
Modificare în ceea ce priveşte furnizarea de asistenţă medicală pentru persoanele care nu 
fac obiectul asigurării obligatorii, cu rambursarea costurilor în conformitate cu paragraful 264 
alin. 1 din Codul social SGB V coroborat cu paragrafele 1, 1a din Legea privind indemnizaţiile 
destinate solicitanţilor de azil (AsylbLG), în conformitate cu acordul-cadru la nivel de land, 
din data de 01.10.2022   
 
Mult stimate doamne, mult stimaţi domni, 
 
până acum, dacă trebuia să mergeţi la un medic sau la spital, trebuia să prezentaţi acolo un 
certificat de boală (Krankenschein). Acesta vă era trimis automat prin poştă la fiecare trei 
luni de către Departamentul de Migraţie şi Integrare al municipalităţii Krefeld. Acest lucru se 
va schimba de la 01 octombrie 2022. 
 
După această dată nu veţi mai primi certificate de boală. Certificatele de boală vor fi 
înlocuite cu cardul electronic de sănătate pentru refugiaţi. Acest card electronic de sănătate 
de la casa de asigurări de sănătate a companiei Siemens (Siemens Betriebskrankenkasse - 
SBK) nu îl veţi primi decât anul viitor. Pentru a putea merge în continuare la medic în caz de 
boală sau la spital în caz de urgenţă, casa de asigurări de sănătate a companiei Siemens vă va 
trimite în zilele următoare un certificat înlocuitor. Puteţi utiliza acest certificat în acelaşi mod 
în care aţi utilizat până acum certificatul de boală. 
 

SBK - pentru întrebări privind asigurarea de sănătate începând cu data de 01.10.2022  
Persoană de contact: doamna Ina Obholz 
Telefon: 0211/17 90 101 - 205    E-mail: ina.obholz@sbk.org 
Biroul din Düsseldorf, Klaus-Bungert-Str. 6, 40468 Düsseldorf  
Ore de lucru cu publicul: luni - vineri, ora 09:00 - 15:00 
 
 
 
 

Orar de lucru cu publicul al casei de asigurări de sănătate SBK la adresa 47799 Krefeld, 
Hansastr. 32 
Data: 07.10.2022, orele: 08:00 - 12:30 
Data: 03.11.2022, orele: 08:00 - 12:30 

 
În cadrul acestei proceduri, municipalitatea Krefeld trebuie să furnizeze casei de asigurări de 
sănătate a companiei Siemens (SBK) date cu caracter personal despre dumneavoastră pentru 
a-şi putea îndeplini sarcinile oficiale. Acest lucru se face în conformitate cu reglementările 
privind protecţia datelor. 
 
Cu deosebită stimă 
 
Departamentul dumneavoastră pentru migraţie şi integrare 
 


