
 

 

Wniosek o członkostwo 
 

Tak, chcę od dnia        być członkiem kasy chorych BERGISCHE Krankenkasse. 

 

Dane osobowe   

  Płeć   mężczyzna    kobieta 
Nazwisko, imię   

,  
Ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość 

               
Telefon (nieobowiązkowe)  Telefon komórkowy (nieobowiązkowe)  Data urodzenia 

             

E-Mail (nieobowiązkowe) Numer ubezpieczenia 

                                  
Nazwisko rodowe  Miejsce urodzenia  Kraj urodzenia  Obywatelstwo  Stan cywilny 

                               
                               
                               

IBAN (w celu zwrotu świadczeń) 
 
W ciągu ostatnich 18 miesięcy byłem(-łam) ubezpieczony(-na) 
w następującej kasie chorych 

 W ciągu ostatnich 3 lat skorzystałem(-łam) z taryfy dodatkowej 

         tak      nie 
   
Chcę ubezpieczyć się w kasie chorych BERGISCHE Krankenkasse   

 z obowiązku       dobrowolnie, jako  
  
Otrzymuję emeryturę (Prosimy załączyć kopię zawiadomienia o wysokości renty.)  Prowadzę własną działalność gospodarczą 

 tak      nie I  tak      nie 
 
Składkę opłaca(m) 

  
Mój małżonek / moja małżonka jest indywidualnie ubezpieczony(-na) w 
następującej kasie chorych 

 pracodawca    ja    Künstlersozialkasse   
    (nieobowiązkowe) 

O kasie chorych BERGISCHE Krankenkasse dowiedziałem(-łam) się dzięki 

      
(nieobowiązkowe, np. dzień akcji społecznej, od pracodawcy, od pośrednika wraz z nazwiskiem i numerem konsultanta, z Internetu, z polecenia, inne) 
 

Mój pracodawca (lub uniwersytet, instytucja szkoleniowa etc.) 

                     

Nazwa  Osoba kontaktowa  Numer identyfikacyjny jednostki 

     ,       
Ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość 

                    

Telefon  Stanowisko   Miejsce pracy 
 
Prosimy o złożenie potwierdzenia wypowiedzenia razem z wnioskiem o członkostwo.  
 
Ważne: zasadniczo wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym zaczyna obowiązywać ochrona ubezpieczeniem pielęgnacyjnym.  
 
Powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji naszych zadań zgodnie z § 284 ust. 1 księga V Kodeksu socjalnego (SGB) oraz § 94 ust. 1 księga X Kodeksu socjalnego (SGB). 
Są Państwo zobowiązani do podania tych danych zgodnie z §§ 198 do 206 księga V Kodeksu socjalnego (SGB). Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych 
i przysługujących Państwu w tym zakresie praw można znaleźć na stronie www.bergische-krankenkasse.de/datenschutz lub otrzymać na życzenie. W dowolnym momencie mogę odmówić 
przetwarzania dobrowolnie podanych przeze mnie danych lub odwołać zgodę na ich przetwarzanie ze skutkiem na przyszłość. Mam świadomość, że nie wpływa to na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego do tej pory na podstawie niniejszej zgody. Oświadczenie o odwołaniu zgody mogę skierować na adres: BERGISCHE Krankenkasse, 42715 Solingen. 

 

Informacje widoczne w okienku koperty 

 
 
 
 

BERGISCHE KRANKENKASSE 
42715 Solingen 

 
 

 
 
 
 

     ,       

Miejsce, data, podpis 
 
 
 
 

Marketing 

Do wewnętrznego przetwarzania / numer konsultanta 
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