SOSYAL GÜVENCEM YOKSA
HANGİ LMDE ÇÖZÜMÜ?

YABANCI ÖĞRENCİ
SOSYAL GÜVENLİĞİ

Fransa’da 3 aydan az ikamet için

Couverture Étudiant Étranger LMDE

2016/17 yıllık kılavuzu

Fransa’ya Hoş geldiniz! Hastalık veya kaza halinde sağlık harcamalarınızın geri ödenmesi için yabancı öğrenci olarak
girişimlerde bulunmanız gerekmektedir.

ÖĞRENCİ SOSYAL GÜVENLİĞİ NEDİR?
Fransa’ya 2 aylık bir staj için geldim,
dolayısıyla sosyal güvenlik kapsamında
değildim. Ne iyi ki LMDE’nin kısa süreli
ikametler için özel bir yabancı öğrenci
sağlık kapsamı programı var!

Fransa’da, Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık harcamalarının bir kısmını geri ödeyen devlet kuruluşudur. Öğrenciler,
LMDE gibi dayanışma sandıkları tarafından yönetilen Öğrenci sosyal güvenliği rejiminden (Sécurité Sociale Etudiante)
yararlanmaktadırlar.
Öğrenci sosyal güvenliğinden yararlanmak için, onaylı bir yüksek öğretim kurumuna kaydolmalı ve 2016/2017 üniversite
öğretim yılı için (yürürlükteki mevzuata göre 01/09/2016 ile 31/08/2017 arası) Fransa’daki ikametiniz açısından düzenli
durumda olmalısınız. Daha sonra ülkenizle Fransa arasında sağlık alanında yapılmış anlaşmalara bağlı olarak, yaşınıza
ve geldiğiniz ülkeye göre durumunuz değerlendirilir.

52 € / ay

Mehmet, 21 yaşında, İstanbul

DURUMUNUZ NE OLURSA OLSUN, LMDE ÇÖZÜM ÖNERİR!

YABANCI ÖĞRENCİ KAPSAMI PROGRAMIM (Couverture Étudiant Étranger LMDE)
Fransa’da sosyal güvenlik rejimi olmaksızın bile, aşağıdakiler sayesinde bir tamamlayıcı korumadan yararlanabilirsiniz:
				Katılım

formunun alınmasının ertesi günü yürürlüğe giriş,

				Fransa’daki sosyal güvenlik geri ödeme tabanının %100’ü oranında olağan tedavilerinizin
geri ödenmesi,
				Fransa’daki sosyal güvenlik geri ödeme tabanının %100’ü oranında hastane yatış
masraflarınızın geri ödenmesi,
				Masraf olmaksızın birçok seferde ödeme imkanı,
				LMDE ile anlaşmalı kurumlarda hastaneye yatış halinde ve LMDE’nin ön onayı
sonrası üçüncü şahıs ödeyen programından yararlanma imkânı,
				Götürü önleyici programlar (aşılar 90 € / yıl ve doğum kontrolü 55 € / yıl).

Nasıl katılmalı?

Sosyal güvenlik

Sosyal güvenlik
yok

+

+

LMDE sağlık
dayanışma sandığı

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Bir soru sormak?

LMDE’nin 61 şubesinden veya 17
daimi merkezinden birinde
En yakın başvuru noktasını bulun:
www.lmde.fr

0 811 505 633

Hizmet ücreti 0,06 € / dakika
+ çağrı ücreti

Réunion adası: +33 2 62 72 200,06
20 € / min
Antiller - Guyana: +33 5 96 39 04 10

Öğrenciler Dayanışma Programı – LMDE. Dayanışma kurumları kanununun 2inci kitabı hükümlerine tabi dayanışma kurumu.
SIREN 431 791 672. Ticari merkez: 19 Rue Blanche – 75009 Paris. Studio LMDE – 16198 04/2016.
Sözleşme niteliğinde olmayan belge - Kamuya açık yerlere atmayınız.
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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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Telefonla pazartesiden cumaya 8.30 - 17.30 arası
(Fransa saatiyle)
Anakara Fransa:

Internetten www.lmde.fr üzerinde

Sağlık harcamalarınızın
geri ödenmesi

ÖĞRENCİ SOSYAL GÜVENLİĞİNDEN NASIL YARARLANIRSINIZ →
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SOSYAL GÜVENLİKTEN YARARLANMA HAKKIM VAR MI?
Durumunuz, ülkenizle Fransa arasında sağlık alanında yapılmış anlaşmalara bağlı olarak, yaşınıza ve ikamet sürenize
bağlıdır.

İHTİYAÇLARINIZA UYGUN LMDE
SAĞLIK DAYANIŞMA PROGRAMINI SEÇİN!
Basique LMDE

Mini LMDE
28 yaşından küçük
(CEAM dışı)

Fransa’da 3 aydan fazla
ikamet için

Essentielle LMDE

Zen LMDE

LMDE öğrenci sosyal
güvenlik rejimi

Yüksek öğretime kaydınız esnasında, Öğrenci sosyal güvenlik merkeziniz için LMDE centre 601 yazın.

8,10 € / ay

Kesin bir sosyal güvenlik numarasına sahip olmak için, LMDE’ye doğum belgenizin bir orijinalini ve Fransızcasını
(yeminli tercüman tarafından tercüme veya Fransızca tasdik) ve kimlik belgenizin (pasaport, geçerli ikamet izni
veya nüfus cüzdanı) bir kopyasını vermeniz gerekmektedir.
Bu formaliteden muaf tutulan bir ülkeden kaynaklananlar haricindeki, yabancı bir makam tarafından düzenlenmiş
nüfus belgelerinin kanuni tasdikli veya apostilli olması gerekmektedir.

(1)

97,20 € / yıl

12,75 € / ay
153 € / yıl

(1)

20,95 € / ay
251,40 € / yıl

(1)

31,60 € / ay

(1)

379,20 € / yıl

CARİ TEDAVİLER
İLAÇ
ÖNLEME

28 yaş

Fransa’da 3 aydan fazla
ikamet için

Genel sosyal güvenlik rejimi

Sosyal güvenlik genel rejimine kayıt müracaatınızı yapmanız için ikamet ettiğiniz yere en yakın Caisse Primaire
Assurance Maladie (Hastalık Sigortası Birincil Sandığına) veya Caisse Générale de Sécurité Sociale (Sosyal
Güvenlik Genel Sandığına) başvurmanız gerekmektedir.

FRANSA’DA 3 AYDAN AZ İKAMET EDİYORSANIZ SAYFA 4’TE LMDE ÇÖZÜMÜNÜ KEŞFEDİN.

Sağlık harcamalarınızı sınırlamak için
sosyal güvenlik geri ödemelerinizi
tamamlayıcı bir sağlık dayanışması
programının
geri
ödemeleriyle
tamamlatmak gereklidir.
Harcamalarınızla Fransız sosyal güvenlik
rejimi geri ödemesi arasındaki farkı,
tamamlayıcı sağlık programı tamamen
veya kısmen kapatacaktır. LMDE, kişisel
durumunuza uygun birçok çözüm
yaratmıştır.

Essentielle LMDE sağlık
dayanışması ile birlikte
sosyal güvenlik
443,63 €

443,63 €

DİŞ
HASTANE
GÜNLÜK
TAZMİNATLARI*
OPTİK

✔

TEDAVİLER AĞI**

Örnek: 3 gün gözlem altında tutulma ile birlikte, bir
rahatsızlık sonrası acil hastane yatışı: 2 002,10 €

Sosyal güvenlik

HASTANE YATIŞI

YURT DIŞINDA
TEDAVİ

BİR SAĞLIK DAYANIŞMA SANDIĞI NEDİR?
Sosyal güvenlik kurumu, ister öğrenci
rejimi ister genel rejim olsun, tedavi
tipine bağlı olarak %15 ila %70 oranında
geri ödeme yapar.

DAYANIŞMA
HİZMETLERİ

(1) 12 ay garanti için aidat.
* 3 günden fazla hastane yatışı için günlük bir tazminatın ödenmesi.
** Itélis çözüm ortaklarında (optik) özel fiyatlar).

BİR LMDE SAĞLIK DAYANIŞMA PROGRAMINA KATILMAK İÇİN NEDENLER
→ Sağlık

harcamalarınızın üstlenilmesiyle bütçenizi koruyun
kerede veya birçok kerede ödeme
→ Dosya masrafı yok
→ Bir

1 558,47 €
Benim ödemem gereken: 443,63 €

Sosyal güvenlik rejiminin
üstlendiği: 1 558,47 €
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1 558,47 €
Benim ödemem gereken: 0 €
Sosyal güvenlik rejiminin
üstlendiği: 443,63 €
Sosyal güvenlik rejiminin üstlendiği: 1 558,47 €

→Ü
 çüncü

taraf ödeme kartını göstererek eczanelerde gider
avansı ödememek
→L
 MDE öğrenci sosyal güvenlik rejimindeyseniz geri ödemeleriniz için hiçbir girişimde
bulunmanız gerekmez
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