
Czy dzieci w trakcie szkolenia zawodowe-
go lub studiów są współubezpieczone 
rodzinnie?
  Jeśli dzieci odbywają szkolenie zawodowe w zakładzie 

pracy, w którym wypłacane jest wynagrodzenie, praco-
dawca wykupuje obowiązkowe ubezpieczenie. Ubezpie-
czenie rodzinne kończy się wraz z rozpoczęciem kształ-
cenia zawodowego.

  Posiadanie własnego ubezpieczenia studenckiego ma dla 
dzieci drugorzędne znaczenie: gdy dzieci studiują, mogą 
pozostać w ubezpieczeniu rodzinnym bezpłatnie do 
25.  roku życia.

Przykład: Manuel ma 22 lata i właśnie zdał maturę. Obecnie 
jest współubezpieczony przez swoją matkę.

Przypadek 1: Manuel rozpoczyna naukę zawodu krawca. Ma-
nuel wybiera kasę chorych. Pracodawca rejestruje tam Manuela. 
Ubezpieczenie rodzinne kończy się wraz z rozpoczęciem nauki 
zawodu.

Przypadek 2: Manuel rozpoczyna studia z zakresu projektowa-
nia mody. Na razie pozostaje współubezpieczony rodzinnie, a w 
wieku 25 lat przechodzi na ubezpieczenie studenckie.

Czy współubezpieczenie jest również 
dostępne w prywatnych ubezpieczeniach 
chorobowych?
  Tak, ale prywatne ubezpieczenie chorobowe podlega 

składkom dla członków rodziny.
  Prywatne kasy chorych nie są zobowiązane do przyjmo-

wania małżonków i dzieci. 

Wskazówka: Dzieci muszą być przyjęte, jeśli rejestracja w pry-
watnej kasie chorych ma miejsce nie później niż dwa miesiące po 
urodzeniu i jedno z rodziców jest tam ubezpieczone. Większość 
prywatnych kas chorych wymaga, aby jedno z rodziców było 
tam ubezpieczone od co najmniej trzech miesięcy.
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rodzinne
Opieka zdrowotna dla  
obywateli UE w skrócie



Jakie jest Twoje ubezpieczenie   
rodzinne?
→	Jako członek ustawowego ubezpieczenia chorobowego 

możesz bezpłatnie włączyć określonych członków ro-
dziny do swojego ubezpieczenia rodzinnego. 

Jak ubezpieczyć członków rodziny? 
  W przypadku odesłania wypełnionego kwestionariusza 

rodzinnego do kasy chorych, ubezpieczenie to zosta-
nie automatycznie utworzone. Akt urodzenia lub ślubu 
może służyć jako dowód pokrewieństwa.

	Wszyscy członkowie rodziny otrzymują od kasy chorych 
własną elektroniczną kartę zdrowia.

	Ubezpieczenie rodzinne obejmuje również osoby pozo-
stające na Twoim utrzymaniu, które mieszkają lub prze-
bywają w innym kraju Unii Europejskiej. Ubezpieczenie 
rodzinne nie działa poza Unią Europejską.

Kto może być ubezpieczony rodzinnie?
  Małżonkowie i zarejestrowani partnerzy.

Wskazówka: Małżeństwo lub zarejestrowany związek part-
nerski musi być ważny zgodnie z prawem niemieckim.

 Dzieci biologiczne, dzieci adoptowane, dzieci przybrane, 
pasierbowie i wnuki. Dla dzieci obowiązują te limity 
wiekowe:

 -  do 18. roku życia zawsze,
 -  do 23. roku życia, jeśli nie wykonują pracy   

 zarobkowej,
 -  do 25. roku życia, jeśli kształcą się zawodowo,   

 studiują lub odbywają dobrowolny rok socjalno- 
 ekologiczny (obowiązuje tylko w przypadku, gdy z  
 tego tytułu nie powstaje obowiązkowe ubezpieczenie  
 dzieci),

 -  bez limitu wieku, jeśli istnieje niepełnosprawność,  
 która wystąpiła już w momencie, gdy istniało 

  ubezpieczenie rodzinne i dana osoba nie może 
  pracować ze względu na niepełnosprawność.

Ponadto należy pamiętać: Przybrane dzieci, pasierbowie i   
wnuki muszą mieszkać w tym samym gospodarstwie do-
mowym, aby podlegać ubezpieczeniu rodzinnemu.

Wskazówka: Współubezpieczeni członkowie mogą zarabiać 
maksymalnie  455 € miesięcznie, w przeciwnym razie muszą 
sami się ubezpieczyć.

A jeśli rodzice mają prywatne ubezpiec-
zenie chorobowe?

Bezpłatne ubezpieczenie rodzinne w ustawowym ubezpie-
czeniu chorobowym jest dla dziecka wykluczone, jeśli 
  oboje rodzice mają prywatne ubezpieczenie lub
  jeśli jedno z rodziców ma prywatne ubezpieczenie i 

zarabia więcej niż rodzic ubezpieczony ustawowo i do-
chody prywatnie ubezpieczonego rodzica są powyżej 
progu ubezpieczenia obowiązkowego (2020: ok. 5200 € 
brutto miesięcznie). Wyłączenie ma zastosowanie tylko 
wtedy, gdy rodzice są ze sobą w związku małżeńskim lub 
są zarejestrowanymi partnerami, a dzieci są dziećmi  
biologicznymi.

Wskazówka: status ubezpieczeniowy dziecka nie jest nie-
zmienny. Jeśli zmienią się okoliczności (np. zmieni się poziom 
dochodów), można ponownie skorzystać z bezpłatnego ubez-
pieczenia rodzinnego.

A co z członkami rodziny, którzy nie są 
obywatelami UE?
W zasadzie, mogą oni być również współubezpieczeni, je-
śli mogą przedstawić dowód pokrewieństwa. Decydujące 
znaczenie ma nie obywatelstwo, lecz stosunek rodzinny do 
ubezpieczonego w Niemczech obywatela UE. Ubezpieczenie 
rodzinne może jednak obejmować leczenie tylko w obrębie 
Unii Europejskiej. 

Wskazówka: W przypadku trudności z kasą chorych w tym 
zakresie należy zwrócić się do izby rozrachunkowej w sprawie 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Dostęp do systemu opieki zdrowotnej jest ważną 
kwestią. W Niemczech występuje ogólny obowiązek 
ubezpieczenia chorobowego. Ponieważ nie zawsze 
jest łatwo się odnaleźć w przepisach, seria ulotek  
powinna udzielić Ci pierwszej pomocy:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/  
wyszukiwarka-punktów-doradztwa

Więcej informacji na temat opieki zdrowotnej oraz 
listę izb rozliczeniowych dla ubezpieczeń chorobo-
wych można znaleźć na stronie: 
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/  
publikationen

Centrum doradztwa migracyjnego w swoim pobliżu 
znajdziesz tutaj: 
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ 
zdrowie


