La Mutualisation
د طبي بیمې اصول ""La Mutuelle
یوه بشپړه روغتیایی بیمه ده( یا د شرکت بیمه ده ) په کوم کى چى یو شخص د لږترلږه ټولنیز امنیتى مقررات بشپړوى تر څو
دطبى لکښتونو لپاره پوښښ زیات کړى پدى پوښښ کى مړینى خطر ،دمعلولیت او معیوبیت خطر رازۍـ ده دى بیمى موخه
دځینوخطرنولپاره ډیرپوښښ چمتوکول دي ،سنګه چى زیږیدني ،دکارتوانائ نه درلودل ،معیوبیت ،ناروغي او په بل چا باندى تکیه
 La Mutuelleکه برخه اخستل
ددى الري ممکن ده چه کارمندان اضافۍ پوښښ څخه ګټه پورته کړي ـ ده 2016کال دجنورى له لومړى نیټه راهسي په
ټولوکارمندانوالزمۍده چى دي خصوصي سیکتور شرکت سره یوځائ شي چه بشپړه روغتیائ بیمه ولري ـ دابیمه دکارکونکو له
خوا ده ناروغي په تړاو ،زیږیدني یا حادثى په تړاومصرف لپاره اضافي ترالسه کړى ـ
لږترلږه دغه پوښښ پکي شامل دي
ــ تول لګښتونه ،خدمتونه او عمالون و لپاره لګښتون ورکوۍ ـ پاتي لګښتونه چى ده تولنیزي امنیت لخوا دتادیابئ موضوع وي دهغه
چا مسولیت په غاړه لري چى بیمه شوي وي ـ
ــ سومره ورځي په روغتون کي پاتۍ کیږي ده لګښتونو پوښښ کوي ـ
ــ تر  125%پوري دغاښونواو امدى سره دي اورتوډونټیک تادیه تولنیز امنیت بیرته ورکوي ـ
ــ دلوړي کچي لګښتون دنظر لحاظه پوښښ ورکوي ـ
دۍ لږترلږه تضمین ته ” “Panier de soins minimumیعني دلږپاملرني کڅوړه ویل کیږي
تمويل کونکي
دشرکت بیمي سیسټم الندى ،لږترلږه  50%پوري لګښتونه دي روغتیایي بیمي کوم چه شرکت دننه دي ،دغه لګښتونه
کارورکونکي ورکوي او پاتي برخه کارکونکۍ دى میشتني مړستي په بڼه ورکوي ـ
ددى روغتیائ سیسټم سره دارتباط څخه معافیت
په ځینو حالتونوکى کارمندان کولۍ شي چه اجباري بیمه څخه ګوښه وکړي
دلته کارمندان قانوني حق لري چه بیمه نه معافیت واخلي ـ پدى کارمندانو کى ښوونکي رازي ،هغه کارمندان چه موقتي قراردادونه
لري ،لنډمهاله کارکونکي چه قراردادونه یا پروجه یى  12میاشتونه کمه وي ،د لږوخت کارکونکي او هغه ښوونکي چه ددي
پروګرام غړیتوب ددوئ دمجموعي عوایدو لږترلږه  10%برخه واخلي او هغه کارکونکو ته چه دګمارونکي درضاکارئ په اړه
دمقرري سکیم معرفي کولو د مخه کارکونکي لیږدول کیږي ـ نور کارمندان کولۍ شي چه ددى معافیت څخه ګټه واخلى ،پدي
صورت کى چدوئ ثابت کړي چه دوې روغتیائ بیمه پوښښ لري ـ دوئ کي ښوونکي رازي ،هغه کارمندان چه دائمي قرارداد
لري ،هغه لنړمهاله کارکونکي چه 12میاشتوپوري یا هغي نه زیادقراردادلري
چه CMUيا  ACSنه مرسته لري

هغه کارکونکي (پرالندى ډول دي) ـ هغه کارمندان چه شخصي بیمه لري د اجباري اړتیاء د تطبیق په وخت کې یا ،وروسته
بیا ،د دوی د کار په وخت کې ،او همدارنګه د  3میاشتو څخه لږ وخت سره د ثابت وخت قراردادونو کې د روغتیایی
لګښتونو پوښښ پوښلى ده
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څنکه دى تاديه دواړخیزو لکښتونو څخه ګته پورته کړو
له ) Caisse Primaired’Assurance Maladie (CPAMنه تاسو دى لکښتونو تادیه فقط پر هغه حال کى
کولۍ شې چه یو مسلکي دوکتور یا درملتون پر رسید السلیک کړې وي ـ
په هر صورت په تیورۍ کى  Carte Vitaleده روغتیائ پاملرنې لګښتونو لپاره ده لګښت اړینې اداري سیسټم ساده کوي
او تادیات باید په اوتومات ړول انتقال شي ـ او همداسي اوس  CPAMته رسید جمع کولو اړتیاء نلرې ولي چه مسلکي
روغتیائ اړتیاوي مستقیم ډول باندي ده روغتیائ بیمه فنډ ته لیږي پر  SESAM-Vitale systemله الري
دغه تادیات ده اوتومات له الري چټک لیږل کیږې له پمست طریق څخه ـ
بشپړه روغتیا او فالحى پوښښل داوم
دى کار د قرارداد پاى ته رسیدو وروسته کارمندان د شرکت صحى بیمه څخه دى ځینو ځانکړو شرایطو پوره کولو نه پس
کارمندان کولى شى چى له دى بیمه څخه ګته پورته کړي ،هغه کارمندان :
 نه باید د غفلت له درکه له کاره ایستل شوى وى د بیکاره ګتى لپاره باید وړ وى باید د شرکت بیمى پالن سره یو ځایي شویي وى،چیرته که دغه شرایط پوره شوه نو هغه کارکونکى چه قراردادونه یي پوره وى او فالحى پوښښ ورته دوام لرى نو هغوى له دى
بیمي څخه ګټه تر السه کوى شى تر هغى وخت پورى چى فالحى پوښښ دوام ولرى،

 La Couverture Maladie Universelle Complementaire – CMU-Cبشپړه نړيوالى ناروغى پوښښ
یو وړیا تکمیلى روغتیایي بیمه ده چه د ټیټي عواید په اړه د خلکو لپاره پاملرنى ته اسانتیا ورکویي د روغتیا لکښتونه د ټولنیز
امنیت بیرته تر  100%پورى تادیه کوي،
د اداري څخه د ګتى اخیستنى لپاره باید په فرانسه کي تر  3میاشت څخه زیاد وخت په منظم او با ثباته توګه استوګنه ولرى او د
ټاګلى اندازه څخه عواید لږ ولرى ـ ارزونه د تیرو 12میاشتو عواید په پام کى نیسې
د دغه عوایدو ارزونه د استوګڼي د ځاى او د کورنى حیثیت سره سم توپیر لرى
دى مثال په توګه :یو کس هغه وخت د دى وړ وى چه د کال عواید یي زیاد تر زیاد  8,723یورو وى
او میاشتنى عواید یي اندازه تن  726,92یورو وى ـ
یوفورمه پر مستقیمه توګه د سایت څخه ډونلوډ کولې شي  ،او د روغتیائ بیمي څخه هم غوختنه کولي شي
http://www.cmu.fr
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 L’Aide Complementaire Sante -ACS: Complementary Health Assistanceبشپړې روغتیايي مرستې

هغه کسان چه د  CMU-Cمعیار څخه پورته عاید لري کولۍ شي چه د بشپړي روغتیائ وړ وي
 ACSدیو کال لپاره د دوه اړخیزه روغتیاء پوښښ لپاره د پیسو ورکولومالي مرستي چمتو کوي
دغه مرستي الندنۍ ګټي لري
ـ آيا دغه کمه وي ،او په ځينو حالتو کي د دوه اړخيزه روغتيايي بيمه ورکونکو لپاره دکلنئ مرستي لګښت بشپړه وي
ـ روغتون ته دلېدني په وخت کي لګول شوي مصارفو لپاره پيسي تاديه کوي او بيا روسته بيرته تاديه شي ځکه چي دا پيسي
اوتومات په توګه ورکول کيږي
ـ طبي تعرفې چه دتولنيز امنيت بنسټ څخه نه زياتيږي
ـ دبيمه پاليسي کي د مجراء وړ پيسي ورته معاف کيږي
ـ د ګازو او بريښنا ده بيلونو کمولو څخه ګټه اخستنه
 ACSڅخه دګټي اخستني لپاره بايد په فرانسي کي ر  3مياشت څخه زياد وخت په منظم او باثباته توګه استوګڼه ولري
او  CMU-Cارزوني څخه زياد عوايد ولري
د عاید ارزونه دي  CMU-Cپه واسطه ټاکل کیږي ـ د دغه استوګڼي او کورنئ حیثیت هم
 CMU-Cپه واسطه لري خو عواید یي باید  35%زیاد نه وي
مثال په توګه یو کس دکال عاید باید 11,776یورو او د میشتني عاید یي 981یورو وي ـ
یوفورمه پر مستقیمه توګه د سایت څخه ډونلوډ کولې شي  ،او د روغتیائ بیمي څخه هم غوختنه کولي شي
http://www.cmu.fr
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