QUAL A SOLUÇÃO LMDE
SE NÃO TIVER SEGURANÇA SOCIAL?
Em França durante mais de 3 meses

SEGURANÇA SOCIAL
ESTUDANTE ESTRANGEIRO

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Guia anual 2016/17

Bem-vindo(a) a França! Enquanto estudante estrangeiro, terá de realizar formalidades para ser reembolsado(a) das suas
despesas de saúde em caso de doença ou acidente.

O QUE É A SEGURANÇA SOCIAL ESTUDANTE?
Vim para França realizar um estágio
de 2 meses, não estava portanto coberto
pela Segurança Social. Felizmente, a LMDE
tem uma cobertura de saúde específica
estudante estrangeiro para estadias curtas!

Em França, a Segurança Social é a instituição que reembolsa uma parte das despesas de saúde. Os estudantes
beneficiam da Segurança Social Estudante gerida por mútuas como a LMDE.
Para beneficiar da Segurança Social Estudante (Sécurité sociale étudiante), tem de inscrever-se numa instituição de
ensino superior aprovada e estar em situação de residência legal em França para o ano académico 2016/2017 (de
01/09/2016 a 31/08/2017 segundo os textos em vigor). Depois, a sua situação depende da sua idade e do país de
origem (em função dos acordos celebrados entre o seu país e a França em matéria de saúde).

52 €/mês

Pedro, 21 anos, Porto

QUALQUER QUE SEJA A SUA SITUAÇÃO, A LMDE TEM A
SOLUÇÃO!

A MINHA COBERTURA ESTUDANTE ESTRANGEIRO (Couverture Étudiant Étranger LMDE)
Mesmo sem regime de Segurança Social em França, pode beneficiar de uma proteção completa com:
				Assunção

no dia a seguir da receção do seu formulário de adesão,

				Reembolso dos seus cuidados correntes a 100% da base de reembolso da Segurança
Social em França,
				Assunção das suas despesas de hospitalização a 100% da base de reembolso da
Segurança Social em França,
				Possibilidade de pagar em várias prestações sem custos,
				Possibilidade de beneficiar de um terceiro pagador em caso de hospitalização
em instituições que tenham acordo com a LMDE e após a autorização prévia
da LMDE,
				Planos prevenção (vacinas 90 €/ano e contraceção 55 €/ano).

Como aderir?

Segurança social

Não tem
Segurança Social

+

+

Mútua de
saúde LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Colocar uma pergunta?

Numa das 61 agências ou 17
dependências LMDE
Localizar a agência mais próxima
em www.lmde.fr

0 811 505 633

Serviço 0,06 €/min
+ preço da chamada

Reunião: +33 2 62 72 20 20 0,06 € / min
Antilhas - Guiana: +33 5 96 39 04 10

Mútua Estudantes – LMDE. Mútua sujeita às disposições do livro II do Código das Mutualidades francês.
SIREN 431 791 672. Sede social: 19 Rue Blanche – 75009 Paris. Studio LMDE – 16193 04/2016.
Documento não contratual - Não eliminar na via pública.
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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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Por telefone, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30
(horário metrópole)
França metropolitana:

Na Internet em www.lmde.fr

Reembolso das suas
despesas de saúde

COMO BENEFICIAR DA SEGURANÇA SOCIAL ESTUDANTE →
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TENHO DIREITO A SEGURANÇA SOCIAL?
A sua situação depende da sua idade e da duração da sua estadia (em função dos acordos celebrados entre o seu país
e a França).

ESCOLHA A MÚTUA DE SAÚDE LMDE ADAPTADA ÀS SUAS NECESSIDADES!
Basique LMDE

Mini LMDE
Menos de 28 anos
(exceto CEAM)

em França durante mais
de 3 meses

Essentielle LMDE

Zen LMDE

Segurança Social regime
estudante LMDE

Aquando da sua inscrição no ensino superior, indique LMDE centre 601 (LMDE centro 601) para o seu centro
de Segurança Social estudante.
Para ter um número definitivo de Segurança Social, deve fornecer à LMDE uma certidão de nascimento na
versão original e na versão francesa (tradução efetuada por um tradutor ajuramentado ou certificação feita
em francês), bem como uma cópia do seu documento de identificação (passaporte, autorização de residência
válida ou bilhete de identidade).
Os documentos do registo civil lavrados por uma autoridade estrangeira devem, salvo se emanarem de um
país dispensado desta formalidade, estar legalizados ou apostilados.

8,10 €/mês

(1)

97,20 €/ano

12,75 €/mês

(1)

153 €/ano

20,95 €/mês

(1)

251,40 €/ano

31,60 €/mês

(1)

379,20 €/ano

CUIDADOS CORRENTES
FARMÁCIA
PREVENÇÃO

28 anos

em França durante mais
de 3 meses

Segurança Social regime geral

Deve dirigir-se à Caisse Primaire Assurance Maladie (Caixa Primária de Seguro de Doença) ou à Caisse Générale
de Sécurité Sociale (Caixa Geral de Segurança Social) mais próxima do seu domicílio para apresentar o seu
pedido de inscrição no regime geral de Segurança Social.

CUIDADOS NO
ESTRANGEIRO

É a mútua que cobrirá total ou parcialmente
a diferença entre as suas despesas
e o reembolso da Segurança Social
francesa. A LMDE criou, portanto, várias
soluções adaptadas à sua situação
pessoal.

✔

REDE DE CUIDADOS**

Exemplo: Hospitalização de emergência na sequência de
uma doença, com 3 dias de observação: 2 002,10 €
Segurança Social
com mútua de saúde
Essentielle LMDE

Segurança social

DENTÁRIO

ÓTICA

O QUE É UMA MÚTUA DE SAÚDE?

É indispensável complementar os
reembolsos da Segurança Social com
os reembolsos de uma mútua de saúde,
a fim de reduzir as suas despesas de
saúde.

HOSPITALIZAÇÃO

INDEMNIZAÇÕES
DIÁRIOS
HOSPITALARES*

ESTÁ EM FRANÇA MENOS DE 3 MESES, DESCUBRA A SOLUÇÃO LMDE PÁGINA 4.

A Segurança Social, regime estudante
ou regime geral, reembolsa 15% a 70%
em função do tipo de cuidado prestado.

PRESTAÇÕES
SOLIDARIEDADE

443,63 €

443,63 €

(1) Cotização para uma garantia de 12 meses.
* Pagamento de uma indemnização diária em caso de hospitalização superior a 3 dias.
** Preços preferenciais nos parceiros Itélis (ótica).

BOAS RAZÕES PARA ADERIR A UMA MÚTUA DE SAÚDE LMDE
→ Preservar

o seu orçamento com uma assunção das suas despesas de saúde
numa ou várias vezes
→ Sem custos de processo
→ Pagamento

1 558,47 €
Restante a meu cargo: 443,63 €

O que a Segurança Social
assume: 1 558,47 €
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1 558,47 €
Restante a meu cargo: 0 €
O que a minha mútua de
saúde assume: 443,63 €
O que a Segurança Social
assume: 1 558,47 €

→Nenhum

adiantamento das despesas em farmácias mediante a apresentação
do cartão terceiro pagador
→Nenhuma formalidade a realizar para os seus reembolsos
se estiver na Segurança Social estudante LMDE
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