Zaměstnání

STRANA 9

Jak na zdravotní pojištění po škole...
Kdo z letošních maturantů pokračuje ve studiu na VŠ,
nebo jiné SŠ, zůstává i nadále
státním pojištěncem. Ostatní absolventi po prázdninách
nastupují do zaměstnání, nebo
do evidence úřadu práce. Vždy
je však jejich povinností postarat se o své zdravotní pojištění.
 זLenka Kopčáková

Absolventům středních a odborných škol právě začaly vytoužené
prázdniny. Zatímco studenti přijatí na
vysoké školy mají před sebou vidinu
opakujících se prázdnin, pro jiné jsou
tyto prázdniny úplně poslední.
Ať tak, nebo tak, ukončení střední školy je momentem, kdy by mladí
lidé měli věnovat pozornost svému
zdravotnímu pojištění. A my, rodiče, to v rámci jejich osamostatňování
můžeme jistit zpovzdálí…
Rada studentům zní: Zjistěte si,
zda škola hlásí zdravotní pojišťovně
váš nástup! Není to její povinností.
Oznamovací povinnost má, dle zákona, sám pojištěnec.
Jakým situacím mohou čerství
maturanti čelit, přibližuje pro ŽN
Oldřich Tichý, mluvčí jedné z největších tuzemských zdravotních pojišťoven.

Možných je pět
modelových
situací řešení…
Nejjednodušší to mají maturanti
úspěšní u přijímaček na VŠ. Pojistné za ně bude i nadále hradit stát.
Pojišťovna se však musí dozvědět,
že dotyčný nadále studuje, a má tedy
nárok na zařazení mezi státní pojištěnce.
U studentů jde zejména o oznámení zahájení a ukončení studia, případně jeho přerušení, a znovuzahájení. Formulář se jmenuje Přihláška
a evidenční list pojištěnce
„Nejlépe, když příslušné doklady student donese na pobočku své zdravotní
pojišťovny, kde mu poradí s vyplněním
změn.
V Přihlášce a v evidenčním listu
pojištěnce se musí uvést název školy a
další aktuální údaje,“ radí Tichý.
Méně šťastní maturanti budou
muset svoji situaci ve vztahu ke
zdravotní pojišťovně řešit buď už o
prázdninách, pokud budou po celý
měsíc výdělečně činní, nebo nejpozději v září.
Každopádně všechny absolventy
čeká jedna z pěti naznačených situací:

 ז1. Po úspěšném složení maturity pokračujete studiem na VŠ,
nebo jiné SŠ
Stát je plátcem pojistného za nezaopatřené dítě po dobu jeho soustavné přípravy na budoucí povolání,

nejdéle ale do 26 let.
Do toho se zahrnuje také doba
od úspěšného vykonání maturitní
zkoušky, je-li tato zkouška konána v
květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku,
tj. do 30. 6. (Pokračování na str. 10)

