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Megerősítem, hogy a megadott információk, illetve a címadatok megfelelnek a valóságnak. A jövőbeni változásokról külön felszólítás 
nélkül tájékoztatom az AOK PLUS vállalatot.
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Az alábbi minőségben kívánom biztosítani magam:

Idénymunkás

Párhuzamos foglalkoztatás

(Az idénymunkára vonatkozó dokumentumokat kiadták)

Munkaadó/munkaügyi központ/munkaközösség/önkormányzat Munkaadó/munkaügyi központ/munkaközösség/önkormányzat

Tagsági kérelem
Az AOK PLUS-t választom jövőbeni egészségbiztosítási pénztáramnak, és ezúton kérvé-
nyezem a tagsági jogviszony létesítését az alábbi időponttól

Személyes adatok (kötelezően megadandó)

Név, születési név, titulus

Utónév

Utca, házszám

Irányítószám, helység

Vezetékes telefon*/mobiltelefon*

Születési idő

Születési hely Születési ország

Állampolgárság Nem (férfi/nő/különféle nemek)

E-mail*

Nyugdíjbiztosítási szám

Munkavállaló Munkanélküli segély

Szakképzésben 
részt vevő diák

II. típusú munkanélküli 
segély

Üzemi azonosító/ügyfélszám Üzemi azonosító/ügyfélszám

Telefonszám Telefonszám

Utca, házszám Utca, házszám

Irányítószám, helység Irányítószám, helység

Nyugdíjtípus/nyugdíjbiztosító

Nyugdíjkérelem

Egyéb

Ellátási juttatás igénybevétele

Ápolásra szorulás

Nyugdíj 

(Többszörös választás lehetséges)

Az igénybe vett ellátási juttatás típusa és a kifizetőhely

Családi biztosítás

igen nem

Kérem hozzátartozóim (házastárs/gyermekek) díjmentes családi biztosítását.

AzAOK PLUStöltiki! 

*önkéntes adatszolgáltatás

Az AOK PLUS-munkatárspecsétje

Rendelkezésre áll fénykép az 
elektronikus egészségügyi kártyához

Az AOK PLUS ügyféltanácsadó KI-azonosítója

Helység, dátum Tag aláírása

Hozzájárulok ahhoz, hogy az AOK PLUS a megadott adataimat kezelje és használja az AOK által nyújtott 
előnyökkel és újdonságokkal, valamint az AOK PLUS együttműködő partnereinek kiegészítő magán 
biztosításaira vonatkozó ajánlataival kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, illetve a telefonon, 
SMS-ben, vagy e-mailben történő véleménykutatás céljából. Ez a hozzájárulás arra az esetre is él, ha 
a kívánt tagsági jogviszony nem jön létre. Ez a hozzájárulás önkéntes, és jövőbeli hatállyal bármikor 
visszavonható. Adataim az AOK PLUS-nál ekkor törlésre kerülnek.

Adatkezelési hozzájárulás

Adatvédelmi jogok
Adatvédelmi nyilatkozat
Kérvénye feldolgozásához szükségünk van néhány személyes adatra. Az adatokat feladataink elvégzése céljából, a 
német társadalombiztosítási törvénykönyv V. könyve (SGB V) 175. §-ával kapcsolatos 284. §§-ainak megfelelően 
gyűjtjük és kezeljük. Az SGB I 60. §-a és az SGB V 206. §-a értelmében ehhez szükséges az Ön hozzájárulása. A 
szükséges adatok nélkül nem lehetséges tagsági viszonyt létesíteni. Az Önnel való kapcsolatfelvétel megkönnyítése 
érdekében, kérjük, adja meg a telefonszámát és e-mail-címét. Az ilyen adatok megadása önkéntes. Az Ön 
adatainak címzettjei lehetnek harmadik felek vagy szolgáltatók, akiket a törvényi kötelezettségek és az értesítési 
hatáskörök alapján megbízunk. Hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja. Ez nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásának visszavonására vonatkozó 
jogát az AOK PLUS-nál (Sternplatz 7, 01067 Drezda), bármilyen szolgáltatási elérhetőségünkön, továbbá a 
plus.aok.de/inhalt/widerruf-einer-erteilten-einwilligung oldalon gyakorolhatja. Az adatkezeléssel és a jogaival 
kapcsolatos általános információkat a www.aok.de/plus/datenschutzrechte oldalon találhatja, vagy kérésre azokat 
nyomtatott formában is a rendelkezésre bocsátjuk. 

Ha kérdései merültek fel, forduljon az AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen szolgáltatóhoz; 
cím: 01067 Drezda, Sternplatz 7, telefon: 0800 1059000 (ingyenes), service@plus.aok.de, vagy vegye fel a kapcsolatot 
adatvédelmi biztosunkkal az alábbi elérhetőségen: AOK PLUS, 01058 Drezda, datenschutz@plus.aok.de. 

0. Nincs szükség jelentéstételi eljárásra

1. Biztosítási kötelezettség kezdete (pl.: munkaadóváltás, álláskeresési járadék változása)

3. Felmondás, illetve rendkívüli felmondás

5.  Vállalati egészségbiztosítási pénztár 
létrehozása/bővítése

4.  A korábbi egészségbiztosítási pénztár bezárása/
fizetésképtelensége

Egészségbiztosító-váltás oka:

Az előző biztosításra vonatkozó adatok

Az előző törvényileg előírt egészségbiztosító neve

Név, utónév, születési idő

Családi biztosítással rendelkeztem a következő személy által

Magán egészségbiztosítás
41 korábban az AOK Plus által biztosítva
42  korábban másik törvényileg előírt 

egészségbiztosítással* biztosítva
43  korábban Németországban nem volt 

biztosított

Külföldi előző biztosítás esetén
01 korábban az AOK Plus által biztosítva
02  korábban másik törvényileg előírt 

egészségbiztosítással* biztosítva
03  korábban Németországban nem volt 

biztosított

Egészségbiztosítási 
pénztár típusa

Ingyenes egészségügyi ellátás
51 korábban az AOK Plus által biztosítva
52  korábban másik törvényileg előírt 

egészségbiztosítással* biztosítva
53  korábban Németországban nem volt 

biztosított

Postai dolgozók egészségbiztosítási 
pénztára
81 korábban az AOK Plus által biztosítva
82  korábban másik törvényileg előírt 

egészségbiztosítással* biztosítva
83  korábban Németországban nem volt 

biztosított

Nincs biztosítás
61 korábban az AOK Plus által biztosítva
62  korábban egy másik törvényileg előírt 

egészségbiztosítással* biztosítva
63  korábban Németországban nem volt 

biztosított

Egyéb biztosítás
91 korábban az AOK Plus által biztosítva
92  korábban másik törvényileg előírt 

egészségbiztosítással* biztosítva
93  korábban Németországban nem volt 

biztosított

Vasúti dolgozók egészségbiztosítója*
71 korábban az AOK Plus által biztosítva
72  korábban egy másik törvényileg előírt 

egészségbiztosítással* biztosítva
73  korábban Németországban nem volt 

biztosított

*Egészségbiztosítás

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 IIAuszubildender

/ 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
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