Informationen für geflüchtete
Menschen aus der Ukraine

Krankenversicherung

Ab dem 01.06.2022 können Geflüchtete aus der
Ukraine finanzielle Unterstützung nach dem Arbeits
losengeld II (ALG II) erhalten. Somit können Sie ab
dem 01.06.2022 die BARMER als Ihre Krankenkasse
wählen. Wir unterstütze n Sie gerne bei der Beantra
gung einer Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse.
Besuchen Sie uns in unseren Geschäftsstellen oder
scannen Sie den QR-Code für weitere Infos.

22.

Mitgliedsbescheinigung

Damit Sie Ihren Antrag auf staatliche Hilfen (ALG II)
stellen können, benötigen Sie eine Mitgliedsbeschei
nigung der BARMER. Diese Mitgliedsbescheinigung
erhalten Sie, sobald Sie Ihren Aufnahmeantrag bei
uns gestellt haben. Für weitere Infos scannen Sie
einfach den QR-Code oder kommen Sie zu uns in die
Geschäftsstellen und holen Sie sich Ihre Mitglieds
bescheinigung ab.

33.

Familienversicherung

44.

Behandlungsschein

Für die Behandlung bei Ärzten, Zahnärzten oder
im Krankenhaus benötigen Sie eine elektronische
Gesundheitskarte. Wenn Sie die BARMER als Ihre
Krankenkasse wählen, erhalten Sie diese innerhalb
weniger Tage per Post zugeschickt.
Sollten Sie früher zu einem Arzt oder einer Ärztin
müssen, stellen wir Ihnen in unserer Geschäftsstelle
vorübergehend einen Behandlungsschein aus.

55.

Überall für Sie da

Wie bekomme ich einen Termin bei einem Arzt oder
einer Ärztin? Welche Behörden können mir helfen und
wo bekomme ich wichtige Dokumente? Die BARMER
hat über 350 Geschäftsstellen in Deutschland, wir
helfen Ihnen auch an Ihrem Ort gerne persönlich
weiter. Einfach unter www.barmer.de/a000629 Ihren
Ort oder Ihre Postleitzahl eingeben.

66.

Sonderhotline und Krisenchat

Die gesetzliche Familienversicherung bietet einen
optimalen Schutz für Ihre Angehörigen, zum Beispiel
Ehepartner/Lebenspartner, leibliche und adoptierte
Kinder, Stiefkinder und Enkelkinder sowie Pflege
kinder. Familienangehörige, die kein oder nur ein

Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 84 84 111*
helfen Ihnen unsere Gesundheitsexperten und
-expertinnen rund um die Uhr weiter und geben Ihnen
zum Beispiel Tipps, wie Sie mit Sorgen und Ängsten
umgehen können.

geringes eigenes Einkommen haben und bestimmte
Voraussetzungen erfüllen, sind ganz einfach bei
Ihnen mitversichert. Denn die Familienversicherung
bei einer gesetzlichen Krankenkasse kostet Sie keine
zusätzlichen Beiträge. Gerne beraten wir Sie in
unseren Geschäftsstellen zur kostenfreien Familien
versicherung.

Unser Partner krisenchat.de bietet außerdem die
Möglichkeit, sich online, anonym und ohne Wartezeit
per WhatsApp psychologisch beraten zu lassen. Die
Beratung ist kostenlos, kann auf Ukrainisch statt
finden und wird ehrenamtlich von qualifizierten Bera
terinnen und Beratern angeboten.

Weitere Infos:
www.barmer.de/ukraine-hilfe

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.
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11.

Інформація для біженців з України

Медичне страхування

З 01 червня 2022 року біженці з України можуть
отримувати фінансову підтримку відповідно до
допомоги по безробіттю II (ALG II). Це означає,
що з 01 червня 2022 року Ви можете обрати
компанію BARMER для оформлення медичного
страхування. Ми будемо раді допомогти Вам
подати заявку на оформлення медичного страхування. Завітайте до нас у наші офіси або
відскануйте QR-код для отримання додаткової
інформації.

22.

Свідоцтво про членство

Щоб подати заявку на державну допомогу
(ALG II), Вам потрібно мати свідоцтво про
членство від BARMER. Ви отримаєте це
свідоцтво про членство, щойно Ви подасте
заявку на членство. Щоб отримати додаткову
інформацію, відскануйте QR-код або завітайте
до нас у наші офіси, щоб отримати свідоцтво
про членство.

33.

Сімейне страхування

44.

Довідка про лікування

Для прийому в лікаря чи стоматолога або
відвідування лікарні Вам необхідно мати
електронну медичну картку. Якщо ви оберете
BARMER як свою медичну страхову компанію,
Ви отримаєте таку картку поштою протягом
декількох днів.
Якщо Вам потрібно звернутися до лікаря
раніше, ми видамо Вам тимчасовий ваучер
на лікування в нашому офісі.

55.

Завжди з Вами

Як записатися на прийом до лікаря? Які
органи влади можуть мені допомогти та
де я можу отримати необхідні документи?
Компанія BARMER має понад 350 офісів
у Німеччині, і ми будемо раді надати Вам
персональну допомогу на місці. Введіть
своє місто або поштовий індекс на сторінці
за посиланням www.barmer.de/a000629.

66.

Спеціальна гаряча лінія та кризовий чат

Обов’язкове сімейне страхування пропонує
оптимальний захист Ваших утриманців,
наприклад, чоловіка/дружини, біологічних та
усиновлених дітей, пасинків та онуків, а також

За безкоштовним номером 0800 84 84 111* наші
фахівці та спеціалісти в галузі охорони здоров’я
допоможуть Вам цілодобово та нададуть поради,
наприклад, як впоратися з тривогами та

прийомних дітей. Члени сім’ї, які не мають
власного доходу або мають низький дохід та
відповідають певним вимогам, можуть бути
застраховані разом із Вами. Сімейне
страхування в фонді медичного страхування не
потребує від Вас додаткових внесків. Ми будемо
раді проконсультувати вас щодо безкоштовного
сімейного страхування в наших офісах.

с трахами.
Наш партнер krisenchat.de також пропонує
надання психологічної консультації онлайн,
анонімно та без очікування через WhatsApp.
Консультації безкоштовні, можуть проводитись
українською мовою та надаються -кваліфікованими консультантами-волонтерами.

Додаткова інформація:
www.barmer.de/en/help-ukraine

*	Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в
Німеччині є для Вас безкоштовними.
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