
Семейна осигуровка за моето дете/деца без дължима вноска
За семейната осигуровка без дължима вноска ние се нуждаем от информация,  
отнасяща се за детето/децата и при необходимост за Вашия съпруг/съпруга.

Поради това нашият първи въпрос е: Женен/омъжена ли сте?/Sind Sie verheiratet?          да/ja            не/nein
Житейските партньори са равнопоставени според Закона за регистрираното житейското партньорство.
За простота ние тук използваме понятието “съпруг/съпруга”. Ако водите еднополово, регистрирано житейско 
партньорство съгласно Закона за регистрираното житейското партньорство, запишете, че сте женен/омъжена.

Моля, обърнете внимание, че едновременното семейно осигуряване при различни здравни каси е правно 
недопустимо. Поради това Ви молим да се уверите, че двойна семейна осигуровка е изключена.

A Данни за детето/децата, за което искате да направите при нас семейна здравна осигуровка или искате да продължите 
семейното здравно осигуряване

Общи данни/Allgemeine Angaben Дете/Kind Дете/Kind

1 Лично име/Vorname

2 Различно фамилно име/Abweichender  
Familienname (моля, приложете  
акт за раждане)

3 Дата на раждане/Geburtsdatum

4 Пол/Geschlecht женски/weiblich мъжки/männlich женски/weiblich мъжки/männlich

5 Детето е мое…/Das Kind ist mein… родно дете/
leibliches Kind*

доведено дете/
Stiefkind

родно дете/
leibliches Kind*

доведено дете/
Stiefkind

обозначението „родно дете“ да се 
използва и за осиновяване

внуче/Enkelkind хранениче/Pflegekind внуче/Enkelkind хранениче/Pflegekind

Ако е хранениче:То живее с мен в общо домакинство
6 да/ja не/nein да/ja не/nein

7 Адрес/Anschrift                        улица/Straße

П.к./населено място/PLZ/Ort

Държава/Land

8 Пенсионно-осигурителен №/RV-Nr.
Попълнете редове 9 - 12 само, ако детето още няма собствен пенсионно-осигурителен номер.

9 Рождено име/Geburtsname

Място на раждане/Geburtsort

Страна на раждане/Geburtsland

10

11

12 Гражданство/Staatsangehörigkeit

13 Детето трябва да бъде семейно 
осигурявано при мен без дължима 
вноска от/Das Kind soll bei mir beitragsfrei 
familienversichert sein ab
Данни за предишна осигуровка/Angaben zur Vorversicherung

14 Как е било здравно осигурено
детето до сега?/Wie war das Kind bisher 
krankenversichert?

не е било/gar nicht          частно/privat не е било/gar nicht          частно/privat
семейно осигурено/
familienversichert

собствена осигуровка/ 
eigene Versicherung

семейно осигурено/
familienversichert

собствена осигуровка/ 
eigene Versicherung

15 до кога?/bis wann? Дата/Datum

16 към коя здравна 
каса е било  
частно осигурено?/ 
bei welcher Krankenkasse/
Privatversicherung?

Име/Name

Адрес/Anschrift

17 Име/Name

Дата на раждане/ 
Geburtsdatum

Данни за дейността/Angaben zur Tätigkeit

18 Упражнявана към момента дейност/
Zurzeit ausgeübte Tätigkeit

самостоятелна/
selbstständig

 професионално 
обучение/ 
Berufsausbildung
 следване/Studium

самостоятелна/
selbstständig

 професионално 
обучение/ 
Berufsausbildung
 следване/Studium

ходи на училище/
Schulbesuch

ходи на училище/
Schulbesuch

19 очаквано до/voraussichtlich bis    дата/Datum
Важно: Ако ходи на училище след 23 години, приложете актуално удостоверение от училище. При следване в чужбина, приложете 
студентско уверение.

20 Следване в университет/
колеж/Studium an der  
Uni/Fachhochschule                          Име/Name

21 Изслужена военна / гражданска/ 
доброволческа служба/Wehr-/Zivil-/Frei-
willigendienst geleistet         от – до/vom – bis

Важно: Приложете удостоверение за изслуженото време

– –

Продължение на данните за детето/децата на задната страна                                                                       моля, обърнете70
00

11
20

/0
9.

17

кое е било главното 
осигурено лице?/ 
wer war der  
Hauptversicherte?

Член/Mitglied
Здравно-осигурителен 
номер/KV-Nr. Служба/DSt

,

Тези данни са ни необходими за да предоставим пожизнен личен здравно-осигурителен номер.



Данни за доходите на детето/децата/Angaben zu Einkünften des Kindes/der Kinder

22 Самостоятелна дейност/Selbstständige 
Tätigkeit
(Моля, приложете копие от актуалното 
решение за данък върху дохода.)

от/vom до/bis от/vom до/bis

среден брутен доход (печалба)/ 
mtl. Bruttoeinkünfte (Gewinn)

среден брутен доход (печалба)/ 
mtl. Bruttoeinkünfte (Gewinn)

€ €

23 Трудово възнаграждение от ниско 
платена или краткосрочна работа/
Arbeitsentgelt aus geringfügiger Beschäftigung 
(Minijob)

от/vom до/bis от/vom до/bis

среден брутен доход/mtl. Bruttoeinkünfte среден брутен доход/mtl. Bruttoeinkünfte

€ €

24 Доход от обезщетение за безработица II/ 
Bezug von Arbeitslosengeld II

от/vom до/bis от/vom до/bis

25 Задължителна пенсия, доходи от каса 
за взаимопомощ Пенсия, отпускана от 
предприятието, чуждестранна пенсия, 
други пенсии/Gesetzliche Rente, Versor-
gungsbezüge, Betriebsrente, ausländische Rente, 
sonstige Renten

от/vom до/bis от/vom до/bis

средна сума на 
заплащане/mtl. 
Zahlbetrag

вид на дохода/ 
Art der Einkünfte

средна сума на 
заплащане/mtl. 
Zahlbetrag

Вид на дохода/ 
Art der Einkünfte

€ €

26 Други редовни месечни доходи по 
смисъла на законодателството за 
подоходно облагане/Sonstige regel-
mäßige monatliche Einkünfte im Sinne des 
Einkommensteuerrechts
(напр. брутно трудово възнаграждение от 
по-значителна заетост, доходи от наеми и 
аренди, доходи от капиталово имущество)

от/vom до/bis от/vom до/bis
среден брутен 
доход/ 
mtl. Bruttoeinkünfte

еднократно/
допълнително плащане/
Einmal-/Sonderzahlung

среден брутен 
доход/ 
mtl. Bruttoeinkünfte

Еднократно/
допълнително плащане/
Einmal-/Sonderzahlung

€ € € €
Вид на дохода/Art der Einkünfte Вид на дохода/Art der Einkünfte

27 Право на плащане според закон за 
осигуряването/Es bestehen  
Leistungsansprüche nach einem Versorgungsgesetz

да/ja да/ja

B Данни за съпруга/съпругата/ 
Angaben zum Ehegatten

попълнете задължително, ако сте женен/омъжена, но само детето/децата  
трябва да бъдат семейно здравно осигурени в DAK-Gesundheit.

1 Лично име/Дата на раждане/ 
Vorname/Geburtsdatum /

2 Различно фамилно име/Abweichender 
Familienname

3 Моят съпруг/съпруга е роднина с 
детето или децата/Mein Ehegatte ist mit 
dem Kind bzw. den Kindern verwandt

да/ja                    не/nein            ако „не“ не посочвайте дпуги данни за съпруга/
съпругата

4 Моят съпруг/съпруга е член на 
здравна каса за задължително 
здравно осигуряване/Mein Ehegatte ist 
selbst Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse

да/ja                    не/nein            ако „да“ освен в ред 5 не посочвайте други данни за 
съпруга/съпругата

5 а именно на/und zwar bei der    Име/Name

6 Моят съпруг/съпруга има собствени 
доходи/Mein Ehegatte hat eigene Einkünfte
ако „да“: моля, също данни за Вашите 
доходи (ред 9)

не/nein (напр. трудово възнаграждение вкл. възнаграждение в натура, доходи от самостоятелна 
дейност, задължителни и други пенсии, чуждестранна пенсия, доходи от каса за взаимопомощ, 
доходи от наем, аренда и капиталово имущество, компенсации, еднократни/допълнителни 
плащания като напр. коледни или запащане за отпуск).

7 среден брутен доход/ 
mtl. Bruttoeinkünfte

еднократно плащане/
Einmalzahlung

Допълнително плащане/
Sonderzahlung

€ € €

8 Вид на дохода/Art der Einkünfte

9 Аз лично имам следните доходи/ 
Ich selbst habe folgende Einkünfte

Доходи по смисъла на закона за подоходното облагане (виж горе)
среден брутен доход/ 
mtl. Bruttoeinkünfte

Еднократно плащане/
Einmalzahlung

Допълнително плащане/
Sonderzahlung

€ € €
Моля, посочете, тъй като задължително не са ни известни всички доходи.

към ред 7 - 9                  Моля, приложете доказателство за дохода (напр. актуалното решение за данък върху дохода, актуално 
удостоверение за дохода), също и за семейни добавки (напр. за женени/детски добавки).

Указание за защита на данните § 67 a ал. 3 от Социалния кодекс SGB X. За да можем правомерно да изпълним нашите задачи, е необходимо Вашето съдействие 
съгласно § 289 Пети том на социалния кодекс (SGB V). Данните се събират за установяване на осигурителните отношения (§§ 10, 284 от Социалния кодекс SGB V).

c Подпис/Unterschrift При разделени партньори е достатъчен подписът на имащият право член на семейството.

При разделени партньори е достатъчен подписът на съпруга/съпругата. С моя подпис потвърждавам съгласието на моя съпруг/съпруга за 
предоставяне на необходимите данни и верността на данните. За промяна на тези данни ще Ви информирам незабавно. Това важи особено, 
ако доходите на моя съпруг/съпруга се променят или моят съпруг/съпруга стане сам член на здравна каса DAK-Gesundheit или друга здравна каса.

За въпроси съм на разположение през целия ден/ 
Für Rückfragen bin ich tagsüber erreichbar  
(сведението е доброволно)

Телефонен код/Vorwahl:
Дата/подпис на члена/ 
Datum/Unterschrift des Mitglieds

Дата/подпис на членовете на семейството/ 
Datum/Unterschrift der/des Familienangehörigen Телефон/Rufnummer:

(Федерален закон за обезщетение на жертвите от войните, Закон за пенсионно обезпечаване на военнослужащи на Бундесвера, Закон за обезщетяване на жертви 
от престъпления и др.)
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