«Безпека для Вашої родини –
за 5 хвилин».
Джессіка Ганке, консультант SBK

Сімейне страхування SBK

Інструкція щодо заповнення анкети, розроблена Джессікою Ганке, консультантом SBK

Чому ми регулярно просимо від
Вас Ваші дані?

Ми намагаємося організувати роботу з документами ефективно, щоб забезпечити
максимальну користь нашим клієнтам. Заповнивши анкету на безкоштовне
сімейне страхування SBK, Ви можете бути певні, що Ваша сім’я в надійних руках.
Ми регулярно просимо від Вас дані, щоб перевіряти статус застрахованої особи.
Щоб Вам було легше відповідати на запитання, я підготувала необхідну інструкцію.
Адже невеликі відмінності часто мають велике значення. На заповнення анкети Вам
потрібно буде лише кілька хвилин.

Хто має право
на безкоштовне
сімейне страхування?

Безкоштовне сімейне страхування можливе для:
Діти до 23 років:
якщо вони не
працюють

Чоловік /
дружина або
зареєстрований
партнер
■

■

Коли сімейне
страхування
неможливе?
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Член SBK

< 23

Діти до 25 років: якщо
вони є здобувачами
(вищої) освіти

< 25

Діти з фізичними,
розумовими чи
психічними вадами,
які перебувають
на утриманні батьків

+

Дітьми вважаються також пасинки / падчерки та онуки, що відносяться до
домогосподарства члена SBK або чиє утримання в значній мірі несе член SBK,
а також прийомні та усиновлені діти.
Сімейне страхування можливе, якщо місячний дохід становить до 470 євро
(2021 і 2022 роки).

Але є один виняток. Не підлягають страхуванню діти, якщо чоловік / дружина
■ має родинну спорідненість з дитиною і
■ має приватне страхування або не застрахований(а) і
■ має загальний місячний дохід понад 5362,50 євро (2021 і 2022 роки) і
■ отримує вищий дохід, ніж загальний дохід члена SBK.

Що потрібно
враховувати
при заповненні
анкети?

1 Ваш сімейний стан
Для безкоштовного сімейного страхування важливу роль відіграють різні фактори,
які залежать від Вашого сімейного стану. Тому вкажіть Ваш сімейний стан:
неодружений(а), одружений(а) чи розлучений(а), та з якої дати (наприклад, дата
одруження).
2 Відомості про чоловіка / дружину
Інформація про Вашого чоловіка / Вашу дружину нам потрібна навіть у тому
разі, якщо Ви хочете застрахувати лише дітей. Якщо Ви перебуваєте
в зареєстрованому цивільному партнерстві, у розділі «Чоловік / дружина»
необхідно вказати дані Вашого цивільного партнера. Якщо Ваш чоловік / дружина
є членом іншої державної страхової лікарняної каси, зазначте точний період дії
страхового договору.

3

Відомості про дітей

Якщо Ви хочете оформити безкоштовне сімейне страхування для дітей, нам
потрібна інформація про них. Для дітей віком від 22 років потрібно надати атестат
про середню освіту / атестат зрілості чи копію цього документа. Якщо Ваша
дитина не є здобувачем (вищої) освіти і не має власного доходу, нам достатньо
короткого письмового підтвердження. Для сімейного страхування пасинків
або онуків, які не проживають і не отримують догляд і забезпечення у Вашому
домогосподарстві, їхнє утримання в значній мірі повинен нести член SBK.
Просимо Вас надіслати нам підтвердження матеріальних та/або грошових виплат
на утримання.

4 Відомості про доходи
Відомості про доходи Вашого чоловіка / Вашої дружини нам потрібні
у разі, якщо він / вона є батьком / матір'ю одного з дітей і не застрахований(а)
у державній страховій касі, або якщо Ваш чоловік / дружина має власний
договір сімейного страхування і власний дохід. У цьому випадку надішліть
нам також копію останнього розрахункового листка про зарплату або копію
останнього розрахунку податкових зобов'язань.
Просимо завжди надавати нам інформацію про доходи застрахованих у рамках
сімейного страхування членів сім'ї, якщо вони підлягають оподаткуванню.
До них належать, зокрема, доходи від трудової діяльності, пенсії, доходи від
оренди та лізингу, доходи від капіталовкладень, а також виплати при звільненні
(вихідні виплати). Якщо Ви працювали на кількох робочих місцях, просимо вказати
тривалість та дохід для кожного з них. Вкажіть усі перераховані доходи із
зазначенням 1/12 оподатковуваної суми з останньої довідки про встановлення
прибуткового податку та надішліть нам відповідні підтверджувальні документи.

Як мені надіслати
свої дані до SBK?
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Надішліть нам підписану анкету разом з підтверджувальними документами.
Найшвидший спосіб зробити це – через мобільний додаток Meine SBK-App.
Сфотографуйте заповнену та підписану анкету й відповідні підтверджувальні
документи і завантажте їх. Також Ви можете зробити це через сторінку
Meine SBK на сайті meine.sbk.org або надіслати нам документи електронною
поштою, звичайною поштою чи факсом.

У Вас ще є
запитання?

Дивіться додаткову інформацію на сайті sbk.org/familienversicherung.
Вас охоче проконсультує Ваш особистий консультант – його контактні дані
Ви можете знайти у Вашому обліковому записі Meine SBK через мобільний
додаток або на сайті meine.sbk.org. Також Ви можете знайти цю інформацію
на сторінці sbk.org/kundenberater або через службу клієнтської підтримки SBK
за номером 0800 072 572 572 50 (безкоштовно*).
*У межах Німеччини; з-за кордону Ви можете телефонувати нам на номер +49 89 444 570 90 (у цьому разі
діють телефонні тарифи відповідної країни).
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