
Bezskładkowe ubezpieczenie rodzinne mojego małżonka
Do zawarcia bezskładkowego ubezpieczenia rodzinnego konieczne są informacje o Pani/Pana małżonku

Należy pamiętać, że ubezpieczenie rodzinne prowadzone jednocześnie przez różne kasy chorych
jest prawnie zabronione. Należy się zatem upewnić, że nie posiadają Państwo podwójnego ubezpieczenia rodzinnego.

A Informacje ogólne/Allgemeine Angaben Partnerzy zarejestrowani zgodnie z ustawą o partnerstwie posiadają prawa równe małżonkom.
Dla ułatwienia używamy jedynie pojęcia „małżonek”.

1 Imię/Vorname

2 Inne nazw./Abweichender Familienname 
(załączyć akt małżeństwa)

3 Data urodzenia/Geburtsdatum

4 Adres/Anschrift                                Ulica/Straße

Kod, miejscowość/PLZ/Ort

Kraj/Land

5 Nr ubezpieczenia emerytalnego/RV-Nr.

Wiersze 6 - 9 wypełnić jedynie, gdy małżonek nie ma jeszcze własnego numeru ubezpieczenia emerytalnego.

6 Nazw. rodowe/Geburtsname

Miejsce urodzenia/Geburtsort

Kraj urodzenia/Geburtsland

7

8

9 Obywatelstwo/Staatsangehörigkeit

10 Małżonek ma być ubezpieczony ze mną ubezpie-
czeniem rodzinnym zwolnionym ze składek/ 
Mein Ehegatte soll bei mir beitragsfrei familien-
versichert sein ab
Dane dotyczące wcześniejszego ubezpieczenia/Angaben zur Vorversicherung

11 Jakie ubezpieczenie zdrowotne małżonek  
posiadał dotychczas?/Wie war Ihr Ehegatte  
bisher krankenversichert

 żadne/gar nicht  rodzinne/familienversichert

 prywatne/privat  własne/eigene Versicherung

12 do kiedy?/bis wann? data/Datum

13 w jakiej kasie chorych/ 
ubezp. prywatne?/ 
bei welcher Krankenkasse/
Privatversicherung?

Nazw./Name

Adres/Anschrift

14 Nazw./Name

Data urodzenia/Geburtsdatum

15 Czy małżonek zwolnił się z obowiązku ubezpie-
czenia?/Hat sich Ihr Ehegatte von der Kranken-
versicherungspflicht befreien lassen?

tak/ja

16 kiedy?/wann? data/Datum

17 w jakiej kasie chorych?/ 
bei welcher Krankenkasse?

Nazw./Name

Adres/Anschrift

Dane dotyczące pracy zawodowej/Angaben zur Tätigkeit

18 Mój małżonek jest pod ochroną związaną z ciążą/ 
Mein Ehegatte befindet sich in Mutterschutz

tak/ja

19 jest na urlopie wychowawczym/ 
nimmt Elternzeit in Anspruch tak/ja

20 prawdopodobnie do/ 
voraussichtlich bis                             data/Datum

21 Mój małżonek kończy studia/ 
Mein Ehegatte absolviert ein Studium tak/ja

22 prawdopodobnie do/ 
voraussichtlich bis                             data/Datum

23 na uniwersytecie/wyższej szkole zawodowej/ 
an folgender Uni/Fachhochschule

nazw./Name

24 Mój małżonek jest mianowanym urzędnikiem/ 
Mein Ehegatte ist verbeamtet tak/ja

25 jeżeli „tak”: istnieje prawo do zapomogi lub 
świadczeń zdrowotnych przy zastosowaniu 
przepisów o zapomodze/falls „ja“: es besteht An-
spruch auf Beihilfe oder Anspruch auf Krankheits-
fürsorge in Anwendung der Beihilfevorschriften

tak/ja          nie/nein

dołączyć zaświadczenie od pracodawcy

26 Mój małżonek prowadzi własną działalność gosp/
Mein Ehegatte übt eine selbstständige Tätigkeit aus

tak/ja

27 …przy nakładzie pracy/ 
…mit folgendem Zeitaufwand godzin tygodniowo/Wochenstunden

28 i zatrudnia pracowników/ 
und beschäftigt Arbeitnehmer

nie/nein      tak/ja
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Członek/Mitglied Numer ubezpiecz. zdrowotnego/KV-Nr. DSt/DSt

,

Te dane są nam  
potrzebne do nadania 
obowiązującego przez  
całe życie, związanego  
z osobą numeru 
ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Kto był głównym ubezpieczonym?/
wer war der  
Hauptversicherte?



Dane dotyczące dochodów/Angaben zu Einkünften

29 Własna dział. gosp./Selbstständige Tätigkeit
(dołączyć kopię aktualnej decyzji o wymiarze podatku 
dochodowego) od/vom do/bis

średnie dochody brutto (zysk)/ 
mtl. Bruttoeinkünfte (Gewinn)

€

30 Wynagrodzenie za pracę w niskim wymiarze godzin 
(praca mini)/Arbeitsentgelt aus geringfügiger 
Beschäftigung (Minijob)

od/vom do/bis
średnie dochody brutto (zysk)/ 
mtl. Bruttoeinkünfte (Gewinn)

€

31 Zasiłek dla bezrobotnych II/ 
Bezug von Arbeitslosengeld II od/vom do/bis

32 Emerytura ustawowa, świadczenia, emeryt. 
zakładowa, emeryt. zagraniczna, inna emerytura/
Gesetzliche Rente, Versorgungsbezüge, Betriebs-
rente, ausländische Rente, sonstige Renten

od/vom do/bis
mies. kwota wypłaty/mtl. Zahlbetrag

€

33 rodzaj dochodu/Art der Einkünfte

34 Inny regularny miesięczny dochód w znaczeniu 
prawa o podatku dochodowego od osób fizycznych/
Sonstige regelmäßige monatliche Einkünfte  
im Sinne des Einkommensteuerrechts
(np. wynagrodzenie za pracę brutto z tyt. zatrudnienia 
przewyższającego zatrudnienia w niskim wymiarze godzin, 
dochodów. z wynajmu lub dzierżawy, dochodów z majątku 
kapitałowego)

od/vom do/bis
średnie dochody brutto/mtl. Bruttoeinkünfte 

€

płatność jednorazowa/Einmalzahlung płatność specjalna/Sonderzahlung
35

€ €

rodzaj dochodu/Art der Einkünfte

36 Mój małżonek posiada prawo do świadczenia 
zgodnie z którąś z ustaw/Mein Ehegatte hat 
Leistungsansprüche nach einem Versorgungsgesetz 
(BVG, SVG, OEG i in.)

tak/ja

Informacja o ochronie danych osobowych § 67 a ust. 3 SGB X. Aby realizować nasze zadania zgodnie z prawem, konieczne jest Państwa współdziałanie zgodnie z § 289 piątego kodeksu 
socjalnego (SGB V).  Dane te są konieczne do ustalenia stosunku ubezpieczenia (§ 10, 284 SGB V).

odesłać do:

DAK-Gesundheit

B Podpis/Unterschrift W przypadku osób żyjących osobno wystarczy podpis małżonka.

Swoim podpisem potwierdzam zgodę mojego małżonka na podanie koniecznych danych oraz prawidłowość danych. O zmianach powyższych 
danych niezwłocznie Państwa poinformuję. Powyższe obowiązuje zwłaszcza, gdy sytuacja finansowa mojego małżonka ulegnie zmianie lub 
gdy członkowie rodziny podlegający pod ubezpieczenie rodzinne sami staną się członkami DAK-Gesundheit lub innej kasy chorych.

W razie pytań jestem dostępny/-a w ciągu dnia/ 
Für Rückfragen bin ich tagsüber erreichbar (dane dobrowolne)

Nr kierunkowy/Vorwahl:

Data i podpis członka/ 
Datum/Unterschrift des Mitglieds

Data/ podpis członka rodziny/ 
Datum/Unterschrift der/des Familienangehörigen Nr tel./Rufnummer:
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