
Checkliste zur Krankenversicherung 
für Flüchtlinge 

Чек-лист «Медичне страхування 
для біженців»

Weitere Informationen zur Krankenversicherung für Flüchtlinge  
finden Sie in unserem Ratgeber.

Більше інформацій щодо страхування для біженців Ви знайдете 
в нашому довіднику. 

Wie bekomme ich eine ärztliche Behandlung? Was muss 
ich tun, wenn ich krank bin?

Für einen Arztbesuch brauchen Sie einen Behandlungs-
schein oder eine elektronische Gesundheitskarte (abhängig 
vom Bundesland).

Nach der Ankunft in Deutschland müssen Sie sich dafür als 
Flüchtling in einer Stadt oder Gemeinde melden.

Як мені отримати медичну допомогу? Що робити у 
разі хвороби?

для того, щоб записатися на огляд до лікаря, Вам потрі-
бен сертифікат на лікування або електронна медична 
карта (залежно від федеральної землі);

після прибуття до Німеччини Вам треба повідомити 
місто або громаду, що Ви прибули.

Können Flüchtlinge eine eigene Krankenversicherung ab-
schließen?

Nach 18 Monaten haben Sie das Recht auf eine Versicherung 
bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Unser Tarifrechner hilft 
Ihnen dabei, die beste Krankenversicherung für Ihre Bedürf-
nisse zu finden.

Чи можуть біженці самостійно оформити страховку?

Після того, як мине 18 місяців, після прибуття до Німеч-
чини, Ви маєте право на страховий поліс від державної 
страхової компанії. Наш обраховувач тарифів допоможе 
Вам вибрати найоптимальніший страховий поліс для 
Ваших потреб.

Merken Sie sich diese Telefonnummern, um in medizi-
nischen Notfällen Hilfe rufen zu können:

Rettungsdienst und Feuerwehr: 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117

Apotheken-Notdienst-Finder: 0800 0022833

Запам’ятайте ці номери для екстрених випадків

Рятівна та пожежна служба: 112

Швидка допомога: 116117

Пошук чергової аптеки: 0800 0022833

Behandlungsschein Elektronische Gesund-
heitskarte (eGK)

Wie? Der Behandlungsschein 
wird vom örtlichen 
Sozialamt ausgestellt. Es 
entscheidet, ob Sie eine 
Behandlung brauchen. Mit 
dem Behandlungsschein 
ist ein Arztbesuch möglich. 
Weitere Behandlungen 
(Medikamente, Kranken-
hausaufenthalte) muss 
das Amt genehmigen.

Mit einer eGK können Sie 
direkt zum Arzt gehen, 
wenn Sie eine Behand-
lung brauchen. Die Stadt/
Gemeinde hat dazu eine 
Vereinbarung mit einer 
Krankenkasse getroffen.

Wo? Baden-Württemberg, Bay-
ern, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Saarland, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt

Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Nie-
dersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein, 
Thüringen

Сертифікат на 
лікування

Електронна медична 
карта (eGK)

Як 
отри-
мати?

Сертифікат на лікування 
видається місцевою 
Службою соціально-
го забезпечення. Ця 
служба вирішує, чи Вам 
потрібна соціальна до-
помога. Зі сертифікатом 
Ви можете звертатися 
до лікаря. Інші медичні 
послуги (ліки, стаціонар-
не лікування в лікарні) 
мусять бути підтвердже-
ні цією службою.

З електронною медич-
ною картою Ви можете 
звертатися безпосе-
редньо до лікаря, коли 
Вам потрібна медична 
допомога. У такому 
разі місто уклало угоду 
напряму зі страховою 
компанією.

Де? Баден-Вюртемберг 
(Baden-Württemberg), 
Баварія (Bayern), Гессен 
(Hessen), Меклен-
бург-Передня Поме-
ранія (Mecklenburg-
Vorpommern), Саарланд 
(Saarland), Саксонія 
(Sachsen), Саксонія-Ан-
гальт (Sachsen-Anhalt)

Берлін (Berlin), Бран-
денбург (Brandenburg), 
Бремен (Bremen), 
Гамбург (Hamburg), 
Нижня Саксонія 
(Niedersachsen), Пів-
нічний Рейн-Вестфалія 
(Nordrhein-Westfalen), 
Рейнланд-Пфальц 
(Rheinland-Pfalz), 
Шлезвіг-Гольштейн, 
(Schleswig-Holstein), 
Тюрингія (Thüringen)

Grundsätzlich sind Geflüchtete und Asylbewerber in Deutschland 
gesetzlich krankenversichert. Dies ist durch das Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) festgelegt. Demnach können Flüchtlinge 
folgende medizinische Leistungen in Anspruch nehmen:

Behandlung von akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen

Medizinisch notwendige Vorsorgeuntersuchungen 

Versorgung bei Schwangerschaft und Geburt

Schutzimpfungen

Medizinisch notwendige Versorgung mit Arzneimitteln

Біженці за законом Німеччини вже є державно застрахованими. 
Це вказано у Законі про пільги для біженців (нім. AsylbLG). Згідно 
з цим законом біженці в Німеччині мають право на отримання 
медичної допомоги в таких випадках: 

лікування гострих хвороб та болю;

необхідні профілактичні огляди;

медична допомога під час вагітності та пологів;

щеплення;

необхідне лікування медикаментами.
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