Information zur Krankenversicherung
GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG
Wenn Sie Arbeitslosengeld II (Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II) bekommen, werden Sie in der Regel bei
einer gesetzlichen Krankenkasse versichert.
Das Jobcenter zahlt die monatlichen Beiträge direkt an Ihre Krankenkasse.
Dadurch haben Sie Anspruch auf medizinische Versorgung, für die Ihre Krankenkasse die Kosten trägt.

KASSENWAHLRECHT
Aufgrund des Bezugs von Arbeitslosengeld II haben Sie grundsätzlich – in gleicher Weise wie sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – ein Krankenkassenwahlrecht. Dabei können Sie zwischen den verschiedenen gesetzlichen
Krankenkassen wählen. Bitte sprechen Sie hierzu bei der ausgewählten Krankenkasse persönlich vor.
Eine Liste der gesetzlichen Krankenkassen mit ergänzenden Informationen zu deren Leistungen finden Sie im
Internet unter https://www.gkv-spitzenverband.de/service/krankenkassenliste/krankenkassen.jsp
Eine Liste von Krankenkassen in Frankfurt finden Sie z. B. unter https://www.krankenkassen.de/krankenkassenvor-ort/frankfurt-am-main/

Sobald Sie eine Bestätigung der Krankenkasse haben, reichen Sie diese bitte sofort bei uns ein!

BITTE BEACHTEN SIE
Wir versichern Sie erst dann, wenn die beantragte Leistung auch bewilligt worden ist. Die Versicherung beginnt
grundsätzlich – auch rückwirkend – mit dem ersten Tag, für den Sie Leistungen erhalten. Für den Fall, dass Sie
nach der Antragstellung, aber vor der Bewilligung, Leistungen der Krankenkasse in Anspruch nehmen müssen,
haben Sie also noch keinen Versicherungsschutz. Setzen Sie sich deshalb vorsorglich mit Ihrer Krankenkasse
über Fragen zu einem vorläufigen Versicherungsschutz für sich und Ihre Angehörigen in Verbindung.

!!Wichtig!!

Erst wenn Sie uns Ihre Sozialversicherungsnummer mitgeteilt haben, kann eine Versicherungsmeldung an Ihre Krankenkasse erfolgen.
Sprechen Sie hierzu vorab mit Ihrer ausgewählten Krankenkasse.

Інформація про медичне страхування

ЗАКОНОДАВЧЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
Якщо Ви отримуєте допомогу по безробіттю II (пільги згідно з Кодексом соціального страхування II), Ви, як
правило, застраховані в медичній страховій компанії.
Центр зайнятості сплачує щомісячні внески безпосередньо у Вашу касу медичного страхування.
Це дає Вам право на медичне обслуговування, витрати на яке несе Ваша страхова компанія.

ПРАВА ВИБОРУ КАСИ
Оскільки Ви отримуєте допомогу по безробіттю II, Ви маєте право обирати свою касу медичного страхування
так само, як і працівники, які платять соціальні внески. Ви можете обирати між різними страховими
компаніями, які здійснюють обов’язкове медичне страхування. Будь ласка, зв’яжіться з обраною медичною
страховою компанією особисто.
Перелік компаній обов’язкового медичного страхування з додатковою інформацією про їхні послуги можна
знайти в Інтернеті за адресою https://www.gkv-spitzenverband.de/service/krankenkassenliste/krankenkassen.jsp
Список медичних страхових компаній у Франкфурті можна
https://www.krankenkassen.de/krankenkassen-vor-ort/frankfurt-am-main/

знайти,

наприклад,

на

сайті

Як тільки Ви отримаєте підтвердження від страхової компанії, негайно надішліть його нам!

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Ми страхуємо Вас лише тоді, коли буде схвалено запит на отримання пільг. Страхування завжди
починається - також ретроспективно - у перший день, за який Ви отримуєте виплати. У випадку, якщо Ви
повинні скористатися виплатою медичного страхування після подачі заяви, але до схвалення, Ви ще не
маєте страхового покриття. Тому, як запобіжний захід, зв’яжіться зі своєю медичною страховою компанією
щодо питань щодо тимчасового страхування для Вас і Вашої родини.
!!Важливо!!
Ви можете зареєструватися у своїй медичній страховій компанії лише після того, як надасте нам свій
номер соціального страхування.
Заздалегідь зверніться до обраної Вами страхової компанії.
Безпека. Зв'язок. Перспектива.
Центр зайнятості.
Франкфурт на Майні

