Zgłosiłeś rodzinę
do ubezpieczenia zdrowotnego?

Jeśli zgłosisz swoich członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
będą oni mogli nieodpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej.
Nie opłaca się za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kogo możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego
jako członka rodziny
Jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego możesz zgłosić:
dziecko własne; dziecko męża albo żony; dziecko przysposobione;
dziecko obce, którego jesteś opiekunem prawnym; dziecko obce, dla
którego jesteś rodziną zastępczą lub opiekunem w rodzinnym domu
dziecka; wnuka – do ukończenia przez dziecko 18 lat, a jeśli uczy się
dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni lub w szkole
doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi
– bez ograniczenia wieku,
męża albo żonę,
rodziców, dziadków (tzw. wstępnych), o ile pozostają z Tobą we
wspólnym gospodarstwie domowym.

▪▪
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WAŻNE!
Jako dziadek lub babcia możesz zgłosić wnuka do ubezpieczenia
zdrowotnego tylko wtedy, gdy żadne z jego rodziców nie jest objęte
ubezpieczeniem zdrowotnym, nie jest uprawnione do świadczeń na
podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy
na własny rachunek ani nie jest objęte dobrowolnym ubezpieczeniem.

Jak zgłosić i wyrejestrować członków rodziny
Możesz zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
jeśli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu
(np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba, która prowadzi pozarolniczą
działalność, bezrobotny).
Aby członek rodziny mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej,
wystarczy, gdy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi go tylko jedna osoba,
która jest objęta tym ubezpieczeniem (np. tylko jedno z rodziców zgłasza
dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego).
WAŻNE!
Członek rodziny straci ten status, gdy będzie mieć inny tytuł do
ubezpieczenia zdrowotnego (np. zostanie zatrudniony jako pracownik
lub zleceniobiorca, zacznie prowadzić działalność gospodarczą,
zarejestruje się jako bezrobotny).
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W takiej sytuacji pamiętaj o wyrejestrowaniu go z ubezpieczenia
jako członka Twojej rodziny. Zgłoś go ponownie, jeśli straci własny tytuł
do ubezpieczenia zdrowotnego, a wciąż będzie spełniać warunki, aby
zgłosić go jako członka Twojej rodziny.
Kiedy zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego
(np. zakończysz umowę o pracę lub umowę zlecenia, przestaniesz prowadzić
działalność gospodarczą lub przestaniesz być objęty dobrowolnym
ubezpieczeniem zdrowotnym), członkowie rodziny, których zgłosiłeś, także
zostaną wyrejestrowani przez Twojego płatnika lub sam będziesz musiał ich
wyrejestrować.
Jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, ale zgłasza Cię
do tego ubezpieczenia płatnik składek (ponieważ jesteś np. pracownikiem,
zleceniobiorcą, bezrobotnym), musisz poinformować go:
o członkach rodziny, których trzeba zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego,
o tym, że należy wyrejestrować zgłoszonego wcześniej członka rodziny,
gdy zajdą okoliczności, na skutek których nie ma on już statusu członka
rodziny dla celów tego ubezpieczenia.

▪▪
▪▪

Przekaż te informacje płatnikowi w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały
okoliczności powodujące, że należy zgłosić lub wyrejestrować członków
rodziny.
Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszasz się sam (ponieważ
np. prowadzisz pozarolniczą działalność), członków rodziny zgłoś do tego
ubezpieczenia lub wyrejestruj z niego na formularzu ZUS ZCNA w ciągu
7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że musisz ich
zgłosić lub wyrejestrować.
Jeśli jesteś objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zgłoś
członków rodziny na formularzu ZUS ZCNA w ciągu 7 dni od dnia, który
został wskazany w umowie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,
albo od dnia, w którym zaszły okoliczności powodujące, że musisz ich
zgłosić.
Członków rodziny wyrejestruj na formularzu ZUS ZCNA w ciągu
7 dni od dnia, w którym wygasła umowa o dobrowolnym ubezpieczeniu,
lub od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że musisz ich
wyrejestrować.
Podstawa prawna
tt Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).
Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.
Warszawa, lipiec 2019 r.
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ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
r Platforma Usług Elektronicznych: www.zus.pl
r Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS:

– 22 560-16-00* dla tel. komórkowych i stacjonarnych

* koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

– Skype: zus_centrum_obslugi_tel
– e-mail: cot@zus.pl
Zdjęcie na okładce: Kostia – Fotolia.com
Skład: Poligrafia ZUS w Warszawie. Zam. nr 2531/19
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