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Θέμα: Αναφορά 1503/2010 του Lutz Kiuntke, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
υποχρεωτική συμπληρωματική ασφάλιση υγείας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, γερμανός συνταξιούχος ο οποίος διαμένει στην Αυστρία, αναφέρει ότι 
καταβάλλει ασφάλιστρα ασφάλισης υγείας στη Γερμανία, αλλά διαθέτει αυστριακή κάρτα 
ασφάλισης ασθένειας (E-card), η οποία του παρέχει δικαίωμα ιατρικής περίθαλψης στην 
Αυστρία. Αμφισβητεί την πρόσφατη απαίτηση του γερμανικού ταμείου ασφάλισης υγείας 
περί καταβολής ασφαλίστρων συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας. Είναι της γνώμης ότι 
στην περίπτωσή του ισχύει η αυστριακή νομοθεσία όσον αφορά την ασφάλιση υγείας και 
ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο αναφέρων κατοικεί στην Αυστρία, αλλά λαμβάνει τη σύνταξή του από τη Γερμανία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, οι παροχές σε είδος 
χορηγούνται σε βάρος της Γερμανίας από την Αυστρία, ως εάν ο αναφέρων δικαιούνταν 
σύνταξη και παροχές σε είδος δυνάμει της νομοθεσίας της Αυστρίας. Κατά συνέπεια, η 
Γερμανία εξέδωσε ένα έντυπο S1 το οποίο πιστοποιεί το δικαίωμα του αναφέροντος σε 
παροχές σε είδος στην Αυστρία. Ο αναφέρων είναι επίσης εγγεγραμμένος, βάσει του 
εντύπου S1, στον αρμόδιο οργανισμό στην Αυστρία. Κατόπιν της εγγραφής, εκδόθηκε για 
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τον αναφέροντα αυστριακή κάρτα ασφάλισης ασθένειας.

Ως αποτέλεσμα της εγγραφής, η Γερμανία θα αποζημιώσει την Αυστρία για τις παροχές σε 
είδος που χορηγήθηκαν στον αναφέροντα. Αυτή η διαδικασία αποζημίωσης πραγματοποιείται 
μεταξύ των αρμόδιων οργανισμών. Η Γερμανία είναι επίσης υπεύθυνη για την έκδοση της 
Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας (EHIC) για τον αναφέροντα, καθώς και για τη 
χορήγηση τυχόν παροχών ασθένειας σε μετρητά.

Ο αναφέρων δικαιούται επίσης παροχές σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 2, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής στη Γερμανία, 
αφού η Γερμανία συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, η Γερμανία μπορεί να 
αξιώσει εισφορές για παροχές σε είδος από τον αναφέροντα σύμφωνα με τη γερμανική 
νομοθεσία. Ωστόσο, το ύψος των εισφορών που απαιτούνται δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος 
των εισφορών οι οποίες θα καταβάλλονταν από έναν συνταξιούχο που λαμβάνει την ίδια 
σύνταξη και κατοικεί στη Γερμανία (άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Στην 
περίπτωση αυτή, οι εισφορές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από το γερμανικό 
«Bundesministerium für Arbeit und Soziales», ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

Συμπέρασμα

Η κατάσταση η οποία περιγράφεται από τον αναφέροντα συνάδει με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Επομένως, ο 
αναφέρων θα πρέπει να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του, όπως αναφέρονται ανωτέρω.


