Deutsche Ärzte Finanz jest jedyną w
Niemczech firmą, zajmującą się
wyłącznie doradztwem finansowym i
ekonomicznym dla osób pracujących
w służbie zdrowia.
Jesteśmy wyspecjalizowani w zakresie osób z wyższym
wykształceniem, pracujących w służbie zdrowia oraz
współpracujemy z organizacjami zawodowymi, izbami,
ubezpieczalnią Deutsche Ärzteversicherung oraz bankiem
Deutsche Apotheker- und Ärztebank. Gwarantuje to
doradztwo finansowe na najwyższym poziomie.
Czym możemy służyć?
Osobisty doradca w pobliżu:

Adaptacja i start:
zabezpieczenie w
Niemczech.
Lub:
Deutsche Ärzte Finanz
Beratungs- und Vermittlungs-AG · 51171 Köln
Telefon +49 (0)221 / 148-32323 · service@aerzte-finanz.de
www.aerzte-finanz.de

71007896 (03.12)

Witamy w Niemczech!
Willkommen in Deutschland!

Planuj z nami swoją przyszłość!

Ważne ubezpieczenia:

Z pewnością zauważyli już Państwo: Podobnie, jak
ustawodawstwo, w różnych krajach różne są
systemy ubezpieczeń. Nie każda polisa wydana w
kraju ojczystym jest ważna w Niemczech. Poinformujemy Państwa, które ubezpieczenia są w Niemczech szczególnie ważne lub nawet obowiązkowe.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Kto powoduje szkodę, musi ją zrekompensować –
zarówno w życiu prywatnym, jak zawodowym.
Pacjent, który udowodni lekarzowi błąd w leczeniu,
może od niego żądać wysokich odszkodowań.
Dlatego też zgodnie z kodeksem lekarskim, obowiązkowe jest specjalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla praktykujących lekarzy.
Większość izb lekarskich w Niemczech poleca
swym członkom ubezpieczenie od zawodowej
odpowiedzialności cywilnej w ubezpieczalni dla
lekarzy Deutsche Ärzteversicherung.

Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane od osób
pracujących w Niemczech. Składki na to ubezpieczenie są niemałe. Dobrze, że pracodawca płaci
mniej więcej połowę składki. Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne pokrywa koszty wszystkich
niezbędnych świadczeń medycznych. Znacznie
lepsze świadczenia i zwykle niższe składki oferuje
prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla lekarzy,
którego zawarcie jest zależne od dochodów.
Chętnie poinformujemy o zaletach prywatnego
ubezpieczenia zdrowotnego dla lekarzy i udzielimy
porady na temat możliwości zawarcia takiego
ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania
zawodu
Niezdolność do wykonywania zawodu jest ryzykiem
egzystencjalnym. Co piąta osoba pracująca nie jest
w stanie wykonywać zawodu z przyczyn zdrowotnych, na długo przed osiągnięciem wieku
emerytalnego. Tylko zawarcie ubezpieczenia od
niezdolności do wykonywania zawodu umożliwia
pobieranie miesięcznej renty, zapewniającej
utrzymanie dotychczasowego standardu życia.
Lekarskie organizacje zawodowe, jak Marburger
Bund i Hartmannbund szczególnie polecają ochronę przed niezdolnością do wykonywania zawodu,
oferowaną przez ubezpieczalnię dla lekarzy
Deutsche Ärzteversicherung.

Warto mieć: rachunek bankowy w Niemczech.

Ktoś, kto chce na stałe mieszkać i pracować w Niemczech,
powinien a czasem musi mieć konto w niemieckim banku.
Nasz partner kooperacyjny Deutsche Apotheker- und
Ärztebank jest dla lekarzy w Niemczech najlepszym wyborem.
Bank ten oferuje liczne korzyści, o których chętnie Państwa
poinformujemy.

