Какво е доброволна осигуровка?
→ Доброволната осигуровка е допълнителна осигуровка
в рамките на законовата здравна осигуровка.
За целта трябва по-рано да сте били осигурени законово в
Германия или друга страна на ЕС и да изпълнявате всички следващи точки:
 Вие подавате заявление в рамките на три месеца след края на
Вашата стара осигуровка и
 Вие изпълнявате времената за предварително осигуряване,
като
- преди края на Вашата осигуровка в продължение на
12 месеца сте били осигурени без прекъсване или
- в рамките на последните пет години сте били 		
осигурени минимум 24 месеца.

Указание: Важи също и Вашият осигурителен стаж в другите

страни от ЕС. За да го докажете, Вашата здравна каса от ЕС изготвя формуляр E104/S041. Алтернативно немска здравна каса
може да изиска формуляра директно от Вашата здравна каса в
родната Ви страна.

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

Достъп до
законова
здравна осигуровка
Здравеопазване за
граждани на съюза от един поглед

Пример: Госпожа И е италианска гражданка. От две години тя е
осигурена в законовата здравна осигуровка в Италия. Тъй като тя
премества местоживеенето си в Германия, тази осигуровка приключва. Тя заявява доброволно осигуряване при законова здравна каса
в Германия два месеца след края на нейната италианска осигуровка.
Италианската осигуровка й издава формуляра E104/S041. В Германия тя продължава да бъде осигурена, след като старата осигуровка
приключи.

Как да сключа здравна осигуровка?
При законова здравна каса по Ваш избор можете да подадете
заявка за
 приемане в рамките на осигурително задължение или
 доброволна осигуровка.

Указание: За осигуровка чрез подлежащо на социално осигуряване

занимание или чрез получаването на обезщетение за безработица II
се нуждаете от удостоверение за членство от здравната каса.
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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 означава задължението за
осигуряване в законовата здравна
осигуровка?
→ В Германия важи задължение за здравно осигуряване: Ако
имате местоживеене или център на живота в Германия,
трябва да се осигурявате здравно или законово, или частно.
Достъпът до законовото здравно осигуряване се извършва или
задължително чрез налично задължение за осигуряване, или чрез
доброволно осигуряване.

Указание: Ако за Вас съществува задължение за осигуряване, законовата здравна осигуровка автоматично влиза в сила – също и
без Вашето знание! Тогава при определени обстоятелства могат
да възникнат задължения за вноски.
Законово задължение за осигуряване е на лице, когато
 започнете подлежаща на задължително социално осигуряване работа или професионално обучение,
 следвате или
 получавате обезщетение за безработица I или II.

Какво е „подновяваща се осигуровка“?
За „подновяващ се осигуровка“ трябва да има на лице задължение за „подновяване“ на осигуряването. За целта трябва да изпълнявате всички следващи точки:
 Вашата последна здравна осигуровка в Германия или в друга
страна на ЕС трябва да е била законова или все още трябва
никога да не сте били осигурявани,
 Към момента нямате друга здравна осигуровка и
 като гражданин на ЕС имате право на свободно движение.
Свободно движение означава, че можете да се движите свободно
навсякъде в ЕС и да престоявате там минимум три месеца. Над
три месеца трябва да са изпълнени допълнителни предпоставки.
Примери за това:
 Вие работите в Германия или сте в рамките на професионално обучение.
 Вие търсите работа.
 Вие имате членове от семейството с право на свободно движение в Германия.

Указание: Има допълнителни причини за право на свободно движение. При съмнение потърсете консултативен център, за да
се информирате.

Пример: Госпожа Б има българско гражданство, но всъщност
никога не е била осигурена в България. Тя се премества в Германия,
за да търси работа. Тя се регистрира като безработна в агенцията по заетостта и регистрира своя адрес на местоживеене. Тя
избира законова здравна каса и подава заявление за приемане. Чрез
„задължението за подновяване на осигуряването“ тя е законово
здравно осигурена и подлежи на задължително плащане на вноски
от деня на регистрацията.

Кой е изключен от „подновяващата се
осигуровка“?
„Подновяващата се осигуровка“ не е възможна, ако
 последно сте били частно здравно осигурени или понастоящем още сте, или
 имате самостоятелен бизнес и все още никога 		
не сте били здравно осигурени.

Указание: Ако имате „мини работа“ (малко трудово занимание), можете да сте законово задължен на осигуряване чрез „подновяващата се осигуровка“.

Пример: Господин Ф е френски гражданин. Той се премества в
Германия, защото съпругата му живее тук. По-рано той е бил
частно осигурен във Франция. Той подава заявление за прием в
законова здравна каса. Тя го отказва, защото последно той е бил
частно осигурен. Той може въпреки това да подаде за проверка семейно осигуряване чрез съпругата си.

