V
tomto
dokumentu
odpovídáme
na
nejdůležitější otázky týkající se zákonného
zdravotního pojištění v Německu a našich
služeb. Vezměte prosím na vědomí, že naše
média, naše webové stránky a naše telefonní
služby jsou v němčině.
1. Kdo je povinen být v Německu pojištěn?
Zaměstnanci, kteří mají povinnost být pojištěni a
kteří nastoupí do zaměstnání v Německu
poprvé, se na začátku svého zaměstnání mohou
stát pojištěnci podnikové zdravotní pojišťovny
BAHN-BKK
Zaměstnanci, kteří nejsou povinni být pojištěni –
tedy ti, jejichž roční příjem překračuje
stanovenou hranici ročního příjmu, se mohou
stát pojištěnci BAHN-BKK při nástupu do
zaměstnání dobrovolně. Naše prohlášení o
členství a další formuláře najdete na našem
webu www.bahn-bkk.de.
2. Jak mohu pojistit členy své rodiny?
Pojištěnci BAHN-BKK mohou své rodinné
příslušníky pojistit bezplatně, pokud jsou pro to
splněny předpoklady. Návrh na rodinné pojištění
si můžete stáhnout z webu BAHN-BKK.
3. Hranice ročního příjmu (JAE) a hranice pro
vyměření příspěvku (BBG)
Pomocí hranice ročního příjmu (2022 = 64.350
€) se zjišťuje, zda patříte do skupiny osob s
povinným
nebo
nepovinným
pojištěním.
Zaměstnanci s povinným pojištěním se zásadně
musí přihlásit k zákonnému zdravotnímu
pojištění. Hranice pro vyměření příspěvku (BBG)
určuje maximální velikost příspěvku. V roce
2022 činí maximální hranice měsíčně:
Hranice pro vyměření
příspěvku na zdravotní
pojištění a pojištění
dlouhodobé péče
Hranice pro vyměření
příspěvku na důchodové
pojištění a pojištění v
nezaměstnanosti

4.837,50 €
6.750 €
(východ) /
7050 € (západ))

4. Jak se počítá příspěvek?
Příspěvky se v zásadě počítají ze zdanitelného
hrubého výdělku, avšak pouze do výše
maximálního měsíčního příspěvku. Procentuální
sazby příspěvků jsou v roce 2022 následující:
Zdravotní pojištění:
Dodatečný příspěvek ke
zdravotnímu pojištění:
Pojištění dlouhodobé péče
bez dítěte
Pojištění dlouhodobé péče s
dítětem:
Důchodové pojištění:
Pojištění v nezaměstnanosti.

14,60 %
1,20 %
3,40 %
3,05 %
18,60 %
2,40 %

Zaměstnavatel hradí vždy polovinu povinného
příspěvku1. Váš zaměstnavatel strhne váš
příspěvek z hrubé mzdy a zaplatí jej společně s
podílem zaměstnavatele příslušnému inkasnímu
středisku.
5. Jaké služby / ošetření jsou pojištěním
hrazeny?
BAHN-BKK hradí všechny služby, na které
existuje právní nárok a pro jejichž čerpání jsou
splněny požadavky. Patří k nim lékařská péče,
zubní a lůžková péče, dodání léků, léčebných
prostředků a pomůcek, zubní náhrady a
cestovní
výdaje.
Navíc
nabízí
mnoho
doplňkových služeb, tzv. EXTRAS, pro všechny
věkové skupiny, zejména pro rodiny. Podrobné
informace naleznete na našem webu.
Každý pojištěnec BAHN-BKK obdrží od
pojišťovny BAHN-BKK elektronickou zdravotní
kartu. Poskytovatelé služeb, jako jsou lékaři a
nemocnice, obvykle zúčtují své náklady přímo s
BAHN-BKK Kromě toho pojištěnci dostávají
nemocenské dávky, dávky v nemoci dítěte a
dávky v mateřství, pokud jsou splněny příslušné
požadavky.
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Výjimka: Příspěvek na pojištění dlouhodobé péče pro
členy bez dětí a ve spolkové zemi Sasko

6. Jsou možné vratky příspěvku a pokud ano,
jak?
Pojišťovna BAHN-BKK pracuje stejně jako
všechny ostatní zákonné zdravotní pojišťovny
na principu nepeněžního plnění.
Na základě své elektronické zdravotní karty
nebo lékařských předpisů dostanete lékařské
zboží a služby. Musíte uhradit jen případný
doplatek nebo část nákladů přesahující
zákonnou péči (např. zubní protézu). Pouze v
některých případech musíte zaplatit zálohu,
potom obdržíte náhradu nákladů.
7. Jak postupovat, když je třeba navštívit
specialistu?
Obecně se na ambulantní lékařskou péči
vztahuje princip svobodné volby lékaře. K
návštěvě odborného lékaře potřebujete jen ve
výjimečných případech (např. radiologie)
předchozí doporučení praktického lékaře.
Aby vás odborný lékař mohl ošetřit na základě
elektronické
zdravotní
karty,
musí
být
účastníkem smluvní lékařské péče (nemůže to
být „soukromý lékař“). Pokud jste léčeni
nemocničním lékařem, potřebujete doporučení
od lékaře (pokud se nejedná o naléhavý případ).
8. Alternativní léčebné metody a preventivní
kurzy
BAHN-BKK jako preventivní pojišťovna má pro
své pojištěnce rozsáhlou nabídku prevence. K ní
patří dva dotované kurzy prevence (např.
cvičení, zvládání stresu nebo výživa) na
kalendářní rok. Kromě toho BAHN-BKK
odměňuje zdraví vědomé chování zdravotním
bonusem, bonusem pro mládež a bonusem
pro matky s atraktivní (peněžní) prémií.
Individuální profylaxe je podporována zejména
dětským zubním balíčkem EXTRAS nebo
cestovním očkováním.
Kromě toho se pojišťovna BAHN-BKK podílí na
rozsáhlém spektru alternativních léčebných
metod. Patří k nim zejména lékařská
homeopatická léčba, přírodní léčivé prostředky,
antroposofické léky, kineziologický taping,
chiropraktika nebo osteopatie.
Osteopatie: BAHN-BKK hradí 80 procent z
částky faktury za osteopatická ošetření u
registrovaného lékaře, fyzioterapeuta nebo

léčitele, který je členem osteopatického
profesního sdružení. Za osteopatickou léčbu je
hrazeno maximálně 200 Euro za rok.
9. „Povinosti“ v zákonném zdravotním pojištění
– např. každoroční návštěva zubního lékaře,
preventivní vyšetření pro děti
Každý pojištěnec se svobodně rozhoduje o
svém těle. Pro děti, mladistvé i dospělé jsou
podle věku doporučena určitá vyšetření a
očkování, účast je však vždy dobrovolná.
Která
preventivní
vyšetření
(prevence
rakoviny, preventivní prohlídky) to jsou?
 Od 35 roků: každé 3 roky: všeobecné
preventivní zdravotní vyšetření („Check-Up“)
 Od 16 roků: každé 2 roky: screening
rakoviny kůže
 Vyšetření pro včasné rozpoznání rakoviny
podle pohlaví nebo věku:
 Ženy od 20 roků: Každoroční prohlídka
pro včasné rozpoznání rakoviny dělohy,
vejcovodů a vaječníků
 Ženy od 30 roků: Navíc každoroční
vyšetření
pro
včasné
rozpoznání
rakoviny palpací prsu a lymfatických
uzlin.
 Ženy od 50 do 70 roků: Každé dva roky
rentgenové
vyšetření
prsů
(mamografický screening)
 Muži nad 45 Jahren: Každoroční
vyšetření
pro
včasné
rozpoznání
rakoviny tlustého střeva, kůže, prostaty a
varlat.
 Muži i ženy od 50 roků: Screenng
rakoviny tlustého střeva s rozdílnými
cykly pro rychlý test a kolonoskopii.
Kromě toho existují také rozsáhlá preventivní
opatření pro těhotné ženy. BAHN-BKK
podporuje mimo to včasné rozpoznání rakoviny
prsu nabídkou „discovering hands“, při níž slepé
lékařské vyšetřovatelky pociťují hmatem i ty
nejmenší zatvrdliny.
Služba zaručena i o víkendech!
Rádi vám poradíme denně od
8 do 20 hodin. A to zdarma.
0800 22 46 255
service@bahn-bkk.de
www.bahn-bkk.de

