Kiedy możesz zostać objęty
dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym?

Jeśli obowiązkowo jesteś objęty
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi,
ponieważ:
t wykonujesz pracę nakładczą,
t wykonujesz pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie
z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub
współpracujesz przy wykonywaniu tych umów,
t prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy tej
działalności,
t pracujesz odpłatnie na podstawie skierowania do pracy w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego
aresztowania,
t jesteś duchownym,
możesz być objęty również dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym.

Od kiedy zostaniesz objęty
dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Dobrowolnym ubezpieczeniem będziesz objęty od dnia, który
wskażesz we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym
złożysz do nas ten wniosek. Wniosek taki składasz poprzez
zaznaczenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na
dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń (ZUS ZUA).
WAŻNE!
Dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym będziesz objęty od dnia,
który wskażesz we wniosku tylko wtedy, gdy przekażesz nam swoje
zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń
(np. od daty, od której zaczniesz prowadzić działalność gospodarczą).
Przykład 1
Prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 lutego 2016 r.
i od tego dnia zostałeś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami
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Dobrowolnym
ubezpieczeniem
będziesz objęty
od dnia, który
wskażesz we
wniosku, jednak
nie wcześniej
niż od dnia,
w którym
złożysz do nas
ten wniosek.

społecznymi. Zgłoszenie do ubezpieczeń złożyłeś do nas dopiero
12 lutego 2016 r., czyli po upływie 7-dniowego terminu. W zgłoszeniu
wskazałeś, że chcesz być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym od 1 lutego 2016 r. Ubezpieczeniem chorobowym
będziesz jednak objęty od 12 lutego, czyli od dnia, w którym złożyłeś
wniosek.
Przykład 2
Uzyskałaś prawo do zasiłku macierzyńskiego w trakcie
prowadzenia działalności gospodarczej. Pobierałaś zasiłek do
24 września 2016 r. Kiedy pobierałaś ten zasiłek, płaciłaś tylko
składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od 25 września 2016 r.
ponownie zostałaś objęta obowiązkowo ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi. Od tego dnia mogłaś przystąpić do
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W zgłoszeniu do
ubezpieczeń, które przekazałaś nam 15 października 2016 r.
(po uprzednim wyrejestrowaniu się z ubezpieczenia zdrowotnego),
zaznaczyłaś, że chcesz mieć również dobrowolne ubezpieczenie
chorobowe od 25 września 2016 r. Zgłosiłaś się do ubezpieczeń
społecznych po 7 dniach od daty powstania obowiązku tych
ubezpieczeń, dlatego dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
zostaniesz objęta dopiero od dnia złożenia zgłoszenia, czyli
od 15 października 2016 r.
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Kiedy ustaje
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od:
t dnia, który wskażesz we wniosku o wyłączenie z tego
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym złożysz
do nas ten wniosek,
t dnia, w którym nie będziesz spełniał już warunków do objęcia
tym ubezpieczeniem (np. kiedy zakończysz działalność
gospodarczą),
t pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zapłacisz
składki po terminie lub niepełne – dotyczy to osób, które
prowadzą pozarolniczą działalność lub współpracują z nimi oraz
duchownych (możesz wtedy złożyć do nas wniosek o wyrażenie
zgody na opłacenie składki po terminie – zgadzamy się
w uzasadnionych przypadkach); jeśli pobrałeś zasiłek za część
miesiąca, za który opłaciłeś składkę po terminie, ubezpieczenie
chorobowe ustaje od dnia następującego po dniu, za który zasiłek
ten przysługuje.

Co daje Ci ubezpieczenie chorobowe
Dzięki ubezpieczeniu chorobowemu możesz otrzymać świadczenia
w razie choroby i macierzyństwa.
Z ubezpieczenia chorobowego przysługują Ci:
t zasiłek chorobowy – jeśli jesteś niezdolny do pracy z powodu
choroby,
t zasiłek macierzyński – jeśli urodziło Ci się dziecko albo przyjąłeś
na wychowanie dziecko w wieku do 7 lat (lub do 10 lat, jeśli dziecko
ma odroczony obowiązek szkolny),
t zasiłek opiekuńczy – jeśli sprawujesz osobistą opiekę nad chorym
dzieckiem, innym chorym członkiem rodziny albo zdrowym
dzieckiem do lat 8 w określonych ustawowo przypadkach,
t świadczenie rehabilitacyjne – jeśli wykorzystałeś cały okres
zasiłku chorobowego, ale nadal jesteś niezdolny do pracy z powodu
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choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują
odzyskanie zdolności do pracy.
Podstawa prawna
t Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.),
t Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U. z 2016 r. poz. 372, z późn. zm.).
Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.
Warszawa, kwiecień 2017 r.
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Warto wiedzieć więcej

Jesteঋ pracownikiem?
Poznaj swoje ubezpieczenia

Zostajeঋ delegowany do pracy za granic.
w UE, EOG lub Szwajcarii?

Pracujesz za granic.
poza UE, EOG lub Szwajcari.?

Pracujesz za granic.
w UE, EOG lub Szwajcarii?

Prowadzisz dziajalnoঋࣀ gospodarcz.
za granic. w UE, EOG lub Szwajcarii?

Sprawd৳, gdzie jesteঋ ubezpieczony

Sprawd৳, gdzie jesteঋ ubezpieczony

Sprawd৳, gdzie jesteঋ ubezpieczony

Jesteঋ zleceniobiorc.?

Opiekujesz si< dzieckiem
i chcesz mieࣀ ubezpieczenia?

Pobierasz lub b<dziesz pobieraࣀ
zasijek macierzyॉski?

Poznaj swoje ubezpieczenia

Sprawd৳, gdzie jesteঋ ubezpieczony

Sprawd৳, czy b<dziesz ubezpieczony

…
Pracujesz jako niania?
Poznaj ubezpieczenia osób
wykonuj.cych umow< uaktywniaj.c.?

Prowadzisz lub b<dziesz prowadziࣀ
dziajalnoঋࣀ gospodarcz.?
Poznaj swoje ubezpieczenia

Zgjosijeঋ rodzin<
do ubezpieczenia zdrowotnego?

ABC
 Sprawdź, czy pracodawca (zleceniodawca) zgłosił Cię do ubezpieczeń
społecznych. Jeżeli tego nie zrobił,
a zachorujesz lub będziesz miał wypadek w pracy, możesz mieć problem
z otrzymaniem świadczeń z ZUS.
 Zadbaj o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Twoich najbliższych
– współmałżonka i dzieci – jeżeli nie
mają innego tytułu do ubezpieczenia.
Jeżeli nabędą samodzielnie prawo do
ubezpieczenia, pamiętaj, by ich wyrejestrować.
 Sprawdź, czy pracodawca odprowadza za Ciebie składki od właściwej podstawy, czy nie zaniża jej. Składki od niższego wynagrodzenia, niż faktycznie
otrzymujesz, to niższe świadczenia dziś
(zasiłek chorobowy czy macierzyński)
oraz w przyszłości (emerytura lub renta).
 Bez wychodzenia z domu możesz
zapoznać się z danymi zapisanymi na
Twoim indywidualnym koncie w ZUS.
Sprawdź to sam na Platformie Usług
Elektronicznych – www.zus.pl.
 Jeśli pracujesz za granicą, sprawdź,
w którym kraju powinieneś być ubezpieczony.

Ubezpieczonego
 Jeżeli Twoje dane identyfikacyjne, adresowe lub ewidencyjne się
zmieniły, poinformuj o tym swojego
pracodawcę, a jeśli pracodawca już
nie istnieje, możesz zgłosić zmianę
za pośrednictwem Platformy Usług
Elektronicznych – www.zus.pl.
 Sprawdź, czy pracodawca zgłosił
Cię do ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeżeli tego nie zrobił, nie będziesz
mógł korzystać z publicznej opieki
zdrowotnej ani nie otrzymasz recepty
na leki refundowane.
 Gdy otrzymasz informację o stanie
konta ubezpieczonego w ZUS, zweryfikuj zawarte w niej dane – w trosce
o Twoją przyszłą emeryturę.
 Dzięki dostępowi do konta ubezpieczonego w portalu www.zus.pl
możesz na podstawie zgromadzonych tam danych i prognozowanych
przez siebie przyszłych dochodów
wyliczyć wysokość hipotetycznej
emerytury.
 Pamiętaj, że jeśli przestaniesz pracować, do ubezpieczeń emerytalnego
i rentowych możesz przystąpić dobrowolnie.

www.zus.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Platforma Usług Elektronicznych: www.zus.pl
PUE to nowoczesna i wygodna forma kontaktu z ZUS,
dzięki której możesz zrealizować większość spraw
związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu
– przez internet. W ten sposób możesz sprawdzić swoje dane
zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, przesyłać dokumenty,
śledzić stan swoich spraw, a także rezerwować wizyty w jednostce ZUS.

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 22 560 16 00*
* koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym
Skype: zus_centrum_obslugi_tel
e-mail: cot@zus.pl

