
 
 

Stand: Agustus 2021 

Asuransi Kesehatan dalam Pemrosesan Visa Nasional  

 
Individu yang ingin ke Jerman dalam rangka contohnya: kumpul keluarga, untuk kerja atau untuk 
studi, membutuhkan pada saat perjalanan masuk sebuah perlindungan asuransi kesehatan privat 
permanen yang setara dengan ketentuan dalam SGB V (Buku Undang-Undang Pidana V), apabila 
belum mempunyai perlindungan asuransi kesehatan sesuai dengan Undang-Undang. 
Perlindungan asuransi kesehatan ini harus mencakup perlindungan yang dapat diperoleh bagi 
pemilik polis sesuai dengan yang tertera di § 11 Abs. 1-3 SGB V. Perjanjian asuransi tidak berbatas 
waktu dan tidak ada pasal mengenai penghapusan atau batas waktu dalam hal umur, pekerjaan, 
pergantian tujuan izin tinggal atau kehilangan dari status izin tinggal resmi. Perlindungan asuransi 
kesehatan ini harus mencakup polis kesehatan yang sama dengan pemilik asuransi kesehatan 
berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan § 11 Abs. 1-3 SGB V. 

 

Asuransi kesehatan perjalanan atau kartu asuransi Eropa dari negara anggota lainnya tidak cukup 
sebagai bukti dari perlindungan asuransi kesehatan yang memadai. 

 

Dalam hal kumpul keluarga dapat dibuktikan dengan melampirkan pernyataan tertulis dari 
perlindungan asuransi (privat atau sesuai Undang-Undang) yang tertulis, bahwa dengan 
perjalanan masuk ke Jerman Anda akan dilindungi dengan asuransi keluarga – tanpa persyaratan-
. 

 

Untuk pekerjaan perlindungan asuransi harus dimulai dari awal kontrak kerja. Pembuktian dapat 
dilakukan dengan contoh: surat pernyataan dari perusahaan asuransi (privat atau sesuai undang-
undang), bahwa Anda –tanpa persyaratan- akan terlindungi mulai dari perjalanan masuk.  

 
Pada dasarnya permohonan visa nasional sebagai izin tinggal harus membuktikan perlindungan 
asuransi tanpa persyaratan –mulai dari perjalanan masuk- dalam asuransi kesehatan privat atau 
sesuai undang-undang di Jerman. Apabila ini tidak memungkinkan, maka Anda dapat 
melampirkan asuransi. 
 

Anda dapat melampirkan asuransi yang disebut Incoming-Versicherung pada saat pemrosesan 
akhir visa sesuai dengan kebutuhan izin tinggal jangka panjang dan tidak memiliki persyaratan 
masa berlaku seperti asuransi perjalanan pada umumnya. 
 
Kami dengan senang hati memberikan pandauan kepada Anda mengenai hal tersebut pada saat 
wawancara visa atau dalam rangka pemrosesan visa, kami meminta Anda untuk tidak bertanya 
mengenai hal ini sebelumnya. 
 
Dimohon perhatiannya, bahwa tanggal visa berlaku paling awal adalah tanggal saat Anda dapat 
membuktikan adanya perlindungan asuransi kesehatan yang memadai di Jerman.   


