
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech- 

jak uniknąć niepotrzebnych kosztów!  
 

W Niemczech ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, to znaczy że każda osoba 
przebywająca na terenie Niemiec musi być ubezpieczona w jednej z niemieckich kas 
chorych. Będąc pracownikiem jesteś ubezpieczony przez pracodawcę, który odprowadza 
składki do wskazanej przecież ciebie kasy chorych. Kiedy stosunek pracy dobiegnie końca, 
wciąż pozostajesz ubezpieczony, ale musisz sam zadbać o opłacanie składek lub o 
ewentualne zakończenie członkostwa w twojej ubezpieczalni.  

 

Pamiętaj! Jeśli nie wypowiesz członkostwa w kasie chorych twoje ubezpieczenie przejdzie 
na tzw. obligatoryjne ubezpieczenie zdrowotne z dobrowolnym członkostwem. Jako 
dobrowolny członek jesteś zobowiązany sam uiszczać składki-wysokość składek waha się 
od 150 do 700 euro miesięcznie. Najwyższa opłata w wysokości 700 euro jest ustanawiana 
wtedy, kiedy kasa chorych nie otrzyma od ciebie żadnych informacji na temat kontynuacji lub 

zakończenia ubezpieczenia, więc koniecznie skontaktuj się z kasą chorych! 
 

Co zrobić, aby uniknąć zadłużenia w kasie chorych? 

 

 

 Wypowiedzenie członkostwa przy powrocie do Polski 
 

Jeśli po zakończeniu stosunku pracy w Niemczech chcesz wrócić do Polski, należy pisemnie 
wypowiedzieć członkostwo w kasie chorych. Często kasa chorych żąda potwierdzenia o 
zawarciu innego ubezpieczenia zdrowotnego, np. z NFZ. Zwróć się do niemieckiej kasy 
chorych w celu wyjaśnienia procedury zakończenia członkostwa. Jeśli nie założysz 
wypowiedzenia przed wyjazdem z Niemiec w ubezpieczalni może narosnąć dług, który 
musisz pokryć! 
 

 Zostajesz w Niemczech? Zostajesz ubezpieczony! 
 

Jeśli po zakończeniu stosunku pracy masz zamiar zostać w Niemczech, istnieją trzy 
możliwości opłacenia składek do kasy chorych: 
 

1. Jako dobrowolny członek będziesz uiszczać miesięczne składki sam. 

 

2. Masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, o który możesz wnioskować w Agentur 
für Arbeit lub w Jobcenter-składki do ubezpieczalni będą wtedy odprowadzane przez 
urząd.  

 

3. Masz żonę/męża, która/-y jest członkiem w niemieckiej kasie chorych-złóż wtedy 
wniosek o ubezpieczenie rodzinne! 

 

Ważne: nie ignoruj korespondencji z kasy chorych, gdyż ma ona na celu wyjaśnić 
status twojego członkostwa! 

 

 


