Deutsche Ärzte Finanz – це єдина в
Німеччині консалтингова компанія
з фінансових і економічних питань
виключно у сфері медицини й
охорони здоров’я.
Ми спеціалізуємося на академічних медичних професіях, а також інтенсивній співпраці із професійними
організаціями, палатами, німецькою лікарською
страховою компанією Deutscher Ärzteversicherung і
банком Deutscher Apotheker- und Ärztebank, і гарантуємо
надання фінансових консультацій на найвищому рівні.
Що ми можемо зробити для вас?
Ваш індивідуальний консультант на місці:

Розпочніть нове життя
відразу після прибуття:
страхування
в Німеччині.

Або:
Deutsche Ärzte Finanz
Beratungs- und Vermittlungs-AG · 51171 Köln
Тел.: (0)221-148-32323 service@aerzte-finanz.de
www.aerzte-finanz.de
71008521 (02.15) Ukrainisch

Ласкаво просимо до Німеччини!

Сплануйте з нами ваше
майбутнє!
Напевно ви вже помітили:
системи страхування, як і законодавство,
відрізняються, залежно від країни. Не кожний
поліс, укладений у рідній країні, дійсний також
у Німеччині. Ми розкажемо, які види страхування в Німеччині особливо важливі або ж
обов’язкові.

Важливі види страхування:
Страхування від відповідальності за завдання
збитків
Якщо хтось завдав шкоди, він повинен нести за
це відповідальність – як в особистому, так і
професійному житті. У випадку наявності
доказів неправильного лікування пацієнт може
вимагати від лікаря велику суму відшкодування
збитків. Тому відповідно до професійного
кодексу лікарів спеціальне страхування від
відповідальності для практикуючих лікарів є
обов’язковим.
У Німеччині в більшості лікарських палат їхнім
членам рекомендується укладати договір
страхування професійної відповідальності з
компанією Deutsche Ärzteversicherung.
Страхування на випадок професійної непрацездатності
Професійна непрацездатність належить до
групи ризиків, пов’язаних із життєдіяльністю
людини. Кожний п’ятий зайнятий ще задовго
до пенсійного віку не може працювати за
професією у зв’язку зі станом здоров’я. Уклавши договір про страхування на випадок
професійної непрацездатності, ви зможете
отримувати щомісячну пенсію відповідно до
вашого рівня життя.
Страхування на випадок професійної непрацездатності, що забезпечується компанією
Deutsche Ärzteversicherung, наполегливо
рекомендується такими професійними лікарськими організаціями, як Марбурзький союз
(Marburger Bund) і Союз Хартманна
(Hartmannbund).

Страхування на випадок хвороби
Для отримання дозволу на роботу в Німеччині
необхідне страхування на випадок хвороби.
При цьому внески є справжнім фінансовим
фактором. Добре, що роботодавець повинен
оплачувати приблизно половину суми. Установлене законом страхування на випадок
хвороби покриває витрати на всі необхідні
медичні процедури та лікування. Значно кращі
послуги при менших внесках забезпечуються
особистим страхуванням на випадок хвороби,
яке можна укласти, залежно від ваших прибутків.
Ми із задоволенням надамо вам інформацію
про переваги особистого страхування на
випадок хвороби для лікарів і проконсультуємо
щодо можливостей особистого страхування.

Раціональне рішення:
банківський рахунок у Німеччині
Якщо ви хочете жити та працювати в Німеччині
протягом тривалого періоду часу, то цілком раціонально, а інколи навіть і необхідно відкрити рахунок
у німецькому банку. Наш партнер зі співпраці банк
Deutsche Apotheker- und Ärztebank – це найкращий
вибір для лікарів у Німеччині. Він пропонує низку
переваг, про які ми із задоволенням вас проінформуємо.

