
Život v Německu.
S dobrou zdravotní péčí. 

Velký rozsah služeb a informace 

pro cizojazyčné spoluobčany.
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Vaše zdraví a zdraví Vaší rodiny jsou pro Vás mimořádně důležité. Proto je skvělé, že se 
můžete spolehnout na jedno - na bezpečnou lékařskou péči. Neboť v Německu požíváte  
i Vy, tak jako všichni ostatní, rozsáhlé pojistné ochrany pro případ nemoci.  

DAK-Gesundheit stojí přitom jako partner vždy na Vaší straně: Vaše zdraví a zdraví Vaší 
rodiny nám leží velmi na srdci. Jako třetí největší zdravotní pojišťovna v Německu s cca  
6 miliony pojištěnců Vám nabízíme velký rozsah plnění. A nejen proto jsme se stali  
dlouhodobým vítězem v testech o nejlepší zdravotní pojišťovnu.

Spousta věcí funguje v našem zdravotním systému asi jinak, než na co jste zvyklí. 
Proto Vám chceme v tomto prospektu představit škálu našich služeb. Rádi Vám osobně 
odpovíme na všechny dotazy ohledně nemocenského pojištění: a to online, telefonicky 
nebo ve 400 poradenských centrech po celé zemi.

Jedno zda domácí nebo přistěhovalec: v Německu musí být každý 
zdravotně pojištěn, a každý si přitom může svobodně vybrat svoji 
zdravotní pojišťovnu a využívat všech služeb německého  
zdravotního systému.

Výše měsíčních příspěvků se řídí podle druhu členství. Jako 
zaměstnanec odvádíte např. část svého příjmu jako příspěvek 
na zdravotní pojištění. Tuto částku Vám Váš zaměstnavatel srazí 
ze mzdy a poukáže ji spolu se svým příspěvkem zdravotní pojišťovně.

V případě nemoci se můžete nechat ošetřit lékařem nebo zubařem a 
v urgentním případě vyhledat nemocnici. Některé výkony musí být 
ale předem odsouhlaseny ze strany DAK-Gesundheit, jako např. 
zubní náhrada.

Důležitým pomocníkem je Vaše osobní kartička pojišťovny 
DAK-Gesundheit, která je opatřena Vaší fotografií a zaručuje Vám  
přístup k základní lékařské péči. Mějte proto svoji kartičku pojišťovny 
vždy u sebe a předkládejte ji bez vyzvání při návštěvě lékaře  
v ordinaci. Platit nemusíte nic: Náklady na ošetření přebíráme my.

Život v Německu?
Vsaďte na bezpečnost  
a na DAK-Gesundheit. Základní informace o zdravotní péči.
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Svoboda volby lékaře
Pokud jde o Vaše zdraví, měli byste mít možnost spolurozhodování.
Proto si u DAK-Gesundheit můžete svobodně vybrat ze všech 
smluvních lékařů a zubařů, smluvních psychoterapeutů, nemocnic, 
poliklinik a ambulancí.

Léky, obvazový materiál a léčebné prostředky
DAK přebírá větší část nákladů na léky a obvazový materiál (např. 
mulové nebo sádrové obvazy). Hradíte pouze spoluúčast ze zákona 
ve výši 10 %, minimálně 5 € a maximálně 10 € a nikdy více, než 
činí skutečné náklady. I náklady na léčebné prostředky, jako jsou 
masáže a ergoterapie, nese naše pojišťovna, Vy hradíte pouze 
zákonem stanovený doplatek. 

Osvobození od doplatků
Pro určité výkony stanovil zákonodárce jistou spoluúčast, tzv. doplatek. 
Zároveň byly ale také stanoveny limity finanční zátěže a určité skupiny 
osob jsou navíc obecně osvobozeny od hrazení doplatků, např. 
pojištěnci mladší 18 let. Rádi Vám poskytneme informace o druzích 
doplatků a způsobu výpočtu Vaší spoluúčasti, abyste neplatili více, 
než požaduje zákon.

Zdravotní preventivní prohlídky  
Kardiovaskulární choroby nebo metabolická onemocnění, jako je 
diabetes, začínají často nepozorovaně, ale o to mohou být nebez-
pečnější. Proto Všem pojištěncům starším 35 let doporučujeme  
absolvovat zdravotní preventivní prohlídky. Každé dva roky si 
necháte lékařem vyšetřit své srdce a cévy, ledviny a metabolismus. 

Prevence nádorových onemocnění
Moderní diagnostické metody mohou včas odhalit možná raná  
stádia rakoviny, ještě než dojde k propuknutí vlastního onemocnění. 
Proto nabízíme ženám i mužům rozsáhlý systém prevence: 
•  Ženy: jednou ročně po dosažení 20 let včasné odhalení  

nádorových onemocnění pohlavních orgánů; po dosažení  
30 let prevence rakoviny prsu; od 50 do 60 let každé dva  
roky dobrovolný mamografický screening.   

•  Muži: jednou ročně po dosažení 45 let preventivní prohlídka 
prostaty a vnějších pohlavních orgánů. 

•  Pro ženy i muže: screening rakoviny kůže – na něj poskytujeme 
po dosažení plnoletosti příspěvek až ve výši 60 €. Po dosažení 
35 let přebíráme náklady na preventivní prohlídku každé dva roky.  

•  Test okultního (skrytého) krvácení do stolice jednou ročně  
ve věku od 50 do 55 let; od 55 let koloskopie nebo alternativně 
každé dva roky rychlotest na okultní (skryté) krvácení do stolice. 

Očkování 
Jedno zda příušnice, spalničky, zarděnky, tetanus, černý kašel, 
záškrt nebo H.influenzae: Chraňte sebe a své děti před známými 
infekčními chorobami jednoduše tím, že se necháte očkovat.
Hradíme všechna doporučená očkování pro dospělé a děti a zvlášť 
ohroženým osobám nabízíme navíc speciální očkování. 

Bezplatné rodinné pojištění 
Manželé a děti až do dovršení 23 let* mohou být spolupojištěni  
s osvobozením od placení příspěvků, pokud jejich měsíční celkový 
příjem činím maximálně 425 €**, resp. 450 €. Tak může ze spektra 
výhod poskytovaných DAK-Gesundheit profitovat celá Vaše rodina. 

Protože pro rodinné pojištění musí být splněny další předpoklady, 
rádi Vám poradíme, a to ještě než se Vám do rodiny narodí nový 
přírůstek. Vaši rodinní příslušníci dorazí do Německa později? 
Žádný problém. O rodinné pojištění si můžete zažádat již nyní. 
 
 
*  Pro děti bez příjmu, studenty a v jiných případech jsou možné výjimky. 

**  1/7 měsíční výše referenční veličiny, stav 01/2017.

Rodičovské poradenství
Exkluzívní nabídka DAK-Gesundheit: naši poradci pro rodiče Vás 
budou doprovázet jako (nastávající) matku a otce během těhotenství, 
doby dětství a rodičovství. Jsou Vašimi osobními kontaktními 
partnery a pomohou Vám např. při volbě porodní asistentky nebo 
při podávání žádosti o rodičovský příspěvek. 

Peněžitá pomoc v mateřství 
Jako zaměstnankyně máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. 
Šest týdnů před vypočítaným termínem porodu a zpravidla osm 
týdnů po porodu Vám poskytneme i finanční podporu. Peněžitá 
pomoc v mateřství spolu s příspěvkem od Vašeho zaměstnavatele 
bude potom odpovídat plné výši Vašeho čistého platu. 

Velký rozsah služeb pojišťovny DAK-Gesundheit.

Pro rodiny

Pro prevenci 
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Zubní prevence
Kromě dobré péče je pravidelná prevence u zubního lékaře nejlepší 
ochranou před zubním kazem a paradontózou. Vaše DAK-Gesundheit
přebírá náklady na zubní vyšetření u dětí a dospělých. Návštěvy 
budou zaznamenávány do bonusové knížky, díky které si později 
zajistíte další příplatek k zubní náhradě. Navíc hradíme u malých 
dětí tři zubní prohlídky včasné prevence a u větších děti každého 
půl roku individuální profylaxi.

Zubní náhrada 
DAK-Gesundheit se podílí fixním příplatkem na nákladech na korunky,  
můstky a protézy. Při pravidelné prevenci a s bonusovou knížkou se 
příplatek může navýšit o 20 resp. 30 %. Rádi Vám poradíme.

DAKdent-net
Nabízíme Vám profesionální čištění zubů, implantáty za fixní cenu 
a zubní náhrady za mimořádně výhodných podmínek u vybraných 
zubních lékařů v rámci naší sítě DAKdent-net. Prostřednictvím 
portálu si jednoduše vyberte zubního lékaře ve svém okolí. 

DAK-síť specialistů 
Onemocněli jste a potřebujete rychlou a profesionální pomoc? 
Potom Vám pomůže síť specialistů DAK-Gesundheit: praktičtí a 
odborní lékaři, nemocnice a rehabilitační kliniky společně zajistí, 
aby byly všechny kroky vzájemně optimálně sladěny. Pro snížení 
počtu duplicitních vyšetření a zkrácení doby ošetření. 

Nemocniční ošetření 
Pobytu v nemocnici se někdy nelze vyhnout, např. v důsledku 
zranění, ale také při krásných událostech, jako je narození dítěte. 
Vaše DAK-Gesundheit potom přebírá všechna nezbytná plnění:  
od lékařského ošetření přes ubytování až po zásobování léky, 
léčebnými a pomocnými prostředky. A to bez časového omezení, 
je-li to z lékařského hlediska nutné, s následným ambulantním 
ošetřením a domácí péčí. 

Ambulantní operace
Řadu operativních zákroků lze provést i ambulantně, a to stejně  
účinně, s moderní technikou a perspektivou rychlého uzdravení. 
Ambulantní operace má jednoznačné výhody, neboť při ní ušetříte 
čas a spoluúčast obvyklou při staničním ošetření.  

Nemocenské dávky při pracovní neschopnosti
Ani v případě delší nemoci byste si neměli dělat žádné starosti o 
finance. My se postaráme nejenom o Vaše uzdravení, ale také o Vaše 
finanční zajištění. Po skončení zákonem stanovené šestitýdenní 
lhůty, kdy Váš zaměstnavatel pokračuje ve vyplácení mzdy, budete 
od nás pobírat nemocenské dávky.

Pro Vaše zuby

Zajímavé webové stránky V případě nemoci

Ať už jsou Vaše dotazy nebo obavy o Vaše zdraví jakékoliv: Rádi Vám poradíme a 
pomůžeme! Pomůžeme Vám samozřejmě i se všemi formalitami, při vyplňování  
žádostí apod. Aby se Váš nový život v Německu dal na cestu dobrým směrem.  

Zaregistrujte se ihned u DAK-Gesundheit. Buď prostřednictvím přiložené žádosti,  
nebo jednoduše online v mnoha různých jazycích na dak.de/mitglied-werden

Na Internetu najdete další pomoc a podporu:

bamf.de
Stránka Spolkového úřadu pro migranty a uprchlíky: 
Užitečné informace pro Váš nový start v Německu.

make-it-in-germany.com
Uvítací portál pro odborníky ze zahraničí:   
Informace o práci a životě v Německu.

auswärtiges-amt.de
Oficiální webová stránka německého Ministerstva zahraničních  
věcí s informacemi o zahraniční politice a zemích na celém světě. 

Rádi Vám pomůžeme.
Pro dobrý start. 



Máte ještě  
nějaké dotazy?

Vše o dávkách, příspěvcích a členství.  
DAK Service-Hotline 040 325 325 555 za cenu místního tarifu

nebo DAK cizojazyčná hotline 040 325 325 540 za cenu
místního tarifu pro rozhovor s tlumočníkem

Všeobecné lékařské dotazy nebo dotazy z oblasti  
pediatrie a sportovní medicíny:  
DAK lékařská horká linka 040 325 325 800 za místní tarif

Nemoc na dovolené nebo v zahraničí,  
konkrétní dotazy na lékaře: 
DAK zahraniční horká linka +49 40 325 325 900

Jednoduše, pohodlně a bezpečně: DAK-online servis
pro naše klienty – s osobní poštovní přihrádkou. 
Ihned se zaregistrujte a nechte si poslat heslo:
www.dak.de/meinedak

Osobní poradenství online: DAK poradenský chat
na www.dak.de/chat

DAK-Gesundheit
Gesetzliche Krankenversicherung
Nagelsweg 27–31, 20097 Hamburg
www.dak.de

W406-23031 / vytištěno 10/17.  
Dodatečně může dojít např. v důsledku legislativních změn  
k odlišným úpravám. Aktuální informace obdržíte v našem 
servisním centru DAK-Gesundheit.

Jsme tu stále pro Vás,  

non-stop 365 dní v roce.


