
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svájcban  
 

Az Ön szociális biztonsági jogai 



 
 

Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi összetartozás 
 Az Ön szociális biztonsági jogai sdxSvájcban  

2012. július  2 

A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös 

tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros 

együttműködésben állítottuk össze és tettük naprakésszé. A MISSOC hálózatáról 

további tájékoztatás olvasható a következő címen: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=815 

 

A tájékoztató általánosan ismerteti az egyes országokban alkalmazandó szociális 

biztonsági előírásokat. .Részletesebb információkat a MISSOC egyéb kiadványaiban 

talál,amelyek a fenti hivatkozásra kattintva érhetők el. Felveheti a kapcsolatot a 

tájékoztató I. mellékletében felsorolt illetékes hatóságokkal és intézményekkel is. 

 

Az Európai Bizottság, valamint a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget 

az ebben a kiadványban szereplő információk felhasználásáért. 
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Svájcban  

I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és 
finanszírozás 

Általános tudnivalók 

Szociális biztonság 

A svájci betegbiztosítás tartalmazza a kötelező egészségügyi ellátásokat (a betegség, 

anyaság és helyettesítő fedezetként a baleset esetén járó egészségügyi ellátások 

költségeinek átvállalása), valamint a táppénzre vonatkozó szabadon választható 

biztosítást. 

 

A baleset- és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás valamennyi sérülésre és 

foglalkozási megbetegedésre fedezetet kínál. Ez a biztosítás a munkavállalóknak 

kötelező, az önálló vállalkozók számára azonban szabadon választható. A 

balesetbiztosítási törvény értelmében a sérülések ellen biztosítással nem rendelkező 

személyekről az egészségügyi ellátások tekintetében a betegbiztosítás gondoskodik. 

 

Az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági védelem a teljes lakosságra kiterjedő 

állami nyugdíjrendszeren (szövetségi alapbiztosítás) alapuló rendszer keretében 

valósul meg. Ezt a munkavállalók szakmai előtakarékossági nyugdíjrendszere egészíti 

ki, amely egy adott jövedelemsávba tartozók számára részben kötelező, a többi 

személy számára pedig szabadon választható. Ebben az esetben a döntés joga a 

munkáltatót illeti (szakmai előtakarékossági tervek). Ezenfelül létezik egy ösztönző 

intézkedésekkel támogatott önkéntes magán-előtakarékossági program (egyéni 

magánbiztosítási intézkedések). Svájcban mindezek egy úgynevezett három pilléren 

alapuló rendszert alkotnak. 

 

A mezőgazdasági ágazatban a családi ellátások igazgatása szövetségi szinten, míg 

más ágazatokban az egyes kantonokban érvényes előírások és a szövetségi 

harmonizációs törvény szerint történik. 

 

A munkanélküli-biztosítás a munkavállalók számára kötelező. 

Szociális segély 

A szociális védelem legkülső védőhálója, a szociális segély a legtöbb esetben a 

kantonok hatáskörébe tartozik, míg a végrehajtás az önkormányzatok feladata. A 

szociális segély tehát alapvetően 26 kantonszintű rendszeren alapul, ami jelentős 

eltéréseket eredményez. A Szociálisügyi Intézmények Svájci Konferenciája (CSIAS) 

ajánlásainak köszönhető, hogy fenntartható az ilyen jellegű ellátások bizonyos fokú 

harmonizációja.  

A szociális védelem szerkezete 

Szociális biztonság 

A szociális védelem egyes ágait más-más szervezetek igazgatják. 
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A betegbiztosítást a betegbiztosítás nyújtására felhatalmazott, elismert 

betegbiztosítási pénztárak és magánbiztosítók irányítják. Minden biztosításra 

kötelezett szabadon választhat a lakóhelye szerinti felhatalmazott biztosítók közül. 

 

A balesetbiztosítást a Svájci Nemzeti Balesetbiztosítási Pénztár (CNA) működteti, 

amely a munkavállalók több mint felének nyújt fedezetet különböző állami vagy 

magánbiztosítókon keresztül. 

 

Az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági biztosítás (AHV-AVS/IV-AI, első pillér) 

irányítását kantoni, szövetségi és foglalkoztatási pénztárak, valamint a Központi 

Kompenzációs Hivatal végzi. A rokkantsági biztosítás igazgatásában ezenkívül az IV-AI 

kantonszintű irodái is részt vesznek. 

 

A jövedelempótló támogatások rendszerének (APG) (anyasági pénzbeli ellátások) 

irányítása az öregségi és a túlélő hozzátartozói biztosítást nyújtó szervek (AHV-AVS) 

feladata. 

 

A kérelmek fogadásáért és elbírálásáért, valamint az első pillér kiegészítő ellátásainak 

meghatározásáért és kifizetéséért felelős szerveket a kantonok jelölik ki. Ezek 

legtöbbször a kantoni kompenzációs pénztárak. 

 

Az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági szakmai előtakarékossági terveket 

(második pillér) a bejegyzett nyugdíjpénztárak működtetik. 

 

A szövetségi rendszerben a családi támogatások igazgatását a kantoni kompenzációs 

pénztárak végzik, míg a kantonok rendszereiben ez a családtámogatási pénztárak 

feladata (elismert szakmai vagy szakmaközi pénztárak és kantoni pénztárak). 

 

A munkanélküli-biztosítást több különböző szerv működteti, elsősorban az állami 

munkanélküli-pénztárak, elismert munkanélküli-biztosítási magánpénztárak, a 

kantonok által kijelölt hatóságok és egyes öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítást 

nyújtó szervek (AHV-AVS).  

 

A betegség- és a balesetbiztosítási ág a Szövetségi Belügyminisztériumhoz tartozó 

Szövetségi Közegészségügyi Hivatal (OFSP) felügyelete alatt áll. Az öregségi, túlélő 

hozzátartozói és rokkantsági ág, a jövedelempótló támogatási rendszer (APG), 

valamint a családi támogatások felügyeletét egyaránt a szintén az említett 

Minisztériumhoz tartozó Szövetségi Társadalombiztosítási Hivatal (OFAS) látja el. A 

munkanélküli-biztosítás a Szövetségi Gazdasági Minisztérium részét képező Gazdasági 

Államtitkárság (SECO) hatáskörébe tartozik. 

Szociális segély 

Lásd az Általános tudnivalók c. részt. 

Finanszírozás 

A társadalombiztosítás különböző ágait általában elsősorban a biztosítottak és 

munkáltatóik járulékaiból, másodsorban az adóbevételekből finanszírozzák. 

Természetbeni betegbiztosítási és anyasági ellátások 

A természetbeni betegbiztosítási és anyasági ellátások esetén az egyedi díjat a 

biztosító határozza meg, és a felügyeleti hatóság hagyja jóvá. Az ugyanabban a 
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régióban lakóhellyel rendelkező biztosítottak ugyanannál a biztosítónál egyforma díjat 

fizetnek. A biztosítók díjfizetési fokozatokat állapíthatnak meg, ha a költségek 

kantononként és régiónként eltérőek. A gyermekek (a 18. életév betöltéséig), illetve a 

fiatal felnőttek (a 25. életév betöltéséig) csökkentett díjat fizethetnek. 

 

A Svájcban alkalmazott átlagos díj egy felnőttre (a balesetek biztosítási fedezetét is 

beleértve)  havi 382 CHF (318 EUR).  

 

A hatóságok a szerény anyagi körülmények között élők számára díjcsökkentést 

nyújtanak.  

 

Pénzbeli betegbiztosítási és anyasági ellátások 

A táppénz díját a biztosító határozza meg. Egyenlő biztosítási ellátásért egyenlő díj 

fizetendő, de a biztosítási időszak kezdete és régiók szerint díjfizetési fokozatokat 

lehet megállapítani. 

 

A katonai és egyéb szolgálatteljesítés és anyaság miatti jövedelemkiesés esetén járó 

juttatást (APG) a biztosítottak és a munkáltatók finanszírozzák: 

 a bruttó munkabér 0,5%-a (összesen, a munkavállalói és a munkáltatói 

hozzájárulás egyaránt 0,25%); 

 a keresőtevékenységből származó bruttó jövedelem 0,5%-a az önálló vállalkozók 

tekintetében; a járulék mértékét egy jövedelemküszöbből kiindulva, degresszív 

kulccsal csökkentik; 

 a foglalkoztatottak tekintetében nincs járulékfizetési alsó vagy felső határ; 

 a foglalkoztatásban nem állók szociális helyzetüktől függően  évente 23 CHF (19 

EUR) és 1150 CHF (957 EUR) közötti járulékot fizetnek. 

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 

A munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos biztosítási 

díjakat a biztosítással fedezett kereset százalékában határozzák meg és azok a 

munkáltatót terhelik. A vállalkozásokat jellegüktől és helyzetüktől függően 

kategóriákba és díjfokozatokba sorolják. A besorolás többek között a baleseti 

kockázattól és a megelőzési intézkedésektől függ. A biztosítással fedezett kereset alsó 

határa évente 126 000 CHF (104 889 EUR).  

Nem munkahelyi balesetek 

A díjakat a biztosítással fedezett kereset százalékában határozzák meg és azok a 

munkavállalót terhelik. A munkavállalók javára ezzel ellentétes megállapodások 

köthetők. A biztosítottakat kockázati kategóriákba sorolják (az őket foglalkoztató 

vállalkozások szerint). A biztosítással fedezett kereset alsó határa évente 126 000 CHF 

(104 889 EUR). 
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Rokkantság 

A rokkantsági biztosítást (1. pillér, alaprendszer) a következőkből finanszírozzák: 

 a bruttó munkabér 1,4%-a (összesen, a munkavállalói és a munkáltatói 

hozzájárulás egyaránt 0,7%); 

 a keresőtevékenységből származó bruttó jövedelem 1,4%-a az önálló vállalkozók 

tekintetében; a járulék mértékét egy jövedelemküszöbből kiindulva, degresszív 

kulccsal csökkentik; 

 a foglalkoztatottak tekintetében nincs járulékfizetési alsó vagy felső határ; 

 a foglalkoztatásban nem állók szociális helyzetüktől függően  évente 65 CHF (54 

EUR) és 3250 CHF (2705 EUR) közötti járulékot fizetnek.  

 

Az alaprendszerben az Államszövetség az éves kiadások 37,7%-át fedezi. Ezenfelül 

2011-től 2017-ig a teljes héabevétel egy bizonyos hányadát rokkantsági biztosításra 

fordítják. Ez a hányad 3,98% 2011-ben és 4,99% 2012-től 2017-ig. 

 

Az önellátásra képtelenek juttatását és a rendkívüli nyugdíjat kizárólag az 

Államszövetség finanszírozza. 

 

Szakmai előtakarékossági rendszer (2. pillér, törvényi minimum): minden 

nyugdíjintézet meghatározza a járulékfizetés mértékét, amely a rokkantság 

kockázatának fedezetéhez szükséges. 

Öregség és haláleset 

Az öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítást (1. pillér, alaprendszer) a következőkből 

finanszírozzák: 

 a bruttó munkabér 8,4%-a (összesen, a munkavállalói és a munkáltatói 

hozzájárulás egyaránt 4,2%); 

 a keresőtevékenységből származó bruttó jövedelem 7,8%-a az önálló vállalkozók 

tekintetében; a járulék mértékét egy jövedelemküszöbből kiindulva, degresszív 

kulccsal csökkentik; 

 a foglalkoztatottak tekintetében nincs járulékfizetési alsó vagy felső határ; 

 a foglalkoztatásban nem állók szociális helyzetüktől függően  évente 387 CHF (322 

EUR) és 19 350 CHF (16 108 EUR) közötti járulékot fizetnek. 

Az alaprendszerben az Államszövetség az éves kiadások 19,55%-át fedezi. A teljes 

héabevétel, valamint a játékkaszinókra kivetett adóból származó bevétel 13,33%-át 

öregségi és túlélő hozzátartozói biztosításként írják jóvá.  

 

Az önellátásra képtelenek juttatását kizárólag az Államszövetség finanszírozza. 

 

Szakmai előtakarékossági rendszer (2. pillér, törvényi minimum): A járulék a 

biztosított korától függően a biztosítással fedezett bér 7–18%-a közötti (öregségi 

kedvezmények). A biztosítással fedezett bér (összehangolt bér) az éves jövedelem 

24 360 CHF (20 279 EUR) és 83 520 CHF (69 526 EUR) közé eső része. A munkáltatói 

járulékok összegének el kell érnie legalább a munkavállalók járulékainak összegét. 
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Munkanélküliség 

A munkanélküli-biztosítást a következőkből finanszírozzák: 

 a bruttó munkabér 2,2%-a (összesen, a munkavállalói és a munkáltatói 

hozzájárulás egyaránt 1,1%); felső határérték: havi 10 500 CHF (8741 EUR) 

 havi 10 500 CHF (8741 EUR) és 26 250 CHF (21 852 EUR) közötti bér esetén a 

fizetés 1%-át kitevő szolidaritási hozzájárulás (összesen, a munkavállalói és a 

munkáltatói hozzájárulás egyaránt 0,5%  

 Az önálló vállalkozók és az inaktívak nem biztosítottak. 

 

Az Államszövetség a foglalkoztatási szolgálat és az aktív munkaerő-piaci programok 

költségeihez a járulékalapot képező bérek teljes összegének 0,159%-ával járul hozzá. 

Szükség esetén az Államszövetség piaci feltételek szerinti rövid lejáratú hiteleket 

nyújt. 

Családi ellátások 

A szövetségi rendszer által a mezőgazdaságban nyújtott családi ellátások: Az önálló 

vállalkozó mezőgazdasági termelőknek nyújtott családi ellátásokat államilag (az 

Államszövetség [2/3], a kantonok [1/3] részben), a mezőgazdasági munkavállalók 

családi ellátásait pedig a munkáltatói járulékokból (a bruttó bér 2%-a) finanszírozzák. 

Utóbbi esetben a hiányt az Államszövetség (2/3), a kantonok pedig (1/3) részben 

fedezik. 

 

A kantonok rendszerei – egyéb munkavállalók (ez néhány kantonban magában foglalja 

az önálló vállalkozókat is): a munkavállalók nem fizetnek járulékot (kivéve Valais 

kantonban, ahol 0,3%-os járulékfizetést írnak elő), a munkáltatóknak pedig kantontól 

és pénztártól függően 0,1–4%-os járulékfizetést kell teljesíteniük. A 

keresőtevékenységet nem folytató személyeknek nyújtott családi ellátásokat a 

kantonok finanszírozzák. 
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II. fejezet: Egészségügyi ellátások 

Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra? 

Az egészségbiztosítás minden Svájcban lakóhellyel rendelkező személy számára 

kötelező.  

 

A biztosítás egyéni. Minden Svájcban letelepedő személy három hónapon belül köteles 

biztosítást kötni. Az egészségügyi ellátásokra vonatkozó biztosítási rendszerbe való 

belépés nem a munkáltató feladata. A kormány a biztosítási kötelezettséget a 

Svájcban lakóhellyel nem rendelkező személyekre is kiterjesztheti, és hasonlóképpen 

személyek egyes kategóriáit kizárhatja a kötelező biztosítás hatálya alól. 

 

Amennyiben a biztosítást időben megkötik, az a tartózkodás bejelentésétől érvényben 

van. Ha a biztosítást később kötik meg, az a belépés időpontjától érvényes. A 

betegbiztosításra vonatkozó kötelező fedezetet fenntartás nélkül biztosítják, egy már 

meglévő betegségtől függetlenül.  

 

Az egészségügyi ellátásokra vonatkozó kötelező biztosítás által nem fedezett 

ellátásokra magánjogi kiegészítő biztosítás köthető. A biztosítók szabadon dönthetnek 

arról, hogy kiegészítő biztosítás címén biztosítják-e az ezt kérelmezőket. Korhatárt 

szabhatnak és meglévő egészségügyi problémák esetén a biztosításkötésre vonatkozó 

fenntartással élhetnek.  

Finanszírozott ellátások 

Az egészségügyi ellátásokra vonatkozó biztosítás betegség, anyaság vagy 

(helyettesítő fedezetként, balesetbiztosítási fedezet hiányában) baleset esetén 

természetbeni ellátásokat biztosít. 

 

Az egészségügyi ellátásokra vonatkozó kötelező biztosítás a betegségek és 

szövődményeik diagnosztizálásának és kezelésének költségeit fedezi. Ezen 

ellátásoknak hatékonynak, megfelelőnek és gazdaságosnak kell lenniük. Az 

egészségügyi ellátások biztosításával foglalkozó valamennyi biztosítónak ugyanazokat 

a jogszabályok által előírt ellátásokat kell fedeznie: 

 a járóbetegek, fekvőbetegek számára egészségügyi-szociális intézményben nyújtott 

vizsgálatok és kezelések, valamint a kórházi ellátás, amelyet orvosok, 

csontkovácsok, valamint orvosi előírás vagy megbízás alapján ellátást nyújtó 

személyek végeznek;  

 hozzájárulás az orvosi előírás és az ellátás szükségességének megállapítása alapján 

nyújtott járóbeteg-ellátáshoz; 

 a kórház orvosa által előírt, a kórházi tartózkodást követő állandó és átmeneti 

ápolás-gondozás (legfeljebb két hétre); 

 orvos vagy – a Szövetségi Tanács által meghatározott korlátozásokkal – 

csontkovács által előírt vizsgálatok, gyógyszerek, diagnosztikai vagy terápiás 

eszközök és készülékek; 

 orvos által előírt gyógyfürdőkúrák költségeiben való részvétel; 

 orvos által végzett vagy előírt rehabilitációs intézkedések; 

 kórházi közös részlegen való tartózkodás; 
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 szülés esetén szülőotthonban való tartózkodás; 

 orvosilag szükséges közlekedési költségekhez és életmentési költségekhez való 

hozzájárulás;  

 a megfelelően előírt gyógyszerek rendelkezésre bocsátása során gyógyszerészek 

által nyújtott ellátások (tanácsadás); 

 egyes orvos által végzett vagy előírt szűrővizsgálatok és megelőző intézkedések; 

 a rágórendszer súlyos és elkerülhetetlen betegsége vagy más súlyos betegség vagy 

annak következményei (pl. leukémia, AIDS) által okozott, vagy egy súlyos betegség 

vagy következményeinek kezeléséhez, illetve más biztosítás által nem fedezett 

baleset által okozott rágórendszeri sérülések esetén szükséges fogászati ellátás. 

 

A munkavállalókra vonatkozó kötelező balesetbiztosítás kiterjed a nem munkahelyi 

balesetekre, feltéve, hogy a munkavállaló legalább heti nyolc órában ugyanannál a 

munkáltatónál keresőtevékenységet folytat.  

 

Az önálló vállalkozók és a foglalkoztatásban nem állók balesetbiztosításra nem 

kötelezettek, de esetükben a nem munkahelyi balesetekből és a munkahelyi 

balesetekből adódó kezelésekhez kapcsolódó költségeket az egészségügyi ellátásokra 

vonatkozó biztosítás fedezi. 

Az egészségügyi ellátások igénybevétele 

Orvosát szabadon megválaszthatja. A biztosított a költségeket a lakóhelye vagy 

munkahelye és környéke területén érvényes díjszabás szerinti mértékben viseli 

(kivéve a sürgősségi eseteket vagy egyes egészségügyi problémákat). A biztosító 

csökkentett díj ellenében olyan biztosítást ajánlhat a biztosítottnak, amelynek 

keretében csak korlátozott választása van (az alapellátási rendszerben dolgozó orvos, 

HMO). 

 

Ellenkező megállapodás hiányában a biztosítottnak ki kell fizetnie a költségeket, 

amelyeket a biztosító megtérít („harmadik fél által nyújtott garancia”). 

 

A biztosítottak az igénybe vett ellátások költségeit részben maguk viselik. Ez a 

felnőttekre (azaz 18. betöltött életkortól) vonatkozó kötelező költségviselés egy 

évente meghatározott összeg (franchise,  a felnőttek számára 300 CHF (250 EUR)) és 

a franchise-t meghaladó költségek egy bizonyos százalékának (önrész, az ilyen 

költségek 10%-a) átvállalását jelenti. A gyermekek esetében csak az önrészt kell 

megfizetni. Az önrészre felső határérték vonatkozik (évente legfeljebb 700 CHF (583 

EUR) felnőttek, 350 CHF (291 EUR) gyermekek, illetve 1000 CHF (832 EUR) az 

ugyanazon családban élő gyermekek esetében). A biztosított felnőttek magasabb 

franchise-t is választhatnak, amely alacsonyabb díjat jelent, vagy a gyermekek 

esetében is dönthetnek franchise mellett. 

 

Az önrész mértéke 20% olyan készítmények esetén, amelyek ára több mint 20%-kal 

meghaladja az azonos hatóanyagú gyógyszerek legolcsóbb harmadának átlagárát. 

Ezzel szemben a nemzeti vagy kantoni programok keretében végzett egyes megelőző 

intézkedésekhez nincs szükség franchise-ra (jelenleg ezek a következők: a kantonok 

által végzett mammográfiai mellrákszűrő programok és HPV vírus elleni védőoltások).  

 

Az egészségügyi ellátásokat az elismert kórházak kantoni listáin szereplő köz- és 

magánkórházak nyújtják. A biztosító ezek költségét közvetlenül fizeti („harmadik fél 

által nyújtott garancia”). 
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A kórházi kezelésért a járóbeteg-ellátásért fizetendő hozzájárulással megegyező 

mértékű önrészt kell fizetni. Ezenfelül a 25 éven felüli biztosítottak a tartózkodási 

költségekre napi hozzájárulást fizetnek (napi 15 CHF (12 EUR)). 

 

A biztosítók az ellátásokról határozatot hoznak. A biztosított a határozat ellen 30 

napon belül léphet fel. Az ellenvetést követően hozott határozat ellen az illetékes 

kantoni bírósághoz, utóbbi határozata ellen pedig a Szövetségi Bírósághoz lehet 

fordulni. 
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III. fejezet: Táppénz 

Mikor jogosult táppénzre? 

A betegség miatt bekövetkező ideiglenes keresőképtelenség ellen nincs kötelező 

biztosítás. A Svájcban lakóhellyel rendelkező vagy jövedelemszerző tevékenységet 

folytató, 15 és 65 év közötti személyek szabadon választható biztosítást köthetnek.  

 

A biztosítók (a társadalombiztosítási törvény értelmében) szabadon választható 

táppénzbiztosítás megkötésére kötelesek, még a kérelmező betegsége esetén is. A 

belépéskor fennálló betegség tekintetében azonban a biztosító fenntartással élhet, és 

kizárhatja azt a biztosítási fedezet alól (legfeljebb öt évig). 

 

Betegség vagy terhesség esetén a munkajogi rendelkezések (kötelezettségek 

törvénykönyve) értelmében a munkáltató a munkavállaló munkaképtelenségének 

meghatározott idejére a munkavállaló bérének további kifizetésére kötelezett. Az első 

szolgálati év során ez az időtartam három hét. Az ennél hosszabb időszakot 

„méltányossági” alapon határozzák meg. A kollektív munkaszerződések gyakran 

kedvezőbb feltételeket tartalmaznak.  

 

Ha a munkajog alapján betegség vagy terhesség esetén a munkavállalók fizetésének 

fenntartására vonatkozó kötelezettséget táppénz váltja fel, a munkáltatónak legalább 

a díjak felét kell viselnie. 

 

Munkaszerződés vagy kollektív munkaszerződés is keletkeztethet biztosítási 

kötelezettséget. Ebben az esetben a táppénzbiztosítás 

(Taggeldversicherung/assurance d'indemnités journalières) kollektív biztosítási 

szerződés formájában is megköthető. A munkaszerződés felmondása esetén egyéni 

táppénzbiztosításra van lehetőség, anélkül, hogy a biztosító fennálló betegségre 

hivatkozva fenntartással élhessen. Az előzőek nem vonatkoznak a 

társadalombiztosítási jogon kívüli, a magánbiztosítási jog szerint megkötött 

táppénzbiztosításokra. 

Finanszírozott ellátások 

A biztosító a táppénz (Taggeld/indemnités journalières) összegéről megállapodik a 

biztosítottal. Eltérő megállapodás hiányában a betegség harmadik napjától áll fenn 

táppénzjogosultság.  Egy 900 napos időszakon belül legalább 720 napra jár 

táppénzellátás. 

 

A munkanélküliekre különleges szabályok vonatkoznak. Azok, akiknek 

keresőképtelensége meghaladja az 50%-ot, teljes ellátásban részesülnek, míg 25 és 

50%-os keresőképtelenség esetén az érintettek a táppénz felére jogosultak. 
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A táppénz igénybevétele 

A keresőképtelenséget orvosi igazolással kell tanúsítani, és legalább 50%-osnak kell 

lennie. A táppénzt a munkáltatótól vagy a biztosítótól kell igényelni, attól függően, 

melyiküket terheli folyósítási kötelezettség. 

 

A biztosítók az ellátásokról határozatot hoznak. A biztosított a határozat ellen 30 

napon belül léphet fel. Az ellenvetést követően hozott határozat ellen az illetékes 

kantoni bírósághoz, utóbbi határozata ellen pedig a Szövetségi Bírósághoz lehet 

fordulni. 
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IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások 

Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra? 

Természetbeni ellátások 

Az egészségbiztosítás minden Svájcban lakóhellyel rendelkező személy számára 

kötelező (bővebben lásd az egészségügyi ellátásokról szóló részt). Az 

egészségbiztosítás anyaság esetén természetbeni ellátásokat is nyújt. A biztosítási 

fedezetet fenntartás nélkül biztosítják, a már meglévő terhességtől függetlenül.  

Szülési szabadság és anyasági ellátások 

Pénzbeli ellátást (anyasági támogatást) igényelhet anyaság esetén minden, a szülést 

megelőző 9 hónapban keresőtevékenységet folytató és a svájci kötelező öregségi és 

túlélő hozzátartozói biztosítási rendszerbe (AHV-AVS) tartozó nő, aki ezen időszak 

alatt legalább 5 hónapig keresőtevékenységet folytatott, és a szüléskor munkavállaló 

vagy önálló vállalkozó. Ezenfelül a szülési szabadság idején tényleges 

munkatevékenységet nem végezhet. 

Finanszírozott ellátások 

Természetbeni ellátások 

A kötelező egészségbiztosítás fedezi a betegség esetén nyújtott általános ellátásokat 

(bővebben lásd az egészségügyi ellátásokról szóló részt) és az alábbi célzott anyasági 

ellátásokat: 

 a terhesség alatt és után orvos vagy szülésznő által végzett vagy előírt ellenőrző 

vizsgálatok;  

 a szülésre felkészítő tanfolyamok díjához való hozzájárulás; 

 otthon, kórházban vagy szülőotthonban történő szülés, valamint orvos vagy 

szülésznő segítségnyújtása;  

 szoptatás esetén szükséges tanácsadás;  

 az anyával a kórházban való tartózkodás idejére az egészséges újszülöttnek nyújtott 

ellátás. 

Szülési/apasági szabadság és ellátás 

Betegség vagy terhesség esetén a munkajogi rendelkezések (kötelezettségek 

törvénykönyve) értelmében a munkáltató korlátozott ideig a bér további kifizetésére 

kötelezett. Az első szolgálati év során ez az időtartam három hét. Az ennél hosszabb 

időszakot „méltányossági” alapon határozzák meg. A kollektív munkaszerződések 

gyakran kedvezőbb feltételeket tartalmaznak. 

 

Az anyasági támogatásra való jogosultság a szülés napjától kezdődik és legfeljebb a 

98. napig (vagyis 14 hétig) tart. E határidő előtt megszűnik, ha az anya teljes vagy 

részmunkaidőben ismét keresőtevékenységet folytat, vagy ha elhalálozik. 
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Az anyasági támogatás az ellátási jogosultság kezdete előtt a keresőtevékenységből 

szerzett átlagos jövedelem 80%-a, de legfeljebb napi 196 CHF (163 EUR). 

Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele 

Az egészségügyi ellátásokat saját orvosánál, illetve az elismert kórházak kantoni 

listáin szereplő köz- és magánkórházakban veheti igénybe. Anyasági ellátások esetén 

nem kell a kezelések költségeihez hozzájárulni.  

 

Az APG-rendszer (anyasági pénzbeli ellátások) irányítása az öregségi és a túlélő 

hozzátartozói biztosítást nyújtó szervek (AHV-AVS) feladata. Az anyasági támogatások 

iránti igényléseket is ide kell benyújtani.  

 

A biztosítók az ellátásokról határozatot hoznak. A biztosított a határozat ellen 30 

napon belül léphet fel. Az ellenvetést követően hozott határozat ellen az illetékes 

kantoni bírósághoz lehet fordulni. Utóbbi határozata ellen a Szövetségi Bíróságnál 

lehet fellebbezni. 
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V. fejezet: Rokkantsági ellátások 

Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra? 

Rokkantság 

Rokkantság a teljes vagy részleges keresőképtelenség, amely előreláthatóan tartósan 

vagy hosszú időn át fennmarad. A kiegyensúlyozott munkaerőpiacon a biztosított 

teljes vagy részleges keresőképesség-csökkenése keresőképtelenséget jelent, ha ez a 

csökkenés testi, szellemi vagy pszichikai egészségének károsodásából ered, és ha ez 

kezelést és rehabilitációt követően is fennáll. A rokkantság veleszületett 

fogyatékosságból, betegségből vagy balesetből adódhat. 

 

A rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói előtakarékossági rendszer három 

pilléren nyugszik.  

Első pillér 

Az első pillér az állami előtakarékossági rendszer, amely az öregségi és túlélő 

hozzátartozói biztosítást (AHV-AVS) és a rokkantsági biztosítást (IV-AI) tartalmazza. E 

két biztosítás által nyújtott ellátások célja az alapvető igények lefedése. Bizonyos 

esetekben az alapvető megélhetés finanszírozására nem járulékalapú kiegészítő 

ellátások (PC) is igénybe vehetők. Az első pillér minden Svájcban lakóhellyel 

rendelkező és/vagy keresőtevékenységet folytató személy számára kötelező. Ez azt 

jelenti, hogy a munkavállalók, az önálló vállalkozók és a foglalkoztatásban nem állók 

számára a biztosítás kötelező. Mentességet élveznek azok, akik a kötelező 

biztosításhoz előírt feltételeket csak viszonylag rövid ideig teljesítik. 

 

A keresőtevékenységet folytatók 17. életévük betöltését követő január 1-jétől 

járulékfizetésre kötelezettek. A foglalkoztatásban nem állók a 20. életévük betöltését 

követő január 1-jétől szintén járulékfizetésre kötelezettek. A rokkantsági ellátásokra 

való jogosultság megszerzéséhez legalább három évi járulékfizetés szükséges. Az 

ellátások 18 éves kortól (a nyugdíjkorhatár eléréséig) igényelhetők. 

 

Azok a svájci állampolgárok és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak azon 

állampolgárai, akik egy harmadik országban élnek, szabadon választható biztosítás 

tagjai lehetnek, feltéve, hogy közvetlenül ezt megelőzően öt egymást követő éven át a 

kötelező AHV-AVS/IV-AI biztosítás tagjai voltak. 

Második pillér  

A második pillér, vagyis az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági szakmai 

előtakarékossági rendszer (PP) kiegészíti az első pillért. E két pillér együttesen a 

korábbi életszínvonal megfelelő megőrzését szolgálja. 

 

A kötelező szakmai előtakarékossági rendszer keretében biztosítottak az AHV-AVS-

rendszerben kötelezően biztosítottak, akik egy bizonyos alsó küszöb és egy bizonyos 

éves felső bérhatár erejéig munkavállalói tevékenységből származó jövedelem utáni 

járulékfizetésre kötelezettek. Az előtakarékossági intézmények a kötelező minimumon 

felüli ellátásokat biztosíthatnak. Többek között az alsó küszöb alatti és a felső 

határérték feletti bérre (egy bizonyos felső összegig) is biztosítási fedezetet 

nyújthatnak. 
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A munkavállalók a 17. életévük betöltését követő január 1-je után kötelező 

rokkantsági és haláleseti biztosítással rendelkeznek, feltéve, hogy ugyanattól a 

munkáltatótól egy bizonyos éves bért kapnak. 24 éves kor után a rokkantsági és 

haláleseti kockázatokon felül az öregségi kockázatra is kötelezően biztosítottak. A 

munkanélküliek a rokkantsági és haláleseti kockázatok ellen korlátozó feltételekkel 

szintén biztosítottak. 

 

A biztosítási kötelezettség alá tartozó munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónak a 

szakmai előtakarékossági nyilvántartásba bejegyzett előtakarékossági intézmény 

tagjának kell lennie. 

Mentességet élveznek többek között az első pillérben járulékfizetésre nem kötelezett 

munkáltató munkavállalói, a korlátozott ideig, legfeljebb 3 hónapra alkalmazott 

munkavállalók, a legalább 70%-os rokkantak, valamint a mezőgazdasági termelő saját 

vállalatában közreműködő egyes családtagjai. 

 

A szabadon választható biztosítás a kötelező biztosítási rendszeren kívüli 

munkavállalók és az önálló vállalkozók rendelkezésére áll.  

Harmadik pillér 

A harmadik pillér a szabadon választható egyéni előtakarékosságot tartalmazza, 

amelynek célja az egyéb egyéni igények lefedése. Biztosítótársaságokkal, bankokkal 

vagy életbiztosítókkal kötött biztosítási vagy előtakarékossági szerződések 

megkötésével rokkantsági, öregségi vagy haláleseti ellátások igénybevétele céljából 

egyéni biztosításra van lehetőség. 

Finanszírozott ellátások 

Első pillér  

A rokkantsági biztosítási rendszer (IV-AI, első pillér) által meghatározott ellátások 

célja megfelelő, egyszerű és alkalmas intézkedésekkel a rokkantság megelőzése, 

csökkentése vagy megszüntetése, az alapvető igények megfelelő mértékű 

kielégítésével a rokkantság tartós pénzügyi hatásainak ellentételezése és az érintett 

biztosítottak számára segítségnyújtás az önálló és felelős életvitelhez. 

 

 Rehabilitációs intézkedések 

A rokkant vagy rokkantsággal fenyegetett biztosítottak rehabilitációs intézkedésekben 

való részvételre jogosultak, amennyiben ez a keresőképesség vagy a szokásos 

munkavégzési képesség (például a háztartási feladatok) helyreállításához, 

fenntartásához vagy javításához szükséges és arra alkalmas. Ezek az intézkedések 

lehetnek a 20 év alatti biztosítottak esetében egészségügyi intézkedések, a szakmai 

rehabilitációra felkészítő, az újbóli beilleszkedést segítő intézkedések, szakmai 

intézkedések, segédeszközök biztosítása, valamint nyugdíjban részesülők újbóli 

rehabilitációjához kapcsolódó intézkedések. Ezenfelül a rehabilitáció idejére bizonyos 

feltételekkel esetlegesen táppénz is biztosítható. A nyugdíj előtti rehabilitációs elvet 

kell alkalmazni. 

 

 Rokkantsági nyugdíj 

Minden biztosított, akinek keresőképtelensége egy éven át átlagosan eléri legalább a 

40%-ot, rokkantsági nyugdíjat (Invalidenrente/rente d'invalidité) vehet igénybe, 
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feltéve, hogy legalább három éven át járulékfizetést teljesített az AHV-AVS/IV-AI-

rendszerbe. 

 

Ha a rokkantság mértéke:  

 legalább 70%-os, akkor a biztosított teljes nyugdíjra jogosult,  

 legalább 60%-os, akkor a biztosított háromnegyed nyugdíjra jogosult,  

 legalább 50%-os, akkor a biztosított fél nyugdíjra jogosult, és ha  

 legalább 40%-os, akkor a biztosított negyed nyugdíjra jogosult.  

 

Az IV-AI nyugdíj számítására az AHV-AVS nyugdíjszámításra vonatkozó elvek 

vonatkoznak (bővebben lásd az öregségi nyugdíjakról és ellátásokról szóló részt). A 

nyugdíj összege a járulékfizetési évek számától és az éves átlagjövedelemtől függ 

(előbbi a vonatkozó nyugdíjskálát, utóbbi pedig az alkalmazandó nyugdíjskálán belül a 

nyugdíj összegét határozza meg). 

 

A jövedelemszerző tevékenységet nem folytató házastárs tekintetében 

járulékfizetésnek tekintik, ha foglalkozatott házastársuk az AHV-AVS/IV-AI-rendszer 

keretében legalább a minimális járulék kétszeresét befizette. Ez a feltétel vonatkozik a 

bejegyzett élettársi kapcsolatra is. 

 

A foglalkoztatásban nem állók esetében a járulékfizetéseiket a nyugdíjszámításhoz 

átváltják és keresőtevékenységből származó jövedelemként számolják el. 

 

A teljes nyugdíj összege az AHV-AVS-rendszerével megegyező. Amennyiben a 

rokkantság mértékében számottevő változás következik be, a nyugdíjat ennek 

megfelelően kiigazítják. 

 

A rokkantsági nyugdíjjogosultság megszűnik, ha a biztosított már nem rokkant, vagy 

ha öregségi nyugdíjat igényelhet, vagy ha a biztosított elhalálozik. 

 

A rokkantság mértékének megállapításához összehasonlítják azt a jövedelmet, 

amelyet a biztosított akkor keresne, ha nem lenne rokkant azzal a jövedelemmel, 

amelyet a kezeléseket és a rehabilitációt követően egy kiegyensúlyozott 

munkaerőpiacon tőle ésszerűen elvárható tevékenységéért kapna. 

 

A jövedelemszerző tevékenységet nem folytató biztosítottak és azon biztosítottak 

tekintetében, akiktől ésszerűen nem várható el, hogy ilyen tevékenységet 

folytassanak, a rokkantságot a szokásos munkák (például a háztartási feladatok) 

ellátására való képesség függvényében állapítják meg. 

 

A rokkantsági nyugdíj kedvezményezettje minden olyan gyermek után is nyugdíjat 

igényelhet, aki a biztosított halálakor árvasági nyugdíjra lenne jogosult (a teljes 

rokkantsági nyugdíj összegének legfeljebb 40%-áig).  

 

 Ápolási díj 

Ezt a juttatást minden olyan biztosított igényelheti, aki egészségi állapota miatt a 

mindennapi élet alapvető tevékenységeinek ellátásához folyamatosan mások 

segítségére vagy személyes felügyeletre szorul. Az önellátásra való képtelenség lehet 

súlyos, közepes vagy enyhe (bővebben lásd a tartós ápolás-gondozásról szóló részt). 
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 Személyes támogatási juttatás 

A személyes támogatási juttatás célja, hogy lehetővé tegye a biztosított önálló életét. 

Az az ápolási díjban részesülő személy, aki a saját lakóhelyén él vagy szeretne élni, 

jogosult a személyes támogatási juttatásra, amely lehetővé teszi számára, hogy 

alkalmazzon egy természetes személyt (támogatást nyújtó), aki biztosítja számára a 

szükséges segítséget. 

Második pillér  

A rokkantsági biztosítás (1. pillér) alapján legalább 40%-os rokkantak, akik a 

munkaképtelenség bekövetkeztekor szakmai előtakarékosság (2. pillér) címén 

biztosítottak voltak, e címen rokkantsági nyugdíjat igényelhetnek. A nyugdíj összege a 

rokkantság mértékének függvényében változik (az 1. pillérrel megegyező módon). 

 

A nyugdíj összegét a (járulékok és kamataik alkotta) nyugdíjkövetelés százalékában 

számítják ki, figyelembe véve a (nyugdíjba vonulásig) várható eszközöket és a 

nyugdíjra vonatkozó átváltási kulcsot (a férfiak esetében 6,9%, a nők esetében pedig 

6,85%). 

 

A rokkantsági nyugdíj helyébe tőkejuttatás lép, ha a nyugdíj az AHV-AVS-rendszer 

minimális öregségi nyugdíjának 10%-ánál kisebb, vagy ha az előtakarékossági 

intézmény szabályozása ezt meghatározza. 

 

A rokkantsági nyugdíj kedvezményezettjei minden olyan gyermek után kiegészítő 

nyugdíjat igényelhetnek, akik a biztosított halála esetén árvasági nyugdíjra lennének 

jogosultak. Ennek összege a teljes rokkantsági nyugdíj 20%-a.  

 

A második pilléren belül rehabilitációs intézkedéseket nem nyújtanak. 

 

Harmadik pillér 

A szabadon választható előtakarékosság keretében meghatározott ellátások 

biztosításának feltételei rokkantság esetében az egyéni biztosítási szerződésben 

meghatározott rendelkezésektől és az érintett előtakarékossági terméktől függnek. A 

megkötött egyéni előtakarékosság címén a munkavállalók és az önálló vállalkozók egy 

bizonyos összegig adókedvezményt vehetnek igénybe. 

 

Elvben az egyéni előtakarékossági ellátásokat csak a kockázat bekövetkezése esetén 

folyósítják.  

 

Rokkantság esetén az első három pillér által meghatározott ellátásokon felül 

balesetbiztosítás keretében is igénybe vehető rokkantsági ellátás. 

A rokkantsági ellátások igénybevétele 

Az első pillér keretében nyújtott rokkantsági ellátásokat az illetékes kantoni IV-AI 

hivatalnál kell igényelni. Az illetékes kantoni hivatal tájékoztatja a biztosítottat az 

ellátásokra vonatkozó tervezett határozatról. A biztosított meghallgatást 

(Vorbescheid/préavis) kérhet. Ezt követően elfogadják a végleges határozatot, amely 

ellen az illetékes kantoni bírósághoz, majd utóbbi határozata ellen a Szövetségi 

Bírósághoz lehet fordulni. 
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Az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági szakmai előtakarékossági 

rendszereket (második pillér) a bejegyzett nyugdíjpénztárak működtetik. Az ellátások 

iránti igényléseket is ide kell benyújtani. Az előtakarékossági intézmények és a 

biztosítottak közötti vitás ügyekkel az illetékes kantoni bírósághoz kell fordulni. Utóbbi 

határozata ellen a Szövetségi Bíróságnál lehet fellebbezni. 

 

A rokkantság a nyugdíjkorhatár eléréséig bármikor felülvizsgálható. 
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VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások 

Mikor jogosult öregségi ellátásokra? 

Az öregségi ellátásokat az állami öregségi (és túlélő hozzátartozói) biztosítási 

alaprendszer (AHV-AVS, 1. pillér), a szakmai előtakarékosság (2. pillér) és adott 

esetben az egyéni előtakarékosság (3. pillér) címén biztosítják. 

 

Valamennyi Svájcban lakóhellyel rendelkező vagy keresőtevékenységet folytató 

személy biztosított az első pillérben.  

 

A 65 éves kort elért férfiak és a 64 éves kort elért nők AHV-AVS nyugdíjat 

igényelhetnek, feltéve, hogy legalább egy teljes éven át járulékfizetést teljesítettek az 

AHV-AVS/IV-AI-rendszerbe. 

 

A második pillér (szakmai előtakarékosság) keretében nyújtott kötelező biztosítás 

azokra a 24 évnél idősebb munkavállalókra vonatkozik, akik az első pillérben 

biztosítottak és ugyanattól a munkáltatótól 20 880 CHF (17 382 EUR) összeget 

meghaladó éves bért kapnak. A kötelező biztosítással nem rendelkező munkavállalók 

és az önálló vállalkozók szabadon választható biztosítást köthetnek.  

 

A szakmai előtakarékossági intézményben biztosítottak ugyanabban a korban 

igényelhetnek öregségi ellátást, mint AHV-AVS nyugdíjat (férfiak esetében ez 65 év, 

nők esetében pedig 64 év). Nincs kötelezően előírt biztosítási idő.  

 

A harmadik pillér keretében nyújtott öregségi ellátások biztosításának feltételei az 

egyéni biztosítási szerződésben meghatározott rendelkezésektől és az érintett 

előtakarékossági terméktől függnek. 

Finanszírozott ellátások 

AHV-AVS, első pillér  

A nyugdíjat az éves átlagjövedelem és a járulékfizetési évek alapján számítják ki 

(előbbi az alkalmazandó nyugdíjskálán belül a nyugdíj összegét, utóbbi pedig ezt a 

nyugdíjskálát határozza meg). Ez a jövedelem a jövedelemszerző tevékenységből 

származó jövedelmeket, valamint a gyermeknevelési és a segítségnyújtási 

feladatokért járó további juttatásokat tartalmazza. 

 

A szülők nevelési feladatok címén térítést (Erziehungsgutschriften/bonification pour 

tâches éducatives) igényelhetnek azokra az évekre, amelyek alatt 16 év alatti, egy 

vagy több gyermek felett szülői jogukat gyakorolják. 

 

Azok, akik legalább közepes mértékű önellátásra való képtelenség miatt, AHV-AVS 

vagy IV-AI juttatás igénybevételével felmenő vagy leszármazott rokont vagy testvért 

tartanak el, segítségnyújtási feladatok után járó térítést 

(Betreuungsgutschriften/bonification pour tâches d'assistance) igényelhetnek, 

amennyiben könnyen elérik rokonukat, ha ellátásra van szüksége.  
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A házastársak által, a házasságuk alatt szerzett jövedelem a házastársak között fele-

fele arányban oszlik meg. A bejegyzett élettársi kapcsolat a házassággal azonos 

elbírálás alá esik. 

 

Teljes nyugdíj folyósítható, ha a járulékfizetési időtartam teljes, azaz a biztosított 

teljesítette a korosztálya számára előírt járulékfizetési éveket. A biztosított csak 

résznyugdíjra jogosult, ha a járulékfizetés időtartama nem teljes. 

 

A havi nyugdíjat az öregségi nyugdíjminimum (rögzített összeg) és a meghatározó 

éves átlagjövedelem egy része (változó összeg) alkotja. A nyugdíjminimum összege 

havi 1160 CHF (966 EUR), a maximális nyugdíjé pedig havi 2320 CHF (1931 EUR) 

(házastársak esetén 3480 CHF (2897 EUR)).  

 

Lehetséges egy vagy két évvel korábbi nyugdíjfolyósítás (korai nyugdíj), de az 

előrehozott évek számától függően csökkentést alkalmaznak (ennek aránya évente 

6,8%).  A nyugdíjfolyósítás kezdete egytől öt évig terjedően el is halasztható. Ebben 

az esetben a nyugdíjat a halasztástól kezdve bizonyos százalékban megemelik (a 

halasztott hónapok számától függően legalább 5,2 és legfeljebb 31,5%-kal). 

 

Az öregségi nyugdíj (Altersrente/rente de vieillesse) kedvezményezettje minden olyan 

gyermek után nyugdíjat igényelhet, akik a biztosított halálakor árvasági nyugdíjra 

(Waisenrente/rente d'orphelin) lennének jogosultak. Ennek összege az öregségi 

nyugdíj 40%-a. 

 

Az AHV-AVS-rendszer önellátásra képtelenek után járó juttatást nyújt minden olyan 

személynek, aki a mindennapi élet alapvető tevékenységeinek ellátásához 

folyamatosan mások segítségére vagy személyes felügyeletre szorul (bővebben lásd a 

tartós ápolás-gondozásról szóló részt). 

PP, második pillér  

A szakmai előtakarékosság címén járó öregségi nyugdíjakat a biztosított öregségi 

előtakarékossági követelése százalékában számítják ki (nyugdíjkövetelés, 

Altersguthaben/avoir de vieillesse). Ez a követelés a járulékokat és a kamatokat 

tartalmazza. 

 

Az éves nyugdíj a férfiak esetében a biztosított által a nyugdíjkorhatár eléréséig 

szerzett nyugdíjkövetelés 6,9%-a, a nők esetében pedig ezen összeg 6,85%-a. 

 

Elvben a nyugdíjjogosultság a vonatkozó előtakarékossági esemény bekövetkeztekor 

keletkezik. Bizonyos különleges esetekben azonban, például, ha a biztosított önálló 

vállalkozásba kezd, vagy ha lakástulajdonjogot szerez, előrehozott (részleges) 

folyósítás lehetséges. 

 

Előrehozott öregségi nyugdíjra akkor van lehetőség, ha az előtakarékossági intézmény 

szabályzata rendelkezik erről. A biztosított kérheti, hogy az öregségi ellátás 

kiszámítását meghatározó öregségi előtakarékossági követelésének negyedét 

tőkejuttatás formájában fizessék ki számára. Nyugdíjellátás helyett a biztosított 

kérelmére tőkejuttatás folyósítására van lehetőség, ha az előtakarékossági intézmény 

szabályozása ezt megengedi. 

 

A nyugdíjasok gyermekek után járó nyugdíjban is részesülhetnek (az öregségi nyugdíj 

20%-a) az első pillérben meghatározott feltételek szerint.  
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Egyéni előtakarékosság, harmadik pillér 

Az öregségi és haláleseti előtakarékossági ellátások biztosításának feltételei az egyéni 

biztosítási szerződésben meghatározott rendelkezésektől és az érintett 

előtakarékossági terméktől függnek. Bizonyos feltételekkel előrehozott folyósítás 

lehetséges. 

Az öregségi ellátások igénybevétele 

Az első pillérben nyújtott öregségi ellátásokat az illetékes kompenzációs pénztárnál 

kell igényelni. Utóbbi határozata ellen fellebbezéssel lehet élni, és bírósági 

felülvizsgálat kérhető.  

 

Az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági szakmai előtakarékossági 

rendszereket (második pillér) a bejegyzett nyugdíjpénztárak működtetik. Az ellátások 

iránti igényléseket is ide kell benyújtani. Az előtakarékossági intézmények és a 

biztosítottak közötti vitás ügyekkel az illetékes kantoni bírósághoz kell fordulni. Utóbbi 

határozata ellen a Szövetségi Bíróságnál lehet fellebbezni. 
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VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások 

Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra? 

Az állami öregségi és túlélő hozzátartozói alapbiztosítás (AHV-AVS, 1. pillér) mellett a 

szakmai előtakarékosság (PP, 2. pillér) és adott esetben az egyéni előtakarékosság (3. 

pillér) is nyújt túlélő hozzátartozói ellátásokat. Ezenfelül balesetbiztosítás címén is 

biztosíthatók túlélő hozzátartozói ellátások. 

AHV-AVS, első pillér  

Minden Svájcban lakóhellyel rendelkező vagy keresőtevékenységet folytató 

személynek kötelező öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítással kell rendelkeznie 

(AHV-AVS, 1. pillér). Az egy vagy több gyermekes özvegyek házastársuk halála esetén 

özvegyi nyugdíjat igényelhetnek. Az elhunyt biztosítottnak legalább egy évi 

járulékfizetést kellett teljesítenie. 

 

Az özvegy férfi vagy a túlélő bejegyzett élettárs csak addig jogosult özvegyi nyugdíjra, 

amíg 18 év alatti gyermekei vannak. Az özvegy nő ugyanakkor akkor is igényelhet 

ilyen ellátást, ha gyermeke van, és ha betöltötte 45. életévét és házassága legalább 5 

évig tartott. Bizonyos feltételekkel az elváltak és a bejegyzett élettársi kapcsolatot 

felbontott személyek is jogosultak nyugdíjra (ha gyermeket nevelnek vagy 45 éves 

koruk után váltak el, de mindkét esetben csak akkor, ha a házasság legalább 10 évig 

tartott). Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik újraházasodás vagy halál 

esetén.  

 

Azok a gyermekek, akiknek anyjuk vagy apjuk elhalálozott, az AHV-AVS alapján 

árvasági nyugdíjra jogosultak. Ez a jogosultság a 18. életév betöltésével, illetve 

szakmai képzés vagy tanulmányok folytatása esetén a 25. életév betöltésével, vagy az 

árva halálával megszűnik. 

PP, második pillér  

A szakmai előtakarékosság keretében a biztosított munkavállaló vagy szakmai 

előtakarékosság címén az öregségi vagy rokkantsági nyugdíj kedvezményezettje 

halála esetén túlélő hozzátartozó ellátást is biztosítanak. Özvegyi nyugdíj igényelhető, 

ha a túlélő házastárs vagy törvényes élettárs egy vagy több gyermeket tart el, vagy 

ha legalább 45 éves és házassága vagy élettársi kapcsolata legalább 5 évig tartott. Az 

eltartott elvált házastárs szintén jogosult lehet, ha házassága legalább 10 évig tartott. 

Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik újraházasodás vagy halál esetén.  

 

Az árvasági nyugdíjat a 18. életév betöltéséig, szakmai képzés vagy tanulmányok 

folytatása esetén, vagy ha az árva legalább 70%-os rokkant és jövedelemszerző 

tevékenységre képtelen, akkor a 25. életév betöltéséig folyósítják. Az árva halála 

esetén az árvasági nyugdíj is megszűnik. 

Egyéni előtakarékosság, harmadik pillér 

A szabadon választható előtakarékosság (harmadik pillér) keretében meghatározott 

ellátások biztosításának feltételei halál esetében az egyéni biztosítási szerződésben 

meghatározott rendelkezésektől és az érintett előtakarékossági terméktől függnek. Az 
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előtakarékoskodó halála esetén a kedvezményezettek a közvetlen örökösök vagy az 

elhunyt által megjelölt személyek.  

Finanszírozott ellátások 

AHV-AVS, első pillér  

Az özvegyi nyugdíj az elhunyt öregségi nyugdíjának 80%-a, az árvasági nyugdíj annak 

40%-a. Mindkét szülő halála esetén az árvák kétszeres árvasági nyugdíjra jogosultak 

(Waisenrenten/rentes d'orphelin). Ezek összegét csökkentik, ha az meghaladja a 

maximális öregségi nyugdíj 60%-át. 

 

A kiszámításra az AHV-AVS öregségi nyugdíjszámításra vonatkozó elvek vonatkoznak. 

Léteznek minimumnyugdíjak (a túlélő házastárs vagy élettárs részére havi 928 CHF 

(773 EUR), az árvák részére havi 464 CHF (386 EUR)) és maximális nyugdíjak (a 

túlélő házastárs vagy élettárs részére havi 1856 CHF (1545 EUR), az árvák részére 

havi 928 CHF (773 EUR)). 

PP, második pillér  

Az özvegyi nyugdíj az elhunyt biztosítottnak járó teljes rokkantsági nyugdíj 60%-a, az 

árvasági nyugdíj gyermekenként annak 20%-a. Mindkét szülő halála esetén az árvák 

kétszeres árvasági nyugdíjra jogosultak.  

 

Amennyiben a nyugdíj nagyon alacsony, tőkejuttatás folyósítására is sor kerülhet. Ez a 

lehetőség az előtakarékossági intézmény által meghatározott szabályozásnak 

megfelelően más esetekben is fennáll. 

A hozzátartozói ellátások igénybevétele 

Az első pillérben nyújtott túlélő hozzátartozói ellátásokat az illetékes kompenzációs 

pénztárnál kell igényelni. Utóbbi határozata ellen fellebbezéssel lehet élni, és bírósági 

felülvizsgálat kérhető.  

 

Az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági szakmai előtakarékossági 

rendszereket (második pillér) a bejegyzett nyugdíjpénztárak működtetik. Az ellátások 

iránti igényléseket is ide kell benyújtani. Az előtakarékossági intézmények és a 

biztosítottak közötti vitás ügyekkel az illetékes kantoni bírósághoz kell fordulni. Utóbbi 

határozata ellen a Szövetségi Bíróságnál lehet fellebbezni. 
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VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási 
megbetegedések esetében nyújtott ellátások 

Mikor jogosult munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 

esetében nyújtott ellátásokra? 

A balesetbiztosítás kiterjed a munkahelyi balesetekre, a foglalkozási 

megbetegedésekre és a nem munkahelyi balesetekre, ez utóbbi esetben akkor, ha a 

munkavállaló legalább nyolc órában ugyanannál a munkáltatónál keresőtevékenységet 

folytat. A biztosítás kiterjed az otthon és a munkahely közötti utazás során 

bekövetkező balesetekre is. A munkanélküli-biztosítási ellátás kedvezményezettjei a 

nem munkahelyi balesetek kockázata ellen szintén biztosítottak. 

 

A munkavállalók (beleértve a háztartási alkalmazottakat, a szakiskolásokat és szakmai 

képzésben részt vevőket, valamint a képzési intézményben vagy védett műhelyekben 

dolgozókat) biztosításra kötelezettek, míg az önálló vállalkozók és segítő családtagjaik 

esetében a balesetbiztosítás szabadon választható. 

 

Baleset minden olyan, az emberi testen egy külső kivételes ok miatt károsodást 

okozó, hirtelen és véletlen esemény, amely a testi, szellemi vagy pszichikai 

egészséget érinti vagy halált okoz.  

 

Foglalkozási megbetegedés minden, a keresőtevékenység kifejtése során kizárólag 

vagy meghatározó arányban használt káros anyagok vagy bizonyos munkák miatt 

kialakuló betegség (amely anyagok és munkák egy adott listán szerepelnek), valamint 

más betegségek, amelyekről bizonyított, hogy azokat kizárólag vagy meghatározó 

arányban a keresőtevékenység okozta (általános rendelkezés). 

Finanszírozott ellátások 

Egészségügyi ellátások 

A balesetbiztosítás az alábbi egészségügyi ellátásokat nyújtja: 

 megfelelő orvosi kezelés: 

 orvos vagy fogorvos által nyújtott ambuláns kezelés,  

 orvos vagy fogorvos által előírt gyógyszerek vagy vizsgálatok,  

 ármegállapodást kötött kórház közös helységeiben biztosított kezelés, étkezés 

és elhelyezés,  

 orvos által előírt kiegészítő kúrák vagy fürdőkúrák, 

 a gyógyulást szolgáló eszközök és készülékek, 

 kölcsönzött vagy tulajdonba adott egyszerű kivitelű, hasznos segédeszközök; 

 dologi károk; a biztosított azokban a tárgyakban okozott baleseti kár megtérítésére 

jogosult, amelyek morfológiailag vagy funkcionálisan valamely testrészt helyettesítik 

(szemüveg, hallókészülék és fogprotézisek helyettesítésének költségeit csak abban 

az esetben térítik, ha a testi sérülés kezelést igényel); 

 az életmentési költségek, valamint az orvosilag szükséges utazási és szállítási 

költségek; 

 holttest szállítása és temetési költségek. 
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Rehabilitációs intézkedéseket a rokkantsági biztosítás keretében nyújtanak. 

Pénzbeli ellátások 

Táppénz  

Teljes keresőképtelenség esetén a biztosított a balesetet követő harmadik naptól a 

keresetkiesés miatt a biztosítással fedezett kereset 80%-ának megfelelő juttatást kap 

(az első három napra a munkáltató köteles a bér 80%-át megfizetni). Amennyiben a 

keresőképtelenség csak részleges, a juttatás összegét ennek megfelelően csökkentik. 

A keresetkiesés esetén járó juttatásra való jogosultság megszűnik, ha a biztosított 

visszanyeri teljes keresőképességét, ha nyugdíjat folyósítanak számára, vagy ha a 

biztosított elhalálozik. A biztosítással fedezett kereset a biztosított által a balesetet 

megelőzően kapott utolsó bér, de csak egy meghatározott napi maximumig (346 CHF 

(288 EUR)). 

 

Az ellátási költségekben való részesedés címén levonásokat hajthatnak végre kórházi 

ápolás esetén, kivéve a kiskorú, illetve tanulmányokat folytató vagy szakmai 

képzésben részt vevő gyermekeket eltartó biztosítottak tekintetében. 

 

A balesetbiztosítás által nem fedezett keresetkiesésre magánjogi kiegészítő biztosítás 

köthető. 

 

Rokkantsági ellátás 

Ha az orvosi kezelés folytatásától, valamint a rokkantsági biztosítás keretében végzett 

szükséges rehabilitációs intézkedések végrehajtása után már nem várható a biztosított 

állapotának érzékelhető javulása, nyugdíjjogosultság keletkezik. A jogosultság 

megszűnik, ha a nyugdíjat teljes egészében tőkejuttatás váltja fel, ha megváltják vagy 

ha a biztosított elhalálozik. 

 

Amennyiben a biztosított rokkantságának mértéke legalább 10%-os, rokkantsági 

ellátásra jogosult. A rokkantság mértékének megállapításához összehasonlítják azt a 

jövedelmet, amelyet a biztosított akkor keresne, ha nem lenne rokkant azzal a 

jövedelemmel, amelyet a kezeléseket és a rehabilitációt követően egy 

kiegyensúlyozott munkaerőpiacon tőle ésszerűen elvárható tevékenységéért kapna. 

 

Tartós keresőképtelenség esetén a biztosított nyugdíjra jogosult. Teljes rokkantság 

esetén a rokkantsági nyugdíj a biztosítással fedezett kereset 80%-a. Ha a rokkantság 

csak részleges, a nyugdíj összegét ennek megfelelően csökkentik. A biztosítással 

fedezett kereset a biztosított által a balesetet megelőzően kapott utolsó bér, de csak 

egy meghatározott éves maximumig (126 000 CHF (104 889 EUR)). 

 

Ha a baleset jellegéből és a biztosított viselkedéséből megállapítható, hogy ez utóbbi 

visszanyeri keresőképességét, ha egyszeri juttatásban részesül, akkor az ellátások 

biztosítását megszüntetik és a biztosított egyszeri tőkejuttatásban részesül, amelynek 

maximális összege a biztosítással fedezett éves kereset háromszorosa. 

 

Az egészségi állapot károsodása esetén járó juttatás 

Egészségi állapot károsodása esetén járó juttatás (Integritätsentschädigung/indemnité 

pour atteinte à l'intégrité) a testi, szellemi vagy pszichikai egészségi állapotot ért 

tartós, súlyos károsodás esetén a nem anyagi károk ellentételezéseként biztosított 

egyszeri tőkejuttatás. Ezt a tőkejuttatást az egészségi állapot károsodásának 

súlyosságától függően állapítják meg. A baleset időszakára vonatkozó maximális éves 

biztosítással fedezett kereset százalékában számítják ki, és nem haladhatja meg ezt 

az összeget. 
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Ápolási díj 

Ezt a juttatást (Hilflosenentschädigung/allocation pour impotent) minden olyan 

személy igényelheti, aki egészségi állapota miatt a mindennapi élet alapvető 

tevékenységeinek ellátásához folyamatosan mások segítségére vagy személyes 

felügyeletre szorul. Az önellátásra képtelenek juttatását az önellátásra való 

képtelenség mértékétől függően határozzák meg (bővebben lásd a tartós ápolás-

gondozásról szóló részt). 

 

Túlélő hozzátartozói nyugdíjak 

Halál esetén a biztosított túlélő hozzátartozói elvben túlélő hozzátartozói nyugdíjra 

jogosultak. 

A jogosultsággal rendelkező túlélő házastársak a következők: 

 azok az özvegyek, akiknek egy vagy több, járadékra jogosult gyermekük van, vagy 

legalább 2/3-ados mértékben rokkantak; 

 azok az özvegy nők, akiknek egy vagy több, járadékra már nem jogosult gyermeke 

van, vagy akik betöltötték 45. életévüket; 

 az özvegy nők tőkejuttatásra jogosultak, ha nem felelnek meg a 

nyugdíjjogosultsággal szemben támasztott feltételeknek; 

 az elvált házastárs ugyanolyan jogosultságokkal rendelkezik, mint az özvegy, ha a 

baleset áldozatául esett biztosított az elvált házastársnak járó tartásdíj fizetésére 

kötelezett volt. 

 

A túlélő hozzátartozói nyugdíj az özvegyek esetében a biztosítással fedezett kereset 

40%-a, az elvált házastárs esetében a biztosítással fedezett kereset 20%-a, de 

legfeljebb az eltartási járadéknak megfelelő összeg. Az árvasági nyugdíj a biztosítással 

fedezett kereset 15%-a a félárvák esetében és a biztosítással fedezett kereset 25%-a 

a mindkét szülőjüket elveszítő árvák esetében.  

 

Több túlélő hozzátartozó esetén a túlélő hozzátartozói nyugdíjak legfeljebb és 

összesen a biztosítással fedezett kereset 70%-át teszik ki (90%-át abban az esetben, 

ha elvált házastárs részére járó nyugdíj is van). 

 

A túlélő házastárs nyugdíjjogosultsága a jogosult halála esetén, illetve a nyugdíj 

megváltása esetén megszűnik. Az ilyen nyugdíjjogosultság szintén megszűnik, ha a 

túlélő házastárs újraházasodik. Az árvasági nyugdíjjogosultság a 18. életév 

betöltésével, vagy szakmai képzésben való részvétel, illetve tanulmányok folytatása 

esetén a 25. életév betöltésével megszűnik.  

 

A bejegyzett élettársi viszony teljes időtartamában megegyezik a házassággal. A túlélő 

bejegyzett élettárs az özveggyel egyenértékűnek tekintendő. A bejegyzett élettársi 

viszony jogilag történő megszüntetése válásnak felel meg.  

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében 
nyújtott ellátások igénybevétele 

A munkahelyi balesetről vagy foglalkozási megbetegedésről a biztosítót vagy a 

munkáltatót haladéktalanul értesíteni kell. 

 

Az egészségügyi ellátásokat a szabadon megválasztott orvos, fogorvos, csontkovács, 

gyógyszerész vagy kórházi intézmény nyújtja. A biztosítottnak az egészségügyi ellátás 

költségeihez nem kell hozzájárulnia.  
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A balesetbiztosítást munkavállalói kategóriák szerint a Svájci Nemzeti 

Balesetbiztosítási Pénztár (CNA) vagy egy másik elismert biztosító működteti. A 

pénzbeli ellátásokat is itt kell igényelni. A biztosító határozata ellen fellebbezéssel 

lehet élni, és bírósági felülvizsgálat kérhető. E biztosítók határozatai ellen 

fellebbezéssel lehet élni, és bírósági felülvizsgálat kérhető. 
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IX. fejezet: Családi ellátások 

Mikor jogosult családi ellátásokra? 

A mezőgazdasági családi támogatások szövetségi szinten szabályozottak. A többi 

ágazat tekintetében a családi támogatásokat 26 kantoni szintű törvény és a szövetségi 

harmonizációs törvény szabályozza. A családok egyéb ellátásokat is igényelhetnek, 

például egyéni munkaszerződés vagy kollektív munkaszerződés alapján. 

 

Családi támogatás a házas vagy nem házas szülők gyermekei, örökbefogadott 

gyermekek, a házastárs/bejegyzett partner gyermekei, nevelt gyermekek, valamint 

testvérek és unokák után igényelhető, ha őket elsősorban a jogosult személy tartja el. 

 

A gyermek 16. életévének (keresőtevékenység végzésére képtelen gyermek esetén a 

20. életévének) betöltéséig gyermek után járó támogatást folyósítanak. Szakmai 

képzési támogatás jár a gyermek 25. életévének betöltéséig. 

Családi ellátások a mezőgazdaságban 

A mezőgazdasági munkavállalók és a mezőgazdasági önálló vállalkozók családi 

támogatást igényelhetnek. A mezőgazdasági munkavállalók háztartási támogatásra is 

jogosultak, ha házastársukkal vagy gyermekeikkel közös háztartásban élnek. 

Családi ellátások az egyéb ágazatokban 

Minden munkavállaló igényelhet családi ellátásokat, csakúgy, mint azok a 

foglalkoztatásban nem álló személyek, akiknek jövedelme nem halad meg egy 

bizonyos összeget ( évi 41 760 CHF (34 763 EUR)). 13 kantonban az önálló 

vállalkozók is jogosultak családi ellátásokra. 

Finanszírozott ellátások 

Családi ellátások a mezőgazdaságban 

A gyermek után járó támogatás összege havonta és gyermekenként a síkvidéki 

régiókban 200 CHF (166 EUR), míg a hegyvidéki régiókban 220 CHF (183 EUR).  A 

szakmai képzési támogatás összege havonta és gyermekenként a síkvidéki régiókban 

250 CHF (208 EUR), míg a hegyvidéki régiókban 270 CHF (225 EUR).  

 

Ezenfelül a mezőgazdasági munkavállalók havi 100 CHF (83 EUR) háztartási 

támogatásban (Haushaltungszulage/allocation de ménage) részesülhetnek. 

Családi ellátások az egyéb ágazatokban 

A gyermek után járó támogatás összege havonta és gyermekenként legalább 200 CHF 

(166 EUR). A szakmai képzési támogatás összege havonta és gyermekenként legalább 

250 CHF (208 EUR). A kantonok ennél magasabb összegű támogatást is adhatnak. 

 

A családi támogatásokon kívül egyes kantonokban egyéb ellátások, például anyasági 

támogatás vagy örökbefogadási támogatás is igénybe vehető. 
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A családi ellátások igénybevétele 

A családi ellátásokat a mezőgazdasági rendszerben az illetékes kantoni kompenzációs 

pénztárnál, az egyéb ágazatokban pedig az illetékes családtámogatási pénztárnál kell 

igényelni.  
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X. fejezet: Munkanélküliség 

Mikor jogosult munkanélküli-ellátásokra? 

A munkanélküli-biztosítás célja a biztosítottak számára a munkanélküliség, a 

csökkentett munkaidő, a kedvezőtlen időjárás és a munkáltató fizetésképtelensége 

miatt kieső kereset megfelelő (teljes vagy részletes) ellentételezésének biztosítása. A 

biztosítottak javára hozott munkaerő-piaci intézkedések célja a biztosítottak 

munkanélküliség elleni védelme, a meglévő munkanélküliség leküzdése, valamint 

gyors és fenntartható munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése. 

 

Munkanélküli biztosításban részesülnek a kötelező AHV-AVS-rendszer tagjai és 

munkavállalói tevékenység címén járulékfizetésre kötelezettek, akik még nem érték el 

az öregségi nyugdíjkorhatárt. Önkéntes biztosításra nincs lehetőség.  

 

Munkanélküli-ellátásra az jogosult, aki: 

 munkanélküli vagy részben munkanélküli; 

 legalább két egymást követő napon a munkakönyvében megjelenő munkakiesést 

(és jövedelemkiesést) szenvedett;  

 Svájcban lakóhellyel rendelkezik (az EU- és az EGT-tagállamok lakosaira különleges 

szabályok vonatkozhatnak); 

 iskolakötelezettségének eleget tett, még nem érte el az AHV-AVS öregségi nyugdíjra 

való jogosultsági korhatárt és nem részesül ilyen nyugdíjban; 

 a munkanélküliségének kezdetét és a munkaügyi hivatalban való nyilvántartását 

közvetlenül megelőző két évben legalább tizenkét hónapig jövedelemszerző 

tevékenységet folytatott. (Azok, akiknek képzés, betegség, baleset, fogva tartás 

stb. miatt nem lehetett munkaszerződésük, mentesülnek a járulékfizetési időszakra 

vonatkozó feltétel alól. Ez a kétéves határidő általában két évvel meghosszabbodik 

azon biztosított esetében, aki munkanélküli-biztosítási segély nélkül önálló 

tevékenységbe kezdett, vagy aki gyermeke nevelésével foglalkozott, vagy aki az 

AHV-AVS öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőző négy évben lett 

munkanélküli és akinek az elhelyezése nagyon nehéz); 

 munka elfogadására kész és képes; 

 a munkahelyi elhelyezéshez a munkaügyi szolgálat rendelkezésére áll, megfelel az 

ellenőrzési követelményeknek és saját maga is munkát keres. 

Finanszírozott ellátások 

Általában a munkanélküli-ellátás az utolsó hat hónap járulékköteles átlagbérének 

70%-a, de csak egy meghatározott felső határértékig (havi 10 500 CHF (8741 EUR)). 

Azok a biztosítottak, akik 25 év alatti gyermekek eltartására kötelezettek, vagy 

akiknek a munkanélküli-ellátása nem ér el egy meghatározott minimális összeget 

(140 CHF (117 EUR)), a legutóbbi járulékköteles bérük 80%-át kapják. A gyermeket 

eltartó biztosítottak családi ellátásokra jogosultak. 

 

A munkanélküli-ellátást napidíjként, heti öt napra folyósítják. Általában az ellátási 

jogosultság az ellenőrzött munkanélküliség kezdete után öt napos várakozási idő 

elteltével keletkezik. Különleges körülmények esetén ez a várakozási idő lerövidülhet 

vagy meghosszabbodhat. Az általános várakozási idő nem vonatkozik azokra a 
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biztosítottakra, akiknek a biztosítással fedezett bére nem ér el egy bizonyos 

küszöbértéket. 

 

A kezdeti öt napon túl 120 napos különleges várakozási idő vonatkozik a képzés, 

betegség, baleset, anyaság vagy fogva tartás miatt a járulékfizetési időszakra 

vonatkozó feltételek alól mentesülők tekintetében. Az általános várakozási idő más, a 

járulékfizetési időszakra vonatkozó feltételek alól mentesülő személyek esetén öt 

nappal, a szezonális munkát végzők, a gyakori munkáltatóváltással jellemzett 

munkakörben dolgozók és a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezők esetében 

pedig egy nappal hosszabbodik meg.  

 

A munkanélküli-ellátás két éven belül meghatározott időszakra igényelhető, az 

alábbiak szerint: 

 200 napi díj a 25 év alatti gyermekek eltartására kötelezettek számára; 

 200 napi díj, összesen 12 havi járulékfizetési időszak esetén;  

 400 napi díj, összesen 18 havi járulékfizetési időszak esetén; 

 520 napi díj, ha a biztosított 55 évnél idősebb, és legalább 22 havi járulékfizetési 

időszakot igazol;  

 520 napi díj, ha a biztosított legalább 40%-os rokkantsági foknak megfelelő 

rokkantsági nyugdíjban részesül, és ha legalább 22 havi járulékfizetési időszakot 

igazol;  

 90 napi díj a járulékfizetési időszakra vonatkozó feltétel alól mentesülők számára. 

 

További 120 napi díjra jogosultak azok az idős munkanélküliek, akik az AHV-AVS 

öregségi nyugdíjjogosultságra meghatározott korhatár elérését megelőző négy évben 

váltak munkanélkülivé és akiknek az elhelyezése nagyon nehéz. 

 

Ha a biztosított a munkaerőpiaccal összefüggő okok miatt a nehezen elhelyezhető 

munkanélküliek kategóriájához tartozik, a Munkaügyi Hivatal jóváhagyásával 

továbbképzési vagy újbóli beilleszkedést segítő programokban vehet részt, miközben a 

napidíjat továbbra is folyósítják számára. 

 

A munkanélküli-ellátási jogosultság egy bizonyos időre felfüggeszthető, ha a 

biztosított érvényes indok nélkül felmond, ha nem tesz meg mindent annak 

érdekében, hogy saját maga is munkát találjon, ha a Munkaügyi Hivatal által számára 

kijelölt munkát visszautasítja, vagy ha hamis vagy hiányos adatokat szolgáltat. A 

felfüggesztés időtartama a szabálysértés súlyosságától függően egytől hatvan napig 

terjedhet. 

 

A munkanélküli-biztosítás részleges munkanélküliség esetén is biztosít ellátást. Ilyen 

ellátásban a csupán részmunkaidős állást kereső vagy részmunkaidőben dolgozó és 

azt teljes munkaidős állással felváltani vagy másik részmunkaidős állással kiegészíteni 

kívánó személyek részesülhetnek. A csökkentett munkaórában dolgozók vagy azok, 

akiknek tevékenységét felfüggesztették, csökkentett munkaidő esetében nyújtott 

támogatásra (Kurzarbeitsentschädigung/indemnité en cas de réduction de l'horaire de 

travail) jogosultak. Az olyan ágazatokban dolgozók, ahol az időjárási viszonyok miatt 

gyakori a munkamegszakítás, kedvezőtlen időjárás esetében nyújtott támogatásra 

(Schlechtwetterentschädigung/indemnité en cas d'intempéries) jogosultak. 

 

A munkáltató fizetésképtelensége a munkanélküli-biztosítás keretében esetén ellátás, 

valamint a munkaerőpiacra vonatkozó intézkedések címén pénzügyi ellátás 

biztosítható. 
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A munkanélküli-ellátások igénybevétele 

A biztosított köteles személyesen és időben, azaz azon a napon, amikortól 

érvényesíteni kívánja munkanélküli-ellátási jogosultságát, nyilvántartásba vetetni 

magát – kantontól függően – a lakóhelye szerinti önkormányzatnál vagy az illetékes 

regionális Munkaközvetítő Hivatalnál. A munkanélküli köteles betartani az ellenőrzési 

előírásokat és részt venni az illetékes Regionális Munkaközvetítő Hivatalok (ORP) 

tanácsadási megbeszélésein. A munkanélküli-ellátást a Munkaügyi Hivatalban történő 

nyilvántartásba vétel során szabadon megválasztott munkanélküli pénztár folyósítja. A 

munkanélküliek minden nekik felajánlott megfelelő munkát kötelesek elfogadni. 
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XI. fejezet: Minimumjövedelem 

Mikor jogosult a minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátásokra? 

A szövetségi alkotmány (12. cikk) a segélyre való jogosultságot szükséghelyzetekben 

biztosítja: „Bárki, aki szükséghelyzetben van és önfenntartásra képtelen, segítségre és 

támogatásra, valamint az emberi méltóságnak megfelelő megélhetéshez szükséges 

források biztosítására jogosult.” 

 

Svájcban a szociális segély néhány kivételtől eltekintve a kantonok hatáskörébe 

tartozik, és a végrehajtás általában az önkormányzatok feladata. A szociális segély 

tehát 26 különböző, kanton szintű rendszeren alapul. Ugyanakkor a Szociálisügyi 

Intézmények Svájci Konferenciája (Conférence suisse des institutions d'action sociale, 

CSIAS), a kantonok és az önkormányzatok szociális szolgálatainak szakértőiből és 

képviselőiből álló szervezet meghatározza a kantonok, az önkormányzatok és a 

szociális magánintézmények számára a szociális segélyre vonatkozó 

iránymutatásokat. A kantonok többsége alkalmazza ezeket a normákat. 

 

Tehát nem létezik szövetségi szintű, nem járulékalapú ellátási rendszer. Személyek 

egyes kategóriái azonban az első pillért kiegészítő ellátások címén szociális 

ellátásokban (Ergänzungsleistungen, EL/Prestations complémentaires, PC) 

részesülhetnek. Az első pillér által nyújtott ellátásoknak és a kiegészítő ellátásoknak 

együttesen megfelelően ki kell elégíteniük az idősek, a fogyatékkal élők és a túlélő 

hozzátartozók alapvető szükségleteit.  

 

Az AHV-AVS-rendszer keretében öregségi vagy túlélő hozzátartozói nyugdíjban, illetve 

az IV-AI-rendszer keretében rokkantsági nyugdíjban vagy önellátásra képtelenek 

juttatásában részesülő kedvezményezettek anyagi helyzetüktől függően kiegészítő 

ellátásokat kaphatnak. A svájci állampolgárság nem előírás, de Svájcban állandó 

lakóhellyel kell rendelkezni. Ezenkívül a külföldi állampolgároknak a kiegészítő 

ellátások iránti igénylés napját közvetlenül megelőző 10 évben (a menekültek és 

állampolgársággal nem rendelkezők esetében 5 évben) megszakítás nélkül Svájcban 

kellett tartózkodniuk. 

Finanszírozott ellátások 

A kiegészítő ellátások éves összege az elismert kiadásoknak a meghatározó jövedelem 

feletti részével egyenlő. Az elismert kiadások az alapvető szükségletekből és a 

lakbérből eredő költségek és a kapcsolódó költségek (meghatározott felső érték alatti) 

összegét, a szakmai kiadásokat, a lakás-karbantartási költségeket és jelzálogkamat-

díjakat, a társadalombiztosítási járulékokat (kötelező egészségbiztosítás esetén: a 

kantonban érvényes átlagdíjnak megfelelő átalányösszeg), valamint a családjog által 

előírt tartásdíjat foglalják magukban. 

 

A kiegészítő ellátások kiszámításakor figyelembe vett, elismert kiadások az alapvető 

szükségleteket fedező összeget jelentenek, amely a család összetételétől függ az 

alábbiak szerint: 

 évi 19 050 CHF (15 858 EUR) egyedülálló személy esetén; 

 évi 28 575 CHF (23 787 EUR) házastársak vagy bejegyzett élettársak esetén; 

 évi 9 945 CHF (8279 EUR) az első két gyermek után gyermekenként; 
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 évi 6 630 CHF (5519 EUR) a harmadik és a negyedik gyermek után egyaránt; 

 évi 3 315 CHF (2760 EUR) az ötödik gyermektől gyermekenként. 

 

A kiegészítő ellátások éves összegét különbözeti ellátásként számítják ki (tehát a 

kiadásokból levonják a jövedelem összegét), és azokat mindaddig folyósítják, amíg a 

jogosultság feltételei teljesülnek.  

 

A CSIAS-nak a kantoni szociális segélyezésre vonatkozó előírásai szerint az alapvető 

szükségletek fedezete tartalmazza a megélhetés költségeit, a lakhatási költségeket és 

az alapvető gyógyszerek költségeit. 

A minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátások igénybevétele 

A kiegészítő ellátásokra való jogosultság feltételeit a kantoni kompenzációs pénztárak 

határozzák meg, és rendszeresen, legalább négyévente felülvizsgálják az igénylő 

pénzügyi helyzetét (vagyis meghatározzák a jövedelmét és elismert kiadásait). 

 

A jogalap nélkül igényelt kiegészítő ellátásokat (csalás, a tájékoztatási kötelezettség 

megszegése) a kedvezményezettnek, jogi képviselőjének vagy örököseinek vissza kell 

fizetniük. Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól az a személy, aki bizonyíthatóan 

jóhiszeműen járt el, és a kötelezettség érvényesítése esetén nehéz helyzetbe kerülne. 
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XII. fejezet: Tartós ápolás-gondozás 

Mikor jogosult tartós ápolás-gondozásra? 

Svájcban nem létezik önálló tartós ápolás-gondozási rendszer. Az ellátásokról a 

különböző szociális biztonsági ágak gondoskodnak. 

 

Az egészségügyi ellátásokat a kötelező egészségbiztosítás, a balesetbiztosítás és a 

rokkantsági biztosítás nyújtja (az IV-AI-rendszer egészségügyi intézkedései).  

 

Ezenfelül az alapnyugdíjrendszerben (öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítás (AHV-

AVS), rokkantsági biztosítás (IV-AI)) és a balesetbiztosítási rendszerben önellátásra 

képtelenek juttatása biztosítható. Ilyen ellátásra az jogosult, aki a mindennapi élet 

alapvető feladatainak ellátásához (pl. leülés, felállás, lefekvés, evés, ivás, felöltözés és 

levetkőzés, tisztálkodás, az illemhely használata és helyváltoztatás) egészségi állapota 

miatt harmadik személy segítségére vagy személyes felügyeletre szorul. 

 

Az önellátásra képtelenségnek három fokozata létezik: 

 súlyos önellátásra való képtelenség: a biztosítottnak a mindennapi élet valamennyi 

alapvető tevékenységének elvégzéséhez rendszeres és számottevő segítségre van 

szüksége, valamint állandó gondozást és személyes felügyeletet igényel; 

 közepes önellátásra való képtelenség: a biztosítottnak a mindennapi élet legtöbb 

alapvető tevékenységének elvégzéséhez rendszeres és számottevő segítségre van 

szüksége; vagy legalább két ilyen tevékenység elvégzéséhez rendszeres és 

számottevő segítségre szorul, és emellett állandó személyes felügyeletet igényel;  

 enyhe önellátásra való képtelenség: a biztosítottnak a mindennapi élet legalább két 

alapvető tevékenységének elvégzéséhez rendszeres és számottevő segítségre van 

szüksége; vagy állandó személyes felügyeletet igényel; vagy fogyatékossága miatt 

állandó, különösen nagy terhet jelentő gondozásra szorul; vagy súlyos érzékszervi 

károsodás vagy súlyos testi fogyatékosság miatt a biztosított csak jelentős mértékű 

és rendszeres ellátás mellett képes környezetével kapcsolatot teremteni.  

 

Az alapnyugdíjrendszerben (AHV-AVS/IV-AI) személyes támogatási juttatás 

biztosítható. Ezen ellátás célja, hogy lehetővé tegye a biztosított önálló életét. Az az 

ápolási díjban részesülő személy, aki a saját lakóhelyén él vagy szeretne élni, jogosult 

a személyes támogatási juttatásra, amely lehetővé teszi számára, hogy alkalmazzon 

egy természetes személyt (támogatást nyújtó), aki biztosítja számára a szükséges 

segítséget. Az AI személyes támogatási juttatásban részesülő személy egészen a 

nyugdíjkorhatár eléréséig jogosult erre, az addig kapott összegig. 

 

A rendkívüli kiadásokat az idősek, fogyatékkal élők és túlélő hozzátartozók számára 

jövedelemfüggő ellátásokat nyújtó kiegészítő ellátási rendszer megtérítheti. 

Finanszírozott ellátások 

Természetbeni ellátások 

A betegnek az otthonában, a kórházon kívül vagy kórházban nyújtott kezelést biztosít 

az egészségbiztosítás, valamint a rokkantsági és a balesetbiztosítás is.  
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Pénzbeli ellátások 

Az önellátásra képtelenek juttatásának összege az önellátásra való képtelenség 

mértékétől függ. A rokkantsági biztosítási rendszer keretében az ellátás havi összege: 

 464 CHF (386 EUR) enyhe önellátásra való képtelenség esetén; 

 1160 CHF (966 EUR) közepes önellátásra való képtelenség esetén; 

 és 1856 CHF (1545 EUR) súlyos önellátásra való képtelenség esetén. 

 

Ha a biztosított intézményi gondozásban részesül, az ápolási díj összege ezen 

összegek negyede.  

Az intenzív ellátásra szoruló és nem intézményes keretek között élő kiskorúak az 

önellátásra képtelenek juttatásán túl kiegészítésre jogosultak. Ennek összege a 

szükséges ápolás mértékétől függ.  

 

Az öregségi és a túlélő hozzátartozói rendszerben az önellátásra képtelenek 

juttatásának havi összege 232 CHF (193 EUR) (az enyhe kategóriában, 580 CHF (483 

EUR) (a közepes kategóriában), illetve 928 CHF (773 EUR) (a súlyos kategóriában). 

 

A balesetbiztosítás által az önellátásra képteleneknek nyújtott juttatás összege: 

 692 CHF (576 EUR) enyhe önellátásra való képtelenség esetén; 

 1384 CHF (1152 EUR) közepes önellátásra való képtelenség esetén; 

 és 2076 CHF (1728 EUR) súlyos önellátásra való képtelenség esetén. 

 

A személyes támogatási juttatás összege elvben 32,50 CHF (27 EUR) óránként. Ha a 

támogatást nyújtónak a biztosított személy fogyatékossága miatt speciális 

képesítéssel kell rendelkeznie, akkor a személyes támogatási juttatás összege 48,75 

CHF (41 EUR) óránként. Speciális összegek vonatkoznak az éjszakai ellátásokra (max. 

86,70 CHF (72 EUR) éjszakánként). 

 

A kiegészítő ellátások rendszerében a rendkívüli segítségnyújtás, ápolás és gondozás 

költségeit egy meghatározott összegig térítik meg. A térítésre jogosító költségeket az 

egyes kantonok határozzák meg. 

Tartós ápolás-gondozás igénybevétele 

Az egészségügyi ellátások az illetékes orvosnál vehetők igénybe. Az önellátásra 

képtelenség mértékét az IV-AI hivatalok (öregségi és túlélő hozzátartozói, valamint 

rokkantsági biztosítás esetében) és a balesetbiztosítók (balesetbiztosításnál) állapítják 

meg. 

 

Az önellátásra való képtelenséget rendszeresen felülvizsgálják. 
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Melléklet: Az intézmények kapcsolattartási adatai és 
hasznos honlapok 

 

A Svájcban érvényes jogosultsági feltételekről és egyedi szociális biztonsági 

ellátásokról részletesebb tájékoztatás kérhető a szociális védelmi rendszer 

irányításáért felelős állami intézményektől. 

 

Ha olyan szociális biztonsággal kapcsolatos kérdése van, amely egynél több uniós 

országot érint, a kapcsolattartó intézményt megkeresheti az Európai Bizottság által 

fenntartott és a következő címen elérhető intézményi címtárban: 

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-

directory/welcome.seam?langId=hu. 

 

Ha meg szeretné tudni, milyen következményekkel jár az ellátásokra nézve, ha két 

vagy több tagállamban is biztosított, keresse fel a következő szervezeteket: 

 

Szövetségi Közegészségügyi Hivatal  

Bundesamt für Gesundheit 

Office Fédéral de la Santé Publique 

3003 Bern 

Tel.: +41 (0)31 322 21 11 

Fax: +41 (0)31 322 95 07 

http://www.bag.admin.ch  

 

Gazdasági Államtitkárság  

Staatssekretariat für Wirtschaft 

Secrétariat d'État à l'Économie 

Effingerstrasse 31 

3003 Bern 

Tel.: +41 (0)31 322 56 56 

Fax: +41 (0)31 322 27 49 

http://www.seco.admin.ch 

 

Szövetségi Társadalombiztosítási Hivatal 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Office Fédéral des Assurances Sociales 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Tel.: +41 (0)31 322 90 11 

Fax: +41 (0)31 322 78 80 

http://www.bsv.admin.ch  

 

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=hu
http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=hu
http://www.bag.admin.ch/
http://www.seco.admin.ch/
http://www.bsv.admin.ch/
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Kapcsolattartó szervek 

 

1. Betegség és anyaság 

A szövetségi egészségbiztosítási törvény szerinti közös intézmény 

Gemeinsame Einrichtung KVG 

LAMal közös intézmény 

Gibelinstrasse 25 

4503 Solothurn 

Tel.: +41 (0)32 625 30 30 

Fax: +41 (0)32 625 30 90  

E-mail: info@kvg.org 

http://www.kvg.org  

 

2. Öregség, túlélő hozzátartozók és rokkantság 

- 1. pillér 

Svájci Kompenzációs Pénztár 

Die Schweizerische Ausgleichskasse 

Caisse suisse de compensation 

Avenue Edmond-Vaucher 18 

Case postale 3100 

1211 Genève 2 

Tel.: +41 (0)22 795 91 11 

Fax: +41 (0)22 795 97 05 

http://www.zas.admin.ch  

 

- 2. pillér 

LPP Garanciapénztár  

Sicherheitsfonds BVG 

Fonds de garantie LPP 

Eigerplatz 2 

Case postale 1023 

3000 Berne 14 

Tel.: +41 (0)31 380 79 71 

Fax: +41 (0)31 380 79 76 

E-mail: info@sfbvg.ch 

http://www.sfbvg.ch  

 

3. Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Svájci Nemzeti Balesetbiztosítási Pénztár 

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 

Fluhmattstrasse 1 

6002 Lucerne 

Tel.: +41 (0)41 419 51 11 

Fax: +41 (0)41 419 58 28 

http://www.suva.ch  

mailto:info@kvg.org?subject=Kontakt%20über%20www.kvg.org
http://www.kvg.org/
http://www.zas.admin.ch/
mailto:info@sfbvg.ch
http://www.sfbvg.ch/
http://www.suva.ch/
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4. Családi támogatások 

Szövetségi Társadalombiztosítási Hivatal 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Office Fédéral des Assurances Sociales 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Tel.: +41 (0)31 322 90 11 

Fax: +41 (0)31 322 78 80 

http://www.bsv.admin.ch  

 

 

5. Munkanélküli-biztosítás 

Gazdasági Államtitkárság 

Staatssekretariat für Wirtschaft 

Secrétariat d'État à l'Économie 

Effingerstrasse 31 

3003 Bern 

Tel.: +41 (0)31 322 56 56 

Fax: +41 (0)31 322 27 49 

http://www.seco.admin.ch  

 

  

http://www.bsv.admin.ch/
http://www.seco.admin.ch/

