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Informațile ăstea este valabil pentru asigurărea medicală de stat (= GKV).
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den 14.09.2017

În Germania GKV ia costurile de tratament medical necesar. Cine este rezident în
Germania, trebuie să aibă asigurăre medicală. Cine vine din țări straine și mai ales din UE,
vine in vizită în Germania sau se află mai mult timp noi îi recomandam o asigurăre medicală
pentru Gemania. Asigurărea medicală trebuie să ia costurile de tratament medical necesar
din Germania. O spitalizare sau o operație poate să coste mii de Euro în Germania.
Asociația Bundesverband erotische und sexuelle Dienstleistungen ( = BesD e.V.), care
apără dreptul muncitoarelor de sex și care merge impotriva discriminării și discreditării,
scrie:
‚Din 2009 este pentru fiecare om, cu residența în Germania este obligat să aibă
asigurărea medicală. Asta înseamnă: Trebuie să te asigurezi în Germania la o
asigurăre medicală de stat (= GKV). GKV ia atunci costurile de tratament medical
necesar. Asigurăre medicală din UE nu este recunoscut legal‘
(https://berufsverband-sexarbeit.de/krankenversicherung/, accentuarea și traducerea
Haus9)
Haus9 a luat informații de la o GKV din Germania (= D-GKV), care posibilitate au
lucratoarele de munca sexuale din România (și alți cetățeni din UE), să fie asigurăți
medicali de stat (D-GKV). Noi am presupus că reșidința se poate păstra în UE și nu de
schimbat în Germania. O reșidința - dupa legii Germane - trebuie înregistrate dacă
cetățianul se află mai mult de trei luni fără întrerupere în Germania (informațile ăstea le am
primit de la autoritatea din Bremen, șeful secție, domnul Weinert, pe data 16.08.2017).
Atenție - dreptul de înregistrare din România poate a fi luat altă perioadă!
Informațile care sunt scrise aici le am primit de la Technikerkrankenkasse (D-GKV) la o
intrebare scrisă de la Haus9.
Cine are în România o asigurărea medicală de stat (= RO-GKV), e posibil să
primească cardul european de sănătate. Ea este acceptată de la D-GKV. D-GKV’s
ia toate costurile de tratament medical necesar după legile Germanii.
Atenție - Sunt doar mai multe puncte importante:
Puncte
1. CNP-ul (Codul Numerii Personal)
În Germania îți trebuie bulletinul românesc unde e scris „CNP-ul“
2. Formularul E 104
Membrii de RO-GKV trebuie se eie o cerere pentru formularul E 104. In formularul ăsta
confirmă, că întradevăr este asigurărea medicală de stat și pentru cît timp e valabil. Asa
primiț - fără să platiț extra - tratement medical după legea Germană.
3. Formularul E 106
Dacă vă afla-ți mai mult timp de trei luni în Germania, atunci propun-ți să cere-ți forumlarul
E 106 pentru cetățenii din România. În formularul ăsta sunt informații, ca și in formularul
E 104. Cu formularul E 106 se poate cerere la orice D-GKV o carte de asigurărea medicală
germană. Cartela RO-GKV este atunci înlocuit cu cartela Germană. Asta ușerează din toate
părțile cheltuelile pentu tratement. Asta inseamna în Germană Einschreibung zur
Leistungsaushilfe („Înscriere pentru beneficiu“).
4. Protecție suplimentară
- asigurărea medicală pentru străini ori
- protecția suplimentară a călătoriilor
important pentru transporturile in Romania inapoi.
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5. Alte probleme
La Haus9 e vestit, ca RO-GKV’s ezita formularul E 104 und E 106 pentru folosire (chiar
dacă în UE este obligat). Pentru membrii RO-GKV este necesar să clarifice situația asta cu
RO-GKV.

