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Žádost o členství
Vybírám si AOK PLUS jako svou budoucí zdravotní pojišťovnu a žádám o členství ode dne

Osobní údaje (povinná pole)

Informace o předchozím pojištění

Název předchozího zákonného zdravotního pojištění

Příjmení, jméno, datum narození

Byl/a jsem pojištěn/a v rámci rodinného pojištění u

Druh zdravotní 
pojišťovny

Bezplatná zdravotní péče
51 dříve pojištěn/a u AOK PLUS
52  dříve pojištěn/a v rámci jiného 

zákonného ZP*
53  bez dřívějšího německého pojištění

Soukromé zdravotní pojištění
41 dříve pojištěn/a u AOK PLUS
42  dříve pojištěn/a v rámci jiného 

zákonného ZP*
43  bez dřívějšího německého pojištění

ZP poštovních úředníků
81 dříve pojištěn/a u AOK PLUS
82  dříve pojištěn/a v rámci jiného 

zákonného ZP*
83  bez dřívějšího německého pojištění

Žádné pojištění
61 dříve pojištěn/a u AOK PLUS
62  dříve pojištěn/a v rámci jiného 

zákonného ZP*
63  bez dřívějšího německého pojištění

Jiné pojištění
91 dříve pojištěn/a u AOK PLUS
92  dříve pojištěn/a v rámci jiného 

zákonného ZP*
93  bez dřívějšího německého pojištění

ZP železničních úředníků
71 dříve pojištěn/a u AOK PLUS
72  dříve pojištěn/a v rámci jiného 

zákonného ZP*
73  bez dřívějšího německého pojištění

V případě dřívějšího pojištění v zahraničí
01 dříve pojištěn/a u AOK PLUS
02  dříve pojištěn/a v rámci jiného 

zákonného ZP*
03 bez dřívějšího německého pojištění

*Zdravotní pojištění

5.  Zřízení/rozšíření podnikové zdravotní
pojišťovny

0. Není nutný žádný oznamovací postup

1. Vznik pojistné povinnosti (např. změna zaměstnavatele, přechod na podporu v nezaměstnanosti)

3. Odstoupení, resp. zvláštní odstoupení od smlouvy

4.  Ukončení činnosti / insolvence dosavadní zdravotní
pojišťovny

Ano, souhlasím s tím, že společnost AOK PLUS zpracovává a používá moje osobní údaje k tomu, aby mě 
informovala a poskytovala mi rady o výhodách a novinkách AOK, soukromých doplňkových pojištěních 
smluvních partnerů AOK a prováděla výzkumy veřejného mínění, a to i e-mailem, telefonicky nebo 
pomocí SMS. Souhlas platí také v případě, že požadované členství nebude uzavřeno. Tento souhlas je 
dobrovolný a mohu jej kdykoliv zrušit s účinkem do budoucna. Moje osobní údaje pak budou u AOK 
PLUS vymazány.

Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů

Práva týkající se ochrany osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů
Pro zpracování Vaší žádosti potřebujeme některé osobní údaje. Údaje se shromažďují a zpracovávají za 
účelem plnění našich povinností podle §§ 284 ve spojení s § 175 SGB V. Vaše součinnost je nezbytná 
podle § 60 SGB I a § 206 SGB V. Bez požadovaných údajů nelze členství uzavřít. Pro usnadnění kontaktu 
s Vámi Vás žádáme také o dobrovolné poskytnutí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy. V 
rámci zákonných povinností a oprávnění sdělovat informace se příjemcem Vašich údajů mohou stát 
třetí osoby nebo poskytovatelé služeb pověření námi. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinkem 
do budoucna. Nikterak to neovlivní zákonnost zpracování dříve provedeného na základě tohoto 
souhlasu. Své právo na odvolání souhlasu můžete uplatnit vůči společnosti AOK PLUS, Sternplatz 7, 
01067 Drážďany, prostřednictvím jakéhokoliv našeho zákaznického servisu nebo na adrese plus.aok.
de/inhalt/widerruf-einer-erteilten-einwilligung . Obecné informace o zpracování údajů a Vašich právech 
naleznete na adrese www.aok.de/plus/datenschutzrechte nebo budou poskytnuty na vyžádání. 

V případě dotazů se prosím obraťte na AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen, 
01067 Drážďany, Sternplatz 7, telefon 0800 1059000 (bezplatná linka), service@plus.aok.de nebo 
na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese Datenschutzbeauftragter der AOK PLUS, 
01058 Drážďany, datenschutz@plus.aok.de. 

Důvod změny zdravotního pojištění:

Podpis a KI-ID poradce AOK PLUS

Místo, datum Podpis člena

Razítko pracovníka AOK PLUS

Bild für eGK vorhandenVyplní AOK PLUS! 

*fnepovinnýe údajn

Rodinné pojištění

ano ne

Žádám o bezpříspěvkové rodinné pojištění pro své rodinné příslušníky (manžel/manželka/děti).

Ostatní

Potřeba dlouhodobé péče

(Můžete uvést více odpovědí)

Druh důchodu / poskytovatel důchodu Druh zaopatřovací dávky a platební místo

Žádost o důchod Zaopatřovací dávkaDůchod 

Číslo podniku/klienta Číslo podniku/klienta

Telefonní číslo Telefonní číslo

Ulice, č. domu Ulice, č. domu

PSČ, obec PSČ, obec

Zaměstnavatel / úřad práce / ARGE / obec Zaměstnavatel / úřad práce / ARGE / obec

Zaměstnanec Podpora v 
nezaměstnanosti

Učeň Podpora v 
nezaměstnanosti II

Sezonní pracovník
(Podklady týkající se sezonní činnosti byly vydány)

Souběžné zaměstnání

Příjmení, rodné příjmení, titul

Jméno

Ulice, č. domu

PSČ, obec

Telefon*/mobil*

E-mail*

Číslo penzijního připojištění

Datum narození

Místo narození Rodná země

Státní příslušnost Pohlaví (m/ž/r)

Potvrzuji správnost uvedených údajů, včetně adresy. O budoucích změnách budu AOK PLUS informovat bez vyzvání.

Bild für eGK vorhandenWird von der AOK PLUS ausgefüllt! 

/ *freiwillige Angaben

/ ya / nein Stempel des AOK PLUS-Mitarbeiters

 / Unterschrift und KI-Kennung des AOK PLUS-Kundenberaters

 / Ort, Datum  / Unterschrift Mitglied

Ich beantrage die beitragsfreie Familienversicherung für meine Angehörigen (Ehegatte/Ehegattin/Kinder).

Familienversicherung

Rentenart/Rententräger Art des Versorgungsbezuges und Zahlstelle

/ (Mehrfachnennungen möglich)

/ Pflegebedürftigkeit

Sonstige

Rentenantrag Rentenbezug Versorgungsbezug

/ PLZ, Ort / PLZ, Ort

/ Straße, Nr. / Straße, Nr.

/ Telefonnummer / Telefonnummer

/ Betriebs-/Kundennummer / Betriebs-/Kundennummer

Arbeitgeber / Agentur für Arbeit / ARGE / Kommune Arbeitgeber / Agentur für Arbeit / ARGE / Kommune

/ Mehrfachbeschäftigung

(Unterlagen zur Saisontätigkeit wurden ausgegeben)

/ Saisonarbeitnehmer
Arbeitnehmer

Arbeitslosengeld

Arbeitslosengeld II

Auszubildender

/ Rentenversicherungsnummer

/ E-Mail*

/ Telefon*/Handy*

/ Staatsangehörigkeit / Geschlecht (m/w/d)

/ Geburtsort / Geburtsland

/ Geburtsdatum

Ich möchte mich versichern als:

/ PLZ, Ort

/ Straße, Nr.

/ Vorname

/ Name, Geburtsname, Titel

Persönliche Angaben (Pflichtfelder)

Antrag auf Mitgliedschaft

Ich wähle die AOK PLUS als meine künftige Krankenkasse und beantrage die Mitgliedschaft ab

Ich war familienversichert bei

Angaben zur bisherigen Versicherung

Name der bisherigen gesetzlichen Krankenversicherung

 / Name, Vorname, Geburtsdatum

Kein Meldeverfahren notwendig

Krankenversicherungswechsel auf Grund von:

Beginn Versicherungspflicht (z.B. Arbeitgeberwechsel, Wechsel in ALG)

Kündigung bzw. Sonderkündigung

Errichtung/Ausdehnung einer BKKSchließung/Insolvenz der bisherigen Krankenkasse

Chci se nechat pojistit jako:


	ME tschechisch mit DS
	tschechisch

	neuer Datenschutz englisch
	ME rumänisch mit DS
	ME rumänisch mit DS
	vollständig mit englischen DS rum
	neuer Datenschutz englisch
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