KKH Kaufmännische Krankenkasse –
Solidny partner po Państwa stronie

Wybierając KKH, zyskują Państwo solidnego partnera
w kwestii ochrony zdrowia – ustawową kasę chorych z
indywidualnym programem opieki i szerokim pakietem
usług.
Odpowiemy na każde Państwa pytanie – w razie potrzeby
w Państwa języku ojczystym.
Najpierw chcielibyśmy przedstawić Państwu pokrótce
najważniejsze filary niemieckiego systemu opieki
zdrowotnej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
z lokalnym przedstawicielem KKH.

Niemieckie Ubezpieczenie Społeczne
Ponad 90% ludności Republiki Federalnej Niemiec posiada
ubezpieczenie społeczne chroniące przed powszechnym
ryzykiem, mogącym pogorszyć jakość życia. Oto pięć
filarów niemieckiego ubezpieczenia społecznego
(zabezpieczenia finansowego):

Oferujemy Państwu zabezpieczenie finansowe w
następujących przypadkach:
óó

óó
óó

óó

óó

Jeden za wszystkich – pakiet rodzinny KKH.
Ubezpieczenie zdrowotne KKH obejmuje co do zasady
całą rodzinę. Bez dodatkowej opłaty mogą Państwo
ubezpieczyć:
óó
óó
óó

óó
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óó

ubezpieczenie emerytalne (ubóstwo w podeszłym
wieku, niezdolność do wykonywania zawodu i pracy
zarobkowej, śmierć)
ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (utrata miejsca pracy)
ubezpieczenie zdrowotne (choroba, zakup sprzętu
rehabilitacyjnego, lekarstw, …)
ubezpieczenie pielęgnacyjne (opieka nad osobą
niesamodzielną)
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
(wypadek przy pracy)
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KKH troszczy się o Państwa zdrowie i oferuje
ekskluzywne usługi na najwyższym poziomie.
Przekonajcie się Państwo sami!

siebie – jako ubezpieczającego
swojego współmałżonka – jeżeli nie pracuje
swoje dzieci – co najmniej do momentu ukończenia
przez nie edukacji

Jak kasa chorych realizuje swoją ofertę?
óó

óó

W razie pytań dotyczących niemieckiego ubezpieczenia
społecznego prosimy o kontakt z lokalnym
przedstawicielem KKH.

wizyty u lekarzy kontraktowych i zakup lekarstw
(ewentualnie za dopłatą)
leczenie w szpitalach kontraktowych
wczesne rozpoznawanie chorób i leczenie
profilaktyczne (szczepienia, badania pediatryczne)
wypłata zasiłku chorobowego w przypadku dłuższej
choroby
usługi dla kobiet w ciąży

óó

óó

Kasa chorych pokrywa koszty związane z chorobą.
Rozliczenie jest bardzo proste. Wystarczy, że okażą
Państwo swoją elektroniczną kartę pacjenta u
lekarza/w szpitalu. Rozliczenie odbywa się pomiędzy
lekarzem a kasą chorych – nie otrzymują Państwo
rachunku i nie muszą dokonywać przedpłaty.
Mogą Państwo leczyć się u dowolnego lekarza. W KKH
obowiązuje zasada swobodnego wyboru lekarza.
Nie mogą Państwo porozumieć się z lekarzem?
Chętnie pomożemy Państwu znaleźć lekarza, który
mówi w Państwa języku ojczystym!
Mają Państwo problemy z umówieniem się na wizytę
u lekarza specjalisty? Pracownicy naszego działu
ds. umawiania wizyt u lekarzy specjalistów chętnie
Państwu pomogą w umówieniu wcześniejszej wizyty.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
óó

óó

Koszty ubezpieczenia społecznego w Niemczech
pokrywają po połowie pracodawca i pracownik.
Część, którą muszą Państwo zapłacić sami,
odprowadzana jest przez pracodawcę bezpośrednio z
Państwa wynagrodzenia – nie muszą więc Państwo o
nic się martwić!
Wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego zależy
od wysokości Państwa wynagrodzenia. Informacje
dotyczące aktualnych wysokości składek są dostępne
na stronie kkh.de/beitrag.

Ile płacą studenci?
Studenci otrzymują specjalne, wyjątkowo korzystne
warunki ubezpieczenia w ustawowej kasie chorych. W
razie potrzeby chętnie odpowiemy na Państwa pytania!

Dlaczego KKH? Nasze zalety:
Zamiast zdawać się na przypadek radzimy wybrać
solidnego partnera w kwestii ochrony zdrowia!
óó

óó

óó

óó

Praca w Niemczech
óó

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w Niemczech
ma rozmaite prawa i obowiązki wobec swojego pracodawcy:
W razie choroby i niezdolności do pracy
óó należy niezwłocznie poinformować pracodawcę.
óó W przypadku dłuższej choroby (powyżej 3 dni) należy
przedłożyć zarówno pracodawcy, jak i kasie chorych
zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy.
óó Pracodawca może zażądać przedłożenia
zaświadczenia lekarskiego już pierwszego dnia
choroby – kwestię tę należy wyjaśnić z pracodawcą.
W razie wypadku przy pracy
należy udać się do lekarza specjalisty ds. wypadków
przy pracy (więcej informacji na ten temat udzieli
Państwu pracodawca).
óó W razie wypadku przy pracy, jak również w drodze
do/z pracy są Państwo ubezpieczeni w ramach
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Pomocy udzieli Państwu lekarz specjalista
ds. wypadków przy pracy.
óó

W razie choroby dziecka
należy poinformować pracodawcę. W razie potrzeby
pediatra wystawi zwolnienie lekarskie. Możliwe jest
otrzymanie zasiłku chorobowego na czas opieki
nad chorym dzieckiem. Ten przysługuje przez okres
maksymalnie 10 dni opieki w roku kalendarzowym.
Jeżeli oboje rodzice pracują lub jeden z rodziców
samotnie wychowuje dziecko liczba ta podwaja się.

óó

Cieszymy się zaufaniem na rynku niemieckim od
ponad 125 lat.
KKH ubezpiecza ok. 1,7 milionów członków,
zzaliczając się tym samym do największych kas
chorych w Niemczech.
Mówimy w wielu językach – jeżeli chcą Państwo
zapisać się do nas lub mają pytania dotyczące opieki
zdrowotnej, pomożemy szybko i kompetentnie,
szukając najlepszego dla Państwa rozwiązania – w
razie potrzeby w Państwa języku ojczystym!
Oferujemy szeroką paletę usług zdrowotnych – m.in.
pokrywamy koszty lekarstw, umożliwiamy dowolny
wybór szpitala oraz oferujemy stałe dopłaty do protez
dentystycznych.
Oferujemy wyjątkowe usługi dodatkowe, m.in.
programy specjalne do wyboru, programy bonusowe
oraz usługi związane z promocją zdrowia.

Przekonaliśmy Państwa? Zachęcamy do
członkostwa! To bardzo proste!
Jeżeli zainteresowaliśmy Państwa naszą ofertą, z
przyjemnością spotkamy się z Państwem osobiście na
spotkaniu informacyjnym!
Lokalny przedstawiciel KKH:

