LMDE SẼ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NÀO NẾU
TÔI KHÔNG CÓ AN SINH XÃ HỘI?
Lưu trú tại Pháp dưới 3 tháng

AN SINH XÃ HỘI DÀNH CHO
SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI

Hướng dẫn thường niên 2016/17

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Chào mừng bạn đến với nước Pháp! Là sinh viên nước ngoài, bạn phải thực hiện nhiều thủ tục để được chi trả các chi phí
chăm sóc sức khỏe trong trường hợp ốm đau hoặc tai nạn.

AN SINH XÃ HỘI DÀNH CHO SINH VIÊN LÀ THẾ NÀO?
Tôi đến Pháp cho kỳ thực tập ngắn hạn
2 tháng, liệu tôi có được cơ quan An sinh Xã
hội đảm bảo chi trả. Thật may mắn khi LMDE
có giải pháp đảm bảo thanh toán chi phí chăm
sóc sức khoẻ đặc biệt dành cho sinh viên nước
ngoài lưu trú ngắn hạn!

Tại Pháp, tổ chức An Sinh Xã Hội là cơ quan chi trả một phần các chi phí chăm sóc sức khỏe. Các sinh viên được hưởng
lợi từ chương trình An sinh xã hội dành cho sinh viên do các tổ chức tương hỗ như LMDE quản lý điều hành.
Để hưởng lợi từ chương trình An sinh xã hội dành cho sinh viên (Sécurité sociale étudiante), bạn phải đăng ký nhập học
tại một cơ sở đào tạo đại học được cấp phép và phải thường trú tại Pháp trong suốt năm học 2016/2017 (từ 01/09/2016
đến 31/08/2017 theo các văn bản quy định hiện hành). Tình cảnh của bạn còn phụ thuộc vào độ tuổi và quốc tịch của
bạn (theo các thỏa thuận được ký kết giữa quốc gia của bạn với nước cộng hòa Pháp liên quan đến các vấn đề chăm
sóc sức khỏe).

52 € / tháng

Hải, 21 tuổi, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO THANH TOÁN DÀNH CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI CỦA BẢN THÂN TÔI
(Couverture Étudiant Étranger LMDE)

DÙ BẠN Ở TRONG TÌNH CẢNH NÀO, LMDE CŨNG CÓ
GIẢI PHÁP TƯƠNG ỨNG!

Ngay cả khi bạn không được hưởng các chế độ An sinh Xã hội tại Pháp, bạn vẫn có thể được
hưởng sự bảo vệ toàn diện với:
				H
 ồ

sơ đề nghị tham gia sẽ lập tức có hiệu lực ngay sau ngày tiếp nhận,

				Chi trả 100% chi phí chăm sóc sức khỏe thông thường trên cơ sở chi trả của cơ quan
An sinh Xã hội tại Pháp,
				Chịu trách nhiệm 100% về chi phí nhập viện của bạn trên cơ sở chi trả của cơ quan
An sinh Xã hội tại Pháp,
				Có thể được chi trả làm nhiều lần mà không mất phí,
				Có khả năng thụ hưởng thẻ thanh toán chi phí của cơ quan bảo hiểm khi nhập viện
tại các cơ sở có bảo hiểm với LMDE và theo các thỏa thuận từ trước của LMDE,
				Phòng ngừa bệnh tật (vắc-xin 90 € / năm và tránh thai 55 € / năm).

Tham gia như thế nào?

An sinh Xã hội

Không có
An sinh Xã hội

+

+

Bảo hiểm sức khỏe
tương hỗ LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Cần đặt câu hỏi?

Hoặc tại 61 chi nhánh hoặc 17
văn phòng thường trực của LMDE
Định vị nơi tiếp đón gần nhất tại
địa chỉ www.lmde.fr

0 811 505 633

Phí dịch vụ 0,06 € / phút
+ phí cuộc gọi

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

Bảo hiểm tương hỗ sinh viên – LMDE. Quỹ bảo hiểm tương hỗ hoạt động theo các quy định tại quyển 2 luật Bảo hiểm Tương hỗ.
SIREN 431 791 672. Trụ sở đăng ký: 19 Rue Blanche – 75009 Paris. Văn phòng LMDE – 16201 04/2016.
Tài liệu này không phải là hợp đồng chính thức - không được phép đưa lên các kênh thông tin công cộng.

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

Bằng điện thoại từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h30 đến 17h30
(theo giờ chính quốc)
Nước Pháp chính quốc:

Trực tuyến tại địa chỉ www.lmde.fr

Chi trả chi phí
chăm sóc sức khỏe
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HƯỞNG LỢI TỪ CHƯƠNG TRÌNH AN SINH
XÃ HỘI DÀNH CHO SINH VIÊN →
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TÔI CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG AN SINH XÃ HỘI KHÔNG?
Tình cảnh của bạn còn phụ thuộc vào độ tuổi và thời gian lưu trú của bạn (theo các thỏa thuận trước đó giữa quốc gia
của bạn và nước Cộng hòa Pháp).

LỰA CHỌN BẢO HIỂM SỨC KHỎE TƯƠNG HỖ
PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA BẠN!
Basique LMDE

Mini LMDE
Dưới 28 tuổi

(không thuộc khung Bảo hiểm
Y tế Châu Âu (CEAM))

Lưu trú tại Pháp hơn
3 tháng

Essentielle LMDE

Zen LMDE

An sinh xã hội
chế độ sinh viên LMDE

Khi bạn nhập học tại một cơ sở đào tạo đại học, hãy chỉ rõ trung tâm LMDE 601 (LMDE centre 601) với trung tâm
An sinh Xã hội sinh viên của bạn.

8,10 € / tháng
97,20 € / năm

Để có được mã số An sinh Xã hội xác định, bạn phải cung cấp tới LMDE một bản trích lục giấy khai sinh bản gốc
và một bản dịch sang tiếng Pháp (bản dịch phải được thực hiện bởi biên dịch tư pháp hoặc giấy chứng nhận
bản tiếng Pháp) và một bản sao căn cước (hộ chiếu, thẻ lưu trú còn hiệu lực hoặc giấy chứng minh nhân dân).
Toàn bộ các giấy tờ chứng nhận tình trạng công dân do cơ quan nước ngoài cấp đều phải, trừ trường hợp các
giấy tờ đó được cấp bởi các quốc gia được miễn các thủ tục này, nhận thực hoặc phê duyệt.

(1)

12,75 € / tháng
153 € / năm

(1)

20,95 € / tháng
251,40 € / năm

(1)

31,60 € / tháng

(1)

379,20 € / năm

CHĂM SÓC
THÔNG THƯỜNG
DƯỢC PHẨM
PHÒNG NGỪA BỆNH

28 tuổi

Lưu trú tại Pháp
hơn 3 tháng

An sinh Xã hội chế độ toàn dân

Bạn phải đăng ký với Quỹ Bảo hiểm Y tế Sơ bộ (Caisse Primaire Assurance Maladie) hoặc với Quỹ An sinh Xã
hội toàn dân (Caisse Générale de Sécurité Sociale) gần nơi cư trú nhất để đề nghị đăng ký thụ hưởng chế độ An
sinh Xã hội toàn dân.

NẾU BẠN LƯU TRÚ TẠI PHÁP DƯỚI 3 THÁNG, HÃY TÌM HIỂU CÁC GIẢI PHÁP CỦA LMDE Ở
TRANG 4.

BẢO HIỂM SỨC KHỎE TƯƠNG HỖ LÀ GÌ?
An sinh Xã hội, chế độ sinh viên hoặc
chế độ toàn dân, chi trả từ 15% đến 70%
tùy theo từng loại hình chăm sóc sức
khỏe.
Để tiết giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cá
nhân tự chi trả, việc mua thêm bảo hiểm y tế
tương hỗ để được hưởng 1 khoản hoàn trả
ngoài khoản bồi hoàn của An sinh Xã hội là
điều nên làm.
Chính quỹ bảo hiểm tương hỗ sẽ đảm
bảo chi trả toàn bộ hoặc một phần khoản
chênh lệch giữa các chi phí phải chi trả và
khoản do An sinh Xã hội Pháp đã chi trả.
LMDE cũng đã tạo ra rất nhiều giải pháp
phù hợp với tình cảnh cá nhân của bạn.

An sinh Xã hội cùng với
bảo hiểm sức khỏe tương hỗ
Essentielle LMDE
443,63 €

443,63 €

NHẬP VIỆN
NHA KHOA
PHỤ CẤP
NHẬP VIỆN
THƯỜNG NHẬT*
NHÃN KHOA
CHĂM SÓC TẠI
NƯỚC NGOÀI
MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ
CHĂM SÓC**

Ví dụ: Nhập viện khẩn cấp do khó ở, kéo theo 3 ngày nằm
viện theo dõi: 2.002,10 €

An sinh Xã hội

TRỢ CẤP LIÊN ĐỚI

✔

(1) Đóng phí cho việc bảo đảm trong 12 tháng.
* Thanh toán phụ cấp hàng ngày trong trường hợp nằm viện nhiều hơn 3 ngày.
** Thuế suất ưu đãi dành cho các đối tác của Itélis (nhãn khoa).

CÁC LÝ DO NÊN THAM GIA VÀO BẢO HIỂM TƯƠNG HỖ LMDE
→ Dự

phòng ngân sách của bạn đã tính đến chi phí chăm sóc sức khỏe của bạn
trả một lần hoặc chia làm nhiều lần
→ Không mất phí hồ sơ
→ Chi

1.558,47 €
Chi phí còn lại phải tự chi trả:
443,63 €

Chi phí do An sinh Xã hội chi
trả: 1.558,47 €
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1.558,47 €
Chi phí còn lại phải tự chi trả:
0€
Chi phí do bảo hiểm sức khỏe
tương hỗ chi trả: 443,63 €
Chi phí do An sinh Xã hội chi
trả: 1.558,47 €

→Không

phải trả trước bất kỳ chi phí nào tại tiệm thuốc khi xuất trình được thẻ thanh toán
chi phí của cơ quan bảo hiểm
→ Bạn không phải thực hiện bất kỳ thủ tục yêu cầu chi trả nào,
nếu bạn đã tham gia An sinh Xã hội dành cho sinh viên của LMDE
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TÔI CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG AN SINH XÃ HỘI KHÔNG?
Tình cảnh của bạn còn phụ thuộc vào độ tuổi và thời gian lưu trú của bạn (theo các thỏa thuận trước đó giữa quốc gia
của bạn và nước Cộng hòa Pháp).

LỰA CHỌN BẢO HIỂM SỨC KHỎE TƯƠNG HỖ
PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA BẠN!
Basique LMDE

Mini LMDE
Dưới 28 tuổi

(không thuộc khung Bảo hiểm
Y tế Châu Âu (CEAM))

Lưu trú tại Pháp hơn
3 tháng

Essentielle LMDE

Zen LMDE

An sinh xã hội
chế độ sinh viên LMDE

Khi bạn nhập học tại một cơ sở đào tạo đại học, hãy chỉ rõ trung tâm LMDE 601 (LMDE centre 601) với trung tâm
An sinh Xã hội sinh viên của bạn.

8,10 € / tháng
97,20 € / năm

Để có được mã số An sinh Xã hội xác định, bạn phải cung cấp tới LMDE một bản trích lục giấy khai sinh bản gốc
và một bản dịch sang tiếng Pháp (bản dịch phải được thực hiện bởi biên dịch tư pháp hoặc giấy chứng nhận
bản tiếng Pháp) và một bản sao căn cước (hộ chiếu, thẻ lưu trú còn hiệu lực hoặc giấy chứng minh nhân dân).
Toàn bộ các giấy tờ chứng nhận tình trạng công dân do cơ quan nước ngoài cấp đều phải, trừ trường hợp các
giấy tờ đó được cấp bởi các quốc gia được miễn các thủ tục này, nhận thực hoặc phê duyệt.

(1)

12,75 € / tháng
153 € / năm

(1)

20,95 € / tháng
251,40 € / năm

(1)

31,60 € / tháng

(1)

379,20 € / năm

CHĂM SÓC
THÔNG THƯỜNG
DƯỢC PHẨM
PHÒNG NGỪA BỆNH

28 tuổi

Lưu trú tại Pháp
hơn 3 tháng

An sinh Xã hội chế độ toàn dân

Bạn phải đăng ký với Quỹ Bảo hiểm Y tế Sơ bộ (Caisse Primaire Assurance Maladie) hoặc với Quỹ An sinh Xã
hội toàn dân (Caisse Générale de Sécurité Sociale) gần nơi cư trú nhất để đề nghị đăng ký thụ hưởng chế độ An
sinh Xã hội toàn dân.

NẾU BẠN LƯU TRÚ TẠI PHÁP DƯỚI 3 THÁNG, HÃY TÌM HIỂU CÁC GIẢI PHÁP CỦA LMDE Ở
TRANG 4.

BẢO HIỂM SỨC KHỎE TƯƠNG HỖ LÀ GÌ?
An sinh Xã hội, chế độ sinh viên hoặc
chế độ toàn dân, chi trả từ 15% đến 70%
tùy theo từng loại hình chăm sóc sức
khỏe.
Để tiết giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cá
nhân tự chi trả, việc mua thêm bảo hiểm y tế
tương hỗ để được hưởng 1 khoản hoàn trả
ngoài khoản bồi hoàn của An sinh Xã hội là
điều nên làm.
Chính quỹ bảo hiểm tương hỗ sẽ đảm
bảo chi trả toàn bộ hoặc một phần khoản
chênh lệch giữa các chi phí phải chi trả và
khoản do An sinh Xã hội Pháp đã chi trả.
LMDE cũng đã tạo ra rất nhiều giải pháp
phù hợp với tình cảnh cá nhân của bạn.

An sinh Xã hội cùng với
bảo hiểm sức khỏe tương hỗ
Essentielle LMDE
443,63 €

443,63 €

NHẬP VIỆN
NHA KHOA
PHỤ CẤP
NHẬP VIỆN
THƯỜNG NHẬT*
NHÃN KHOA
CHĂM SÓC TẠI
NƯỚC NGOÀI
MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ
CHĂM SÓC**

Ví dụ: Nhập viện khẩn cấp do khó ở, kéo theo 3 ngày nằm
viện theo dõi: 2.002,10 €

An sinh Xã hội

TRỢ CẤP LIÊN ĐỚI

✔

(1) Đóng phí cho việc bảo đảm trong 12 tháng.
* Thanh toán phụ cấp hàng ngày trong trường hợp nằm viện nhiều hơn 3 ngày.
** Thuế suất ưu đãi dành cho các đối tác của Itélis (nhãn khoa).

CÁC LÝ DO NÊN THAM GIA VÀO BẢO HIỂM TƯƠNG HỖ LMDE
→ Dự

phòng ngân sách của bạn đã tính đến chi phí chăm sóc sức khỏe của bạn
trả một lần hoặc chia làm nhiều lần
→ Không mất phí hồ sơ
→ Chi

1.558,47 €
Chi phí còn lại phải tự chi trả:
443,63 €

Chi phí do An sinh Xã hội chi
trả: 1.558,47 €
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1.558,47 €
Chi phí còn lại phải tự chi trả:
0€
Chi phí do bảo hiểm sức khỏe
tương hỗ chi trả: 443,63 €
Chi phí do An sinh Xã hội chi
trả: 1.558,47 €

→Không

phải trả trước bất kỳ chi phí nào tại tiệm thuốc khi xuất trình được thẻ thanh toán
chi phí của cơ quan bảo hiểm
→ Bạn không phải thực hiện bất kỳ thủ tục yêu cầu chi trả nào,
nếu bạn đã tham gia An sinh Xã hội dành cho sinh viên của LMDE
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LMDE SẼ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NÀO NẾU
TÔI KHÔNG CÓ AN SINH XÃ HỘI?
Lưu trú tại Pháp dưới 3 tháng

AN SINH XÃ HỘI DÀNH CHO
SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI

Hướng dẫn thường niên 2016/17

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Chào mừng bạn đến với nước Pháp! Là sinh viên nước ngoài, bạn phải thực hiện nhiều thủ tục để được chi trả các chi phí
chăm sóc sức khỏe trong trường hợp ốm đau hoặc tai nạn.

AN SINH XÃ HỘI DÀNH CHO SINH VIÊN LÀ THẾ NÀO?
Tôi đến Pháp cho kỳ thực tập ngắn hạn
2 tháng, liệu tôi có được cơ quan An sinh Xã
hội đảm bảo chi trả. Thật may mắn khi LMDE
có giải pháp đảm bảo thanh toán chi phí chăm
sóc sức khoẻ đặc biệt dành cho sinh viên nước
ngoài lưu trú ngắn hạn!

Tại Pháp, tổ chức An Sinh Xã Hội là cơ quan chi trả một phần các chi phí chăm sóc sức khỏe. Các sinh viên được hưởng
lợi từ chương trình An sinh xã hội dành cho sinh viên do các tổ chức tương hỗ như LMDE quản lý điều hành.
Để hưởng lợi từ chương trình An sinh xã hội dành cho sinh viên (Sécurité sociale étudiante), bạn phải đăng ký nhập học
tại một cơ sở đào tạo đại học được cấp phép và phải thường trú tại Pháp trong suốt năm học 2016/2017 (từ 01/09/2016
đến 31/08/2017 theo các văn bản quy định hiện hành). Tình cảnh của bạn còn phụ thuộc vào độ tuổi và quốc tịch của
bạn (theo các thỏa thuận được ký kết giữa quốc gia của bạn với nước cộng hòa Pháp liên quan đến các vấn đề chăm
sóc sức khỏe).

52 € / tháng

Hải, 21 tuổi, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO THANH TOÁN DÀNH CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI CỦA BẢN THÂN TÔI
(Couverture Étudiant Étranger LMDE)

DÙ BẠN Ở TRONG TÌNH CẢNH NÀO, LMDE CŨNG CÓ
GIẢI PHÁP TƯƠNG ỨNG!

Ngay cả khi bạn không được hưởng các chế độ An sinh Xã hội tại Pháp, bạn vẫn có thể được
hưởng sự bảo vệ toàn diện với:
				H
 ồ

sơ đề nghị tham gia sẽ lập tức có hiệu lực ngay sau ngày tiếp nhận,

				Chi trả 100% chi phí chăm sóc sức khỏe thông thường trên cơ sở chi trả của cơ quan
An sinh Xã hội tại Pháp,
				Chịu trách nhiệm 100% về chi phí nhập viện của bạn trên cơ sở chi trả của cơ quan
An sinh Xã hội tại Pháp,
				Có thể được chi trả làm nhiều lần mà không mất phí,
				Có khả năng thụ hưởng thẻ thanh toán chi phí của cơ quan bảo hiểm khi nhập viện
tại các cơ sở có bảo hiểm với LMDE và theo các thỏa thuận từ trước của LMDE,
				Phòng ngừa bệnh tật (vắc-xin 90 € / năm và tránh thai 55 € / năm).

Tham gia như thế nào?

An sinh Xã hội

Không có
An sinh Xã hội

+

+

Bảo hiểm sức khỏe
tương hỗ LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Cần đặt câu hỏi?

Hoặc tại 61 chi nhánh hoặc 17
văn phòng thường trực của LMDE
Định vị nơi tiếp đón gần nhất tại
địa chỉ www.lmde.fr

0 811 505 633

Phí dịch vụ 0,06 € / phút
+ phí cuộc gọi

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

Bảo hiểm tương hỗ sinh viên – LMDE. Quỹ bảo hiểm tương hỗ hoạt động theo các quy định tại quyển 2 luật Bảo hiểm Tương hỗ.
SIREN 431 791 672. Trụ sở đăng ký: 19 Rue Blanche – 75009 Paris. Văn phòng LMDE – 16201 04/2016.
Tài liệu này không phải là hợp đồng chính thức - không được phép đưa lên các kênh thông tin công cộng.

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

Bằng điện thoại từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h30 đến 17h30
(theo giờ chính quốc)
Nước Pháp chính quốc:

Trực tuyến tại địa chỉ www.lmde.fr

Chi trả chi phí
chăm sóc sức khỏe
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HƯỞNG LỢI TỪ CHƯƠNG TRÌNH AN SINH
XÃ HỘI DÀNH CHO SINH VIÊN →
- 1 -

