafigyelnem, ha magán egész-
ségbiztosítást kötök?
A szerződéskötés előtt a biztosító előírhatja az egészségügyi 
állapota bejelentését és egy egészségügyi vizsgálat elvégzé-
sét. Ez az alapdíjas biztosítási csomag esetén is érvényes, ám 

ez esetben az eredmény nem befolyásolja a biztosítás meg-
kötését, sem pedig a fizetendő összeget. 

Családtagok esetén mindenkinek külön egészségbiztosítást 
kell kötnie, amelynek külön ára van. 

Megjegyzés: A magán egészségbiztosítási járulékok (biztosí-
tási díjak) az életkor előrehaladtával jelentősen növekedhetnek.

Mit érdemes tudni a kezelési költségek  
elszámolásáról?
  A biztosított a választott díjszabástól függően önrészt is 

kell fizetnie a kezelési költségekből. Az említett „önrész” 
a díj értékétől függően változik. Az alapdíjas biztosítási 
csomag esetén nem kell önrészt fizetnie.

	A kezelés költségeit először Önnek kell állnia. A biztosító 
később megtéríti a költségeket. 

Megjegyzés: Az alapdíjas csomag korlátozza a visszatérí-
tendő költségek mértékét. A fennmaradó költségek elkerülése 
érdekében minden kezelés előtt tájékoztatnia kell orvosát,  
fogorvosát vagy a kórházat, hogy alapdíjas biztosítással   
rendelkezik.

Milyen a magán egészségbiztosítások  
díjszabása?
A magán egészségbiztosítási pénztártól függően különböző 
díjak vannak érvényben, amelyek eltérő biztosítási feltétele-
ket és költségeket takarnak. A járulékok az életkor, az egész-
ségügyi állapot és a kívánt szolgáltatási szint függvényében 
változnak. Ezért kérjen részletes tanácsadást, mielőtt egy 
bizonyos díjszabás mellett döntene.

Minden magánbiztosításnak rendelkeznie kell úgynevezett 
alapdíjas ajánlattal: 
  A szolgáltatások összehasonlíthatók az állami egészség-

biztosításban lévőkkel.
  A költségek megfelelnek az állami egészségügyi biztosí-

tás felső határának (2020-ban: körülbelül havi 850 euró).
  Amennyiben szociális juttatásokban részesül, vagy egy 

munkaügyi központ vagy a szociális segélyek hivatala 
által megerősített alacsony jövedelemmel rendelkezik, 
ez az összeg a felére csökken.

Ezenkívül különleges díjak is vannak. Idetartozik például a 
hosszabb németországi tartózkodás esetén köthető külföldi 
egészségbiztosítás (Incoming-Versicherung). Külön biztosí-
tások vonatkoznak a szexmunkásokra is.

Az egészségügyi rendszerhez való hozzáférés fontos 
téma. Németországban alapvetően egészségbiztosí-
tási kötelezettség van érvényben. Mivel nem mindig 
könnyű eligazodni, az alábbi hivatkozás alatt talál-
ható szórólapok a segítségére lehetnek:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/  
tanácsadó-központok-keresése

Az egészségügyi ellátásokról további információkat, 
valamint az egészségbiztosításokkal foglalkozó el-
számolóházak 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


