معلومات عن التأمين الصحي للمهاجرين غير الشرعيين في

سويسرا .

ان األشخاص من دون تصريح اقامة ،هم األشخاص (المسمون بالذين اليحملون وثائق).يملكون
حقوق انسان جوهرية .أي شخص مريض أو مصاب في سويسرا له الحق في العالج الطبي
الضروري  .كقاعدة عامة يجب أن تدفع ذلك اما بنفسك أو عن طريق التأمين.

 .التأمين الصحي
المهاجرين غير الشرعيين لديهم الحق والواجب في ابرام تأمين إجباري عند صندوق تأمين
صحي سويسري .صناديق التأمين ضد المرض ملزمون بقبول أي شخص يقيم في سويسرا
بغض النظر عن وضعه القانوني.
تكاليف الخدمات اآلتية تدفع من طرف صندوق العالج الطبي:
• العالج الطبي والفحوصات الطبية
• العالج في المستشفيات
• األدوية التي يحدد وصفها األطباء (قائمة التخصصات)
• الحمل والوالدة (دون المشاركة في التكاليف من قبل المؤمن)
• الحوادث
أما عالج األسنان فتكلفته غير مغطاة.

حماية البيانات
األطباء والعاملون في المستشفيات والتأمينات ليس لديهم الحق بإعطاء البيانات الشخصية
للمرضى إلى ادارة المهاجرين أو الشرطة و ال الحصول على معلومات منهم ألشخاص ما.انهم
يخضعون لمبدأ السرية المهنية .كل من ينتهك هذا الحظر هو عرضة للمالحقة الجنائية.

تغييرالتأمين األساسي ومغادرة صندوق العالج الطبي (إنهاء العقد)
من الممكن إنهاء التأمين األساسي مع صندوق العالج الطبي اال في حالة وجود تعاقد جديد مع
صندوق تأمين آخر أو في حالة مغادرة سويسرا.
اذا كان فسخ العقد لغاية  13ديسمبر (كانون أول) فيجب ارسال رسالة مؤمنة تصل الى صندوق
العالج الطبي الحالي في آخر يوم عمل من شهر نوفمبر .انهاء العقد لغاية  13جوان (تموز)
يكون ممكنا في حالة التأمين المعياري مع  133فرنك امتياز (فرانشيز) مع حساب فترة اخطار
لثالثة أشهر(نهاية مارس).

التأمين ضد الحوادث
الى جانب التأمين الصحي األساسي من الممكن أن تؤمن ضد الحوادث.التكلفة االضافية حوالي
 03فرنك سويسري في الشهروالتي تغطي النفقات الطبية بعد وقوع أي حادث.
األشخاص الذين يعملون أكثر من ثماني ساعات في األسبوع عند صاحب عمل,ينبغي من حيث
المبدأ أن يكونوا مأمنين سابقا عند صاحب العمل .في وسعهم استبعاد تغطية الحوادث عند التأمين
الصحي.

التكاليف
التأمين الصحي ليس مجانا :ال بد أن تؤدي القسط الشهري الذي يختلف من صندوق تأمين إلى
أخر رغم منافع مماثلة .األطفال (حتى  31سنة) يدفعون أقل .معظم شركات التأمين تمنح
02سنة).
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وباإلضافة إلى هذا المبلغ الشهري ،يجب على المؤمن أن يتحمل قسط من تكاليف العالج الطبي
في شكل مشاركة تتراوح بين  133و  0233فرنك( فرانشيز) في السنة  .خيارات االمتياز
يحددها المؤمن( .فرانشيز األطفال من  3الى  033فرنك) أما إذا تجاوزت تكاليف العالج هذا
الحد  ،عليك دفع عشرة بالمائة من تكاليف هذه المساهمة (حصة) ، .مع ذلك هذه المشاركة
األخيرة ،قد ال تصل إلى أكثر من  033فرنك في السنة.
سنويا)
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123
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(بالنسبة
هناك نماذج لتأمين أرخص ،ولكن لديهم بعض القيود (استعلم مباشرة من الصناديق).
نموذج طبيب العائلة  HMO ،أو  Telmedتعتبر تأمينات رخيصة يستوجب عندها مراجعة
طبيب العائلة أوال أو الذهاب الى مركز  HMOأو طلب المشورة عن طريق الهاتف أوال ( اال
في حالة الطوارئ)

انه من المهم جدا دفع األقساط كل شهر!

 .اذا لم يتم دفع األقساط أكثر من ثالثة أشهر .وبعد توبيخ المؤمن خطيا من قبل التأمين
الصحي ( وإعطاء فترة  13يوما)  ،يمكن لصندوق التأمين الصحي تبليغ سلطات الكانتون
وفرض انفاذا للديون.

.

تخفيض األقساط
إن االشخاص ذوو الدخل المنخفض لديهم االمكانية في بعض الكانتونات تقديم طلب الى صندوق
التأمين من أجل خفض األقساط .تقديم الطلب يجب أن يكون لدى المؤسسة المسؤولة عن خفض
أقساط التأمين في اقليم االقامة ( .بالنسبة للعنوان في كانتون اقامتك انظر
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هكذا ابرم عقدا مع شركة تأمين صحي :

 .3اختيار شركة تأمين سويسرية  ،حدد مستوى االمتياز واطلب (إذا لزم األمر) تغطية

الحوادث .ويمكن مقارنة أقساط التأمي; www.priminfo.ch
 .0طلب للحصول على انتساب لشركة التأمين الصحي المختارة .لنقل اسمه ،تاريخ
الميالد العنوان و رقم حسابه المصرفي أو البريدي (أو أي شخص يعرف علي).
 .1تدفع كل شهر القسط الشهري (لسنة  0332نحو  133الى  223فرنك في الشهر)
وذلك من خالل قسائم الدفع الواردة من الصندوق.
 .2ترسل نسخة من جميع الفواتير لصندوق التأمين وتسوي بنفسك فواتير العالج
واألدوية الخاصة بك .التأمين الصحي يسدد للمؤمن المبالغ المكتوبةعلى نسخ الفواتير
(بعد اقتطاع  ،االشتراك) عن طريق تحويل االموال المستحقة على الحساب المبين على
التفاصيل (التعويض).في بعض الحاالت مثال (االدوية)  ,ترسل الفواتير مباشرة الى
التأمين الصحي.
 .5مساهمة في تكلفة المرض حسب مستوى االمتياز .فضال عن هذا تضاف عشرة
بالمائة من تكلفة العالج واألدوية ( في المجموع ال يتعدى أكثر من 033فرنك في السنة).
 .0أبلغ التأمين في حال تغيير عنوان االتصال أو مغادرة سويسرا.
► www.comparis.ch

إذا كان لديك أي أسئلة أو إذا كنت تحتاج إلى المساعدة  ،الرجاء االتصال بالخدمة في منطقتك :
► www.sante-sans-papiers.ch

