
 

 

Aplikim për anëtarësim  
 

Po, unë dua prej       të bëhem anëtarë i BERGISCHE Krankenkasse. 

 

Të dhënat personale   

  Gjinia   mashkullore  femërore 
Mbiemri, emri   

 
Rruga dhe numri i shtëpisë, kodi postar dhe qyteti  

               
Telefoni (informacion vullnetar)  Tel. mobil (informacion vullnetar)  Data e lindjes 

             

E-Mail (informacion vullnetar) Numri i sigurimit 

                                  
Mbiemri vajzërisë  Vendlindja  Shteti i vendlindjes  Shtetësia  Statusi martesor 

                               
                               
                               

IBAN / Llogaria bankare (për rimbursim) 
 
18 muajt e fundit kam qenë i siguruar tek sigurimi shëndetësor 
si më poshtë 

 Në 3 vitet e fundit kam nxjerrë një tarifë të përshtatshme 

         po      jo 
   
Te BERGISCHE Krankenkasse sigurohem siç vijon më poshtë  

 Anëtar i obligueshëm   Anëtar vullnetar si  
  
Marr një pension (Ju lutemi bashkëngjitni një kopje nga vendimi i pensionit)  Unë jam i vetëpunësuar 

 po      jo I  po      jo 
 
 Kontributi paguhet nga 

  
Bashkëshorti im është i vetë siguruar dhe anëtar i 

 Punëdhënësi    unë    Fondi social i artistëve   
    (informacion vullnetar) 

Për BERGISCHE u njoftova përmes 

      
(informacion vullnetar , p.sh. ditë aksioni, punëdhënësi, agjenti duke përfshirë emrin dhe numrin e konsulentit, internet, rekomandim nga, të tjera) 
 

Punëdhënësi im (gjegjësisht Universiteti,  Kompania e trajnimit etj.) 

                     

Emri  Personi kontaktues  Numri i biznesit 

     ,       
Rruga dhe numri i shtëpisë, kodi postar dhe qyteti 

                    

Telefoni  Më punëson si  Vendi i punësimit  
 
Ju lutemi na dërgoni konfirmimin tuaj të anulimit së bashku me aplikimin tuaj për anëtarësim. 
 
Udhëzim: Kryesisht, mbulimi i sigurimit në sigurimin e kujdesit afatgjatë fillon me sigurimin shëndetësor. 
 
 
Të dhënat përpunohen për të përmbushur detyrat tona në përputhje me § 284 Neni 1 Kodi Penal V dhe § 94 Neni 1 Kodi Penal XI. Sipas §§ 198 deri 206 Kodi Penal V, ju jeni të detyruar të 
jepni të dhënat. Informacione të përgjithshme mbi përpunimin e të dhënave dhe të drejtat tuaja mund të gjenden në www.bergische-krankenkasse.de/datenschutz ose do t'ju dorëzohen 
sipas kërkesës. Unë mund të refuzoj përpunimin e të dhënave të mia vullnetarisht pa pasur pasoja negative për mua ose ta revokoj atë në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Jam i 
vetëdijshëm se kjo nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit që është bërë më parë në bazë të këtij pëlqimi. Unë mund ta dërgoj deklaratën time të anulimit në: BERGISCHE Krankenkasse, 
42715 Solingen. 
 

Përgatitur për një zarf dritareje 
 
 
 

BERGISCHE KRANKENKASSE 
42715 Solingen 

 
 
 
 
 

 
 

     ,       

Vendi, Data, Nënshkrimi/Firmosje 
 
 
 
 

Marketing 

Për përpunim intern / numri i konsulentit 
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