Σημείωση: Αυτά τα προγράμματα ασφάλισης έχουν συχνά μικρό κόστος, όμως δεν παρέχουν πλήρη ασφαλιστική προστασία, εφόσον μεταξύ
άλλων δεν καλύπτουν υποκείμενες παθήσεις ή περιπτώσεις εγκυμοσύνης!

Η Εντεταλμένη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης
για Θέματα Μετανάστευσης, Προσφύγων και
Ενσωμάτωσης Φορέας Ισότητας Εργαζομένων
της ΕΕ

Πότε τίθεται σε ισχύ η κάλυψη
αποκλειστικά εκτάκτων περιστατικών;
 Εάν παρά τις προειδοποιήσεις δεν καταβάλετε ασφάλιστρα για δύο
μήνες, επέρχεται αυτόματα η υπαγωγή στο πρόγραμμα ασφάλισης
εκτάκτων περιστατικών. Το πρόγραμμα ασφάλισης εκτάκτων περιστατικών δεν μπορεί να επιλεγεί ως τέτοιο από τον ασφαλιζόμενο.
 Σε αυτό έχετε δικαίωμα περίθαλψης μόνο σε οξεία περιστατικά καθώς και στις περιπτώσεις εγκυμοσύνης και μητρότητας.
 Η πλήρης ασφαλιστική προστασία ανακτάται μόνο εάν εξοφλήσετε
όλες τις εισφορές που βρίσκονται σε καθυστέρηση, εάν λαμβάνετε κοινωνικές παροχές ή εάν έχετε χαμηλό εισόδημα βάσει σχετικής βεβαίωσης από το Γραφείο Εργασίας ή την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.

Μπορώ να μεταβώ από την ιδιωτική
ασφάλιση στην υποχρεωτική από τον νόμο
ασφάλιση;

Ιδιωτική ασφάλιση
ασθένειας
Υγειονομική περίθαλψη για
τους πολίτες της ΕΕ συνοπτικά

Ναι, αλλά μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις:
 Για μισθωτούς ηλικίας κάτω των 55 ετών, εφόσον το		
εισόδημα μειωθεί κάτω από το όριο της υποχρεωτικής από τον νόμο
ασφάλισης (για το 2020: περ. 5.200 € μεικτά μηνιαίως),
 Για αυτοαπασχολούμενους ηλικίας κάτω των 55 ετών, εάν εισέλθετε
σε μια σχέση εξαρτημένης εργασίας διατηρώντας παράλληλα την
επαγγελματική σας δραστηριότητα ως δευτερεύουσα απασχόληση,
 Σε περίπτωση υπαγωγής στην υποχρεωτική από τον νόμο οικογενειακή ασφάλιση (ανεξάρτητα από την ηλικία), εφόσον το μηνιαίο
εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 455 ευρώ.

Παράδειγμα: Ο κύριος B είναι αυτοαπασχολούμενος οικοδόμος και διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση.
Περίπτωση 1: Στην ηλικία των 53 ετών διακόπτει τη δραστηριότητά του
ως αυτοαπασχολούμενος και αναλαμβάνει μία θέση πλήρους απασχόλησης
ως μισθωτός. Πλέον ο κύριος Β μπορεί να μεταβεί στην υποχρεωτική από
τον νόμο ασφάλιση.
Περίπτωση 2: Στην ηλικία των 58 ετών διακόπτει τη δραστηριότητά του
ως αυτοαπασχολούμενος και αναλαμβάνει μία απασχόληση τύπου Minijob
με μηνιαία αμοιβή 450 ευρώ ως διανομέας εφημερίδων. Η γυναίκα του είναι ασφαλισμένη στο πλαίσιο της υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης.
Ο κύριος Β θα ενταχθεί χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφορών στην οικογενειακή ασφάλιση της γυναίκας του.
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Η πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι ένα σημαντικό θέμα.
Στη Γερμανία ισχύει γενική υποχρέωση υγειονομικής ασφάλισης. Επειδή δεν είναι πάντα εύκολο να προσανατολιστείτε,
μία σειρά φυλλαδίων έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν να
αποκτήσετε μία γενική άποψη:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/		
Αναζήτηση-κέντρων-συμβουλευτικής-υποστήριξης
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και μία λίστα των γραφείων
διαμεσολάβησης (Clearing) για θέματα ασφάλισης ασθένειας θα βρείτε στο:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
publikationen
Εδώ μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο συμβουλευτικό κέντρο μεταναστών:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/Υγεία

Ποιος πρέπει ή μπορεί να συνάψει ιδιωτική ασφάλιση;
→ Όποιος ζει στη Γερμανία οφείλει να διαθέτει μία ασφάλιση ασθένειας.
Εάν δεν είναι δυνατή η ασφάλιση στο πλαίσιο της υποχρεωτικής
από τον νόμο ασφάλισης τότε θα πρέπει να συνάψετε μία ιδιωτική
ασφάλεια. Αυτό ισχύει, εάν
 είστε κατά κύριο επάγγελμα αυτοαπασχολούμενος ή
 μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή
 δεν διαθέτετε, για άλλους λόγους, πρόσβαση στην υποχρεωτική
από τον νόμο ασφάλιση ασθένειας.
Όσοι απασχολούνται σε σχέση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας ασφαλίζονται κατά κανόνα υποχρεωτικά στο πλαίσιο της υποχρεωτικής
από τον νόμο ασφάλισης. Εάν το εισόδημά σας υπερβαίνει το όριο της
υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης (για το 2020: περ. 5.200 ευρώ
μεικτά μηνιαίως), επιτρέπεται να αποκτήσετε και ιδιωτική ασφάλιση.

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να ασφαλιστείτε στο πλαίσιο της υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης, στις περισσότερες περιπτώσεις το ταμείο
ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας δεν επιτρέπεται να απορρίψει την εγγραφή
σας και οφείλει να σας ασφαλίσει στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης –
ακόμα και εάν υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα.
Στην περίπτωση μεταφοράς για πρώτη φορά της μόνιμης κατοικίας
στη Γερμανία ή επιστροφής από το εξωτερικό ισχύει: Εάν τελευταία
είχατε ιδιωτική ασφάλιση, τότε θα υπαχθείτε ξανά στο σύστημα ιδιωτικής ασφάλισης.

Τι πρέπει να προσέξω κατά τη σύναψη μίας
ιδιωτικής ασφάλειας ασθένειας.
Πριν τη σύναψη του ασφαλιστηρίου ο ιδιωτικός φορέας ασφάλισης
μπορεί να σας ζητήσει στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας
σας και την υποβολή σας σε ιατρικές εξετάσεις. Αυτό ισχύει μεν και

στην περίπτωση του βασικού προγράμματος ασφάλισης, όμως σε αυτή
την περίπτωση δεν επηρεάζει τη δυνατότητα ασφάλισης και το ύψος
των ασφαλίστρων.
Τα μέλη της οικογένειας ασφαλίζονται ξεχωριστά με τις αντίστοιχες
για το καθένα εισφορές.

Σημείωση: Οι εισφορές στην ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας (γνωστές
και ως ασφάλιστρα) μπορεί να σημειώσουν σημαντική αύξηση σε προχωρημένη ηλικία.

Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με την
πληρωμή της δαπάνης περίθαλψης;
 Ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει συμμετέχετε με ένα
ποσοστό στις δαπάνες περίθαλψης. Το ύψος της «ιδίας συμμετοχής» διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης. Στο βασικό
πρόγραμμα ασφάλισης μπορείτε να ασφαλιστείτε χωρίς ιδία συμμετοχή.
 Ο λογαριασμός για την περίθαλψη θα πρέπει να εξοφληθεί πρώτα
από εσάς. Αργότερα η ασφάλεια θα σας επιστρέψει το ποσό.

Σημείωση: Στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης η δαπάνη που καλύπτεται είναι περιορισμένη. Ως εκ τούτου πριν από κάθε περίθαλψη (ιατρική,
οδοντιατρική, νοσοκομειακή) πρέπει να αναφέρετε πως έχετε το βασικό
πρόγραμμα ασφάλισης ώστε να μην προκύψουν δαπάνες που υπερβαίνουν
τις καλύψεις.

Ποια προγράμματα ασφάλισης υπάρχουν
στην ιδιωτική ασφάλιση;
Το κάθε ταμείο ιδιωτικής ασφάλισης προσφέρει διάφορα προγράμματα
με διαφορετικούς όρους και διαφορετικό κόστος. Οι εισφορές εξαρτώνται από την ηλικία, την κατάσταση της υγείας και το επιθυμητό εύρος
των παροχών. Για αυτό ζητήστε μία ολοκληρωμένη παρουσίαση πριν
επιλέξετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης.
Κάθε φορέας ιδιωτικής ασφάλισης είναι υποχρεωμένος να προσφέρει
το λεγόμενο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης :
 Οι παροχές είναι ανάλογες εκείνων της υποχρεωτικής από τον
νόμο ασφάλισης ασθένειας.
 Το κόστος αντιστοιχεί στον ανώτατο συντελεστή της υποχρεωτικής ασφάλισης ασθένειας (για το 2020: περ. 850 € μηνιαίως).
 Το ποσό μειώνεται στο μισό εάν λαμβάνετε κοινωνικές παροχές ή
έχετε από το Γραφείο Εργασίας ή την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας βεβαίωση χαμηλού εισοδήματος.
Επίσης υπάρχουν ειδικά προγράμματα ασφάλισης. Σε αυτά συγκαταλέγονται για παράδειγμα προγράμματα ασφάλισης εξωτερικού, για
μεγάλης διάρκειας διαστήματα παραμονής στη Γερμανία (οι λεγόμενες
ασφάλειες Incoming). Υπάρχουν και ειδικά προγράμματα ασφάλισης
για όσους παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες.

