
SYSTEM ŚWIADCZEŃ  
ZDROWOTNYCH W NIEMCZECH
Nowy początek w obcym kraju oznacza szereg wyzwań. Wiele spraw wygląda 
inaczej, niż znałeś to dotychczas. Dotyczy to także systemu świadczeń  
zdrowotnych.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE (OBOWIĄZKOWE)

Od pierwszego dnia po zameldowaniu w urzędzie miasta jesteś zobowiązany do posiadania ubezpiecze-
nia w prywatnej lub państwowej kasie chorych. Podobnie jak i w Polsce osoby zatrudnione z tytułu umowy 
o pracę zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia społecznego, na które składa się ubezpieczenie 
zdrowotne (Krankenversicherung), ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung), ubezpieczenie na 
wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung) oraz ubezpieczenie pielęgnacyjne (Pflegeversicherung).

Uwaga: Urzędnicy państwowi, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz osoby bezrobot-
ne mają możliwość wyboru między prywatnym i dobrowolnym państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Koszty ubezpieczenia społecznego w Niemczech ponoszą pracodawcy i pracownicy - każda ze stron w 
podobnej wysokości. Część, którą musisz uiścić, odprowadza pracodawca bezpośrednio od Twojego wy-
nagrodzenia. Wysokość składki w kasie chorych zależy od wysokości Twojego wynagrodzenia.

ELEKTRONICZNA KARTA ZDROWIA (eGK)

Posiadając elektroniczną kartę zdrowia kasy BKK·VBU możesz skorzystać ze świad-
czeń zdrowotnych. Okaż ją przed każdą wizytą u lekarza czy też w szpitalu. Koszty 
rozliczane są wówczas z BKK·VBU. Elektroniczna karta zdrowia zaopatrzona jest w 
chip, na którym zgromadzone są informacje o Twojej osobie, takie jak nazwisko, data 
urodzenia i adres. Dzieci poniżej 15 roku życia otrzymują elektroniczną kartę zdrowia 
bez zdjęcia. Przechowuj elektroniczną kartę zdrowia w bezpiecznym miejscu. Nie może 
ona być wykorzystywana przez osoby trzecie. Miałoby to dla Ciebie konsekwencje z 
zakresu odpowiedzialności karnej. Jeśli wizyta u lekarza okaże się konieczna jeszcze 
przed otrzymaniem nowej elektronicznej karty zdrowia, otrzymasz od BKK·VBU  
zaświadczenie przejściowe. Przedłóż to zaświadczenie w gabinecie lekarskim.

ŚWIADCZENIA W RAMACH OPIEKI LEKARSKIEJ I DENTYSTYCZNEJ

Możesz skorzystać z opieki medycznej wszystkich praktykujących lekarzy i dentystów, którzy zawarli kon-
trakty z niemieckimi funduszami zdrowia.  
Na stronie www.bkk-arztfinder.de znajdziesz lekarzy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.  
Przy rejestracji w gabinecie lekarskim przedłóż swoją elektroniczną kartę zdrowia.  
Koszty terapii rozliczane są wówczas z BKK·VBU.

WSKAZÓWKA: Aby uniknąć długiego czasu oczekiwania na wizytę, możesz umówić jej termin telefonicz-
nie z konkretnym lekarzem.

13
5.

02
._

07
/1

8



info@bkk-vbu.de        facebook.com/bkk.vbu

Bezpłatna obsługa klienta przy zmianie kasy chorych:

Pomożemy Ci w zmianie kasy chorych. Załatwimy za 
Ciebie wszelkie formalności. Więcej informacji  
znajdziesz na stronie www.meine-krankenkasse.de  
lub bezpośrednio przez odczyt kodu QR.

LEKARSTWA

Lekarstwa otrzymasz w Niemczech w aptece. Wyróżnia się tutaj lekarstwa na receptę oraz dostępne 
bez recepty. W celu zakupu lekarstw na receptę lekarz wystawi Ci zaświadczenie w kolorze czerwonym 
(receptę). Receptę tą musisz oddać w aptece i otrzymasz w zamian zapisane na niej lekarstwo.

BKK VBU przejmie przeważającą część kosztów za przepisane przez lekarza leki. Podobnie jak w Polsce 
naliczana jest dopłata za leki, która jest nakazana przez prawo. Udział własny pacjenta wynosi 10 procent 
kosztów – jednak nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro. Za lekarstwa dostępne bez recepty, np. 
krople do nosa w sprayu czy też tabletki przeciw bólom głowy względnie inne produkty dostępne w ap-
tece, ponosisz koszty sam. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat nie muszą płacić żadnych dopłat za lekarstwa 
wydawane na receptę.

WSKAZÓWKA: Aptekę w Niemczech rozpoznasz po dużej czerwonej literze A.

LECZENIE SZPITALNE

To lekarz prowadzący stwierdza, czy w celu leczenia schorzenia lub wykonania operacji konieczny jest 
pobyt w szpitalu. W tym celu wydaje on zaświadczenie w kolorze czerwonym (zalecenie leczenia szpital-
nego). Aby móc skorzystać z takiego rodzaju leczenia konieczne jest zezwolenie BKK·VBU, które musi 
zostać wydane jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Możesz skorzystać ze wszystkich szpitali w  
Niemczech za wyjątkiem klinik prywatnych. Inaczej niż w Polsce w przypadku pobytu w szpitalu pobierana 
jest przez wszystkie ustawowe kasy chorych dodatkowa opłata. Wkład własny za pobyt w szpitalu wynosi 
10 euro na dzień na okres do 28 dni w ciągu roku kalendarzowego. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat nie 
muszą płacić wkładu własnego. 

WSKAZÓWKA: Szpitalne oddziały ratunkowe nie są gabinetami lekarskimi. Korzystaj z nich tylko w 
nagłych wypadkach.

INNE ŚWIADCZENIA

BKK·VBU przejmuje także koszty innych świadczeń, o ile z medycznego punktu widzenia są one koniecz-
ne. W tym celu lekarz wydaje odpowiednie zalecenie. W przypadku środków leczniczych zalecanych po 
raz pierwszy (np. fizjoterapia, ergoterapia, logopedia) nie jest konieczne zezwolenie BKK·VBU. Możesz 
udać się bezpośrednio do terapeuty. W przypadku niektórych zaleceń środków leczniczych (np. kule, 
wózki inwalidzkie, bandaże) należy jednak z góry uzyskać zezwolenie BKK·VBU. Zezwolenie BKK·VBU 
nie jest konieczne, jeśli w nagłym przypadku musisz skorzystać z karetki pogotowia. Koszty rozliczane są 
z BKK·VBU.

BKK·VBU 
Lindenstraße 67 
10969 Berlin

Infolinia z numerem 0800 1656616* 
(Pon. - czw. 10.00 - 16.00 i pt. od 8.00 - 14.00)

Faks 0800 1656617*

* połączenie bezpłatne na terenie Niemiec

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. 


