CE SOLUȚIE LMDE MI SE POTRIVEȘTE DACĂ
NU BENEFICIEZ DE ASIGURARE SOCIALĂ?
în Franța de mai puțin de 3 luni

SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE
PENTRU STUDENȚI STRĂINI

Ghid anual 2016/ 17

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Bun venit în Franța! În calitate de student străin, trebuie să efectuați demersuri de rambursare a cheltuielilor dvs. de
sănătate sau de accident.

CE ESTE SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE PENTRU STUDENȚI?
Am venit în Franța pentru un stagiu de
2 luni, prin urmare nu eram acoperit de
sistemul de asigurare socială. Din fericire,
LMDE pune la dispoziție o acoperire de
sănătate specială pentru studenții străini
în cazul șederilor scurte!

În Franța, Sistemul de asigurări sociale este instituția care rambursează o parte din cheltuielile medicale. Studenții
beneficiază de sistemul de asigurări sociale pentru studenți, administrat de societăți de ajutor reciproc, cum ar fi LMDE.
Pentru a beneficia de sistemul de asigurări sociale pentru studenți (Sécurité sociale étudiante), trebuie să vă înscrieți
într-o instituție de învățământ superior agreată și să fiți rezident(ă) legal(ă) în Franța în anul universitar 2016/ 2017 (de
la 01/ 09/ 2016 până la 31/ 08/ 2017, conform normelor în vigoare). Situația dvs. este apoi determinată în funcție de
vârsta dvs. și de țara dvs. de origine (în funcţie de acordurile încheiate între țara dvs. și Franța în materie de asigurări
de sănătate).

52 € / lună

Andrei, 21 de ani, București

LMDE ESTE SOLUȚIA, ORICARE AR FI SITUAȚIA DVS.!

ACOPERIREA MEA CA STUDENT STRĂIN (Couverture Étudiant Étranger LMDE)
Chiar și în afara sistemului de asigurări sociale din Franța, puteți beneficia de protecție completă prin:
				Intrarea

în vigoare începând cu a doua zi de la primirea buletinului de adeziune,

				Rambursarea integrală (100%) a îngrijirilor curente din baza de rambursare a asigurărilor
sociale din Franța,
				Achitarea integrală (100%) a costurilor de spitalizare din baza de rambursare a
asigurărilor sociale din Franța,
				Posibilitatea de plată în tranșe, fără alte taxe,
				Posibilitatea de a beneficia de un terț plătitor în caz de spitalizare în instituțiile care
au încheiat un contract cu LMDE și cu aprobarea prealabilă a LMDE,
				Pachetele de prevenţie (vaccinuri 90 €/ an şi contracepţie 55 €/ an).

Cum să aderați?

Asigurare socială

Fără asigurare socială

+

+

Societatea de ajutor
reciproc de sănătate
LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Aveți întrebări?

Într-una dintre cele 61 de agenții
sau 17 linii de asistenţă permanentă
LMDE
Localizaţi cel mai apropiat centru de
aderare pe www.lmde.fr

0 811 505 633

Serviciu 0,06 €/ min
+ preţ apel

La Réunion: +33 2 62 72 20 200,06 € / min
Antilles - Guyane: +33 5 96 39 04 10

La Mutuelle des Étudiants – LMDE (Societatea de ajutor reciproc a studenților LMDE). Societate de ajutor reciproc supusă
prevederilor volumului II din Code de la Mutualité (Codul asociațiilor mutuale).
SIREN 431 791 672. Sediu social: 19 Rue Blanche – 75009 Paris. Studio LMDE – 16194 04/2016.
Document fără valoare contractuală - A nu se arunca pe drumurile publice.
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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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Vă răspundem telefonic de luni până vineri între orele 8.30 17.30 (orar metropolă)
Franța metropolitană:

Online pe www.lmde.fr

Rambursarea cheltuielilor
dvs. medicale
CUM SĂ BENEFICIAȚI DE SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE
PENTRU STUDENȚI →
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AM DREPTUL LA SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE?
Situația dvs. depinde de vârsta dvs. și de durata rezidenței dvs. (în funcție de acordurile încheiate între țara dvs. și
Franța).

ALEGEȚI SOCIETATEA DE AJUTOR RECIPROC DE
SĂNĂTATE LMDE ADAPTATĂ NEVOILOR DVS.!
Basique LMDE

Mini LMDE
Mai puțin de 28 de ani

(nu dețineți un CEAM - Card European
de Asigurări de Sănătate)

în Franța de mai mult
de 3 luni

Zen LMDE

Essentielle LMDE

Sistemul de asigurări sociale
pentru studenți LMDE

Atunci când vă înscrieți în sistemul de învățământ superior, bifați LMDE centre 601 pentru a vă alege centrul de
asigurări sociale pentru studenți (Sécurité sociale étudiant).
Pentru obținerea unui număr definitiv de asigurare socială, trebuie să furnizați LMDE copia certificatului dvs. de
naștere și o traducere a acestuia în limba franceză (efectuată de un traducător autorizat sau cu o încheiere
certificată redactată în limba franceză) precum și o copie după actul dvs. de identitate (pașaport, permis de
şedere valabil sau carte de identitate).
Este necesară legalizarea sau apostilarea actelor de stare civilă întocmite de o autoritate dintr-un stat străin, cu
excepția cazurilor în care aceste formalități legale sunt exceptate în țara de emitere a actelor.

8,10 € / lună
97,20 € / an

(1)

12,75 € / lună
153 € / an

(1)

20,95 € / lună
251,40 € / an

(1)

31,60 € / lună

(1)

379,20 € / an

ÎNGRIJIRI CURENTE
FARMACIE
PREVENŢIE

28 ani

în Franța de mai mult
de 3 luni

Sistemul general de asigurări sociale

Trebuie să vă adresați unei Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Casa Primară de Asigurări de Sănătate) sau
unei Caisse Générale de Sécurité sociale (Casa Generală de Asigurări Sociale), cea mai apropiată de domiciliul
dvs., pentru a depune cererea de înscriere în sistemul general de asigurări sociale.

DACĂ SUNTEȚI ÎN FRANȚA DE MAI PUȚIN DE 3 LUNI, DESCOPERIȚI SOLUȚIA OFERITĂ DE
LMDE LA PAGINA 4.

CE ESTE O SOCIETATE DE AJUTOR RECIPROC DE SĂNĂTATE?
Sistemul de asigurare socială, pentru
studenți sau general, asigură un procent
de rambursare a cheltuielilor cuprins între
15% și 70%, în funcție de tipul îngrijirilor.

Exemplu: Spitalizare în regim de urgență ca urmare a unei
îmbolnăviri, cu 3 zile de internare: 2.002,10 €

Este
indispensabil
să
completați
rambursările sistemului de asigurări
sociale cu cele ale unei societăți de ajutor
reciproc de sănătate, pentru a vă limita
cheltuielile medicale.
Societatea de ajutor reciproc de
sănătate este cea care va acoperi
în totalitate sau parțial diferența dintre
cheltuielile dvs. și rambursarea efectuată
de sistemul de asigurări sociale francez.
Astfel, LMDE a conceput mai multe soluții
adaptate situației dvs. personale.

Asigurare socială prin
societatea de ajutor reciproc
de sănătate Essentielle LMDE

Asigurare socială

443,63 €

443,63 €

AJUTOR DE
SOLIDARITATE
SPITALIZARE
STOMATOLOGIE
INDEMNIZAȚII
ZILNICE
SPITALICEȘTI*
OFTALMOLOGIE
ÎNGRIJIRI ÎN
STRĂINĂTATE
REȚEA DE ÎNGRIJIRI
PENTRU SĂNĂTATE**

✔

(1) Cotizație pentru o garanție de 12 luni.
* Plata unei indemnizații zilnice în cazul unei spitalizări mai mari de 3 zile.
** Tarife preferențiale cu partenerii Itélis (oftalmologie).

CELE MAI BUNE MOTIVE DE A ADERA LA SERVICIILE SOCIETĂȚII DE AJUTOR RECIPROC DE SĂNĂTATE LMDE
→ Faceţi

economii prin preluarea cheltuielilor dvs. medicale
într-una sau mai multe tranșe
→ Fără cheltuieli administrative
→ Plata

1.558,47 €
Rest în sarcina mea: 443,63 €

Suma acoperită de sistemul
de asigurări sociale:
1.558,47 €
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1.558,47 €
Rest în sarcina mea: 0 €
Suma acoperită de sistemul
de ajutor reciproc de sănătate:
443,63 €
Suma acoperită de sistemul de
asigurări sociale: 1.558,47 €

→Fără

plata în avans în farmacii, la prezentarea cardului de terț plătitor
(Tiers payant)
→Fără demersuri de rambursare,
dacă faceți parte din sistemul de asigurări sociale pentru studenți LMDE
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