JAKIE ROZWIĄZANIE LMDE MOGĘ WYBRAĆ, JEŻELI
NIE MAM PRAWA DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO?
Pobyt we Francji na okres krótszy niż 3 miesiące

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

Przewodnik dotyczący roku akademickiego 2016/17

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Witamy we Francji! Jako student studiujący we Francji będziesz musiał dopełnić po przyjeździe formalności związanych z
ochroną zdrowia, aby w przypadku choroby lub wypadku otrzymać zwrot związanych z nimi kosztów.

CZYM JEST STUDENCKIE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE?
Przyjeżdżam do Francji na 2-miesięczny
staż, nie mam więc prawa do ubezpieczenia
społecznego. Na szczęście LMDE ma dla
Ciebie specjalną ofertę ubezpieczenia
zdrowotnego dla studentów zagranicznych na
okres krótkoterminowy!

We Francji, Ubezpieczenia Społeczne są państwową instytucją zwracającą część wydatków na ochronę zdrowia.
Studenci dysponują własnym systemem Ubezpieczenia Społecznego, zarządzanym przez studenckie centra płatnicze,
takie jak LMDE.
Aby korzystać ze studenckiego ubezpieczenia społecznego (Sécurité sociale étudiante), trzeba zapisać się do szkoły
wyższej należącej do programu studenckiego ubezpieczenia społecznego i przebywać we Francji legalnie w okresie
roku akademickiego 2016/2017 (od 01.09.2016 do 31.08.2017, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Twoja sytuacja
zależy również od Twojego wieku i kraju pochodzenia (określają ją umowy w sprawie ochrony zdrowia zawarte między
Twoim krajem a Francją).

52 € / miesiąc

Błażej, 21 lat, Warszawa

NIEZALEŻNIE OD TWOJEJ SYTUACJI, LMDE ZNAJDZIE
ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE!

MOJE UBEZPIECZENIE DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH (Couverture Étudiant Étranger LMDE)
Nawet jeżeli nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu we Francji, możesz korzystać z pełnej ochrony zdrowia:
				ważność

od dnia następującego po otrzymaniu formularza przystąpienia do
ubezpieczenia,

				zwrot 100% kosztów bieżącej opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami Ubezpieczeń
Społecznych we Francji,
				zwrot 100% kosztów hospitalizacji na bazie stawek określonych zgodnie
z zasadami Ubezpieczeń Społecznych we Francji,
				możliwość płatności ratalnej bez żadnych dodatkowych opłat,
				możliwość korzystania z płatnika zewnętrznego w przypadku hospitalizacji w
instytutach związanych umową z LMDE i po uprzedniej zgodzie LMDE,
				ryczałty na profilaktykę (szczepienia 90 € / rok i środki antykoncepcyjne 55 € / rok).

W jaki sposób przystąpić do
ubezpieczenia?

Ubezpieczenie społeczne

Brak ubezpieczenia
społecznego

+

+

Studenckie centrum
płatnicze ubezpieczenia
zdrowotnego LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Masz pytania?

W jednej z 61 placówek lub 17
punktów obsługi LMDE
Znajdź najbliższy punkt na stronie
internetowej www.lmde.fr

0 811 505 633

Koszt 0,06 € / min.
+ cena połączenia

Wyspa Reunion: +33 2 62 72 20
20€ / min
0,06
Antyle - Gujana: +33 5 96 39 04 10

La Mutuelle des Étudiants – LMDE. Towarzystwo studenckich ubezpieczeń wzajemnych, prowadzące działalność zgodnie z
przepisami księgi II Kodeksu Ubezpieczeń Wzajemnych. Numer identyfikacji statystycznej SIREN 431 791 672.
Siedziba główna: 19 Rue Blanche – 75009 Paris. Studio LMDE – 16195 04/2016.
Niniejszy dokument nie ma wiążącej wartości umownej.
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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
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Możesz zadać je telefonicznie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.30 do 17.30 (czasu Francji kontynentalnej)
Francja kontynentalna:

W Internecie pod adresem www.lmde.fr

Zwrot Twoich wydatków
na ochronę zdrowia
W JAKI SPOSÓB SKORZYSTAĆ ZE STUDENCKIEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO →
- 1 -

CZY PRZYSŁUGUJE MI PRAWO DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO?
Twoja sytuacja zależy od Twojego wieku i kraju pochodzenia (określają ją umowy w sprawie ochrony zdrowia zawarte
między Twoim krajem a Francją).

WYBIERZ UZUPEŁNIAJĄCE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
LMDE, KTÓRE NAJLEPIEJ ODPOWIADA TWOIM POTRZEBOM!
Basique LMDE

Mini LMDE
Masz mniej niż 28 lat

(poza osobami posiadającymi Europejską
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ))

i przebywasz we Francji
ponad 3 miesiące

Zen LMDE

Essentielle LMDE

Studenckie ubezpieczenie
społeczne LMDE

W chwili zapisywania się na studia wyższe, wystarczy wskazać LMDE centre 601 jako swoje centrum
studenckiego ubezpieczenia społecznego.
W celu nadania ostatecznego numeru ubezpieczenia społecznego, musisz dostarczyć do LMDE kopię wyciągu z
aktu urodzenia w wersji oryginalnej i w języku francuskim (tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego
i potwierdzone w języku francuskim) oraz kopię dowodu tożsamości (paszport, ważne zezwolenie na pobyt lub
dowód osobisty).
Jeżeli Twój kraj nie został objęty zwolnieniem z tego obowiązku, wszystkie dowody tożsamości wystawione
przez władze zagraniczne muszą zostać poświadczone za zgodność.

8,10 € / miesiąc
97,20 € / rok

(1)

12,75 € / miesiąc
153 € / rok

(1)

20,95 € /miesiąc

(1)

31,60 € /miesiąc

251,40 € / rok

(1)

379,20 € / rok

BIEŻĄCE KOSZTY LECZENIA
LEKARSTWA
PROFILAKTYKA

Masz 28 lat

i przebywasz we Francji
ponad 3 miesiące

Ogólny system ubezpieczenia
społecznego

Musisz udać się do Caisse Primaire Assurance Maladie (Kasa Podstawowych Ubezpieczeń Zdrowotnych) lub
Caisse Générale de Sécurité Sociale (Kasa Ogólnych Ubezpieczeń Społecznych) położonej najbliżej Twojego
miejsca zamieszkania w celu złożenia wniosku o wpis do ogólnych ubezpieczeń społecznych.

ZABIEGI W RAMACH SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ
HOSPITALIZACJA
LECZENIE
DENTYSTYCZNE
DZIENNY RYCZAŁT ZA
POBYT W SZPITALU*

JEŻELI PRZEBYWASZ WE FRANCJI NA OKRES KRÓTSZY NIŻ 3 MIESIĄCE, ZOBACZ
ROZWIĄZANIE OFEROWANE PRZEZ LMDE NA STRONIE 4.

CZYM JEST STUDENCKIE CENTRUM PŁATNICZE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO?
Ubezpieczenie społeczne - zarówno
studenckie, jak i ogólne - zwraca od 15%
do 70%, kosztów leczenia w zależności
od ich rodzaju.

Przykład: Nagła hospitalizacja w razie choroby i 3-dniowy
pobyt w szpitalu na obserwacji: 2002,10 €

Ubezpieczenie społeczne

Należy więc uzupełnić wypłaty wynikające z
ubezpieczenia społecznego ubezpieczeniem
zdrowotnym w kasie ubezpieczeń wzajemnych.
To uzupełniające ubezpieczenie zdrowotne
pokryje całość lub część różnicy między
poniesionymi przez Ciebie kosztami,
a kwotą zwróconą przez francuskie
Ubezpieczenia Społeczne. W tym celu
LMDE oferuje różnorodne rozwiązania w
zależności od Twojej sytuacji.

443,63 €

Ubezpieczenie społeczne
i dodatkowe podstawowe
ubezpieczenie zdrowotne
Essentielle LMDE
443,63 €

USŁUGI OKULISTYCZNE
LECZENIE ZA GRANICĄ
SIEĆ PLACÓWEK SŁUŻBY
ZDROWIA**

✔

(1) Składka zapewniająca ubezpieczenie przez 12 miesięcy.
* Zapłata ryczałtowej stawki dziennej w razie hospitalizacji na okres przekraczający 3 dni.
** Ceny preferencyjne w sieci placówek Itélis (optyk).

DLACZEGO NALEŻY SKORZYSTAĆ Z UZUPEŁNIAJĄCEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO LMDE
→ Oszczędności dzięki pokryciu

kosztów wydatków związanych z ochroną zdrowia
jednorazowa lub w ratach
→ Brak jakichkolwiek kosztów obsługi dossier
→ Płatność

1558,47 €
Pozostaje do zapłaty na Twój
koszt: 443,63 €

Zwrot kosztów przez
ubezpieczenie społeczne:
1558,47 €
- 2 -

1558,47 €
Pozostaje do zapłaty na Twój
koszt: 0 €
Zwrot kosztów przez dodatkowe
ubezpieczenie zdrowotne: 443,63 €
Zwrot kosztów przez
ubezpieczenie społeczne:
1558,47 €

→Brak

konieczności zapłaty jakichkolwiek kosztów w aptece
po okazaniu karty ubezpieczenia
→Brak jakichkolwiek formalności niezbędnych w celu uzyskania zwrotu
dla osób, które wykupiły studenckie ubezpieczenie społeczne LMDE
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