КАКВО РЕШЕНИЕ ИМА LMDE ЗА МЕН,
В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ СЪМ СОЦИАЛНО ОСИГУРЕН?
Във Франция за период, по-малък от
3 месеца

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЧУЖДЕСТРАНЕН СТУДЕНТ

Годишен справочник 2016/17

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Добре дошли във Франция! Като чуждестранен студент, Вие трябва да предприемете следните действия, за да Ви
бъдат възстановени здравните разходи в случай на заболяване или злополука.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ?
Дойдох във Франция за двумесечен
стаж, следователно, не съм обхванат от
социалното осигуряване За щастие LMDE
има здравно покритие специално за
чуждестранни студенти при кратък престой!

Социалното осигуряване във Франция е институцията, която възстановява част от здравните разходи.
Студентите се ползват от социално осигуряване, управлявано от взаимоосигурителни дружества като LMDE.
За да се ползвате от Студентско социално осигуряване, Вие трябва да се запишете в акредитирано висше
учебно заведение и да сте в режим на законно пребиваващ във Франция за учебната 2016/17 година (от
01.09.2016 г. до 31.08.2017 г., съгласно действащите наредби). Освен това Вашето положение зависи също
от възрастта Ви и от страната, от която произхождате (в зависимост от спогодбите, сключени между Вашата
държава и Франция, по отношение на въпросите, свързани със здравеопазването).

52 € / месец

Никола, 21 години, София

КАКВАТО И ДА Е ВАШАТА СИТУАЦИЯ, LMDE ИМА ОТГОВОР ЗА
НЕЯ!

ПОКРИТИЕТО МИ КАТО ЧУЖДЕСТРАНЕН СТУДЕНТ (Couverture Étudiant Étranger LMDE)
Дори без режим на социално осигуряване във Франция, Вие можете да се ползвате от пълна здравна защита с:
				влизане

в сила на следващия ден след получаване на формуляра за
присъединяване,

				възстановяване на Вашите текущи грижи на 100% на базата на
възстановяването на социалното осигуряване във Франция,
				поемане на Вашите разходи за хоспитализация на 100% на базата на
възстановяването на социалното осигуряване във Франция,
				

възможност за плащане на няколко вноски без допълнителни разходи,

				възможност да се възползвате от платежен посредник в случай на
хоспитализация в заведенията, имащи договорни отношения с LMDE и след
предварителното съгласие на LMDE,
				Пакети профилактика (ваксини 90 € / година и контрацепция 55 € / година).

Как да се присъединя?

Социално осигуряване

Без социално
осигуряване

+

+

Здравно
взаимоспомагателно
дружество LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Искате да зададете въпрос?

В една от 61 агенции или 17
пунктове LMDE
Открийте най-близкия до вас
център на www.lmde.fr

0 811 505 633

Цена на услугата
0,06 € / минута + цената на разговора

Ла Реюнион: +33 2 62 72 20 20
0,06 € / min
Антили - Гвиана: +33 5 96 39 04 10

Студентско взаимоспомагателно здравно дружество – LMDE. Взаимоспомагателно дружество, подчиняващо се на
разпоредбите на Част II от Взаимоспомагателния кодекс. SIREN 431 791 672. Седалище: 19 Rue Blanche – 75009 Paris.
Студио LMDE - 16199 04/2016. Не е договорен документ - не хвърляйте на обществени места.

lmde.fr
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Tailles minimum :
0 811 505 633
0 811 505 633
0 811 505 633
0,06 € / min

0,06 € / min

0,06 € / min

Photo © Emmanuelle DESCRAQUES

По телефона от понеделник до петък от 8:30 ч. до
17:30 ч. (континентално време)
Континентална Франция:

Онлайн на www.lmde.fr

Оптимално покритие на
Вашите здравни разходи
КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ СТУДЕНТСКОТО СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ →
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ИМАМ ЛИ ПРАВО НА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ?
Вашето положение зависи от възрастта Ви и от продължителността на пребиваване (в зависимост от спогодбите,
сключени между Вашата държава и Франция).

Възраст под 28 години

(без Европейска
здравноосигурителна карта)

ИЗБЕРЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
КЪМ ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО LMDE,
АДАПТИРАНО ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ!

във Франция за
период над 3 месеца

8,10 € / месец

За да получите окончателен номер на социално осигуряване, Вие трябва да предоставите на LMDE
копие от акта си за раждане в оригинал и превод на френски език (превод от заклет преводач или
удостоверение, издадено на френски език), както и копие на документа Ви за самоличност (паспорт,
валидно разрешение за пребиваване или лична карта).
Документите за гражданско състояние, които са издадени от чуждестранни власти, трябва да
бъдат легализирани или заверени с апостил, освен ако са издадени от държава, освободена от това
изискване.

във Франция за
период над 3 месеца

Обща схема на социално
осигуряване

Трябва да се обърнете към Първичната здравноосигурителна каса (Caisse Primaire Assurance Maladie)
или към Общия фонд за социално осигуряване (Caisse Générale de Sécurité Sociale), който е най-близък
до дома Ви, за да подадете заявление за записване в общата схема на социално осигуряване.

АКО ВИЕ СТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ ЗА ПЕРИОД ПОД 3 МЕСЕЦА, ВИЖТЕ РЕШЕНИЕТО НА LMDE,
ПОДХОДЯЩО ЗА ВАС, НА СТРАНИЦА 4.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗДРАВНОТО
ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО?
Схемата за студенти или общата
схема на социално осигуряване връща
между 15% и 70% от здравните разходи,
в зависимост от вида на ползваните
медицински грижи.

Пример: Спешна хоспитализация по причина
неразположение с 3-дневно наблюдение: 2 002,10 €

Социално осигуряване

За да може да ограничите здравните
си разходи, е необходимо да допълните
възстановяванията на разходите Ви
от социалното осигуряване с тези от
здравна взаимоспомагателна каса или.
Допълнителното здравно осигуряване
е това, което ще покрие изцяло или
частично разликата между разходите
Ви и сумата, възстановена от френското
социално осигуряване. Така LMDE е
създала различни решения, адаптирани
към Вашата лична ситуация.

Zen LMDE

Essentielle LMDE

Схема за социално осигуряване
за студенти LMDE

При записването си във висшето учебно заведение, посочете център LMDE 601 (LMDE centre 601) за
Ваш център за Студентско социално осигуряване.

28 години

Basique LMDE

Mini LMDE

443,63 €

Социално осигуряване
с допълнително осигуряване
Основно здравеопазване от
Взаимоспомагателна здравна
каса Essentielle LMDE
443,63 €

97,20 € / година

(1)

12,75 € / месец
153 € / година

(1)

20,95 € / месец

(1)

31,60 € / месец

251,40 € / година

379,20 € / година

РУТИННИ МЕДИЦИНСКИ
ГРИЖИ
ФАРМАКОЛОГИЧНИ
УСЛУГИ
ПРОФИЛАКТИКА
СОЛИДАРНИ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
СТОМАТОЛОГИЧНИ
ГРИЖИ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДЕН
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ*
ОПТИКА
МЕДИЦИНСКИ
ГРИЖИ В ЧУЖБИНА
МРЕЖА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ**

✔

(1) Вноска при осигуряване за срок от 12 месеца.
* Плащането на обезщетения за ден болничен престой е в случай на хоспитализация за повече от 3 дни.
** Преференциални тарифи при партньорите ни Itélis (оптика).

ОСНОВАТЕЛНИ ПРИЧИНИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНО
ЗДРАВНО ДРУЖЕСТВО LMDE
→ Грижа

за Вашия бюджет, като бъдат поети здравните Ви разходи
на една или няколко вноски
→ Без каквито и да е административни такси
→ Плащане

1 558,47 €
За моя сметка остават:
443,63 €

Това, което поема
социалното осигуряване,
е: 1 558,47 €
- 2 -

1 558,47 €
За моя сметка остават: 0 €
Това, което поема
взаимоспомагателната
здравна каса, е: 443,63 €
Това, което поема
социалното осигуряване,
е: 1 558,47 €

(1)

→Без

каквото и да е предварително плащане в аптеките при представяне на карта
за платежен посредник
→Без да е необходимо да предприемате каквито и да е действия, за да Ви бъдат
възстановени разходите, ако сте осигурен по схемата на Студентско социално
осигуряване LMDE
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ИМАМ ЛИ ПРАВО НА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ?
Вашето положение зависи от възрастта Ви и от продължителността на пребиваване (в зависимост от спогодбите,
сключени между Вашата държава и Франция).

Възраст под 28 години

(без Европейска
здравноосигурителна карта)

ИЗБЕРЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
КЪМ ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО LMDE,
АДАПТИРАНО ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ!

във Франция за
период над 3 месеца

8,10 € / месец

За да получите окончателен номер на социално осигуряване, Вие трябва да предоставите на LMDE
копие от акта си за раждане в оригинал и превод на френски език (превод от заклет преводач или
удостоверение, издадено на френски език), както и копие на документа Ви за самоличност (паспорт,
валидно разрешение за пребиваване или лична карта).
Документите за гражданско състояние, които са издадени от чуждестранни власти, трябва да
бъдат легализирани или заверени с апостил, освен ако са издадени от държава, освободена от това
изискване.

във Франция за
период над 3 месеца

Обща схема на социално
осигуряване

Трябва да се обърнете към Първичната здравноосигурителна каса (Caisse Primaire Assurance Maladie)
или към Общия фонд за социално осигуряване (Caisse Générale de Sécurité Sociale), който е най-близък
до дома Ви, за да подадете заявление за записване в общата схема на социално осигуряване.

АКО ВИЕ СТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ ЗА ПЕРИОД ПОД 3 МЕСЕЦА, ВИЖТЕ РЕШЕНИЕТО НА LMDE,
ПОДХОДЯЩО ЗА ВАС, НА СТРАНИЦА 4.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗДРАВНОТО
ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО?
Схемата за студенти или общата
схема на социално осигуряване връща
между 15% и 70% от здравните разходи,
в зависимост от вида на ползваните
медицински грижи.

Пример: Спешна хоспитализация по причина
неразположение с 3-дневно наблюдение: 2 002,10 €

Социално осигуряване

За да може да ограничите здравните
си разходи, е необходимо да допълните
възстановяванията на разходите Ви
от социалното осигуряване с тези от
здравна взаимоспомагателна каса или.
Допълнителното здравно осигуряване
е това, което ще покрие изцяло или
частично разликата между разходите
Ви и сумата, възстановена от френското
социално осигуряване. Така LMDE е
създала различни решения, адаптирани
към Вашата лична ситуация.

Zen LMDE

Essentielle LMDE

Схема за социално осигуряване
за студенти LMDE

При записването си във висшето учебно заведение, посочете център LMDE 601 (LMDE centre 601) за
Ваш център за Студентско социално осигуряване.

28 години

Basique LMDE

Mini LMDE

443,63 €

Социално осигуряване
с допълнително осигуряване
Основно здравеопазване от
Взаимоспомагателна здравна
каса Essentielle LMDE
443,63 €

97,20 € / година

(1)

12,75 € / месец
153 € / година

(1)

20,95 € / месец

(1)

31,60 € / месец

251,40 € / година

379,20 € / година

РУТИННИ МЕДИЦИНСКИ
ГРИЖИ
ФАРМАКОЛОГИЧНИ
УСЛУГИ
ПРОФИЛАКТИКА
СОЛИДАРНИ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
СТОМАТОЛОГИЧНИ
ГРИЖИ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДЕН
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ*
ОПТИКА
МЕДИЦИНСКИ
ГРИЖИ В ЧУЖБИНА
МРЕЖА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ**

✔

(1) Вноска при осигуряване за срок от 12 месеца.
* Плащането на обезщетения за ден болничен престой е в случай на хоспитализация за повече от 3 дни.
** Преференциални тарифи при партньорите ни Itélis (оптика).

ОСНОВАТЕЛНИ ПРИЧИНИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНО
ЗДРАВНО ДРУЖЕСТВО LMDE
→ Грижа

за Вашия бюджет, като бъдат поети здравните Ви разходи
на една или няколко вноски
→ Без каквито и да е административни такси
→ Плащане

1 558,47 €
За моя сметка остават:
443,63 €

Това, което поема
социалното осигуряване,
е: 1 558,47 €
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1 558,47 €
За моя сметка остават: 0 €
Това, което поема
взаимоспомагателната
здравна каса, е: 443,63 €
Това, което поема
социалното осигуряване,
е: 1 558,47 €

(1)

→Без

каквото и да е предварително плащане в аптеките при представяне на карта
за платежен посредник
→Без да е необходимо да предприемате каквито и да е действия, за да Ви бъдат
възстановени разходите, ако сте осигурен по схемата на Студентско социално
осигуряване LMDE
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КАКВО РЕШЕНИЕ ИМА LMDE ЗА МЕН,
В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ СЪМ СОЦИАЛНО ОСИГУРЕН?
Във Франция за период, по-малък от
3 месеца

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЧУЖДЕСТРАНЕН СТУДЕНТ

Годишен справочник 2016/17

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Добре дошли във Франция! Като чуждестранен студент, Вие трябва да предприемете следните действия, за да Ви
бъдат възстановени здравните разходи в случай на заболяване или злополука.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ?
Дойдох във Франция за двумесечен
стаж, следователно, не съм обхванат от
социалното осигуряване За щастие LMDE
има здравно покритие специално за
чуждестранни студенти при кратък престой!

Социалното осигуряване във Франция е институцията, която възстановява част от здравните разходи.
Студентите се ползват от социално осигуряване, управлявано от взаимоосигурителни дружества като LMDE.
За да се ползвате от Студентско социално осигуряване, Вие трябва да се запишете в акредитирано висше
учебно заведение и да сте в режим на законно пребиваващ във Франция за учебната 2016/17 година (от
01.09.2016 г. до 31.08.2017 г., съгласно действащите наредби). Освен това Вашето положение зависи също
от възрастта Ви и от страната, от която произхождате (в зависимост от спогодбите, сключени между Вашата
държава и Франция, по отношение на въпросите, свързани със здравеопазването).

52 € / месец

Никола, 21 години, София

КАКВАТО И ДА Е ВАШАТА СИТУАЦИЯ, LMDE ИМА ОТГОВОР ЗА
НЕЯ!

ПОКРИТИЕТО МИ КАТО ЧУЖДЕСТРАНЕН СТУДЕНТ (Couverture Étudiant Étranger LMDE)
Дори без режим на социално осигуряване във Франция, Вие можете да се ползвате от пълна здравна защита с:
				влизане

в сила на следващия ден след получаване на формуляра за
присъединяване,

				възстановяване на Вашите текущи грижи на 100% на базата на
възстановяването на социалното осигуряване във Франция,
				поемане на Вашите разходи за хоспитализация на 100% на базата на
възстановяването на социалното осигуряване във Франция,
				

възможност за плащане на няколко вноски без допълнителни разходи,

				възможност да се възползвате от платежен посредник в случай на
хоспитализация в заведенията, имащи договорни отношения с LMDE и след
предварителното съгласие на LMDE,
				Пакети профилактика (ваксини 90 € / година и контрацепция 55 € / година).

Как да се присъединя?

Социално осигуряване

Без социално
осигуряване

+

+

Здравно
взаимоспомагателно
дружество LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Искате да зададете въпрос?

В една от 61 агенции или 17
пунктове LMDE
Открийте най-близкия до вас
център на www.lmde.fr

0 811 505 633

Цена на услугата
0,06 € / минута + цената на разговора

Ла Реюнион: +33 2 62 72 20 20
0,06 € / min
Антили - Гвиана: +33 5 96 39 04 10

Студентско взаимоспомагателно здравно дружество – LMDE. Взаимоспомагателно дружество, подчиняващо се на
разпоредбите на Част II от Взаимоспомагателния кодекс. SIREN 431 791 672. Седалище: 19 Rue Blanche – 75009 Paris.
Студио LMDE - 16199 04/2016. Не е договорен документ - не хвърляйте на обществени места.
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0 811 505 633
0 811 505 633
0 811 505 633
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0,06 € / min

0,06 € / min
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По телефона от понеделник до петък от 8:30 ч. до
17:30 ч. (континентално време)
Континентална Франция:

Онлайн на www.lmde.fr

Оптимално покритие на
Вашите здравни разходи
КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ СТУДЕНТСКОТО СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ →
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