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Καλώς ορίσατε στη Γερμανία!
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Η Deutsche Ärzte Finanz είναι η μοναδική 

εταιρεία στη Γερμανία που εξειδικεύεται στην 

παροχή χρηματοπιστωτικών και οικονομικών 

συμβουλών και απευθύνεται αποκλειστικά 

στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Η εξειδίκευσή μας στους ακαδημαϊκούς επαγγελματικούς 

κλάδους του τομέα της υγείας, καθώς και η εντατική συνεργασία 

μας με επαγγελματικούς οργανισμούς, συλλόγους, το γερμανικό 

ασφαλιστικό φορέα υγειονομικών και τη γερμανική Τράπεζα 

Φαρμακοποιών και Ιατρών, εγγυώνται ανωτάτου επιπέδου 

χρηματοπιστωτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι μπορούμε να κάνουμε για σας;

Ο τοπικός προσωπικός σας σύμβουλος:

Άφιξη και  
ξεκίνημα:  
η κάλυψή σας  
στη Γερμανία.



Σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις:
 
Αστική ευθύνη
Όποιος προκαλεί μία ζημία, πρέπει να ανα-
λαμβάνει την ευθύνη – τόσο σε ιδιωτικό, όσο 
και σε επαγγελματικό πλαίσιο. Σε περίπτωση 
αποδεδειγμένου εσφαλμένου χειρισμού, ο 
ασθενής μπορεί να απαιτήσει υψηλές αποζη-
μιώσεις από το γιατρό του. Για το λόγο αυτό, 
σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογί-
ας, η ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι 
υποχρεωτική για τους εν ενεργεία ιατρούς.

Οι περισσότεροι ιατρικοί σύλλογοι στη 
Γερμανία συνιστούν στα μέλη τους την 
επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης 
του γερμανικού επαγγελματικού ασφαλιστι-
κού φορέα «Deutsche Ärzteversicherung».

Κάλυψη επαγγελματικής ανικανότητας
Η ανικανότητα για εργασία ανήκει στους 
υπαρξιακούς κινδύνους. Ένας στους πέντε εν 
ενεργεία επαγγελματίες δεν μπορεί πλέον να 
ασκήσει το επάγγελμά του για λόγους υγείας, 
πολύ πριν τη συνταξιοδότησή του. Μόνο αν 
έχετε συνάψει μια ασφάλιση επαγγελματικής 
ανικανότητας, θα μπορείτε να λαμβάνετε 
μηνιαία σύνταξη, προκειμένου να διατηρήσε-
τε το βιοτικό σας επίπεδο.

Η κάλυψη επαγγελματικής ανικανότητας του 
γερμανικού επαγγελματικού ασφαλιστικού 
φορέα «Deutsche Ärzteversicherung» 
 συνιστάται ρητώς από ιατρικούς 
 επαγγελματικούς οργανισμούς όπως οι 
Marburger Bund και Hartmannbund.

Ασφάλιση ασθενείας
Για να μπορείτε να εργαστείτε στη Γερμανία, 
χρειάζεστε μια ασφάλιση ασθενείας. Οι 
σχετικές εισφορές αποτελούν ουσιαστικά 
έναν παράγοντα κόστους. Ευτυχώς που το 
ήμισυ των εισφορών επιβαρύνει τον εργοδό-
τη. Η νόμιμη ασφάλιση ασθενείας καλύπτει 
όλες τις απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες. 
Σαφώς καλύτερες παροχές και τις περισσότε-
ρες φορές με χαμηλότερες εισφορές προσφέ-
ρει η ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας για για-
τρούς, την οποία μπορείτε να επιλέξετε σε 
συνάρτηση με το εισόδημά σας. 

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε για τα 
πλεονεκτήματα μιας ιδιωτικής ασφάλισης 
ασθενείας για γιατρούς και θα σας  
παρέχουμε συμβουλές για τις δυνατότητες 
ιδιωτικής ασφάλισης που έχετε.

Χρήσιμη η απόκτηση τραπεζικού λογαρια-

σμού στη Γερμανία.

Αν θέλετε να μείνετε και να εργαστείτε μόνιμα στη 
Γερμανία, ένας γερμανικός τραπεζικός λογαριασμός 
είναι σίγουρα χρήσιμος και μερικές φορές ακόμη και 
απαραίτητος. Η συνεργαζόμενη τράπεζα  
«Deutsche Apotheker- und Ärztebank» αποτελεί την 
πρώτη επιλογή των γιατρών στη Γερμανία. Σας προσφέ-
ρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα, για τα οποία θα χαρού-
με να σας ενημερώσουμε.

Σχεδιάστε μαζί μας το μέλλον σας!
 
Σίγουρα έχετε διαπιστώσει κι εσείς το εξής: 
όσο διαφορετική είναι η νομοθεσία στην 
κάθε χώρα, τόσο διαφορετικές είναι και οι 
ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχονται. Το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχετε συνάψει 
στην πατρίδα σας ενδέχεται να μην ισχύει 
στη Γερμανία. Εμείς θα σας πούμε ποιες 
ασφαλιστικές καλύψεις είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικές ή ακόμη και υποχρεωτικές στη Γερμα-
νία.  


