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Информация
за всички конто имат свободни професий
и нямат болнична застраховка

Хората, които не работят държавна работа т. е. работят
самостоятелно можеха до сега сами да решават, дали да сключват
цялостна или частична болнична застраховка. За тях не беше
необходимо да имат болнична застраховка. Който веднъж се
откажеше от държавната застраховкакато не държавен служител
нямаше право отново да се върне в нея. Това сега се промени:
Основният принцип е: Болничнаеа каса, чийто член вие сте
били е длъжна да ви приеме отново.

Жени, конто предлагат
самостоятелно,
сексуални услуги могат да
се застраховат без
проверка на риск за
заболяване.

Нови закони за болнична застраховка
В бъдеще всички хора които живеят в Германия, трябва да имат
болнична застраховка. Това означава, че които няма такава е
длъжен да се информира от кой момент е задължен да има такава.
При това трябва да се вэемат под внимание различните срокове в
зависимост от това в каква застраховка сте били по рано държавна
или частна.
Държавна застраховка - Частна застраховка,
в какво се състои разликата

(Graphik aus 'Huthling for
health', Tampep 1999)

Най-голяма част от населението в Германия е държавно болнично застраховано,
защото то, семействата им или съпрузите им работят независимо един от друг.
Вноските в болничните каси зависят от големината на заплатата, независимо от
възраста, здравословното състояние и от това колко членно е семейството.
Работодателят плаща една част от вноските и ги превежда директно на
болничната каса. В случай на безработица вноските за болничната каса се плащат
от агенцията за работа или координационния комитет за работа. До сега
държавната болнична застраховка беше задължителна. Най-голяма част от
жените, които са застраховани чрез застраховката на съпрузите са държавно
болнично застраховани.

• Който няма никаква болнична застраховка и последно е
бил в законната болнична застраховка, е задължен от
01.04.2007 отново да се застрахова в болничната каса в която
последно е бил и от 01.04.2007 да плаща месечни вноски в нея.
Ако Вие се регистрирате по-късно, трябва въпреки това да
заплатите вноските от 01.04.2007 допълнително. За лица, които
упражняват самостоятелна трудова дейност и могат да докажат,че
печелят по-малко от 1.837,50 € има нова по-евтина тарифа в
болничните каси (от приблизително ~180,00 €)

До сега часната застраховка даваше възможност на хората, които работят
самостоятелно, на хонорар или заработват толкова много пари, да се
освобождават от законната здравна застраховка. Тогава вноските за болничната
каса ще се изчислят въз основа на възрастта, здравословните рискове и колко
души ще са застраховани. Освен това вноските са зависими и от това какви услуги
ще ползвува застрахованото лице. Вноските няма да станат по-малки, ако
застрахованото лице заработва по - малко пари или е останало без работа. За да
могат да отценят здравословните рискове, повече то здравни каси правят
проверка на риска за заболявания.

• Който няма болнична застраховка и за последно е бил
частно застрахован или никога в Германия не е бил болнично
застрахован (като дете или съпруга), трябва от 01.01.2009 да се
застрахова.
вие можете от 01.07.2007 да сключите частна здравна
застраховка по стандартна тарифа без проверка за риск и
без увеличена тарифа за риск.

• Много важно: Който не плаща редовно вноските в болничната
каса ще се обслужва медицински само в краен случай и се
задължава да заплаща сам следващите разноски по заболяването.
Само когато са заплатени всички закъсняли вноски болничната
застраховка отново влиза в сила.

За лица от други държави тези закони са валидни само ,ако те имат
разрешение за местопребиваване в Германия за по-вече от 12
месеца.



От 01 април 2007
Задължително сключване на законна
болнична застраховка



От 01 юли 2007 възможност за
застраховане в частната болнична
застраховка по стандартната тарифа

Правила за нещатни самостоятелно работещи:
• Който е семейно застрахован и с нещатна самостоятелна работа
не печели по-вече от 350,00 € както е обявено в данъчната
декларация остава записан в семейната застраховка.
• Който до сега никога не е бил нито в законната нито в частната
болнична застраховка съществува възможност от 01.04.2007 да се
застрахова в законната болнична застраховка.
Правила при започване на самостоятелна работа:
Лица, които започват самостоятелна работа (ново препитание) и
преди това са били в законната болнична застраховка имат право
да избират между законната и частната болнична застраховка.
Частната болнична застраховка не е задължена да приеме тези
лица, които искат стандартна тарифа без проверка за здравословно
състояние и и надбавки върху тарифата за риск. Решението в коя
застраховка да членувате трябва много добре да се размисли,
защото по-късно като лице със самостоятелна работа не можете да
се прехвърлите от частната в законната болнична застраховка.

 От 01 януари 2009 задъпжително
застраховане за частно застраховани
Предида сключите договор за законната или частната
застраховка предваритнлно се информирайте и се съветвайте с
различните болнични каси или и потребителския центьр.

За възникнали въпроси можете да се обърнете към нас за съвет.
Madonna e.V. Мадона e.V.
Gußstahlstrasse 33
44793 Bochum
Телефон: 0234-685750 Факс: 0234-685751

Правило за чужди гражданки:
Болничната застраховка е задължителна за всички чужденки и
чужденци,които живеят и са регистрирани в Германия.
Гражданите на ЕС, гражданите на Европейската икономическа
общност и Швейцарци могат и са длъжни да се болнично
застраховат както всички гражданки и граждани на Германия.
Това е валидно за следните държави: Белгия, България, Дания,
Естония, Финландия, Франция, Гърция, Англия, Ирландия,
Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщаин, Литва, Люксембург, Малта,
Холандия, Норвегия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния,
Швеция, Швейцария, Словакия, Словения, Испания, Чехия, Унгария,
Кипър

info@madonna-ev.de
www.madonna-ev.de
Можете да ни намерите:
По телефона
понед и петък 9°°- 13°°
понед и четв. 14°°- 16°°
сряда
11°°- 13°°
+ 14°°- 19°°
В останалото време
оставесъобщение
на секретаря, ние ще
Ви се обадим по телефона.

Бюро
понед 9°° - 11°°
сряда 16°°- 19°°
петък 11°°- 13°°

При обиколки
сряда 19°°-19:30
петък 12:30-13°°

и по договаряне

или в здравната
служба
партер, ляво стая13
четв. 14°°-16°°

Брошурата е сьставена от дружеството Мадона e.V.
Преводът е направен от специализираното – и консултативно бюро
Нахтфалтер

