От кога започвате сами да плащате здравните си осигуровки?
Докато сте
ученици, държавата плаща здравните ви вноски, както и когато сте студенти редовно
обучение, не работите и сте под 26 годишна възраст. Обаче във времето между
завършването на училището – образно казано след абитуриентския ви бал и
започването на студентството ви трябва сами да платите здравните си осигуровки. За
времето от завършването през юни до началото на академичната година през октомври
дължите вноски, които са по 16.80 лв. на месец.
Когато станете студенти нямате ангажименти да плащате здравни вноски. За
да покрива държавата здравните ви вноски има няколко условия – трябва да сте
редовна форма на обучение, да не работите и да сте на възраст под 26 години.
Студентите, задочна форма на обучение трябва сами да плащат здравните си вноски.
Здравноосигурителните им права – т.е. правото да се ползва безплатно медицинския
пакет, за който говорихме по-рано, се прекъсват ако не са внесени повече от три вноски
за 36 месеца назад. Всеки, който внася здравните си вноски сам, заплаща по поне 16,80
лв. на месец.
Ако решите да учите в чужбина ситуацията с осигуровките е малко по-различна.
Тези, които се обучават в чужбина трябва да доказват правото си да бъдат осигурявани
за сметка на държавата и това става с подаването на удостоверение или служебна
бележка от университета, в който следвате в офисите и териториалните дирекции на
НАП. Докато сте студенти редовна форма на обучение в ЕС, за да използвате
медицинските грижи в чужбина е необходимо да имате валидна Европейска
здравноосигурителна карта (ЕЗОК). ЕЗОК е безплатна индивидуална карта, с която при
нужда можете да ползвате държавно медицинско обслужване докато сте в някоя от 27те страни от ЕС, Исландия,Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Можете да получите
картата, като се свържете с НЗОК и подадете необходимите документи. Но за да ви
бъде издадена ЕЗОК, трябва да сте здравноосигурени и да имате непрекъснати здравни
права. Т.е да не сте прекъсвали плащането на здравните си вноски за период, по-голям
от 3 месеца в течение на изтеклите 36 месеца. Имайте предвид, че здравната система
във всяка страна е различна и е възможно услуги, които са безплатни в България, да
бъдат платени в друга страна или пък да са по-скъпи.
Ако сте учил в чужбина, след завръщането си в България е необходимо да
информирате НАП, че здравните ви вноски са плащани от университета в държавата, в
която сте били. В такъв случай трябва да направите справка в НАП какви са
необходимите документи, за да запазите здравноосигурителните си права – т.е.
възможността да ползвате базовите медицински и стоматологични услуги.
А ако решите да започнете работа в страни от ЕС и извън него вие можете да се
освободите от плащането на здравноосигурителни вноски у нас. За целта трябва да
отговаряте на определени условия като това да сте били чужбина най-малко 183 дни
през една календарна година и да подадете заявление в НАП. Ако решите да се върнете
в България можете да си възстановите здравноосигурителните права. Това пак става със
заявление в НАП и като докажете, че сте били в чужбина повече от 183 дни през една
календарна година.
Повече информация за възможностите за проверка на здравноосигурителния статус,
възстановяване на здравни права, както и друга полезна и важна информация,
завършващите средно образование можете да получите на телефон 0700 18 700.

