
 
  

 

Merkblatt für ukrainische Geflüchtete ohne 
Kranken- und Pflegeversicherung 

Rechtliche Regelung 
In Deutschland muss sich kraft Gesetzes jeder gegen das Risiko von Krankheit und Pflege 
versichern. Im Regelfall besteht bei Bezug von Arbeitslosengeld II (ALG II) 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der sozialen 
Pflegeversicherung. 

In Ihrem Fall sind durch die Beantragung von Arbeitslosengeld II die Voraussetzungen für 
eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der sozialen 
Pflegeversicherung erfüllt. 

Was muss ich tun, um mich gesetzlich zu versichern? 
Sie können im Rahmen des allgemeinen Kassenwahlrechts eine gesetzliche Krankenkasse 
frei wählen. Diese darf die Mitgliedschaft nicht ablehnen und muss Ihnen eine 
Mitgliedsbescheinigung ausstellen. Diese Mitgliedsbescheinigung müssen Sie dem 
JobCenter vorlegen. Dieses Merkblatt können Sie zu der Krankenkasse Ihrer Wahl 
mitnehmen und dort zeigen. 

Wer bezahlt den Versicherungsschutz? 
Das JobCenter bezahlt während des Leistungsbezuges die Beiträge zu der von Ihnen 
gewählten gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung und meldet Sie bei dieser an. 

Was passiert, wenn ich mich nicht kümmere? 
B i t t e b e a c h t e n S i e : D a s J o b C e n t e r ü b e r n i m m t f ü r P e r s o n e n o h n e 
Krankenversicherungsschutz keine Kosten einer medizinischen Versorgung. Für die Zeit 
ohne Versicherungsschutz können zudem Prämien-/Beitragsrückstände und Prämien-/ 
Säumniszuschläge entstehen. 



  
 

 

Листівка для українських біженців без медичного 
страхування та довгострокового догляду 

Правове регулювання 
У Німеччині за законом має кожен застрахуватися від ризику хвороби та догляду. Як 
правило, при отриманні допомоги по безробіттю ІІ виникає обовʼязок бути 
застрахованим за обовʼязковим медичним страхуванням та за социальним 
страхуванням довгострокового догляду. 

У Вашому випадку, подавши заяву на отримання допомоги по безробіттю ІІ, 
задоволняються вимоги щодо обовʼязкового страхування за загальнообовʼязкового 
медичного страхування та страхування довгострокового догляду. 

Що мени потрібно зробити, щоб отримати обовʼязкове медичне 
страхування. 
Ви можете вільно обирати компанию з обовʼязкового медичного страхування в рамках 
загального права вибору медичних страхових компаний. Вони не можуть відмовитися і 
повинні видати вам свідоцтво про членство. Ви повинні надати це свидоцтво про 
членсво до JobCenter. Ви может взяти цю листівку з собою до вибраної вами страхової 
комнаніі та показати її там. 

Хто оплачує страхове покриття? 
JobCenter сплачує внески на обовʼязкове медичне страхування та довгостроково 
догляду, яке ви обрали, поки ви отримуєте пільги, і реєструе вас у ньому. 

Що станеться, якшо я про це не буду піклуватись? 
Будь ласка, зверніть вашу увагу: JobCenter не покриває витрати на медичне 
обслуговування для осиб без медичного страхування. Бонуси-/ заборгованість за 
внесками та бонуси-/ пеня за несвоєчасну оплату також можуть виникти на час без 
страхового покриття. 


