Безработните дължат месечно по 16.80лв за здравни усугоровки
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През 2012 година месечната здравноосигурителна вноска за гражданите, които са
трайно безработни и не получават
обезщетения
за
безработица
,е
16,80
лева, които се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Така например здравната вноска за месец януари 2012 година трябва да се внесе
най-късно до 10 февруари. Здравните осигуровки се внасят по сметките на офиса на
НАП по постоянен адрес на лицето. При плащането задължително се посочва код за
вид плащане
560405
.

От НАП напомнят също, че всички, за които възниква задължение сами да внасят
здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в
офиса на агенциято по постоянен адрес, в срок до края на месеца, следващ месеца, в
който е възникнало обстоятелството за внасянето на здравноосигурителните вноски.
Тоест, ако от 1 януари трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края
на месец февруари трябва да подадете декларация Образец 7. Санкцията за
неподаване на тази декарация е от 500 до 1000 лева.
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Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се
прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36
месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето
потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.
Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да
проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез
електронната услуга на НАП на www.nap.bg. Справка за здравния статус клиентите на
администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски
разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН
чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и
години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски.
Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Повече информация за възможностите за проверка на здравноосигурителния статус и
възстановяване на здравните права, клиентите на НАП могат да намерят на интернет
страницата на НАП, на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор, както и в
офисите на приходната администрация..
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