
!IKK gesund plus مبوجب هذا أختار العضوية لدى التأمني الصحي

بداية العضويةمقر الفرع اخملتص )أنظر ظهر الصفحة(

اجلنستاريخ امليالداالسم، االسم األول

محل امليالداسم امليالد

اجلنسيةاحلالة العائليةالشارع، رقم املنزل

رقم التأمني الصحي / رقم تأمني املعاشالرقم البريدي، املكان

البريد اإللكتروني *الهاتف، اجلوال *

منذ: أنني أعمل 

أنا متدربة/متدرب  

.I أحصل على معونة البطالة  

)الرجاء إرفاق إخطار معونة البطالة احلالي(   

.II أنا أحصل على معونة البطالة  

)الرجاء إرفاق إخطار معونة البطالة.(  

أسم، عنوان، رقم تليفون صاحب العمل/
اجلهة اخملتصة بدفع املعونة

أسم صندوق التأمني الصحي/التأمني الصحيتأميني الصحي حتى اآلن

في الـ 18 شهراً األخيرة كنت في أحد   

صناديق التأمني الصحي العمومية )الرجاء إرفاق شهادة فسخ   

العقد.(  

حتى اآلن لم يكن مؤمن علي تأمني صحي عمومي.  

حتى اآلن كان مؤمن علي تأمني صحي خاص.  

قبل بداية العضوية التي تقدمت بها كان مؤمن علي   

تأمني أسرة لدى صندوق تأمني صحي عمومي.  

من - حتى )الشهر/السنة(

االسم، االسم األول للشخص املؤمن عليه أساساً

 تاريخ ميالد الشخص
ً املؤمن عليه أساسا

 مؤمن علي تأمني أسرة
من - حتى )الشهر/السنة( اسم صندوق التأمني الصحي

نوع املعاشأنني أتقاضي معاشاً

أنني أتقاضى معاش أملاني أو معاش أجنبي أو مكافأة تقاعد من شركة و/أو دخل مشابه للمعاش 
مثل معاش األرامل أو املعوقني. )الرجاء إرفاق صورة اإلخطار أو التعديل األخير.(

اجلهة التي تدفع

أنا أرغب في تأمني لألسرة

نعم )الرجاء أيضاً تعبئة طلب تأمني األسرة.(  
ليس لدي أفراد أسرة ال   

لدي أفراد في األسرة ليسو أعضاء في صندوق تأمني صحي عمومي ويتعني أن يتم التأمني 
.IKK gesund plus عليهم لدى التأمني الصحي

مالحظة حماية البيانات: إن حفظ البيانات الشخصية )البيانات االجتماعية( هو أمر ضروري لتنفيذ التأمني الصحي وتأمني الرعاية لك. األسس القانونية تتمثل في املواد 206 و284 من القانون االجتماعي V، وكذلك املوا 50 و94 من 
القانون االجتماعي XI. * البيانات التي حتمل هذه العالمة هي بيانات تطوعية.

BICالبنكأنا أرغب املشاركة في برنامج املكافآت.

الرجاء أن ترسلوا لي دفتر املكافآت اخلاص   
 ببرنامج املكافآت IKK aktiv plus! الرجاء حتويل املكافاة على حسابي البنكي! )شروط

)www.ikk-gesundplus.de املشاركة جتدونها حتت العنوانIBAN

التاريخ، التوقيعحفظ واستخدام البيانات لدى مقدمي اخلدمات

مبوجب هذا أوافق على أن يتم إبالغي من التأمني الصحي IKK gesund plus ومقدمي اخلدمة املكلفني من جهتها 
هاتفياً أو بالبريد اإللكتروني عن العروض احلالية في مجال الصحة والتأمني. ومبوجب هذا أوافق على حفظ 

 واستخدام بياناتي الشخصية وإذا تطلب األمر بيانات أفراد أسرتي القاصرين وذلك لهذا الغرض. 
هذا اإلقرار ميكنني التراجع عنه في أي وقت.
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اإلدارة الرئيسية

39124 Magdeburg

Umfassungsstraße 85

 IKK gesund plus 

39092 Magdeburg

 0391 2806-0

 0391 2806-6839

IKK هاتف اخلدمة لدى

 0800 8579840 
ً يومياً ملدة 24 ساعة مجانا

اإلنترنت / البريد اإللكتروني

	www.ikk-gesundplus.de

	 info@ikk-gesundplus.de

 ikk.gesundplus

مة
خلد

ن ا
 م

يد
مز

ء. 
ألدا

ن ا
 م

يد
مز

. 
w

w
w

.ik
k-

ge
su

nd
pl

us
.d

e

IKK gesund plus شبكة فروع التأمني الصحي

06449 Aschersleben

Weinberg 8

 03473 84001-0

06406 Bernburg

Neue Straße 20

 03471 3743-0

06749 Bitterfeld-Wolfen

Burgstr. 16

 03493 33811-0

38889 Blankenburg

Tränkestraße 17

 03944 90509-0

28195 Bremen-City

Am Wall 119

 0421 49986-0

28329 Bremen

Konrad-Adenauer-Allee 42

 0421 49986-0

28757 Bremen-Nord

Gerhard-Rohlfs-Str. 39c

 0421 6901578-0

27570 Bremerhaven

Bürgermeister-Smidt-Str. 16-18

 0471 9263389-0

39288 Burg

Schartauer Straße 13

 03921 63641-0

27472 Cuxhaven

Deichstraße 3

 04721 508016-0

06844 Dessau-Roßlau

Zerbster Straße 37

 0340 54067-0

06295 Eisleben

Lindenallee 5

 03475 6584-0

39638 Gardelegen

Bahnhofstraße 12

 03907 80701-0

39307 Genthin

Brandenburger Straße 34

 03933 82291-0

38820 Halberstadt

Hoher Weg 14c

 03941 56921-0

39340 Haldensleben

Markt 15

 03904 725119-0

06108 Halle

Marktplatz 18

 0345 29211-0

06493 Harzgerode

Friederikenstraße 14b

 039484 73849-0

39539 Havelberg

Kirchplatz 7-9

 039387 7261-0

06333 Hettstedt

Untere Bahnhofstr. 46 a

 03476 81491-0

 

38486 Klötze

Breite Straße 4

 03909 47321-0

06366 Köthen

Karlstraße 49

 03496 5051-0

39104 Magdeburg

Otto-von-Guericke-Str. 88

 0391 534264-0

06217 Merseburg

Entenplan 3

 03461 33321-0

06618 Naumburg

Salzstraße 38

 03445 23531-0

39387 Oschersleben

Halberstädter Straße 25

 03949 94821-0

39606 Osterburg

Breite Straße 36

 03937 21021-0

06484 Quedlinburg

Harzweg 15

 03946 9633-0

06268 Querfurt

Döcklitzer Tor 5

 034771 906-0

29410 Salzwedel

Goethestraße 75

 03901 30531-0

06526 Sangerhausen

Dr.-W.-Külz-Straße 2

 03464 2426-0

39218 Schönebeck

Markt 3

 03928 48641-0

39418 Staßfurt

Stadtbadstraße 4

 03925 96731-0

39576 Stendal

Breite Straße 14

 03931 6955-0

06667 Weißenfels

Leipziger Straße 11

 03443 3918-0

38855 Wernigerode

Teichdamm 6

 03943 6912-0

06886 Wittenberg

Dobschützstraße 1–2

 03491 4182-0

06712 Zeitz

Brüderstraße 11

 03441 8043-0

39261 Zerbst/Anhalt

Breite 20a

 03923 61121-0

مركز العمالء مباشر

 0800 2525333 

)مجاناً( 

 kcdirekt@ikk-gesundplus.de

ikk.gesundplus :سكايب


