NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH W AUSTRII DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW (stan na 2016 rok) – WSPÓŁUBEZPIECZENIE CZŁONKÓW RODZINY PRZY
UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Nie tylko osoba ubezpieczona jest objęta ochroną z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, lecz pod
pewnymi warunkami ochrona ta obejmuje także:





dzieci osoby ubezpieczonej,
małżonka osoby ubezpieczonej,
partnera w zarejestrowanym związku partnerskim lub konkubinę/konkubenta,
członka rodziny sprawującego opiekę nad osobą ubezpieczoną.

Wyżej wymienione osoby mają prawo do świadczeń, jeśli nie mają własnego (ustawowego)
ubezpieczenia zdrowotnego.
Aby dane osoby mogły otrzymywać świadczenia, należy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dla
Gospodarki Przemysłowej - SVA podać ich imiona i nazwiska oraz daty urodzenia.
Dzieci objęte ubezpieczeniem
Można objąć własnym ubezpieczeniem:







dzieci małżeńskie
dzieci pozamałżeńskie
dzieci uznane
dzieci adoptowane
dzieci przybrane
wnuki

jeśli na stałe mieszkają z osobą ubezpieczoną w jednym gospodarstwie domowym.
Za dzieci objęte ubezpieczeniem nie płaci się żadnych dodatkowych składek.
Dzieci w rodzinie zastępczej mogą zostać objęte ubezpieczeniem, jeśli osoba ubezpieczona sprawuje
nad nimi opiekę nieodpłatnie lub na podstawie urzędowego zezwolenia.
Ograniczenie wiekowe dla współubezpieczenia - do własnego ubezpieczenia można zasadniczo
włączyć dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Dzieci uczęszczające do szkoły lub uczące się
zawodu mogą być objęte ubezpieczeniem do 27 roku życia. Ponadto ma to miejsce tylko w sytuacjach
wyjątkowych.
Uwaga!
Jeśli małżonkowie są ubezpieczeni w różnych zakładach ubezpieczeń zdrowotnych, dzieci zasadniczo
są objęte ubezpieczeniem obu instytucji.

Ubezpieczeni partnerzy i konkubenci
Za objętych ubezpieczeniem partnerów i konkubentów należy opłacać dodatkową składkę.
Następujące przypadki stanowią wyjątki, w których nie trzeba opłacać dodatkowej składki za
partnera lub konkubenta objętego ubezpieczeniem:







partner/konkubent osoby ubezpieczonej wychowuje jedno lub więcej dzieci mieszkających
we wspólnym gospodarstwie domowym,
partner/konkubent osoby ubezpieczonej w przeszłości przez co najmniej 4 lata wychowywał
dziecko mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym,
osoba ubezpieczona pobiera zasiłek pielęgnacyjny 3 stopnia i pozostaje pod opieką
partnera/konkubenta,
partner/konkubent osoby ubezpieczonej pobiera zasiłek pielęgnacyjny 3 stopnia,
dochód netto osoby ubezpieczonej jest niższy od stawki dodatku wyrównawczego dla
małżeństw (1332,58 euro),
występuje szczególna socjalna potrzeba objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Objęcie ubezpieczeniem członków rodziny sprawujących opiekę
Członkowie rodziny sprawujący opiekę generalnie nie płacą dodatkowej składki.
Następujący członkowie rodziny mają prawo do włączenia do ubezpieczenia, jeśli nie posiadają
innego ubezpieczenia zdrowotnego i mają stałe miejsce pobytu w Austrii:








małżonkowie
zarejestrowani partnerzy
konkubenci
powinowaci do 4. stopnia (w linii prostej lub bocznej)
krewni do 4. stopnia (w linii prostej lub bocznej)
dzieci adoptowane, przybrane i pozostające w rodzinie zastępczej
rodzice adoptowani, przybrani i zastępczy.

Poza tym obowiązują następujące warunki:





główny ubezpieczony pobiera zasiłek pielęgnacyjny 3 stopnia lub wyższy,
główny ubezpieczony jest objęty opieką w domu i jego otoczeniu (nie w szpitalu bądź domu
opieki),
osoba sprawująca opiekę poświęca swoją pracę głównie opiece,
opieka nie jest sprawowana w ramach działalności gospodarczej.

