Societatea Deutsche Ärzte Finanz este
singura societate de consultanţă financiară şi economică, specifică profesiilor
din domeniul medical, din Germania.
Specializarea noastră în profesii medicale academice
precum şi colaborarea noastră intensă cu organizaţiile
profesionale, colegiile medicilor, societatea germană de
asigurări pentru medici Deutsche Ärzteversicherung şi
banca germană pentru farmacişti şi medici Deutsche
Apotheker- und Ärztebank vă garantează consultanţă
financiară la cel mai înalt nivel.
Ce putem face pentru dumneavoastră?
Consultantul dumneavoastră personal la faţa locului:

Ajungeţi aici şi vă
apucaţi de treabă:
Protecţia dumneavoastră
în Germania.

Deutsche Ärzte Finanz
Beratungs- und Vermittlungs-AG · 51171 Köln
Telefon +49 (0)221 / 148-32323 · service@aerzte-finanz.de
www.aerzte-finanz.de
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Bine aţi venit în Germania!
Willkommen in Deutschland!

Planificaţi-vă viitorul împreună cu noi!

Asigurări importante:

Cu siguranţă că şi dumneavoastră aţi constatat
acest lucru: pe cât de diferită este legislaţia în
diferite ţări, pe atât de diferit este şi sistemul de
asigurări. Nu orice poliţă pe care aţi încheiat-o
în ţara dumneavoastră natală este valabilă şi
în Germania. Noi vă spunem care asigurări sunt
extrem de importante sau chiar obligatorii
în Germania.

Asigurarea de răspundere civilă
Cine provoacă o daună trebuie să-şi asume şi
răspunderea – atât în plan privat, cât şi profesional.
În cazul unei erori de tratament dovedite, pacientul
poate solicita de la medicul său plata unor sume
uriaşe de despăgubire. Din acest motiv, conform
Codului de conduită profesională pentru medici,
asigurarea specială de răspundere civilă este
obligatorie pentru medici practicanţi.
Cele mai multe colegii ale medicilor din Germania
recomandă membrilor săi asigurarea de răspundere
civilă profesională a asigurătorului german
Deutsche Ärzteversicherung.

Asigurarea de incapacitate profesională
Incapacitatea profesională se numără printre
riscurile existenţiale. Fiecare a cincea persoană
angajată nu-şi mai poate practica profesia cu mult
înainte de începerea pensiei, din motive de sănătate. Dumneavoastră puteţi beneficia de plata lunară
a unei pensii care să vă satisfacă standardul de
viaţă, doar dacă aţi încheiat o asigurare de incapacitate profesională.
Protecţia împotriva incapacităţii profesionale de la
asigurătorul Deutsche Ärzteversicherung este
recomandată în mod expres de către organizaţiile
profesionale medicale, precum Marburger Bund
şi Hartmannbund.

Asigurarea de sănătate
Pentru a putea lucra în Germania aveţi nevoie
de o asigurare de sănătate, iar contribuţiile în acest
sens reprezintă un factor de cost veritabil. Ce bine
că angajatorul trebuie să plătească aproximativ
jumătate din această asigurare. Asigurarea legală
de sănătate acoperă toate tratamentele necesare
în plan medical. Servicii vizibil mai bune, de cele
mai multe ori la contribuţii mai avantajoase, oferă
asigurarea privată de sănătate pentru medici,
pe care o puteţi încheia în funcţie de venitul
dumneavoastră.
Vă informăm cu plăcere cu privire la avantajele unei
asigurări private de sănătate pentru medici şi vă
oferim consultanţă cu privire la posibilităţile de a vă
asigura în regim privat.

Inteligent: un cont bancar în Germania.

Dacă doriţi să locuiţi şi să lucraţi pe timp îndelungat în
Germania, un cont bancar în Germania reprezintă un lucru util
şi, uneori, chiar indispensabil. Partenerul nostru de cooperare,
Deutsche Apotheker- und Ärztebank, reprezintă prima alegere
pentru medicii din Germania. Această bancă vă oferă numeroase avantaje, despre care vă oferim informaţii cu plăcere.

