
Ubezpieczenie rodzinne: Pani/Pana formularze wniosków

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

Serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie. Z przyjemnością możemy zaoferować Pani/Panu ubezpieczenie rodzinne,  
w ramach którego ubezpieczy Pan(i) także swoje dzieci lub partnera/partnerkę. Jest to oczywiście usługa bezskładkowa i  
obejmuje pełen pakiet DAK-Gesundheit.

Jak składać wniosek o ubezpieczenie rodzinne 
Aby skorzystać z naszej oferty, należy wypełnić dołączone formularze i odesłać je do nas. Następnie w razie dodatkowych  
pytań skontaktujemy się z Panią/Panem. Jeśli natomiast wszystko będzie jasne, niezwłocznie wyślemy Pani/Panu karty  
ubezpieczeniowe dla Pani/Pana dzieci, ewent. partnera/partnerki.

Oszczędność czasu
Jako świadczeniodawca oferujący ubezpieczenie zdrowotne jesteśmy zobowiązani do regularnego sprawdzania, czy są spełniane 
uwarunkowania do wydawania ubezpieczenia rodzinnego. W związku z tym mamy prośbę: oprócz nowego wniosku prosimy o 
wypełnienie ankiety o każdym z Pani/Pana krewnych, objętych ubezpieczeniem zdrowotnym DAK-Gesundheit. W ten sposób 
oszczędzi Pani/Pan czas na wypełnianie oddzielnej ankiety.

W razie pytań lub wątpliwości przy wypełnianiu wniosków prosimy o kontakt telefoniczny. Nasi doradcy chętnie służą pomocą.

Z poważaniem

Wskazówka
Ubezpieczenie rodzinne w DAK-Gesundheit to bez wątpienia dobry wybór. Czy zna Pani/Pan już na przykład naszą infolinię  
w sprawie leczenia dzieci (Kindermedizin-Hotline)?
Pod numerem telefonu 040 325325800 aliczaniem według stawki miejscowej dyżurują pediatrzy i specjaliści od spraw  
zdrowia przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.93
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Adres pocztowy

Kontakt telefoniczny

Internet

Nasz znak
IK

Data

DAK,



 J Wskazówki dot. wypełniania: Prosimy wypełnić formularz w następujący sposób: 
Część A: Wypełnić w całości w przypadku dzieci, które mają być włączone do ubezpieczenia rodzinnego po raz pierwszy  
 lub którym ubezpieczenie rodzinne będzie przedłużane. 
Część B:  Wypełnić w całości, gdy jest Pani/Pan zamężna/żonaty, ale małżonek/małżonka nie jest objęty(a) Pani/Pana  
 ubezpieczeniem rodzinnym.  
Część C: Pani/Pana podpis. Prosimy zawsze wypełnić. 

 J Po wypełnieniu: Czy pomyślał(a) Pan/Pani o wszystkich dokumentach? Podajemy listę kontrolną. 
Wraz z podpisanym formularzem być może będziemy potrzebowali:

 F aktu(ów) urodzenia w przypadku różnych nazwisk,
 F  zaświadczenia o dochodach do A22 i/lub B7–B9,
 F aktualnego zaświadczenia o nauce powyżej 23 roku życia,
 F zaświadczenia o studiach za granicą,
 F zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej/cywilnej/ochotniczej,

 J Wskazówki dot. wypełniania: Prosimy wypełnić formularz w następujący sposób: 
Część A:  Wypełnić w całości w przypadku małżonka/małżonki, który(a) ma być włączony(a) do ubezpieczenia rodzinnego  
 po raz pierwszy lub któremu(j) ubezpieczenie rodzinne będzie przedłużane. 
Część B:  Pani/Pana podpis. Prosimy zawsze wypełnić. 

 J Po wypełnieniu: Czy pomyślał(a) Pan/Pani o wszystkich dokumentach? Podajemy listę kontrolną. 
Wraz z podpisanym formularzem być może będziemy potrzebowali:

 F aktu małżeństwa w przypadku różnych nazwisk,
 F dla urzędników: zaświadczenia pracodawcy o braku roszczeń o wypłatę zapomogi,
 F zaświadczenia o dochodach do A29.

Bezskładkowe ubezpieczenie rodzinne dla dziecka/dzieci

Bezskładkowe ubezpieczenie rodzinne dla małżonkowie



Członek Numer ubezpieczonego DSt

Bezskładkowe ubezpieczenie rodzinne dla mojego dziecka/moich dzieci 
W celu wydania bezskładkowego ubezpieczenia rodzinnego potrzebujemy kilku informacji  
o dziecku/dzieciach i ewent. o Pani/Pana małżonku/małżonce.
W związku z tym nasze pierwsze pytanie: Jest Pani/Pan zamężna/żonaty? tak  nie
Partnerzy w rozumieniu ustawy o związkach partnerskich (LPartG) traktowani są na równi z małżonkami. W celu uproszczenia nazewnictwa będziemy 
stosować wyłącznie termin „małżonek/małżonka”. W przypadku związku partnerskiego z partnerem tej samej płci zgodnie z ustawą o związkach 
partnerskich LPartG, prosimy w tym miejscu wpisać, że jest Pani/Pan zamężna/żonaty.

Prosimy pamiętać o tym, że nie ma możliwości jednoczesnego przystąpienia do ubezpieczenia rodzinnego w różnych kasach  
chorych. Z tego powodu należy się upewnić, że nie dojdzie do sytuacji podwójnego ubezpieczenia rodzinnego.

A Informacje o dziecku/dzieciach, które chce Pani/Pan ubezpieczyć po raz pierwszy lub którego/których ubezpieczenie chce Pani/Pan przedłużyć

Ogólne informacje Dziecka Dziecka

1 Imię

2 Inny nazwisko
(prosimy dołączyć akt urodzenia)

3 Data urodzenia

4 Płeć kobieta mężczyzna kobieta mężczyzna

5 Dziecko jest moim… biologicznym  
dzieckiem*

wnukiem biologicznym 
dzieckiem*

wnukiem

* oznaczenie „biologiczne dziecko” odnosi się również do 
adopcji.

pasierbicą dzieckiem pod opieką pasierbicą dzieckiem pod opieką

W przypadku dziecka pod opieką: Mieszka ze mną w gospodarstwie domowym

6 tak nie tak nie

7 Adres Ulica

Kod/miejscowość

Kraj

8 Nr ubezpieczenia rentowo-emerytalnego

Wiersze 9–12 wypełnia się tylko w przypadku, gdy dziecko nie ma jeszcze własnego nr ubezpieczenia rentowo-emerytalnego.

9 Informacji tych potrzebujemy do 
nadania dożywotniego, 
osobistego numeru 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Nazwisko rodowe

10 Miejsce urodzenia

11 Kraj urodzenia

12 Obywatelstwo

13 Dziecko ma być objęte bezskładkowo moim 
ubezpieczeniem rodzinnym od

Dane dot. poprzedniego ubezpieczenia

14 Jakim ubezpieczeniem zdrowotnym było 
objęte dziecko dotychczas?

nie było ubezpieczenie 
rodzinne

nie było ubezpieczenie 
rodzinne

ubezpieczenie  
prywatne

własne  
ubezpieczenie

ubezpieczenie 
prywatne

własne  
ubezpieczenie

15 Do kiedy? Data

16 W jakiej kasie chorych/
ubezpieczeniu prywat-
nym?

Nazwa

Adres

17 Kto był głównym ubez-
pieczonym?

Nazwa

Data urodzenia

Dane dot. działalności

18 Dotychczas prowadzona działalność samodzielna szkoła samodzielna szkoła
wykształcenie  
zawodowe

studia wykształcenie 
zawodowe

studia

19 przewidywany termin ukończenia do    Data

Ważne: W przypadku uczącego się dziecka w wieku powyżej 23 lat dołączyć aktualne zaświadczenie o nauce. W przypadku studiowania za granicą, 
dołączyć zaświadczenie o studiowaniu.

20 Studia na uniwersyte-
cie/politechnice Nazwa

21 Odbyta służba wojsko-
wa/cywilna/ochotnicza

Ważne: Dołączyć zaświadczenie o przebiegu służby

od – do – –

Ciąg dalszy informacji o dziecku/dzieciach na drugiej stronie                                                                                        prosimy odwrócić 93
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Informacje o dochodach  
dziecka/dzieci 

22 Samodzielna działalność od do od do
(Dołączyć kopię aktualnego rozliczenia podatku 
dochodowego.)

miesięczne przychody brutto (zysk) miesięczne przychody brutto (zysk)

€ €

23 Wynagrodzenie z tytułu pracy na mały etat od do od do

miesięczne przychody brutto miesięczne przychody brutto

€ €

24 Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych II od do od do

25 Renta, świadczenia emerytalne,  
renta zakładowa, renta zagraniczna,  
inne rodzaje renty

od do od do

miesięczna kwota do 
wypłaty

Rodzaj przychodów miesięczna kwota do 
wypłaty

Rodzaj przychodów

€ €

26 Pozostałe regularne miesięczne  
przychody w rozumieniu prawa o  
podatku dochodowym

od do od do

miesięczne przychody 
brutto

Wypłata jednorazowa/
specjalna

miesięczne przychody 
brutto

Wypłata jednorazowa/
specjalna

€ € € €
(np. wynagrodzenie brutto za pracę dłuższą niż na mały 
etat, przychody z wynajmu i dzierżawy, przychody z 
dochodu z kapitału)

Rodzaj przychodów Rodzaj przychodów

27 Występują roszczenia do świadczeń zgodnych 
z ustawą emerytalną (BVG, SVG, OEG ub podobne)

tak tak

B Informacje o małżonku/małżonce
koniecznie wypełnić w przypadku zawartego związku małżeńskiego, i ubezpieczenia  

w ramach ubezpieczenia rodziny DAK-Gesundheit jedynie dziecka/dzieci.

1 Imię/Data urodzenia /

2 Inny nazwisko

3 Mój(oja) małżonek(ka) jest spokrewniony(a) 
z dzieckiem lub z dziećmi

tak                    nie           w przypadku „nie” nie trzeba podawać żadnych dodatkowych  
                                                informacji o małżonku/małżonce

4 Mój(oja) małżonek(ka) należy do ustawo-
wej kasy chorych

tak                    nie           w przypadku „tak” oprócz wiersza 5 nie trzeba podawać żadnych  
                                                dodatkowych informacji o małżonku/małżonce

5 a dokładnie do Nazwa

6 Mój(oja) małżonek(ka) ma własne dochody nie (np. wynagrodzenie obejmujące pobory w naturze, przychody z samodzielnej działalności, ustawowe i inne renty, renty 
zagraniczne, emerytury, przychody z wynajmu, dzierżawy i kapitału, ̈odszkodowania, wypłaty jednorazowe/specjalne, jak np. premie 
świąteczne i dodatki urlopowe).

jeśli „tak”: prosimy również o informacje o Pani/Pana 
dochodach (wiersz 9)

7 miesięczne przychody brutto Wypłata jednorazowa Wypłata specjalna

€ € €

8 Rodzaj przychodów

9 Ja mam następujące dochody Przychody w rozumieniu prawa o podatku dochodowym (zobacz powyżej)

miesięczne przychody brutto Wypłata jednorazowa Wypłata specjalna

€ € €

Prosimy podać, gdyż niekoniecznie musimy wiedzieć o wszystkich dochodach.

do wierszy 7–9
Prosimy dołączyć zaświadczenie o dochodach (np. aktualne rozliczenie podatku dochodowego, aktualne 
zaświadczenie o wynagrodzeniu),  także o dodatkach rodzinnych (np. dodatki małżeńskie/dziecięce).

C Podpis W przypadku członków rodziny mieszkających oddzielnie wystarczy podpis uprawnionego członka rodziny.

Składając podpis potwierdzam zgodę zainteresowanego członka rodziny na przekazanie wymaganych danych oraz prawdziwość informacji.
Niezwłocznie poinformuję Panią/Pana o zmianach w niniejszych informacjach. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której zmieni się 
sytuacja majątkowa zainteresowanego członka rodziny lub krewni objęci ubezpieczeniem rodzinnym sami staną się członkiem DAK-Gesundheit 
lub innej kasy chorych.

W razie pytań jestem do dyspozycji w ciągu dnia 
(informacja jest dobrowolna)

Nr kierunkowy:

Data/Podpis członka Data/Podpis członka rodziny Numer telefonu:

Informacja o ochronie danych § 67 a ust. 3 SGB X. Abyśmy mogli wykonać nasze zadania zgodnie z przepisami, wymagane będzie postępowanie zgodnie z § 289 Piątego Kodeksu socjalnego 
(SGB V). Zebranie danych będzie wymagane w celu określenia stosunku ubezpieczenia (§§ 10, 284 SGB V).



Bezskładkowe ubezpieczenie rodzinne dla mojego(ej) małżonka(ki)
W celu przystąpienia do bezskładkowego ubezpieczenia rodzinnego potrzebujemy kilku  
informacji o Pani/Pana małżonku(ce).
Prosimy pamiętać o tym, że nie ma możliwości jednoczesnego przystąpienia do ubezpieczenia rodzinnego w różnych kasach  
chorych. Z tego powodu należy się upewnić, że nie dojdzie do sytuacji podwójnego ubezpieczenia rodzinnego.

A Ogólne informacje
Partnerzy w rozumieniu ustawy o związkach partnerskich traktowani są na równi z małżonkami. 
W celu uproszczenia nazewnictwa będziemy stosować wyłącznie termin „małżonek/małżonka”.

1 Imię

2 Inny nazwisko
(prosimy dołączyć akt małżeństwa)

3 Data urodzenia

4 Adres Ulica

Kod/miejscowość

Kraj

5 Nr ubezpieczenia rentowo-emerytalnego

Wiersze 6–9 wypełnia się tylko w przypadku, gdy małżonek(ka) nie ma jeszcze własnego nr ubezpieczenia rentowo-emerytalnego.

6 Informacji tych potrzebujemy do 
nadania dożywotniego, 
osobistego numeru 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Nazwisko rodowe

7 Miejsce urodzenia

8 Kraj urodzenia

9 Obywatelstwo

10 Mój(oja) małżonek(ka) ma być objęty(a) bezs-
kładkowo moim ubezpieczeniem rodzinnym od

Dane dot. poprzedniego ubezpieczenia

11 Jakim ubezpieczeniem zdrowotnym był 
objęty Pani/Pani małżonek(ka) dotychczas?

nie było ubezpieczenie rodzinne

ubezpieczenie prywatne własne ubezpieczenie

12 Do kiedy? Data

13 W jakiej kasie chorych/
ubezpieczeniu prywat-
nym?

Nazwa

Adres

14 Kto był głównym ubez-
pieczonym?

Nazwa

Data urodzenia

15 Pani/Pana małżonek(ka) został(a) zwolniony(a) 
z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego?

tak

16 kiedy? Data

17 w jakiej kasie chorych? Nazwa

Adres

Dane dot. działalności

18 Moja małżonka jest objęta ustawową 
ochroną pracujących kobiet w ciąży

tak

19 jest na urlopie wychowawczym tak

20 przewidywany termin ukończenia do    Data

21 Mój(oja) małżonek(ka) kończy studia tak

22 przewidywany termin ukończenia do    Data

23 na następującym  
uniwersytecie/politechnice               Nazwa

24 Mój(oja) małżonek(ka) został(a) 
mianowany(a) urzędnikiem(czką) tak

25 jeśli „tak”: przysługuje zasiłek lub opieka 
zdrowotna w zastosowaniu przepisów o 
zasiłkach

tak          nie

prosimy dołączyć zaświadczenie pracodawcy

26 Mój(oja) małżonek(ka) wykonuje własną 
działalność

tak

27 …w następującym zakresie czasowym                                           godzin w tygodniu

28 i zatrudnia pracowników nie      tak prosimy odwrócić93
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Członek Numer ubezpieczonego DSt



Informacje o dochodach

29 Samodzielna działalność
(Dołączyć kopię aktualnego rozliczenia podatku 
dochodowego.)

od do
miesięczne przychody brutto (zysk)

€

30 Wynagrodzenie z tytułu pracy na mały etat
od do

miesięczne przychody brutto (zysk)

€

31 Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych II od do

32 Renta, świadczenia emerytalne,  
renta zakładowa, renta zagraniczna,  
inne rodzaje renty

od do
miesięczna kwota do wypłaty

€

33 Rodzaj przychodów

34 Pozostałe regularne miesięczne  
przychody w rozumieniu prawa  
o podatku dochodowym
(np. wynagrodzenie brutto za pracę dłuższą niż na mały 
etat, przychody z wynajmu i dzierżawy, przychody z 
dochodu z kapitału)

od do
miesięczne przychody brutto

€

Wypłata jednorazowa Wypłata specjalna
35

€ €

Rodzaj przychodów

36 Mój(oja) małżonek(ka) posiada roszcze-
nia do świadczeń zgodnych z ustawą 
emerytalną (BVG, SVG, OEG lub podobne)

tak

Informacja o ochronie danych § 67 a ust. 3 SGB X. Abyśmy mogli wykonać nasze zadania zgodnie z przepisami, wymagane będzie postępowanie zgodnie z § 289 Piątego Kodeksu socjalnego 
(SGB V). Zebranie danych będzie wymagane w celu określenia stosunku ubezpieczenia (§§ 10, 284 SGB V).

Powrót do:

DAK-Gesundheit Postzentrum

B Podpis W przypadku osób żyjących oddzielnie wystarczy podpis małżonka/małżonki.

Składając podpis potwierdzam zgodę mojego(ej) małżonka(ki) na przekazanie wymaganych danych oraz prawdziwość informacji.
Niezwłocznie poinformuję Panią/Pana o zmianach w niniejszych informacjach. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której zmieni się 
sytuacja majątkowa mojego(mojej) małżonka(i) lub sami staną się oni członkiem DAK-Gesundheit lub innej kasy chorych.

W razie pytań jestem do dyspozycji w ciągu dnia 
(informacja jest dobrowolna)

Nr kierunkowy:

Datum/Podpis członka Datum/członka rodziny Numer telefonu:

QR-Code?
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