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Megérkezés után  
rajtra készen: 
Az Ön biztosítása  
Németországban.

Üdvözöljük Németországban!
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A Deutsche Ärzte Finanz az egyetlen 
tisztán gyógyító szakmákra speciali-
zálódott pénzügyi és gazdasági 
tanácsadó Németországban.

A felsőfokú gyógyító szakmákra való specializálódá-
sunk, valamint a szakmai szervezetekkel, kamarákkal, 
a Deutscher Ärzteversicherunggal (Német Orvosbiz-
tosítóval) és a Deutsche Apotheker- und Ärztebank-
kal (Német Gyógyszerészek és Orvosok Bankjával) 
folytatott intenzív együttműködésünk a legmaga-
sabb szintű pénzügyi tanácsadást garantálja Önnek.

Mit tehetünk Önért?
Az Ön személyes, helyi tanácsadója:



Fontos biztosítások:
 
Kötelező felelősségbiztosítás
Aki kárt okozott, köteles jótállni azért – úgy a 
magánéletben, mint foglalkozása gyakorlása 
során. Bizonyított műhiba esetén a beteg 
magas kártérítési összegeket követelhet 
orvosától. Az orvosi szakmai szabályozás 
szerint ezért a praktizáló orvosoknak kötelező 
speciális felelősségbiztosítást kötniük.

A legtöbb németországi orvosi kamara a 
szakbiztosító Deutsche Ärzteversicherung 
(Német Orvosbiztosító) szakmai 
felelősségbiztosítását ajánlja tagjainak.

Munkaképtelenségi biztosítás
A munkaképtelenség az egzisztenciális 
kockázatok egyike. Minden ötödik kereső 
tevékenységet folytató ember egészségügyi 
okokból már jóval a nyugdíj előtt képtelen 
gyakorolni foglalkozását. Csak akkor részesül-
het olyan nyugdíjban, amely életszínvo-
nalának megfelel, ha rendelkezik munkakép-
telenségi biztosítással. 

A Deutsche Ärzteversicherung szakmai 
biztosító munkaképtelenségi biztosítását 
kifejezetten ajánlják orvosi szakmai szerveze-
tek, mint a Marburger Bund és a Hartmann-
bund.

Betegbiztosítás
Ahhoz, hogy Németországban dolgozhasson, 
betegbiztosításra van szüksége. Ennek 
járulékai komoly költségtényezőt jelentenek. 
Jó, hogy ezek kb. felét a munkáltatónak kell 
fizetnie. A kötelező betegbiztosítás minden 
orvosilag szükséges kezelést lefed. Többnyire 
kedvezőbb díjak ellenében lényegesen jobb 
szolgáltatásokat kínál az orvosi magán-be-
tegbiztosítás, amelyet jövedelmétől függően 
köthet meg.

Készséggel tájékoztatjuk az orvosi magán-
betegbiztosítás előnyeiről, és tanácsadást 
nyújtunk a privát biztosítás megkötésének 
lehetőségeiről. 

Ésszerű, ha rendelkezik németországi 

bankszámlával. 

Amennyiben Ön tartósan Németországban lakik, és ott 
kíván dolgozni, a németországi bankszámla min-
denképpen ésszerű, és olykor nélkülözhetetlen is. 
Együttműködő partnerünk, a Deutsche Apotheker- und 
Ärztebank (Német Gyógyszerészek és Orvosok Bankja) 
e tekintetben az első választás a németországi orvosok 
számára. Számtalan előnyt kínál Önnek, amelyekről 
készséggel tájékoztatjuk. 

Tervezze meg velünk jövőjét!
 
Bizonyára Ön is megállapította már:  
amennyire eltérő a törvényhozás a 
 különböző országokban, annyira eltérőek a 
biztosítások is. A hazájában megkötött 
kötvények nem mindegyike érvényes Német-
országban is. Megmondjuk Önnek, mely 
biztosítások különösen fontosak, vagy akár 
kötelezőek Németországban. 


