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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
> Причина включення родича у сімейне страхування:

   Початок мого членства   Народження дитини   Шлюб
   Припинення попереднього членства утриманця   Інше   

> Сімейний стан члена:   самотній(я)    одружений(а)    проживають окремо 

    розведений(а) з     овдовілий(а) 
   зареєстроване громадське партнерство відповідно до Закону про зареєстровані громадянські партнерства - LpartG 
  (у цьому випадку інформація слід надати у рубриці „Чоловік“)

> Початок сімейного страхування   

> Якщо виникнуть запитання, телефонуйте за номером телефону    (добровільно надана інформація)

> Якщо виникнуть запитання, пишіть на електронну пошту    (добровільно надана інформація)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ‘Ї
ПАРТНЕР ДИТИНА ДИТИНА ДИТИНА

Ім‘я*/дівоче прізвище (якщо є)

*Якщо у вас інше прізвище, додайте копію свідоцтва про шлюб або батьківство, якщо ви ще не подали ці документи.

Ім‘я 
(відповідно до свідоцтва про 
народження або посвідчення особи)

Стать
(Ч = чоловік, Ж = жінка 
Н = невизначено, І = інша)

  (Ч)   (Ж)

  (Н)   (І)

  (Ч)   (Ж)

  (Н)   (І)

  (Ч)   (w)

  (Н)   (І)

  (Ч)   (Ж)

  (Н)   (І)

Дата народження

Адреса учасника, якщо 
відрізняється

Ступінь споріднення учасника 
до додитини
(*Ттермін „рідна дитина“ також може 
бути використаний для усиновлених.)

xxx

  Рідна дитина*
  Пасинок
  Онук
  Прийомна дитина

  Рідна дитина*
  Пасинок
  Онук
  Прийомна дитина

  Рідна дитина*
  Пасинок
  Онук
  Прийомна дитина

Чи партнер має споріднення з 
дитиною?
(поставте галочку, лише якщо ви не 
пов’язані)

xxx   (ні)   (ні)   (ні)

Власне пенсійне  
страхування №
(№ страхування.)

Страховий номер
(можна знайти в електронній 
картці здоров’я)

Ім‘я при народженні

Місце народження

Країна народження

Національність

АНКЕТА ДЛЯ ЗАПИСУ У 
СІМЕЙНЕ СТРАХУВАННЯ
Прізвище та ім‘я члена    
(відповідно до свідоцтва про народження/посвідчення особи)

Адреса   

Страховий номер   

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ‘Ї
Наведені нижче дані, як правило, потрібні лише для тих родичів, які мають бути застрахованими разом із нами. Виходячи з цього, нам також 
потрібна персональна інформаціяпро вашого чоловіка/дружини/партнера, якщо у нас буде здійснюватися сімейне страхування лише для 
ваших дітей, з якими пов‘язаний(а) ваш чоловік/дружина/партнер.

У цьому випадку, крім загальної інформації, потрібна інформація про страхування вашого чоловіка/дружини/партнера та - якщо вони не застраховані 
за законом - додаткова інформація про їхні доходи; при цьому дохід має бути підтверджений документами, що підтверджують доходи, а доплати, які 
виплачуються з урахуванням сімейного стану, не враховуються у відомостях про доходи.
Зверніть увагу, що законодавчо не дозволено оформляти сімейне страхування в різних страхових компаніях одночасно Тому, будь 
ласка, переконайтеся, що подвійне сімейне страхування виключено.



Я надав(ла) повну та точну інформацію. Я негайно повідомлятиму про зміни. Це стосується, зокрема, і того що дохід моїх родичів може змінитися 
(наприклад, новий податок на прибуток для самозайнятої діяльності) або вони стали членами (іншої) страхової компанії медичного страхування.

Місце і дата Підпис учасника Підпис членів сім‘ї (за необхідності)
 Своїм підписом я заявляю, що отримав згоду Якщо члени сім‘ї проживають окремо, достатньо  
 членів сім‘ї на надання необхідних даних. підпису члена сім‘ї.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСТАННЄ, ПОПЕРЕДНЄ АБО ПОТОЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЧЛЕНІВ СІМ‘Ї
ПАРТНЕР ДИТИНА ДИТИНА ДИТИНА

Попереднє страхування
- дата закінчення дії:
- складається з:

(назва медичного страхування)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тип попереднього 
страхування:

  членство  
  сімейне страхування
  не згідно закону

  членство   
  сімейне страхування
  не згідно закону

  членство  
  сімейне страхування
  не згідно закону

  членство   
  сімейне страхування
  не згідно закону

Якщо було укладено сімейне 
страхування, вкажіть ім‘я та 
прізвище особи,було отримано 
сімейне страхування:

  
  

(ім‘я)

  
(прізвище)

  
  

(ім‘я)

  
(прізвище)

  
  

(ім‘я)

  
(прізвище))

  
  

(ім‘я)

  
(прізвище)

Попереднє страхування 
продовжує діяти: (назва фонду 
медичного страхування/медичного 
страхування):
Якщо ваш чоловік/дружина/
партнер не має обов’язкового 
медичного страхування, додайте 
копію поточної нарахування 
податку на прибуток.

xxx xxx xxx

Політика конфіденційності: Для того, щоб ми могли законно виконувати свої завдання, наша співпраця повинна здійснюватися відповідно до §§ 10, параграф 6, 
289, V-го кодексу соціального забезпечення. Дані збираються для визначення страхових відносин (§§ 10, 284 V-го кодексу соціального забезпечення, § 7 Закону про 
страхування фермерів 1989, § 25 XI-го кодексу соціального забезпечення). Надання інформації про контактні дані (електронна пошта та номер телефону) 
є добровільним та використовуються виключно для запитів щодо ваших страхових відносин. Додаткову інформацію про обробку нами ваших персональних 
даних та ваші права згідно з Загальним регламентом ЄС про захист даних можна знайти на нашій домашній сторінці: 
https://www.meine-krankenkasse.de/datenschutz/

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ‘Ї
ПАРТНЕР ДИТИНА ДИТИНА ДИТИНА

Ви самозайнята особа чи 
фрілансер?
В такому випадку, додайте 
копію поточного нарахування 
податку на прибуток

  так            ні   так            ні   так            ні   так            ні

Прибуток від самозайнятої 
діяльності (щомісячно):
додайте копію поточного 
нарахування податку на 
прибуток   €   €   €   €

Валова велика зайнятість 
(щомісяця):   €   €   €   €

Чи нараховуються доходи 
громадянина?   так            ні   так            ні   так            ні   так            ні

Юридична пенсія, пенсії, 
професійні пансіонати, іноземні 
пенсії, інші пенсії (щомісячна 
сума платежу):
Будь ласка, додайте копію 
рішень:   €   €   €   €

Інший регулярний щомісячний 
дохід у значенні податкового 
законодавства (наприклад, 
валова заробітна плата з більш 
ніж незначної зайнятості, доходи 
від лізингу та лізингу, доходи від 
капітальних активів).Будь ласка, 
додайте копію поточної оцінки 
податку на прибуток

  € 

  
(вид доходу)

  € 

  
(вид доходу)

  € 

  
(вид доходу)

  € 

  
(вид доходу)

Відвідування школи/навчання: 
для дітей віком від 23 років, 
додайте шкільний, навчальний 
або інший освітній сертифікат

xxx
від  

до  

від  

до  

від  

до  

Військова чи державна служба: 
додайте копію довідки про стаж 
служби

xxx
від  

до  

від  

до  

від  

до  
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО  
СІМЕЙНЕ СТРАХУВАННЯ
Щоб спростити для Вас заповнення анкети, ми б 
хотіли надати Вам цей буклет, щоб ознайомити Вас з 
найважливішими деталями сімейного страхування

Члени сім‘ї (подружжя або партнер, діти) учасників BKK·VBU за певних умов можуть також безкоштовно страхувати. 
До дітей також належать пасинки та онуки, які проживають з учасником або які в основному утримуються ним, а також 
прийомні діти.

Члени сім‘ї:

> повинні мати зареєстроване або звичайне місце проживання в Німеччині

> не можуть самі підлягати обов‘язковому медичного страхування, не звільнені від обов‘язкового страхування, 
не можуть звільнятися від обов‘язкового страхування чи бути самозайнятими повний робочий день і

> не повинні мати загальний місячний дохід, що у 2023 році перевищує 485 євро. 

Для працівників, які працюють неповний робочий день, діє ліміт доходу - 520 євро на місяць. Надайте інформацію про 
вашого чоловіка/дружину/партнера, навіть якщо у нас застраховані лише ваші діти. Якщо чоловік/дружина/партнер не 
мають обов’язкового медичного страхування, додайте поточну довідку про доходи.

Діти страхують безкоштовно:

> до 18-річного віку

або

> до 23 років, якщо вони не працюють

або

> до 25 років, якщо вони безоплатно навчаються 
в школі чи профтех-закладі чи завершують 
добровільний соціальний чи екологічний 
навчальний рік.

Дітей не включають у сімейне 
страхування, якщо:

> дружина/чоловік учасника, пов‘язаного з дітьми, не 
є учасником обов‘язкового медичного страхування

і

> його/її загальний місячний дохід регулярно 
перевищує певну межу (на 2023 рік = 5550 євро).

 і

> дохід дитини регулярно вищий, ніж учасника.

Крім того, віковий ценз у 25 років подовжується на 
строк військової, цивільної чи добровільної служби, 
якщо внаслідок цього шкільне чи професійне навчання 
переривається або затримується.

Незалежно від віку сімейне страхування продовжується, 
якщо дитина є інвалідом і не може утримувати себе. 
Однак у цьому випадку інвалідність повинна була вже 
існувати на момент сімейного страхування.

В якості альтернативи приватному страхуванню 
новонароджені також мають можливість добровільного 
страхування в BKK·VBU.

Чоловік/дружина/партнер не охоплюються медичним 
страхуванням протягом періоду до і після пологів, а також 
під час відпустки по догляду за дитиною, якщо до цього 
періоду вони не були покриті обов’язковим медичним 
страхуванням.
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ALLGEMEINE ANGABEN
 Anlass für die Aufnahme der/des Angehörigen in die Familienversicherung:

   Beginn meiner Mitgliedschaft   Geburt des Kindes   Heirat

   Beendigung der vorherigen Mitgliedschaft des/der Angehörigen   Sonstiges  

>

 Familienstand des Mitglieds:   ledig   verheiratet   getrennt lebend   geschieden seit     verwitwet 

    eingetragene Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz - LpartG
   (in diesem Fall sind die Angaben unter der Rubrik „Ehepartner/in“ zu machen)

>

FRAGEBOGEN FÜR DIE AUFNAHME 
IN DIE FAMILIENVERSICHERUNG
Vornamen und Name des Mitglieds    
(laut Geburtsurkunde/Ausweis)

Anschrift   

Versichertennummer   

 Beginn der Familienversicherung >

 Bei Rückfragen bitte die Telefonnummer     nutzen (freiwillige Angabe).

 Bei Rückfragen bitte die E-Mail-Adresse    nutzen (freiwillige Angabe).

>
>

ANGABEN ZU FAMILIENANGEHÖRIGEN
Nachfolgende Daten sind grundsätzlich nur für solche Angehörigen erforderlich, die bei uns familienversichert werden sollen. Abweichend hiervon benötigen wir einzelne Angaben 
zu Ihrem Ehe-/Lebenspartner/in auch dann, wenn bei uns ausschließlich die Familienversicherung für Ihre Kinder durchgeführt werden soll und Ihr Ehe-/Lebenspartner/in mit diesen 
Kindern verwandt ist.

In diesem Fall sind neben den allgemeinen Angaben die Informationen zur Versicherung des/der Ehe-/Lebenspartners/in und – sofern diese/r nicht gesetzlich versichert ist - zusätzlich 
Angaben zu seinem/ihrem Einkommen erforderlich; hierbei sind die Einnahmen zwingend durch Einkommensnachweise zu belegen und Zuschläge, die mit Rücksicht auf den Familien-
stand gezahlt werden, bei den Angaben zu den Einkünften unberücksichtigt zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass eine gleichzeitige Durchführung der Familienversicherung bei unterschiedlichen Krankenkassen rechtlich unzulässig ist. Stellen Sie deshalb bitte mit Ihren 
Angaben sicher, dass eine doppelte Familienversicherung ausgeschlossen ist.

ALLGEMEINE ANGABEN ZU FAMILIENANGEHÖRIGEN
EHEPARTNER/IN KIND KIND KIND

Name*/ggf. Geburtsname

*Bitte fügen Sie bei abweichenden Nachnamen  eine Heirats- bzw. Abstammungsurkunde in Kopie bei, wenn Sie diese Unterlagen nicht schon vorlegt haben.

Vornamen  
(laut Geburtsurkunde/Ausweis)

Geschlecht
(m = männlich, w = weiblich
  u = unbestimmt, d = divers)

  (m)   (w)
  (u)   (d)

  (m)   (w)
  (u)   (d)

  (m)   (w)
  (u)   (d)

  (m)   (w)
  (u)   (d)

Geburtsdatum

ggf. vom Mitglied 
abweichende Anschrift

Verwandtschaftsverhältnis des 
Mitglieds zum Kind
(*Die Bezeichnung „leibliches Kind“  
ist auch bei Adoption zu verwenden.)

xxx

  leibliches Kind*
  Stiefkind
  Enkelkind
  Pflegekind

  leibliches Kind*
  Stiefkind
  Enkelkind
  Pflegekind

  leibliches Kind*
  Stiefkind
  Enkelkind
  Pflegekind

Ist der/die Ehe-/Lebenspartner/in 
mit dem Kind verwandt?  
(Bitte nur bei fehlendem Verwandtschaftsver-
hältnis ankreuzen)

xxx   (nein)   (nein)   (nein)

Eigene Rentenversicherungsnr. 
(RV-Nr.)

Versichertennummer 
(Diese finden Sie auf der elektronischen 
Gesundheitskarte)

Geburtsname

Geburtsort

Geburtsland

Staatsangehörigkeit

18
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ANGABEN ZUR LETZTEN BISHERIGEN ODER ZUR WEITER BESTEHENDEN VERSICHERUNG
DER FAMILIENANGEHÖRIGEN

EHEPARTNER/IN KIND KIND KIND
Die bisherige Versicherung
-  endete am:
-  bestand bei: 

  (Name der Krankenkasse)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Art der bisherigen Versicherung:
  Mitgliedschaft
  Familienversicherung
  nicht gesetzlich

  Mitgliedschaft
  Familienversicherung
  nicht gesetzlich

  Mitgliedschaft
  Familienversicherung
  nicht gesetzlich

  Mitgliedschaft
  Familienversicherung
  nicht gesetzlich

Sofern zuletzt eine Familienver-
sicherung bestand, Name und 
Vorname der Person, aus deren 
Mitgliedschaft die Familienversi-
cherung abgeleitet wurde:

  
(Vorname)

  
(Nachname)

  
(Vorname)

  
(Nachname)

  
(Vorname)

  
(Nachname)

  
(Vorname)

  
(Nachname)

Die bisherige Versicherung besteht 
weiter bei: (Name der Krankenkasse/
Krankenversicherung):
Ist Ihr/e Ehe-/Lebenspartner/in 
nicht gesetzlich krankenversichert, 
fügen Sie bitte eine Kopie des 
aktuellen Einkommensteuerbeschei-
des bei.

xxx xxx xxx

SONSTIGE ANGABEN ZU FAMILIENANGEHÖRIGEN
EHEPARTNER/IN KIND KIND KIND

Liegt eine selbstständige oder 
freiberufliche Tätigkeit vor? 
Bitte Kopie des aktuellen Einkom-
mensteuerbescheides beilegen

  ja            nein   ja            nein   ja            nein   ja            nein

Gewinn aus selbstständiger Tätig-
keit (monatlich):  
Bitte Kopie des aktuellen Einkom-
mensteuerbescheides beifügen   €   €   €   €

Bruttoarbeitsentgelt aus geringfü-
giger Beschäftigung (monatlich):   €   €   €   €

Wird Bürgergeld bezogen?   ja            nein   ja            nein   ja            nein   ja            nein

Gesetzliche Rente, Versorgungsbe-
züge, Betriebsrente, ausländische 
Rente, sonstige Renten (monatli-
cher Zahlbetrag):
Bitte Kopie der Bescheide beilegen.

  €   €   €   €

Sonstige regelmäßige monatliche 
Einkünfte im Sinne des Einkom-
mensteuerrechts (z. B. Bruttoar-
beitsentgelt aus mehr als geringfü-
giger Beschäftigung, Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung, 
Einkünfte aus Kapitalvermögen):
Bitte Kopie des aktuellen Einkom-
mensteuerbescheides beilegen

  € 

  
(Art der Einkünfte)

  € 

  
(Art der Einkünfte)

  € 

  
(Art der Einkünfte)

  € 

  
(Art der Einkünfte)

Schulbesuch/ Studium:
Bei Kindern ab 23 Jahren bitte 
Schul-, Studien- oder sonsti-
ge Ausbildungs bescheinigung 
beifügen

xxx
vom  

bis    

vom  

bis    

vom  

bis    

Wehrdienst oder gesetzlich gere-
gelter Freiwilligendienst:
Bitte Dienstzeitbescheinigung 
beifügen

xxx
vom  

bis    

vom  

bis    

vom  

bis    

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Über Änderungen werde ich Sie umgehend informieren. Das gilt insbesondere, wenn sich das Einkommen meiner o. a. 
Angehörigen verändert (z. B. neuer Einkommensteuerbescheid bei selbstständiger Tätigkeit) oder diese Mitglied einer (anderen) Krankenkasse werden. 
 

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds ggf. Unterschrift der Familienangehörigen

Mit der Unterschrift erkläre ich, die Zustimmung der Familienangehörigen Bei getrennt lebenden Familienangehörigen reicht
zur Abgabe der erforderlichen Daten erhalten zu haben. die Unterschrift des Familienangehörigen aus.

Datenschutzhinweis: Damit wir unsere Aufgaben rechtmäßig erfüllen können, ist Ihr Mitwirken nach §§ 10 Abs. 6, 289 SGB V erforderlich. Die Daten sind 
für die Feststellung des Versicherungsverhältnisses (§§ 10, 284 SGB V, § 7 KVLG 1989, § 25 SGB XI) zu erheben. Die Angaben zu Kontaktdaten (Email und 
Telefonnummer) sind freiwillig und werden ausschließlich für Rückfragen zu Ihrem Versicherungsverhältnis verwendet. Weitere Informationen über die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie über unsere Homepage https://
www.meine-krankenkasse.de/datenschutz/
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