A jelen dokumentumban megválaszoljuk a
Németországban
érvényes
kötelező
egészségbiztosítással és a szolgáltatásainkkal
kapcsolatos
kérdéseket.
Kérjük,
vegye
figyelembe, hogy a médiumok, internetes
oldalaink, valamint telefonos ügyfélszolgálatunk
német nyelven elérhető.
1. Kire vonatkozik Németországban a kötelező
biztosítás?
Azon biztosításra kötelezett munkavállalók, akik
Németországban első alkalommal munkába
állnak, a foglalkoztatási jogviszony kezdetével a
BAHN-BKK (Vasút Egészségpénztár) tagjává
válhatnak. A biztosítás alól mentesülő
munkavállalók – tehát akiknek az éves
jövedelme átlépi az éves jövedelemhatárt,
önkéntesen beléphetnek a BAHN-BKK-ba,
amikor
először
alkalmazásba
állnak
Németországban. Tagsági nyilatkozatunkat,
valamint egyéb nyomtatványainkat megtalálja
internetes oldalunkon: www.bahn-bkk.de.
2. Hogyan tudom bevonni a biztosításba a
családtagjaimat is?
A BAHN-BKK tagjai családtagjaikat ingyenesen
bevonhatják
a
biztosításba,
amennyiben
megfelelnek a feltételeknek. A Családi
biztosításra vonatkozó igénylőlapot letöltheti a
BAHN-BKK internetes oldaláról.
3. JAE (éves jövedelemkorlát) és BBG
(járulékszámítási korlát)
Az éves jövedelemkorlát (2022 =
64 350 €) segítségével megállapítható, hogy Ön
a biztosításra kötelezett vagy a biztosítás alól
mentesülő körbe tartozik-e. A biztosításra
kötelezett alkalmazottaknak alapvetően be kell
jelentkezniük a törvény szerint illetékes
egészségbiztosítónál. A járulékszámítási korlát
(BBG) megadja azt a felső határt, amelyből a
járulékokat ki kell számolni. 2022-ben a felső
határ:
BBG Egészség- és
ápolási biztosítás
BBG nyugdíj/Munkanélküli biztosítás

4837,50 €
6750 € (Kelet)
7050 € (Nyugat)

4. Hogyan kell kiszámítani a járulékokat?
A járulékokat alapvetően az adóköteles bruttó
jövedelemből kell kiszámítani, azonban csak a
havi járulékszámítási korlát mértékéig.

A járulékkulcsokat 2022-ben
százalékos értékek adják:

a

Betegbiztosítás:
Betegbiztosítási kiegészítő járulék:
Ápolási biztosítás gyermek nélkül:
Ápolási biztosítás gyermekkel:
Nyugdíjbiztosítás:
Munkanélküli biztosítás:

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

A munkáltató mindenkor a fizetendő összegek
felét viseli1. Az Ön munkáltatója visszatartja az
Ön járulékát a bruttó fizetésből és azt a
munkáltatói résszel együtt fizeti ki az illetékes
hatóság részére.
5. Milyen szolgáltatásokat / kezeléseket vállal át
a biztosító?
A BAHN-BKK minden olyan szolgáltatást
átvállal, amelyre Ön törvény szerint jogosult, és
amelynek az igénybevételéhez meghatározott
feltételek teljesülnek. Ide számítanak az orvosi,
fogorvosi és osztályos ellátások, a gyógyszerek
és gyógyászati segédeszközök, valamint a
fogpótlás és az utazási költségek. Ezen
túlmenően egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is
nyújt,
ezek
az
úgynevezett
EXTRA
szolgáltatások minden korosztály, különösen a
családok részére. Erről kérjük, tájékozódjon az
internetes oldalunkon.
A BAHN-BKK minden biztosítottja egy
elektronikus egészségügyi kártyát kap a BAHNBKK-tól. A szolgáltatók, mint például az orvosok
és a kórházak, általában közvetlenül a BAHNBKK-val számolnak el. Ezen túlmenően a
biztosítottak táppénzt, gyermekek utáni táppénzt
és anyasági segélyt is kapnak, amennyiben az
adott feltételeknek megfelelnek.
6. Van lehetőség visszatérítésre és ha igen,
hogyan?
A BAHN-BKK, mint minden törvény szerinti
egészségbiztosító, alapvetően a természetbeni
juttatások elvén működik.
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Kivétel: Ápolási biztosítási hozzájárulás a
gyermektelen tagok részére, illetve Sachsen
tartományban

Ön ezáltal az elektronikus kártyája vagy orvosi
rendelvény
alapján
orvosi
javakat
és
szolgáltatásokat kaphat. Önnek csak az
esetleges önrészt kell fizetnie, illetve azt a
költséghányadot, amely meghaladja a törvényi
ellátást (pl. fogpótlás). Csak néhány esetben kell
előre fizetni, ilyenkor Ön utólag kap
költségtérítést.
7. Mi az eljárás, ha specialistához kell menni?
Az ambuláns orvosi ellátásban alapvetően a
szabad
orvosválasztás
elve
érvényes.
Szakorvos felkereséséhez csak kivételes
esetben (pl. radiológus) szükséges előzetesen
egy általános orvos beutalója.
Ahhoz, hogy a szakorvos kezelni tudja Önt az
elektronikus egészségkártyája alapján, tagja
kell, hogy legyen a szerződéses orvosi
ellátásnak
(nem
lehet
„magánorvos”).
Amennyiben Önt kórházi orvos látja el, akkor
szüksége van orvosi beutalóra (kivéve, ha
sürgősségi esetről van szó).
8. Alternatív gyógymódok és prevenciós
tanfolyamok
A BAHN-BKK, mint megelőző biztosító, átfogó
megelőzési ajánlatokat nyújt a biztosítottjai
részére. Ide számít naptári évenként két
alkalommal egy-egy prevenciós tanfolyam (pl.
mozgás, stresszkezelés vagy táplálkozás).
Továbbá
a
BAHN-BKK
megjutalmazza
egészséges életmódját az egészség-bónusz, a
fiatalok bónusza és a mama-bónusz által,
amely vonzó (pénzbeli) prémiumot jelent. A
gyermekfogászati vagy utazási védőoltási
EXTRÁK-kal az egyéni megelőzést támogatjuk.
Továbbá
a
BAHN-BKK
az
alternatív
gyógyászat átfogó spektrumában is jelen van.
Ide tartoznak különösen az orvosi homeopátiás,
természetgyógyászati
készítmények,
antropozófus
gyógyszerek,
kineziológiás
tapaszok, a kiropraktika vagy az oszteopátia.
Oszteopátia: A BAHN-BKK az oszteopátiás
kezelések költségeinek 80 százalékát megtéríti,
ha
azt
engedéllyel
rendelkező
orvos,
fizikoterapeuta vagy gyógyító végzi, aki tagja az
oszteopátiás szakmai szövetségnek.

Évente legfeljebb 200 EUR téríthető meg
oszteopátiás kezelésekre.
9. „Kötelezettségek” az egészségbiztosításban
- pl. éves fogászati szűrés, gyermekszűrővizsgálatok (U-vizsgálatok)
Minden biztosított maga felel a saját testéért. A
gyermekeknek, fiataloknak és a felnőtteknek
életkortól
függően
javasolt
bizonyos
vizsgálatokon és oltásokon részt venni, a
részvétel azonban minden esetben önkéntes.
Milyen
szűrővizsgálatok (rákszűrés,
check-up) léteznek?
• 35 éves kor felett: 3 évente: általános
egészségügyi szűrés („check-up”)
• 16 éves kor felett: 2 évente: bőrrákszűrővizsgálat
• Nemek szerinti és életkorfüggő rákszűrővizsgálatok:
• Nők 20 éves kor felett: Éves szűrés a
méh, petevezetők és petefészkek
rákbetegségeinek korai felismerése
céljából
• Nők 30 éves kor felett: Kiegészítőleg az
emlő és a nyirokcsomók tapintásos
vizsgálata évente korai
rákfelismerés
céljából
• Nők 50 és 70 éves kor között: Kétévente
röntgenes emlővizsgálat (mammográfia)
• Férfiak 45 éves kor felett: Éves szűrés a
bél,
bőr,
prosztata
és
herék
rákbetegségeinek korai felismerése
céljából
• Férfiak és nők 50 éves kor felett: Bélrákszűrés különböző rendszerességgel,
gyorsteszt és tükrözés formájában.
Ezen túlmenően átfogó szűrővizsgálatok
elérhetők várandósok számára. A BAHN-BKK
támogatja továbbá a mellrák korai felismerését a
kiegészítő „discovering hands” ajánlattal is,
amelyben a látássérült vizsgáló személyek már
a legkisebb elváltozásokat is ki tudják tapintani.
Garantált szolgáltatás - hétvégén is!
Tanácsadásunk
naponta
8 és 20 óra között ingyenesen
elérhető. +49 800 22 46 255
service@bahn-bkk.de
www.bahn-bkk.de

