A10 Formuláře

Průvodce pro migrující
pracovníky z Česka

A11 Formuláře

Obsah
Pojištění pro případ nezaměstnanosti ............................................................................................. 2
Zdravotní pojištění .......................................................................................................................... 2
Rodinné dávky ................................................................................................................................ 2
Důchodové pojištění ....................................................................................................................... 2
Úrazové pojištění ............................................................................................................................ 3

Upozornění: Kvůli lepší čitelnosti se v textu upouští od používání obecně platné formy mužského
a ženského rodu vedle sebe. Pokud je forma mužského rodu použita samotná, jsou jí vždy
osloveny i ženy.
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Úvodní poznámka:
V květnu 2010 vstoupila v platnost rozsáhlá reforma evropského práva sociálního zabezpečení.
Touto reformou byly zrušeny formuláře „E“, pomocí kterých mohli státní příslušníci jedné
z členských zemí EU, žijící a/nebo pracující (či kteří dříve žili a/nebo pracovali) v jiné členské zemi,
uplatňovat nároky na dávky. Formuláře „E“ byly nahrazeny novými zjednodušenými formuláři
(Portable Documents). Přesto některé národní úřady během přechodné doby nadále formuláře „E“
používají.

Pojištění pro případ nezaměstnanosti

Pokud vycestujete do Německa kvůli hledání práce a své nároky na dávky z pojištění pro případ
nezaměstnanosti chcete nechat převést do Německa, jsou relevantní následující formuláře:
•

U1 / E301 (v Německu PD U1) k prokázání dob zaměstnání a pojištění (k dostání u
regionálních úřadů práce v Česku)

•

U2 / E303 (v Německu PD U2) k převodu nároků na dávky z pojištění pro případ
nezaměstnanosti, získaných ve Vaší domovské zemi do dne zahájení práce v Německu (k
dostání též u regionálních úřadů práce v Česku)

Zdravotní pojištění

Jestliže jako migrující pracovník chcete jít k lékaři i ve svém bydlišti v Česku, musí Vám německá
zdravotní pojišťovna vystavit následující potvrzení:
•

S 1 / E106 Potvrzení nároku na věcná plnění v případě nemoci a mateřství pro pojištěnce,
bydlící v jiné než příslušné zemi

Pokud máte bydliště v Německu, je pro lékařské ošetření Vašich rodinných příslušníků v Česku
potřebné následující potvrzení:
•

S1 / E109 Potvrzení k zaregistrování rodinných příslušníků pojištěnce a pro vedení
záznamů

Rodinné dávky

Pokud byste jako migrující pracovník nadále chtěl požadovat rodinné dávky pro své v Česku
bydlící rodinné příslušníky, musíte si nechat u svého příslušného přihlašovacího úřadu v Česku
vystavit následující potvrzení:
•

E401 Potvrzení o rodinném stavu pro poskytování rodinných dávek.

Důchodové pojištění

Jestliže jste byl/a v Česku a Německu (příp. i v jiných členských zemích EU) výdělečně činný/á,
budou v případě Vaší žádosti o důchod tyto doby pojištění zohledněny. K podání žádosti u
příslušného pojistitele potřebujete následující formulář:
•

P1 / E205 Potvrzení průběhu pojištění

Navíc pojistitel s pomocí žadatele vyplní následující formulář:
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•

P1 / E207 Údaje o průběhu zaměstnání pojištěnce

•

K formulářům je třeba připojit tiskopisy P1 / E202, P1 / E203 resp. P1 / E204, vždy podle
toho, zda se žádá o starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod.

Úrazové pojištění

Pokud jste pro případ úrazu pojištěni v Německu a tam utrpíte pracovní úraz nebo trpíte nemocí
z povolání, můžete se nechat lékařsky ošetřit v místě svého bydliště v Česku nebo pobírat jiná
věcná plnění. K podání žádosti u své německé úrazové pojišťovny potřebujete následující
formulář:
•

DA1 / E123 Oprávnění k obdržení lékařského ošetření při pracovních úrazech a nemocích
z povolání v jiné zemi EU

Přehled o všech formulářích k potvrzení Vaší situace v sociálním zabezpečení při stěhování
v rámci EU je k dispozici na webových stránkách Evropské unie. Formuláře jsou platné nezávisle
na Vaší státní příslušnosti, jestliže žijete oficiálně v některé zemi EU:
europa.eu/youreurope/citizens > Vaše Evropa > Občané > Práce a důchod > Plnění při
nezaměstnanosti > Systémy sociálního zabezpečení > Standardní formuláře sociálního
zabezpečení
Přehled o všech elektronických formulářích najdete například na stránkách www.eu-info.de
> Sociální pojištění > E-Formuláře.
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