
Co to jest ubezpieczenie dobrowolne? 

→  Ubezpieczenie dobrowolne jest kontynuacją ubezpie-
czenia w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym. 

Aby to zrobić, musisz być uprzednio ustawowo ubez-
pieczony w Niemczech lub w innym kraju UE i spełniać 
wszystkie poniższe wymagania:
  Składasz wniosek w ciągu trzech miesięcy od zakończe-

nia swojego starego ubezpieczenia i
  spełniasz poprzednie okresy ubezpieczenia, gdyż
	 - byłeś ubezpieczony przez 12 miesięcy     

bez przerwy przed zakończeniem ubezpieczenia, lub
	  -   byłeś ubezpieczony przez co najmniej    

 24 miesiące w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wskazówka: liczy się również Twój okres ubezpieczenia w 
innym kraju UE. Aby to udokumentować, Twoja kasa chorych w 
UE wystawia formularz E104/S041. Alternatywnie, niemiecka 
kasa chorych może poprosić o ten formularz bezpośrednio w 
Twojej kasie chorych w kraju pochodzenia.

Przykład: pani I. jest obywatelką Włoch. Od dwóch lat jest ubez-
pieczona w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym we Włoszech. 
Ponieważ przenosi ona swoje miejsce zamieszkania do Niemiec, to 
ubezpieczenie się kończy. Dwa miesiące po zakończeniu włoskiego 
ubezpieczenia ubiega się o dobrowolne ubezpieczenie w ustawowej 
kasie chorych w Niemczech. Włoska firma ubezpieczeniowa wydaje 
jej formularz E104/S041. Będzie ona nadal ubezpieczona w Niem-
czech po wygaśnięciu starego ubezpieczenia.

Jak przystąpić do ubezpieczenia 
chorobowego?

W wybranym przez siebie ustawowym towarzystwie ubez-
pieczeń chorobowych można złożyć wniosek
  o przyjęcie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia lub
  o ubezpieczenie dobrowolne.

Wskazówka: aby być ubezpieczonym w związku z zatrudnie-
niem podlegającym obowiązkowi płacenia składek na ubez-
pieczenie społeczne lub otrzymać zasiłek dla bezrobotnych II, 
należy posiadać zaświadczenie o członkostwie z kasy chorych.
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Co oznacza obowiązkowe   
ubezpieczenie w ustawowym  
ubezpieczeniu chorobowym?

→  W Niemczech występuje ogólny obowiązek ubezpie-
czenia chorobowego: Jeśli mieszkasz w Niemczech lub 
masz tutaj swoje centrum interesów życiowych, musisz 
wykupić ustawowe lub prywatne ubezpieczenie choro-
bowe.

Dostęp do ustawowego ubezpieczenia chorobowego jest 
obowiązkowy albo poprzez istniejącą polisę ubezpiecze-
niową obowiązkową, albo poprzez polisę ubezpieczeniową 
dobrowolną.

Wskazówka: jeśli obejmuje Cię obowiązek ubezpieczenia, to 
ustawowe ubezpieczenie chorobowe wchodzi automatycznie w 
życie - nawet bez Twojej wiedzy! W tym przypadku w pewnych 
okolicznościach może powstać zadłużenie z tytułu składek.

Ustawowy obowiązek ubezpieczenia powstaje na przykład 
wtedy, gdy
 podejmujesz pracę obj etą obowiązkowym ubezpiecze-

niem społecznym lub rozpoczynasz kształcenie zawodowe,
 studiujesz lub
 pobierasz zasiłek dla bezrobotnych I lub II.

Wskazówka: jeśli wykonujesz "minijob" (praca w niewielkim 
wymiarze), możesz być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem 
podstawowym (Auffangversicherung).

Co to jest „Auffangversicherung“?
Musi istnieć wcześniejszy obowiązek ubezpieczeniowy.  
W tym celu musisz spełniać wszystkie poniższe warunki:
 Twoje ostatnie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech 

lub w innym kraju UE było ustawowe lub nigdy   
wcześniej nie byłeś ubezpieczony,

 nie masz obecnie żadnego innego ubezpieczenia   
chorobowego i

 jako obywatel UE masz prawo do swobodnego   
przemieszczania się.

Swobodne przemieszczanie się oznacza, że możesz swo-
bodnie poruszać się po całej UE i przebywać w niej przez co 
najmniej trzy miesiące. Od trzech miesięcy muszą być  
spełnione dalsze warunki. Na przykład:
 pracujesz w Niemczech lub uczysz się zawodu.
 szukasz pracy. 
 masz członków rodziny z prawem do swobodnego  

przemieszczania się w Niemczech.

Wskazówka: istnieją inne podstawy do prawa do swobod-
nego przemieszczania się. W razie wątpliwości należy zwrócić 
się do poradni w celu uzyskania informacji. 

Przykład: pani B. jest obywatelką Bułgarii i nigdy nie była 
ubezpieczona w Bułgarii. Przeprowadza się do Niemiec w po-
szukiwaniu pracy. Rejestruje się jako bezrobotna w agencji 
pracy i podaje swój adres zamieszkania. Wybiera ustawową 
kasę chorych i składa wniosek o przyjęcie. Poprzez "Auffan-
gversicherungspflicht" (obowiązek zawarcia obowiązkowego 
ubezpieczenia) jest ona prawnie ubezpieczona i zobowiązana do 
płacenia składek z mocą wsteczną od daty rejestracji. 

Kto jest wykluczony z „Auffang-  
versicherung“?

„Auffangversicherung“ nie wchodzi w grę, gdy
 ostatnio byłeś ubezpieczony prywatnie lub obecnie  

jesteś ubezpieczony lub
 prowadzisz działalność gospodarcząi nigdy wcześniej  

nie byłeś ubezpieczony.

Przykład: pan F. jest obywatelem Francji. mąż przyjeżdża do 
Niemiec, ponieważ tam mieszka jego żona. był wcześniej ubez-
pieczony prywatnie we Francji. składa on wniosek o przyjęcie 
do ustawowej kasy chorych. kasa odrzuca wniosek, ponieważ 
ostatnio był ubezpieczony prywatnie. Może jednak próbować 
uzyskać ubezpieczenie rodzinne poprzez swoją żonę.

Dostęp do systemu opieki zdrowotnej jest ważną 
kwestią. W Niemczech występuje ogólny obowiązek 
ubezpieczenia chorobowego. Ponieważ nie zawsze 
jest łatwo się odnaleźć w przepisach, seria ulotek  
powinna udzielić Ci pierwszej pomocy:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/  
wyszukiwarka-punktów-doradztwa

Więcej informacji na temat opieki zdrowotnej oraz 
listę izb rozliczeniowych dla ubezpieczeń chorobo-
wych można znaleźć na stronie: 
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/  
publikationen

Centrum doradztwa migracyjnego w swoim pobliżu 
znajdziesz tutaj: 
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ 
zdrowie


