
Αίτηση συμμετοχής ως μέλος 
 

Ναι, επιθυμώ από τις       να γίνω μέλος του ταμείου υγείας BERGISCHE Krankenkasse. 

 

Προσωπικά στοιχεία   

  Φύλο   άρρεν    θήλυ 
Ονοματεπώνυμο   

,  
Οδός και αριθμός, ΤΚ και πόλη 

               
Τηλέφωνο (οικειοθελής δήλωση)  Κινητό (οικειοθελής δήλωση)  Ημερομηνία γέννησης 

             

E-mail (οικειοθελής δήλωση) Αριθμός ασφάλισης 

                                  
Γένος  Τόπος γέννησης  Χώρα γέννησης  Υπηκοότητα  Οικογενειακή κατάσταση: 

                               
                               
                               

IBAN (για επιστροφές παροχών) 
 
Είμαι ασφαλισμένος στο παρακάτω ταμείο υγείας τους 
τελευταίους 18 μήνες 

 Έχω αποκλείσει το προαιρετικό τιμολόγιο τα τελευταία 3 χρόνια 

         ναι      όχι 
   
Ασφαλίζομαι στο ταμείο υγείας BERGISCHE Krankenkasse ως εξής  

 Υποχρεωτικό μέλος      Εθελοντικό μέλος ως  
  
Λαμβάνω σύνταξη (Επισυνάψτε αντίγραφο της βεβαίωσης σύνταξης.)  Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας 

 ναι      όχι I  ναι      όχι 
 
Η εισφορά καταβάλλεται από 

  
Ο/Η σύζυγός μου είναι αυτοασφαλισμένος/η και μέλος του  

 εργοδότη      εμένα      ταμείο καλλιτεχνών   
    (οικειοθελής δήλωση) 

Ενημερώθηκα για το ταμείο υγείας BERGISCHE μέσω 

      
(οικειοθελής δήλωση, π.χ. ημέρα δράσης, εργοδότης, πράκτορας συμπεριλαμβανομένου ονόματος και αριθμού συμβούλου, Διαδίκτυο, σύσταση, άλλο) 
 

Ο εργοδότης μου (Πανεπιστήμιο, εταιρεία κατάρτισης κ.λπ.) 

                     

Όνομα  Αρμόδιος επικοινωνίας  Αριθμός εταιρείας 

     ,       
Οδός και αριθμός, ΤΚ και πόλη 

                    

Τηλέφωνο  απασχολούμαι ως  Τόπος εργασίας 
 
Στείλτε μας τη βεβαίωση καταγγελίας μαζί με την αίτηση συμμετοχής σας.  
 
Σημείωση: Κατ' αρχήν, η ασφαλιστική κάλυψη στην ασφάλιση μακροχρόνιας περίθαλψης ξεκινά με την ασφάλιση υγείας.  
 
 
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 284 παρ. 1 Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB) Τόμος V και το άρθρο 94 παρ. 1 
Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB) Τόμος XI. Σύμφωνα με τα άρθρα 198 έως 206 του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB) Τόμος V, είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα δεδομένα. Γενικές 
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.bergische-krankenkasse.de/datenschutz ή θα σας δοθούν κατόπιν αιτήματος. 
Μπορώ να αρνηθώ την επεξεργασία των δεδομένων που παρείχα οικειοθελώς χωρίς αρνητικές συνέπειες για εμένα ή να την ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Γνωρίζω ότι αυτό 
δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει προηγουμένως πραγματοποιηθεί βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Μπορώ να στείλω τη δήλωση ανάκλησης στη διεύθυνση: BERGISCHE 
Krankenkasse, 42715 Solingen. 
 

Ετοιμάστηκε για φάκελο με παράθυρο 

 
 
 
 

BERGISCHE KRANKENKASSE 
42715 Solingen 

 
 
 
 

 
 
 

     ,       

Τόπος, ημερομηνία, υπογραφή 
 
 
 
 

Marketing 

Για εσωτερική επεξεργασία / αριθμός συμβούλου 
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