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Betegbiztosítás
•

Díjemelkedés: 2021-ben az átlagos biztosítási díjak a kötelező
betegbiztosítás területén 0,5%-kal emelkednek. A felnőttek (375,40 CHF)
és a fiatal felnőttek (265,60 CHF) biztosítási díjai tendenciálisan
emelkednek, a gyermekek (99.70 CHF) díjai enyhén csökkennek.

Nemzetközi társadalombiztosítási megállapodások: A társadalombiztosításról
szóló törvény általános részének revíziója 2021. január 1-én hatályba lépett. Ez
rögzíti a nemzetközi kontextusban végbemenő elektronikus adatcsere feltételeit.
A társadalombiztosítási adatok nemzetközi elektronikus cseréjére az Európai
Bizottság által rendelkezésre bocsátott információs rendszer keretében kerül sor
(Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI). Svájc a
rendszerben résztvevő többi országhoz hasonlóan köteles megteremteni az ehhez
szükséges digitális infrastruktúrát.
2021-ben hatályba lépő változások
Az ápolást végző hozzátartozók támogatása: 2021. július 1-én hatályba lép a
keresőtevékenység és a hozzátartozók gondozásának összeegyeztethetőségéről
szóló új államszövetségi törvény második része.
•

14 hetes fizetett szabadság a súlyos beteg gyermekek szülei részére. Azok
a szülők, akiknek súlyos beteg vagy balesetet szenvedett gyermekükről kell
gondoskodniuk, 14 hetes fizetett szabadságra jogosultak. A szülők
feloszthatják egymás között a szabadságot. A gondozási támogatás
kifizetésére napidíj formájában kerül sor. Ez a szabadságolást megelőző
időszak jövedelmének 80%-a, legfeljebb napi 196 CHF. A szülők
felmondással szembeni védelemben részesülnek, szabadsághoz való
jogosultságuk nem csorbítható.

A biztosítóknak a biztosítási díjak korrekt számítására való késztetése és a túlzott
tartalékok megelőzése érdekében sor kerül a biztosításfelügyeletről szóló
rendeletet átdolgozására. A tartalékok 2020-ban 11 milliárd EUR-t tettek ki. A cél,
hogy a biztosítók önkéntesen csökkentsék tartalékaikat és azok 2021-ben ne
haladják meg a 28 millió CHF-et. A díjbevételek korlátozásával egyidejűleg, a
biztosítóknak 211 millió CHF-et kell visszajuttatniuk a biztosítottak részére. A
biztosításfelügyeletről szóló új rendelet 2021-ben lép hatályba.
Folyamatban levő fontos projektek 2021-ben
Az időskorra való előgondoskodás reformja: Miután az előgondoskodás
átalakítására irányuló Altersvorsorge 2020 projekt [Lásd: Az időskori
gondoskodás reformja Svájcban – Altersvorsorge 2020, 2015. 18. sz.] 2017-ben
kudarcot vallott, a szövetségi kormány a nyugdíjbiztosítás első és második pillérje
reformjának szétválasztása mellett döntött. Az időskorúak és hátramaradt
hozzátartozók nyugdíjbiztosításának (Alters- und Hinterlassenenversicherung –
AHV) stabilizációjáról szóló reformtervezetet (AHV 21) 2019 augusztus végén a
parlament elé bocsátották. Ez rendelkezik a nők nyugdíjkorhatárának –
kiegyenlítő intézkedések melletti – 65 évre emeléséről, a nyugdíjkorhatár
flexibilizálásáról és az AHV finanszírozását szolgáló áfatételek emeléséről. A
szövetségi kormány előreláthatóan 2020 végén dönt a foglalkoztatói időskori
gondoskodás (berufliche Vorsorge – BVG) reformtervezetéről és közzéteszi a
tervezett intézkedéseket.
Népszavazási kezdeményezések és ellenjavaslatok: A betegpénztári díjakra
vonatkozó két népszavazási kezdeményezés: az «Alacsonyabb díjakért –
költségcsökkentés az egészségügyben» (Kereszténydemokrata Néppárt) és a «A
jövedelem maximum 10%-át betegpénztári díjakra » (Szociáldemokrata Párt). A
szövetségi kormány két különböző indirekt ellenjavaslatot tett. Az elkövetkező
években az államszövetségi tanácsok megvitatják a kezdeményezéseket, majd
kiírják a két népszavazást.
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