
................................................................................................                               
                  (Nazwisko i imię świadczeniobiorcy)
 
Adres zamieszkania:

................................................................................................

................................................................................................

Numer świadczenia EW-RI-RR -.............................................

PESEL:

Numer telefonu: …………………………………………….……

                                                                                 
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE
ul. Francuska 30
40-028 Katowice

  ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
 CZŁONKÓW RODZINY EMERYTA – RENCISTY – OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZENIA 

PIENIĘŻNEGO  PO ZWOLNIENIU Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ*)

Wnoszę  o  zgłoszenie  do  ubezpieczenia  zdrowotnego  od  dnia  ……………………..  w  Śląskim/Opolskim*) 

Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (w przypadku innego oddziału NFZ proszę podać do jakiego):

…………………………………………………………………………………………………….......................................................
niżej wymienionych członków rodziny:

Lp. Nazwisko i imię

PESEL(1)

 Stopień 
pokrewieństwa

Adres 
zamieszkania(2) 

Dziecko posiada 
znaczny stopień 

niepełnosprawności
TAK/NIE(3)Data urodzenia

1.

- -

2.

- -

3.

- -

4.

- -

Oświadczam, że zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego:
-   członkowie rodziny pozostają na moim wyłącznym utrzymaniu, a ponadto krewny wstępny (ojciec, matka, dziadkowie)
     wymieniony w pkt ……. pozostaje ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym i nie jest objęty obowiązkiem 
     ubezpieczenia,
-   wnuki  wymienione w pkt …… nie mają rodziców, którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, nie są   
     uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji,  z tytułu wykonywania pracy  
     lub pracy na własny rachunek, albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Oświadczam,  że  dane  zawarte  w  zgłoszeniu  są  zgodne  ze  stanem  prawnym  i  faktycznym.  Jestem  świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

O wystąpieniu zmian mających wpływ na treść złożonego wniosku powiadomię Wojskowe Biuro Emerytalne wypłacające 
świadczenie w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności powodujących zmianę.

..........................................................
(data i podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika*) )

  *)     niepotrzebne skreślić
(1) Jeżeli nie nadano nr PESEL proszę podać serię i nr dowodu osobistego lub paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
(2) Podać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wnioskodawcy;
(3) TAK – należy wpisać w przypadku posiadania ważnego orzeczenia o znacznym stopieniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi.
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Osoba ubezpieczona, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków swojej najbliższej rodziny, 

jeżeli  nie  są  osobami  podlegającymi  obowiązkowi  ubezpieczenia  zdrowotnego,  ani  osobami 

uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. 

Za członka rodziny – do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się następujące osoby: 

a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego 

ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, 

do  ukończenia  przez  nie  18  lat,  a  jeżeli  uczy  się  dalej  w  szkole,  zakładzie  kształcenia  

nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 

26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne 

traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

b) małżonka,

c) wstępnych (ojca, matkę, dziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie 

domowym.

Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić płatnika składek o nabyciu lub utracie uprawnień 

członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianach i błędach w podanych wcześniej 

danych członka rodziny. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki  zdrowotnej  finansowanych 

ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015 roku poz. 581 t.j.) 

Z powyższą informacją zapoznałem/am się :         …………………………………………..
              (data i podpis wnioskodawcy  lub pełnomocnika *)
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