Asigurarea medicală în Germania – cum poți evita costuri inutile
În Germania asigurarea medicală de sănătate este obligatorie, lucru valabil pentru toată
lumea. Fiecare persoană care își are locul de ședere aici trebuie să fie asigurată medical. Ca
și angajat ești asigurat prin intermediul angajatorului, contribuțiile aferente fiind achitate de
către acesta direct la casa de asigurări de sănătate (Krankenkasse). În cazul în care incetezi
sa mai lucrezi, rămâi în continuare asigurat și va trebui singur să te ocupi de achitarea
contribuției lunare către casa de asigurări de sanatate. De asemnea, există și opțiunea de a
te retrage cu totul de la casa de asigurări.
Important! În cazul in care nu te retragi de la casa de asigurari de sănătate dupa ce încetezi
să mai lucrezi, asigurarea medicală va fi transformată automat într-o așa numită asigurare
obligatorie adiacentă (obligatorische Anschlussversicherung mit freiwilliger Mitgliedschaft). În
acest caz, vei fi obligat să achiți tu însuți contribuțiile, care variază între 150 și 700 de euro
lunar. Suma maximă de 700 de euro este stabilită atunci când casa de asigurări nu primește
niciun fel de înștiințare despre tine și veniturile tale, așadar intră în contact cu casa de
asigurări!
Aici afli ce trebuie sa faci ca să eviți crearea de datorii la casa de asigurări unde ești
înregistrat:

➢ Anularea asigurării la întoarcerea în țara de origine
Dacă ai de gând sa te întorci în țara de origine, va trebui să scrii o cerere de anulare a
asigurării, care să o depui la casa de asigurări. Uneori ți se poate cere pentru aceasta o
dovadă a unei asigurări la o alta casa de sănătate, de exemplu dovada asigurării în țara de
proveniență.
Este de recomandat sa contactezi casa de asigurări de sănătate pentru a rezolva
formalitățile legate de retragerea calității de membru! Dacă nu ai anulat asigurarea înainte de
a te întoarcere în țara de unde provii, atunci apar datorii ce vor trebui achitate!
➢ Ramâi in Germania? Atunci ramâi aici asigurat!
Dacă te hotărăști ca după încheierea raportului de muncă sa rămâi în Germania, atunci
există trei opțiuni:
1. Achiți singur contribuțiile lunare de membru la casa de asigurări
2. Ai dreptul să revendici șomaj sau ajutor de șomaj (Arbeitslosengeld I sau
Arbeitslosengeld II), care poate fi solicitat la agenția pentru ocuparea forțelor de
muncă (Agentur für Arbeit) sau la serviciul public de ocupare (Jobcenter) – în acest
caz, costurile asigurării medicale de sănătate vor fi acoperite de către agenția pentru
ocuparea forțelor de muncă sau de către serviciul public de ocupare
3. Ai un soț/soție ce posedă o asigurare medicală de sănătate germană: în acest caz
trebuie să soliciți asigurarea de familie – aceasta este pentru tine gratuită!
Foarte important: Nu ignora scrisorile ce le primești de la casa ta de asigurare de
sănatate! Acestea folosesc la clarficarea situației tale de asigurat!

