
NAJWAŻNIEJSZE  
JEST ZAUFANIE
Ważne informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego 
Zdrowie to najcenniejsze z posiadanych przez nas dóbr. Dzięki  
swojemu zaangażowaniu na rzecz klienta i zdrowego społeczeństwa 
BKK·VBU pozwoli Ci na znalezienie indywidualnego sposobu na  
zdrowe życie. Licząca ponad pół miliona członków BKK VBU jest  
jedną z 30 największych kas chorych w Niemczech.

Rodzinne ubezpieczenie zdrowotne 
dla Ciebie i Twoich najbliższych

Dla członków rodziny osób 
ubezpieczonych w BKK VBU 
ubezpieczenie rodzinne jest 
nieodpłatne. 

Z takiego bezskładkowego 
ubezpieczenia mogą skorzy-
stać następujący członkowie 
rodziny:

małżonkowie lub partnerzy życiowi w myśl niemieckiej 
Ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich 
(Lebenspartnerschaftsgesetz)

dzieci biologiczne lub adoptowane

pasierbowie lub wnukowie, pozostający na utrzymaniu 
głównego ubezpieczonego

dzieci w rodzinach zastępczych, o ile ubezpieczeni 
członkowie nie sprawują opieki nad nimi w ramach  
wykonywanego przez siebie zawodu

Na życzenie chętnie udzielimy Ci dalszych informacji 
dotyczących kryteriów skorzystania z ubezpieczenia 
rodzinnego oraz wyślemy e-mailem lub pocztą formularz 
wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia rodzinnego.

Poświadczenie o uprawnieniu do świad- 
czeń zdrowotnych – formularz E106
Będąc w posiadaniu poświadczenia 
na formularzu E106 zarówno Ty jak i 
Twoja rodzina możesz skorzystać z 
opieki lekarza w miejscu zamieszka-
nia, pomimo iż jesteś ubezpieczony 
w innym kraju. W celu skorzystania 
ze świadczeń zdrowotnych w Polsce 
potrzebujesz odpowiedni dokument 
dla właściwej polskiej instytucji (NFZ).

Chętnie wystawimy Ci taki właśnie dokument (E106), umoż- 
liwiający zarejestrowanie w celu otrzymania świadczeń 
zdrowotnych w Polsce. Kasa chorych w państwie zatrud-
nienia pokrywa wówczas koszty uzyskanych świadczeń.

Niezdolność do pracy wskutek choroby
Proszę przesłać do BKK VBU zaświadczenie lekarskie o 
niezdolności do pracy w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia 
(dalszego trwania) niezdolności do pracy pocztą, e-mai-
lem lub faksem. 

Jeśli wyżej wymieniony tygodniowy termin nie zostanie 
dotrzymany, wówczas niemożliwa jest wypłata zasiłku 
chorobowego za okres do dnia przed wpływem zaświad-
czenia.

Uwaga:  w polskim zaświadczeniu musi być podany ok-
res trwania niezdolności do pracy oraz diagnoza.
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Wypadek przy pracy
W razie wystąpienia wypadku 
przy pracy musisz niezwłocznie 
poinformować o nim pracodaw- 
cę. Następnie musisz udać się 
do lekarza chirurga orzecznika.

To on jest lekarzem specjalistą 
od wypadków przy pracy. 

Poinformuje on także odpowied-
nią Branżową Kasę Ubezpieczeń 
Społecznych (Berufsgenossen-
schaft).

Zasiłek chorobowy
BKK VBU wypłaca Ci zasiłek chorobowy w sytuacjach, 
w których wskutek choroby jesteś niezdolny do podjęcia 
pracy przez okres dłuższy niż 6 tygodni i nie przysługuje Ci 
prawo do kontynuacji wypłaty pensji przez pracodawcę.

Podstawowy zasiłek chorobowy stanowi 70 % ostatniego 
wynagrodzenia za pracę brutto oraz maks. 90 % ostat-
niego wynagrodzenia za pracę netto. Jeśli otrzymujesz 
zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld), otrzymasz 
zasiłek chorobowy w wysokości tego zasiłku.

Prześlij nam zaświadczenie lekarskie o niezdolności do 
pracy – w oryginale. Możesz wysłać je także wcześniej 
e-mailem lub faksem. Oddzielny wniosek nie jest konieczny.

Zmiana kasy chorych
Zmiany kasy chorych można dokonać dopiero po upływie 
12 miesięcy od początku członkostwa. Okres wypowie- 
dzenia wynosi przy tym dwa miesiące licząc od początku 
kolejnego miesiąca (pełne miesiące kalendarzowe). Zgłoś 
się do nas, a my załatwimy za Ciebie wszelkie dalsze 
formalności.

Uwaga: wyjątek od wyżej wymienionej zasady 12 mie-
sięcy stanowi sytuacja, w której Twoja kasa chorych pod-
wyższyła składki. Okres wypowiedzenia wynosi wówczas 
tylko 2 miesiące.

Koniec okresu zatrudnienia w Niemczech
W sytuacji, w której kończy się Twój stosunek pracy 
w Niemczech i ewentualnie wracasz do Polski, jesteś 
zobowiązany do poinformowania o tym kasy chorych 
(niezależnie od wymeldowania Cię przez pracodawcę). 
Kasa chorych musi bowiem udokumentować przebieg 
Twojego ubezpieczenia. 

Proszę zatem poinformować nas e-mailowo lub tele-
fonicznie o sytuacji, w której kończy się Twój stosunek 
zatrudnienia w Niemczech, zmienił się Twój adres lub jeśli 
masz nowego pracodawcę w Niemczech.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. 

BKK·VBU 
Lindenstraße 67 
10969 Berlin

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

info@bkk-vbu.de

facebook.com/
bkk.vbu

Faks  
0800 1656617*

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.

* połączenie bezpłatne na terenie Niemiec


