
Asigurare de familie pentru soțul/soția meu/mea
Pentru asigurarea de familie pre-plătită avem nevoie de câteva informații referitoare  
la soțul/soția dumneavoastră.
Vă rugăm să țineți cont de faptul că este interzisă prin lege efectuarea simultană a asigurării de familie la companii de asigurări 
de sănătate. Din acest motiv vă rugăm să vă asigurați că este exclusă o asigurare de familie dublă.

A GInformații generale/Allgemeine Angaben Conform legii privind comuniunea consensuală, partenerii de viață sunt considerați soți.
Pentru simplificare, vom folosi aici numai termenul de „soț”.

1 Prenume/Vorname

2 Nume de familie diferit/Abweichender Familien-
name (vă rugăm să atașați certificatul de căsătorie)

3 Data nașterii/Geburtsdatum

4 Adresă/Anschrift                           Strada/Straße

Cod poștal/localitate/PLZ/Ort

Țara/Land

5 Nr. asigurării de pensie/RV-Nr.

În cazul în care soțul/soția dumneavoastră nu are încă propriul nr. de asigurare de pensie, completați numai rândurile 6 - 9.

6 Numele dinaintea căsătoriei/Geburtsname

Locul nașterii/Geburtsort

Țara de origine/Geburtsland

7

8

9 Cetățenie/Staatsangehörigkeit

10 Soțul/soția meu/mea trebuie să fie inclus(ă) în mod  
gratuit în asigurarea mea începând cu/Mein Ehegatte  
soll bei mir beitragsfrei familienversichert sein ab

Informații referitoare la asigurarea anterioară/Angaben zur Vorversicherung

11 De ce asigurare de sănătate a beneficiat soțul/
soția dumneavoastră până acum?/Wie war Ihr 
Ehegatte bisher krankenversichert

 nu a fost asigurat/gar nicht  asigurare de familie/familienversichert

 asigurare privată/privat  asigurare proprie/eigene Versicherung

12 până când?/bis wann? Data/Datum

13 de care companie de 
asigurări/asigurare 
privată?/ bei welcher 
Krankenkasse/Privat-
versicherung?

Nume/Name

Adresă/Anschrift

14 Nume/Name

Data nașterii/Geburtsdatum

15 A solicitat soțul/soția scutire de la asigurarea 
obligatorie de sănătate?/Hat sich Ihr Ehegatte von 
der Krankenversicherungspflicht befreien lassen?

da/ja

16 când?/wann? Data/Datum

17 la ce companie de 
asigurări de sănătate?/bei 
welcher Krankenkasse?

Nume/Name

Adresă/Anschrift

Informații referitoare la activitate/Angaben zur Tätigkeit

18 Soția mea se află în protecția maternității/ 
Mein Ehegatte befindet sich in Mutterschutz

da/ja

19 solicită concediu pentru creșterea copilului/ 
nimmt Elternzeit in Anspruch da/ja

20 probabil până la/voraussichtlich bis     Data/Datum

21 Soțul/soția meu/mea a absolvit un nivel de studii/
Mein Ehegatte absolviert ein Studium da/ja

22  

23 la următoarea universitate/colegiu/ 
an folgender Uni/Fachhochschule

Nume/Name

24 Soțul/soția meu/mea este calificat/calificată ca 
funcționar public/Mein Ehegatte ist verbeamtet da/ja

25 dacă „da”: se solicită ajutor de stat sau se solicită 
asigurare de sănătate în aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat/falls „ja“: es besteht Anspruch 
auf Beihilfe oder Anspruch auf Krankheitsfürsorge 
in Anwendung der Beihilfevorschriften

da/ja          nu/nein

vă rugăm să atașați adeverința angajatorului public

26 Soțul/soția meu/mea exercită o activitate 
independentă/Mein Ehegatte übt eine  
selbstständige Tätigkeit aus

da/ja

27 …cu următoarea durată/ 
…mit folgendem Zeitaufwand Ore pe săptămână/Wochenstunden

28 și are angajați/und beschäftigt Arbeitnehmer nu/nein      da/ja
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17
Membru/Mitglied Număr asigurat/KV-Nr. DSt/DSt

,

Avem nevoie de aceste 
informații pentru  
atribuirea numărului 
permanent, individual  
de asigurat.

cine era asiguratul principal?/ 
wer war der  
Hauptversicherte?



Informații referitoare la venituri/Angaben zu Einkünften

29 Activitate independentă/Selbstständige Tätigkeit
(vă rugăm să atașați copia declarației actuale privind 
impozitul pe venit.) de la/vom până la/bis

venituri brute lunare (câștig)/ 
mtl. Bruttoeinkünfte (Gewinn)

€

30 Remunerație din activități cu normă redusă 
(minijob)/Arbeitsentgelt aus geringfügiger 
Beschäftigung (Minijob)

de la/vom până la/bis
venituri brute lunare (câștig)/ 
mtl. Bruttoeinkünfte (Gewinn)

€

31 Venit din ajutor de șomaj II/ 
Bezug von Arbeitslosengeld II de la/vom până la/bis

32 Pensie legală, alocații, pensie ocupațională, 
pensie din străinătate, alte pensii/Gesetzliche 
Rente, Versorgungsbezüge, Betriebsrente, 
ausländische Rente, sonstige Renten

de la/vom până la/bis
contribuție lunară/mtl. Zahlbetrag

€

33 Tipul veniturilor/Art der Einkünfte

34 Alte venituri lunare regulate în sensul 
legislației în materia impozitului pe venit/ 
Sonstige regelmäßige monatliche Einkünfte  
im Sinne des Einkommensteuerrechts
(de ex. remunerație brută din activități reduse la minim, 
venituri din închiriere și arendare, venituri din capital)

de la/vom până la/bis
venituri brute lunare/mtl. Bruttoeinkünfte 

€

Plată unică/Einmalzahlung Plată specială/Sonderzahlung
35

€ €

Tipul veniturilor/Art der Einkünfte

36 Soțul/soția meu/mea are prestații în conformitate 
cu o lege de protecție/Mein Ehegatte hat  
Leistungsansprüche nach einem Versorgungsgesetz 
(BVG, SVG, OEG sau asemănător)

da/ja

Informații privind protecția datelor § 67 a cap. 3 SGB X. Pentru a este necesară participarea dumneavoastră în conformitate cu § 289 capitolul cinci al Codului Social (SGB V).  
Datele trebuie colectate pentru stabilirea acordului de asigurare (§§ 10, 284 SGB V).

vă rugăm returnați la:

DAK-Gesundheit

B Semnătura/Unterschrift În cazul persoanelor care trăiesc separat este suficientă semnătura soțului/soției.

Cu semnătura mea confirm acordul soțului/soției meu/mele referitor la furnizarea datelor necesare și privind corectitudinea informațiilor. Voi informa 
imediat referitor la modificarea acestor informații. Acest lucru este valabil în special dacă nivelurile veniturilor soțului/soției meu/mele se 
modifică sau soțul/soția meu/mea devine el/ea însuși/însăși membru(ă) al/a DAK-Gesundheit sau al/a altei companii de asigurări de sănătate.

Pentru întrebări pot fi contactat în timpul zilei/Für Rück-
fragen bin ich tagsüber erreichbar (informația este voluntară)

Prefix/Vorwahl:

Data/semnătura membrului/ 
Datum/Unterschrift des Mitglieds

Data/semnătura membrului de familie/ 
Datum/Unterschrift der/des Familienangehörigen Număr de referință/Rufnummer:
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