ΠΟΙΑ ΛΥΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η LMDE ΕΑΝ ΔΕΝ
ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ;
Στη Γαλλία για διάστημα κάτω των 3 μηνών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Ετήσιος οδηγός 2016/17

Καλωσορίσατε στη Γαλλία! Ως αλλοδαπός φοιτητής, θα πρέπει να προβείτε σε κάποιες διατυπώσεις ώστε να μπορείτε
να αποζημιωθείτε για τα έξοδά σας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ;
Έχω έρθει στη Γαλλία για πρακτική
2 μηνών συνεπώς δεν με καλύπτει η
Κοινωνική ασφάλιση. Ευτυχώς η LMDE
προσφέρει μια κάλυψη υγείας για
αλλοδαπούς φοιτητές που διαμένουν για
μικρό χρονικό διάστημα!

Στη Γαλλία, η Sécurité sociale (Κοινωνική ασφάλιση) είναι το ίδρυμα που αποζημιώνει ένα μέρος των δαπανών υγείας.
Οι φοιτητές υπάγονται στην Κοινωνική ασφάλιση των φοιτητών η οποία τελεί υπό τη διαχείριση αλληλασφαλίσεων
όπως η LMDE.
Για να επωφεληθείτε από την Κοινωνική ασφάλιση των φοιτητών πρέπει να εγγραφείτε ως φοιτητής σε κάποιο
εγκεκριμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και να διαμένετε νόμιμα στη Γαλλία για το πανεπιστημιακό έτος
2016/2017 (από 01/09/2016 έως 31/08/2017, σύµφωνα µε τα ισχύοντα κείµενα). Η κατάστασή σας εξαρτάται επίσης
από την ηλικία σας και τη χώρα προέλευσής σας (σε συνάρτηση με τις συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα σας με
τη Γαλλία σε θέματα υγείας).

52 € / μήνα

Λουκάς, 21 χρονών, Αθήνα

ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ, Η LMDE ΕΧΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ!

Η ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (Couverture Étudiant Étranger LMDE)
Ακόμη και εάν δεν υπάγεστε στην Κοινωνική ασφάλιση στη Γαλλία, μπορείτε να επωφεληθείτε από πλήρη κάλυψη με:
				Έναρξη

ισχύος την επομένη της παραλαβής του δελτίου προσχώρησης,

				αποζημίωση των συνηθισμένων δαπανών περίθαλψης στο 100% της βάσης
αποζημίωσης της Κοινωνικής ασφάλισης στη Γαλλία,
				κάλυψη των δαπανών σας νοσοκομειακής περίθαλψης στο 100% της βάσης
αποζημίωσης της Κοινωνικής ασφάλισης στη Γαλλία,
				δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις χωρίς επιπλέον χρέωση,
				δυνατότητα να επωφεληθείτε από την απευθείας πληρωμή από το ασφαλιστικό
ταμείο (tiers payant) σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης στα συμβεβλημένα
με την LMDE ιδρύματα και μετά από προηγούμενη συμφωνία με την LMDE,
				πακέτα πρόληψης (εμβόλια 90 € / έτος και αντισύλληψη 55 € / έτος).

Πως να εγγραφείτε;

Κοινωνική ασφάλιση

Χωρίς κοινωνική
ασφάλιση

+

+

Αλληλασφάλιση
υγείας LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Για τυχόν απορίες;

Σε ένα από τα 61 καταστήματα ή τα 17
σημεία εξυπηρέτησης της LMDE
Βρείτε τον πλησιέστερο χώρο υποδοχής
στον ιστότοπο: www.lmde.fr

0 811 505 633

Υπηρεσία 0,06 € / λεπτό
+ τιμή κλήσης

Ρεϋνιόν: +33 2 62 72 20 20 0,06 € / min
Αντίλλες - Γουιάνα: +33 5 96 39 04 10

Αλληλασφάλιση των Φοιτητών – LMDE. Αλληλασφάλιση υπαγόμενη στις διατάξεις του βιβλίου II του Κώδικα αλληλασφάλισης.
SIREN 431 791 672. Εταιρική έδρα: 19 Rue Blanche – 75009 Paris.
Studio LMDE – 16197 04/2016. Μη συμβατικό έγγραφο - Μην πετάτε στο δρόμο.

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

Τηλεφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 8.30 με 17.30
(ωράριο μητροπολιτικής Γαλλίας)
Μητροπολιτική Γαλλία:

Διαδικτυακά στον ιστότοπο www.lmde.fr

Αποζημίωση των
δαπανών σας υγείας

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ →
- 1 -

ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ;
H κατάστασή σας εξαρτάται από την ηλικία σας και από τη διάρκεια της παραμονής σας (σε συνάρτηση με τις
συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα σας με τη Γαλλία).

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ LMDE
ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ!
Basique LMDE

Mini LMDE
Κάτω των 28 ετών

(εκτός Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης Ασθένειας CEAM)

στη Γαλλία για διάστημα
άνω των 3 μηνών

Essentielle LMDE

Zen LMDE

Κοινωνική ασφάλιση των
φοιτητών LMDE

Κατά την εγγραφή σας στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αναφέρετε την LMDE centre 601 ως κέντρο
Κοινωνικής Ασφάλισης φοιτητή.
Για να αποκτήσετε οριστικό αριθμό Κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να προσκομίσετε στην LMDE ένα
απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην πρωτότυπη γλώσσα και στα γαλλικά (μετάφραση από ορκωτό
μεταφραστή ή πιστοποίηση στα γαλλικά) καθώς και ένα αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας (διαβατήριο,
έγκυρη άδεια παραμονής ή ταυτότητα).
Τα ληξιαρχικά έγγραφα τα οποία προέρχονται από ξένες αρχές πρέπει, εκτός εάν πρόκειται για χώρα η
οποία απαλλάσσεται από τη διατύπωση αυτή, να επικυρωθούν ή να επισημειωθούν.

8,10 € / μήνα
97,20 € / έτος

(1)

12,75 € / μήνα
153 € / έτος

(1)

20,95 € / μήνα
251,40 € / έτος

(1)

31,60 € / μήνα
379,20 € / έτος

ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ

28 ετών

στη Γαλλία για διάστημα
άνω των 3 μηνών

Κοινωνική ασφάλιση γενικό
καθεστώς

Πρέπει να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Βασικό Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθενείας (Caisse Primaire Assurance
Maladie) ή στο Γενικό Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης (Caisse Générale de Sécurité Sociale) για να υποβάλετε
το αίτημα εγγραφής σας για υπαγωγή στο γενικό καθεστώς Κοινωνικής ασφάλισης.

ΕΙΣΤΕ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΜΗΝΩΝ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ LMDE
ΣΕΛΙΔΑ 4.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ;
Η Κοινωνική ασφάλιση, φοιτητών ή
γενικό καθεστώς, αποζημιώνει από
15% έως 70% των δαπανών, ανάλογα με
τον τύπο της περίθαλψης.
Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τις
αποζημιώσεις της Κοινωνικής ασφάλισης
με εκείνες μιας αλληλασφάλισης υγείας
προκειμένου να μειώσετε τις δαπάνες σας
υγείας.
Η αλληλασφάλιση θα καλύψει πλήρως
ή εν μέρει τη διαφορά ανάμεσα στις
δαπάνες σας και την αποζημίωση της
Γαλλικής κοινωνικής ασφάλισης. Η
LMDE δημιούργησε αρκετές λύσεις
που ταιριάζουν στην προσωπική σας
κατάσταση.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ*
ΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

✔

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ**

Παράδειγμα: Έκτακτη εισαγωγή σε νοσοκομείο λόγω
αδιαθεσίας με παρακολούθηση 3 ημερών: 2.002,10 €

Κοινωνική ασφάλιση

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κοινωνική ασφάλιση
με Αλληλασφάλιση υγείας
Essentielle LMDE
443,63 €

443,63 €

(1) Εισφορά για εγγύηση 12 μηνών.
* Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης σε περίπτωση νοσηλείας άνω των 3 ημερών.
** Προνοµιακές τιµές από το δίκτυο οπτικών Itélis.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ LMDE
→ Για

να διατηρήσετε τα χρήματά σας με κάλυψη των δαπανών σας υγείας
εφάπαξ ή σε δόσεις
→ Χωρίς έξοδα φακέλου
→ Πληρωμή

1.558,47 €
Ποσό που αναλαμβάνω: 443,63 €

Ποσό που καλύπτεται από
την Κοινωνική ασφάλιση:
1.558,47 €
- 2 -

1.558,47 €
Ποσό που αναλαμβάνω: 0 €
Ποσό που καλύπτεται από
την αλληλασφάλιση υγείας:
443,63 €
Ποσό που καλύπτεται από την
Κοινωνική ασφάλιση:
1.558,47 €

→Χωρίς

προκαταβολή εξόδων στα φαρμακεία προσκομίζοντας την κάρτα σας
Tiers payant (απευθείας πληρωμή από το ασφαλιστικό ταμείο)
→ Χωρίς διατυπώσεις για τις αποζημιώσεις σας
εάν υπάγεστε στην Κοινωνική ασφάλιση των φοιτητών LMDE

- 3 -

(1)

ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ;
H κατάστασή σας εξαρτάται από την ηλικία σας και από τη διάρκεια της παραμονής σας (σε συνάρτηση με τις
συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα σας με τη Γαλλία).

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ LMDE
ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ!
Basique LMDE

Mini LMDE
Κάτω των 28 ετών

(εκτός Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης Ασθένειας CEAM)

στη Γαλλία για διάστημα
άνω των 3 μηνών

Essentielle LMDE

Zen LMDE

Κοινωνική ασφάλιση των
φοιτητών LMDE

Κατά την εγγραφή σας στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αναφέρετε την LMDE centre 601 ως κέντρο
Κοινωνικής Ασφάλισης φοιτητή.
Για να αποκτήσετε οριστικό αριθμό Κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να προσκομίσετε στην LMDE ένα
απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην πρωτότυπη γλώσσα και στα γαλλικά (μετάφραση από ορκωτό
μεταφραστή ή πιστοποίηση στα γαλλικά) καθώς και ένα αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας (διαβατήριο,
έγκυρη άδεια παραμονής ή ταυτότητα).
Τα ληξιαρχικά έγγραφα τα οποία προέρχονται από ξένες αρχές πρέπει, εκτός εάν πρόκειται για χώρα η
οποία απαλλάσσεται από τη διατύπωση αυτή, να επικυρωθούν ή να επισημειωθούν.

8,10 € / μήνα
97,20 € / έτος

(1)

12,75 € / μήνα
153 € / έτος

(1)

20,95 € / μήνα
251,40 € / έτος

(1)

31,60 € / μήνα
379,20 € / έτος

ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ

28 ετών

στη Γαλλία για διάστημα
άνω των 3 μηνών

Κοινωνική ασφάλιση γενικό
καθεστώς

Πρέπει να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Βασικό Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθενείας (Caisse Primaire Assurance
Maladie) ή στο Γενικό Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης (Caisse Générale de Sécurité Sociale) για να υποβάλετε
το αίτημα εγγραφής σας για υπαγωγή στο γενικό καθεστώς Κοινωνικής ασφάλισης.

ΕΙΣΤΕ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΜΗΝΩΝ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ LMDE
ΣΕΛΙΔΑ 4.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ;
Η Κοινωνική ασφάλιση, φοιτητών ή
γενικό καθεστώς, αποζημιώνει από
15% έως 70% των δαπανών, ανάλογα με
τον τύπο της περίθαλψης.
Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τις
αποζημιώσεις της Κοινωνικής ασφάλισης
με εκείνες μιας αλληλασφάλισης υγείας
προκειμένου να μειώσετε τις δαπάνες σας
υγείας.
Η αλληλασφάλιση θα καλύψει πλήρως
ή εν μέρει τη διαφορά ανάμεσα στις
δαπάνες σας και την αποζημίωση της
Γαλλικής κοινωνικής ασφάλισης. Η
LMDE δημιούργησε αρκετές λύσεις
που ταιριάζουν στην προσωπική σας
κατάσταση.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ*
ΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

✔

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ**

Παράδειγμα: Έκτακτη εισαγωγή σε νοσοκομείο λόγω
αδιαθεσίας με παρακολούθηση 3 ημερών: 2.002,10 €

Κοινωνική ασφάλιση

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κοινωνική ασφάλιση
με Αλληλασφάλιση υγείας
Essentielle LMDE
443,63 €

443,63 €

(1) Εισφορά για εγγύηση 12 μηνών.
* Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης σε περίπτωση νοσηλείας άνω των 3 ημερών.
** Προνοµιακές τιµές από το δίκτυο οπτικών Itélis.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ LMDE
→ Για

να διατηρήσετε τα χρήματά σας με κάλυψη των δαπανών σας υγείας
εφάπαξ ή σε δόσεις
→ Χωρίς έξοδα φακέλου
→ Πληρωμή

1.558,47 €
Ποσό που αναλαμβάνω: 443,63 €

Ποσό που καλύπτεται από
την Κοινωνική ασφάλιση:
1.558,47 €
- 2 -

1.558,47 €
Ποσό που αναλαμβάνω: 0 €
Ποσό που καλύπτεται από
την αλληλασφάλιση υγείας:
443,63 €
Ποσό που καλύπτεται από την
Κοινωνική ασφάλιση:
1.558,47 €

→Χωρίς

προκαταβολή εξόδων στα φαρμακεία προσκομίζοντας την κάρτα σας
Tiers payant (απευθείας πληρωμή από το ασφαλιστικό ταμείο)
→ Χωρίς διατυπώσεις για τις αποζημιώσεις σας
εάν υπάγεστε στην Κοινωνική ασφάλιση των φοιτητών LMDE

- 3 -

(1)

ΠΟΙΑ ΛΥΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η LMDE ΕΑΝ ΔΕΝ
ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ;
Στη Γαλλία για διάστημα κάτω των 3 μηνών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Ετήσιος οδηγός 2016/17

Καλωσορίσατε στη Γαλλία! Ως αλλοδαπός φοιτητής, θα πρέπει να προβείτε σε κάποιες διατυπώσεις ώστε να μπορείτε
να αποζημιωθείτε για τα έξοδά σας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ;
Έχω έρθει στη Γαλλία για πρακτική
2 μηνών συνεπώς δεν με καλύπτει η
Κοινωνική ασφάλιση. Ευτυχώς η LMDE
προσφέρει μια κάλυψη υγείας για
αλλοδαπούς φοιτητές που διαμένουν για
μικρό χρονικό διάστημα!

Στη Γαλλία, η Sécurité sociale (Κοινωνική ασφάλιση) είναι το ίδρυμα που αποζημιώνει ένα μέρος των δαπανών υγείας.
Οι φοιτητές υπάγονται στην Κοινωνική ασφάλιση των φοιτητών η οποία τελεί υπό τη διαχείριση αλληλασφαλίσεων
όπως η LMDE.
Για να επωφεληθείτε από την Κοινωνική ασφάλιση των φοιτητών πρέπει να εγγραφείτε ως φοιτητής σε κάποιο
εγκεκριμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και να διαμένετε νόμιμα στη Γαλλία για το πανεπιστημιακό έτος
2016/2017 (από 01/09/2016 έως 31/08/2017, σύµφωνα µε τα ισχύοντα κείµενα). Η κατάστασή σας εξαρτάται επίσης
από την ηλικία σας και τη χώρα προέλευσής σας (σε συνάρτηση με τις συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα σας με
τη Γαλλία σε θέματα υγείας).

52 € / μήνα

Λουκάς, 21 χρονών, Αθήνα

ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ, Η LMDE ΕΧΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ!

Η ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (Couverture Étudiant Étranger LMDE)
Ακόμη και εάν δεν υπάγεστε στην Κοινωνική ασφάλιση στη Γαλλία, μπορείτε να επωφεληθείτε από πλήρη κάλυψη με:
				Έναρξη

ισχύος την επομένη της παραλαβής του δελτίου προσχώρησης,

				αποζημίωση των συνηθισμένων δαπανών περίθαλψης στο 100% της βάσης
αποζημίωσης της Κοινωνικής ασφάλισης στη Γαλλία,
				κάλυψη των δαπανών σας νοσοκομειακής περίθαλψης στο 100% της βάσης
αποζημίωσης της Κοινωνικής ασφάλισης στη Γαλλία,
				δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις χωρίς επιπλέον χρέωση,
				δυνατότητα να επωφεληθείτε από την απευθείας πληρωμή από το ασφαλιστικό
ταμείο (tiers payant) σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης στα συμβεβλημένα
με την LMDE ιδρύματα και μετά από προηγούμενη συμφωνία με την LMDE,
				πακέτα πρόληψης (εμβόλια 90 € / έτος και αντισύλληψη 55 € / έτος).

Πως να εγγραφείτε;

Κοινωνική ασφάλιση

Χωρίς κοινωνική
ασφάλιση

+

+

Αλληλασφάλιση
υγείας LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Για τυχόν απορίες;

Σε ένα από τα 61 καταστήματα ή τα 17
σημεία εξυπηρέτησης της LMDE
Βρείτε τον πλησιέστερο χώρο υποδοχής
στον ιστότοπο: www.lmde.fr

0 811 505 633

Υπηρεσία 0,06 € / λεπτό
+ τιμή κλήσης

Ρεϋνιόν: +33 2 62 72 20 20 0,06 € / min
Αντίλλες - Γουιάνα: +33 5 96 39 04 10

Αλληλασφάλιση των Φοιτητών – LMDE. Αλληλασφάλιση υπαγόμενη στις διατάξεις του βιβλίου II του Κώδικα αλληλασφάλισης.
SIREN 431 791 672. Εταιρική έδρα: 19 Rue Blanche – 75009 Paris.
Studio LMDE – 16197 04/2016. Μη συμβατικό έγγραφο - Μην πετάτε στο δρόμο.
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Tailles minimum :
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0,06 € / min

0,06 € / min
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Τηλεφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 8.30 με 17.30
(ωράριο μητροπολιτικής Γαλλίας)
Μητροπολιτική Γαλλία:

Διαδικτυακά στον ιστότοπο www.lmde.fr

Αποζημίωση των
δαπανών σας υγείας

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ →
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