
 

 

Formulário de inscrição 
 

Sim, a partir de       pretendo ser membro da BERGISCHEN Krankenkasse. 

 

Dados pessoais   

  Género   masculino    feminino 
Apelido, nome próprio   

,  
Rua e número, código postal, Localidade 

               
Telefone (dados facultativos)  Telemóvel (dados facultativos)  Data de nascimento 

             

Email (dados facultativos) Número do seguro 

                                  
Apelido de solteira  Naturalidade  País de nascimento  Nacionalidade  Estado civil 

                               
                               
                               

IBAN (para reembolsos) 
 
Nos últimos 18 meses, estive segurado na seguinte companhia  Nos últimos 3 anos, tive um seguro facultativo 
        sim      não 
   
Pretendo ficar segurado da seguinte forma na BERGISCHEN Krankenkasse  

 adesão obrigatória      adesão voluntária como  
  
Estou a receber uma pensão (Anexar uma cópia da notificação de pensão.)  Sou trabalhador independente 

 sim      não I  sim      não 
 
A contribuição é paga por 

  
O meu cônjuge está segurado junto da  

 Empregador      mim      caixa social do artista   
    (informação voluntária) 

Tomei conhecimento da BERGISCHE através de 

      
(dados facultativos, p. ex. dia de promoção, empregador, agente, incluindo nome e número do consultor, internet, recomendação de, outros) 
 

O meu empregador (ou universidade, empresa de formação, etc.) 

                     

Nome  Pessoa de contacto  Número da empresa 

     ,       
Rua e número, código postal, Localidade 

                    

Telefone  celebrou contrato comigo a partir de  Local de trabalho 
 
Envie-nos a sua confirmação de cancelamento juntamente com o seu formulário de inscrição.  
 
Nota: em princípio, a cobertura do seguro de cuidados prolongados também começa com o início do seguro de saúde.  
 
 
Os dados são processados para cumprir as nossas incumbências de acordo com a Secção 284 (1) SGB V e a Secção 94 (1) SGB XI. De acordo com os artigos 198 a 206 SGB V, é 
obrigatório fornecer os dados. Informações gerais relativas ao processamento de dados e aos seus direitos podem ser consultadas em www.bergische-krankenkasse.de/datenschutz ou 
ser-lhe-ão fornecidas mediante solicitação. Posso recusar o processamento dos meus dados voluntários sem consequências negativas para mim ou revogá-lo a qualquer momento com 
efeitos futuros. Estou ciente de que tal não afeta a legalidade do processamento que ocorreu anteriormente com base neste consentimento. Posso enviar a minha declaração de 
cancelamento para: BERGISCHE Krankenkasse, 42715 Solingen. 
 

Preparado para envelope com janela 

 
 
 
 

BERGISCHE KRANKENKASSE 
42715 Solingen 

 
 
 
 

 
 

 
 

     ,       

Localidade, data, assinatura 
 
 
 
 
 

Marketing 

Para processamento interno / número do consultor 
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