Varia

Contacte utile

Dovada calității de asigurat în țara de origine
CPAS-urile și spitalele pot să se adreseze la Casa
auxiliară de asigurare de sănătate-invaliditate (CAAMI)
pentru obținerea aceastei informații. Termenul de
obținere a răspunsului diferă de la o țară la alta ; poate
dura câteva luni… De asemenea, puteți contacta singur
organismul de asigurare din țara de origine pentru a
obține dovada calității de asigurat sau lipsa acesteia.
Remarcă : Conform SPP de integrare socială, “dacă o
persoană trăiește în Belgia clandestin de mai mult de
un an, se poate considera că ea nu are (nu mai are)
asigurare de sănătate și deci nu mai este necesară
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prezentarea nici unei dovezi.”

Diferiții asiguratori din Belgia
Pe situl Internet respectiv veți găsi biroul cel mai
apropiat de domiciliul dumneavoastră :

Alliance Nationale des Mutualités Chrétienneswww.mc.be

Union Nationale des Mutualités Neutres
www.mutualites-neutres.be

Union Nationale des Mutualités Socialistes
www.mutsoc.be/Mutsoc/Prehome.htm

Union Nationale des Mutualités Libérales
www.mutualiteliberale.be

Union Nationale des Mutualités Libres
www.mloz.be

Obligația de a se declara
Dacă nu locuiți la hotel sau într-un centru de vacanță, ca
cetățean european trebuie sa faceți o declarație de
venire la comuna în care locuiți. Această declarație
poate fi folosită pentru a demonstra data la care a
început sejurul vostru aici. De asemenea, CPAS-ul
poate lua în considerație și alte elemente ca dovadă a
sosirii în Belgia (ex. facturi pe numele dumneavoastră,
corespondență datată de la instanțe oficiale …).

CAAMI (Caisse
Auxiliaire
d’Assurance
MaladieInvalidité/Casa Auxiliară de Asigurări de SănătateInvaliditate, HZIV în flamandă) : www.caami-hziv.fgov.be

Cetățeni
europeni
care
cer
azil
(situație
excepțională)
Dacă, în calitate de cetățean european aveți o cerere de
azil în curs și dacă nu beneficiați de un ajutor material
într-un centru de ajutorare a refugiaților, în principiu,
aveți dreptul la un ajutor medical acordat de Fedasil.
Pentru aceasta trebuie să vă adresați la Celula de plăți
medicale de la Fedasil.

Pliantele de mai jos sunt disponibile în limbile franceză,
flamandă, engleză, spaniolă, rusă, portugheză,
mandarin... Puteți să le descărcați gratuit pe situl nostru
internet.

Cotizații sociale și liber profesionști
Dacă sunteți înscris ca liber profesionist, trebuie sa
plătiți cotizații sociale la o casă de asigurări sociale (în
Belgia sunt mai mult de zece : Zenito, Partena…).
Aceste cotizații reprezintă sume considerabile. Dacă nu
le plătiți sau dacă încetați sa le plătiți, riscați sa pierdeți
dreptul la asigurarea de sănătate.
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SPP IS, Document de informare Documente justificative medicale
în cadrul legii din 02/04/1965 și a hotărârii ministeriale din
30/01/1995, pagina 15.

Accesul la îngrijirea
medicală a cetățenilor
europeni
E bine de știut

CPAS-urile din Bruxelles
Pe sit-ul : www.ocmw-info-cpas.be veți găsi informații
referitoare la diferitele CPAS din Bruxelles, precum și
adresele lor

 Ajutor medical de urgență pentru persoanele în sejur
legal.
 Sarcină, naștere & ajutor postnatal pentru femeile fără
sejur legal
 Asigurarea de sănătate pentru persoanele în sejur
ilegal sau în situație de nevoie socială
 Sejur (de scurtă durată) pentru motive medicale
 Asistență medicală pentru persoane fără sejur legal
 Viza pentru motive medicale + întreținerea
 Ce este de făcut în cazul unui accident de muncă când
nu aveți un contract de muncă oficial ?
 Sprijin medical în cazul întoarcerii voluntare în țara de
origină
 Accesul la asistența medicală a cetățenilor europeni
 Azilul și asistența medicală
 Medimmigrant - Prezentare
Cu sprijinul
Comisiei Comunitare Flamande și a Comisiei
Comunitare Comune
É.R.: asbl Medimmigrant,
164 rue Gaucheret, 1030 Bruxelles

Info prin email et la telefon
Permanențe telefonice :
Luni : 10 - 13h
Marți : 14 - 18h
Vineri : 10 - 13h
Tél. 02/274 14 33/34 ▪ Fax 02/274 14 48
E-mail: info@medimmigrant.be
www.medimmigrant.be
Adresa poștală :
( ! nu se dau consultații aici)
164, rue Gaucheret ▪ 1030 Bruxelles
Fortis: 001-2389649-33

Februarie 2015
(RO)

Dacă mai aveți o asigurarea de sănătate în țara
dumneavoastră din Uniunea Europeană (UE)

Dacă nu mai aveți asigurare de sănătate în țara
dumneavoastră din UE

Înainte de a veni în Belgia, trebuie să cereți de la
asiguratorul dumneavoastră un card european de
asigurări de sănătate. Pe acest card sunt indicate
numele dumneavoastră, prenumele, data de naștere și
un număr de identificare. Acest card face dovada pe
plan european că sunteți înscris în sistemul de
asigurarre socială de sănătate din țara dumneavoastră.
În cazul în care l-ați peirdut sau l-ati uitat vi se poate
trimite prin fax sau prin email un certificat de înlocuire.
Durata de valabilitate a cardului variază de la o țară la
alta. Pentru mai multe informații adresați-vă
asiguratorului dumneavoastră

Să știți că, înainte de a vă putea adresa la un alt sistem
de intervenție, întotdeauna se va verifica dacă mai aveți
încă asigurare în țara dumneavoastră din UE.

Plăți/rambursări în caz de :
Asistență medicală necesară
În caz de internare la spital, factura va fi plătită de
asiguratorul din țara membră a UE. Spitalul se va ocupa
de recuperarea sumei datorate lui de la acest organism
de asigurare.
Pentru ingrijirile ambulatorii, mai întâi trebuie să achitați
factura. Apoi :
Sau cereți rambursarea de la asiguratorul din țara
dumneavoastră din UE
Sau cereți să vi se restitue banii de la un organism
de asigurare din Belgia (mutualitate sau CAAMI).
Organismul de asigurare belgian va recupera
această sumă de la asiguratorul țării din UE.
Rambursarea va fi facută conform tarifelor
rambursare belgiene.
Tichetul moderator este plătit de către pacient.
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Assigurarea socială de sănătate în Belgia
Afilierea la o asigurare socială de sănătate în Belgia
este posibilă pentru diverse categorii de persoane atât
ca titular cât și ca persoană în intreținere.
> Pentru mai multe informațiim citiți pliantul nostru
”Asigurarea de sănătate pentru persoanele în situație de
sejur
precar”
dispobibil
pe
situl
nostru
www.medimmigrant.be (instrumente și publicații).
Remarci :
Termenul de așteptare : fără stagiu de așteptare
dacă este prima înscriere (regulamentul este mai
complex în cazul în care persoana a fost déjà
afiliată în Belgia)
Prelungirea termenului : la deschiderea dreptului
la asigurare, acesta ramâne valabil cel puțin până
la 31 decembrie a anului următor. După aceea
încetează dacă nu sunteți în regulă pentru anul de
referință (= X-2) sau dacă lucrați ori aveți venituri
într-o altă țară din UE.
Ajutor de la CPAS

Scopul ajutorului de la CPAS este acela de a permite
fiecăruia de a avea o viață conformă demnității umane
(legea organică a CPAS). Acest ajutor poate include
plata îngrijirilor medicale. Având în vedere că intervenția
de la CPAS este résiduară, CPAS-ul va ține cont, în
deosebi de existența sau de lipsa :

Îngrijiri planificate (= ingrijirea constitue motivul
sejurului vostru în Belgia)

-

În caz de spitalizare, trebuie cerută, în prealabil o
autorizație (= formularul S2). Rambursarea se va face
conform tarifelor belgiene.
Pentru îngrijirile ambulatorii, autorizația nu este
necesară, însă fără ea rambursarea vi se va face
conform condițiile din țara voastră.
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Unei asigurări de sănătate în țara din UE din care
veniți
Unui drept de asigurare de sănătate în Belgia
Unei asigurări de sănătate privată
De resursele financiare la dsipoziție pentru plata
îngrijirilor

Integrarea socială include venitul de integrare, ajutorul pentru
formații și muncă și, respectă dispozițiile legale . Ajutorul social este
o formă de ajutor la care CPAS-ul poate recurge în scopul garantării
respectului demnității unmane.

Atenție : În anumite cazuri, dumneavoastră (sau familia
dumneavoastră) puteți pierde dreptul la sejur ca cetățean al
UE dacă deveniți o povară insuportabilă pentru sistemul
belgian de asigurări sociale

Câteva exeemple de situații în funcție de categoria
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de cetățenie europeană și de statutul de sejur :
Lucrători europeni salariați sau independenți (+ membrii
familiei lor)
Anexa 19(ter) : dreptul la ajutor social
Cartea E, F sau E+ și F+ : dreptul la integrarea
socială și la ajutorul social (complementar)
Solicitanți europeni de loc de muncă (+ membrii familiei
lor)
Anexa 19(ter) : dreptul la AMU (= Ajutor Medical
Urgent) la fel ca persoanele care nu au un sejur
legal
Cartea E și F : dreptul la integrarea socială –dacă
au trecut 3 luni de la data eliberării anexei 19(ter)și excluderea de la ajutorul social (complementar)
Cartea E+ și F+ : dreptul la integrarea socială și la
ajutorul social (complementar)
Studenți europeni, cetățeni europeni care nu sunt activi
din punct de vedere economic (+ membrii familiei lor) și
membrii europeni dintr-o familie de belgieni
Anexa 19(ter), cartea E și F : excludere de la
ajutorul social în cele 3 luni care urmeză după
eliberarea unui titlu de sejur, însă dreptul la AMU la
fel ca persoanele fără sejur legal
După perioada de excludere, dreptul la integrarea
socială și la ajutorul social (complementar) sau
numai la ajutorul social dacă persoana mai are
încă anexa 19(ter)
‘Turiști europeni (fără cerere de sejur mai mare de 3 luni
și sejur legal)
Fără drept la ajutorul social sau la AMU. Eventual, drept
la prestații de servicii medicale de urgență pentru a face
posibilă plecarea imediată.
Cetățeni ai UE fără sejur legal
Drept la AMU

2

Sursă : Circulara din 5 august 2014 a SPP IS urmare a hotărârii n°
95/2014 a Curții constituționale care anulează parțial articolul
57quinquies din legea CPAS-lor.
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