Společnost Deutsche Ärzte Finanz
je jedinou finanční a ekonomickou
poradenskou společností
v Německu, která se zaměřuje
čistě na sektor zdravotnictví.
Díky specializaci na akademické lékařské obory
a intenzivní spolupráci s profesními organizacemi, komorami, pojišťovnou Deutsche Ärzte
versicherung a bankou Deutsche Apotheker- und
Ärztebank je zaručeno finanční poradenství na
nejvyšší úrovni.
Co pro vás můžeme udělat?
Osobní poradce přímo u vás:

Rozjeďte svoji kariéru:
Vaše pojištění
v Německu
Nebo:
Deutsche Ärzte Finanz
Beratungs- und Vermittlungs-AG · 51171 Köln
Telefon 0221 / 148-32323 · service@aerzte-finanz.de
www.aerzte-finanz.de

71008519 (02.15) Tschechisch

Vítejte v Německu!

Naplánujte si s námi svoji
budoucnost!
Už jste na to jistě přišli sami:
stejně jako se v jednotlivých zemích liší
zákony, panují velké rozdíly i v pojišťovnictví.
Ne každá pojistná smlouva, kterou jste
uzavřeli doma, platí i v Německu. Poradíme
vám, která pojištění jsou v Německu
obzvláště důležitá nebo dokonce povinná.

Důležitá pojištění:
Pojištění odpovědnosti
Když někdo způsobí škodu, musí za to nést
následky – v soukromém i profesním životě.
Je-li prokázána chyba při léčbě pacienta,
může pacient požadovat od lékaře vysoké
odškodnění. Proto je u lékařů podle
pracovního řádu povinné speciální pojištění
odpovědnosti pro praktikující lékaře.
Většina lékařských komor v Německu
doporučuje svým členům uzavřít pojištění
odpovědnosti u pojišťovny Deutsche
Ärzteversicherung.

Invalidní pojištění
Invalidita patří k existenčním rizikům. Každý
pátý pracující nemůže dlouhou dobu před
nástupem do penze ze zdravotních důvodů
vykonávat své povolání. Pouze s uzavřeným
invalidním pojištěním můžete pobírat
měsíční rentu, která odpovídá vašemu
životnímu standardu.
Lékařské stavovské organizace i lékařské
odbory, Marburský svaz, a svaz lékařů
v Německu, Hartmannbund, výslovně
doporučují ochranu pojistníků pro případ
invalidity od pojišťovny Deutsche
Ärzteversicherung.

Zdravotní pojištění
Abyste mohli pracovat v Německu,
potřebujete zdravotní pojištění.
Odvody přitom představují nemalé náklady.
Přibližně polovinu odvodů přitom hradí
zaměstnavatel. Zákonné zdravotní pojištění
pokrývá veškerou z lékařského hlediska
nezbytnou léčbu. Výrazně lepší služby za
většinou výhodnějších podmínek nabízí
soukromé pojištění pro lékaře, které můžete
uzavřít v závislosti na výši svého platu.
Rádi vás budeme informovat o výhodách
soukromého zdravotního pojištění pro
lékaře a poradíme vám, jaké jsou možnosti
soukromého pojištění.

Rozumný přístup: bankovní účet v Německu
Pokud dlouhodobě bydlíte a pracujete v Německu, je
nanejvýš rozumné otevřít si německý bankovní účet,
někdy se tomu ani nelze vyhnout. Náš partner
Deutsche Apotheker- und Ärztebank je pro lékaře
v Německu volbou číslo jedna. Nabízí nespočetné
výhody, o kterých vás budeme rádi informovat.

