1.ª rede de segurança
social para estudantes
em França

As mutualistas
estudantes de
proximidade
da Rede Nacional
emeVia

SMENO
MGEL
SMEREP
SMEBA
SMECO

SMEREB

Escolheu a França
para
estudar, seja

bem-vindo !

SMERRA

Beneficie da qualidade de um serviço
de acolhimento com proximidade ao
seu local de estudos

VITTAVI
MEP

SMERAG

1 – O que é a Segurança social francesa ?

MEP
VITTAVI

Porque optar pela rede emeVia ?
A fim de beneficiar da força de uma rede nacional, opte pelas mutualistas estudantes de
proximidade, com mais de 142 pontos de acolhimento dedicados exclusivamente aos estudantes.

A REDE LÍDER EM FRANÇA
Com mais de um milhão de afiliados, as mutualistas estudantes de proximidade asseguram
mais de metade da população estudante.

COBERTURA IMEDIATA E SEM DEMORA

As mutualistas estudantes de proximidade dão-lhe cobertura em matéria de Segurança social de
01/09/2017 a 31/08/2018, se se afiliar/inscrever antes de 31/12/2017.

ENTREGA IMEDIATA DE UM CERTIFICADO DE DIREITOS

Enquanto aguarda a receção do seu cartão Vitale, as mutualistas estudantes de proximidade
emitem-lhe de imediato um certificado com os seus direitos, que prova aos profissionais de
saúde a sua qualidade de afiliado, de modo a usufruir do terceiro pagante.
Preservar os números em caso de
emergência uma vez que se trata de
uma informação importante para os
estudantes estrangeiros. Por exemplo, noutro encarte.

MEMO
EM CASO DE EMERGÊNCIA

Samu

15

(problemas graves de saúde)

18

(acidentes, incêndio)

Pompiers
Ou o número de emergência
Europeu

112 (funciona também a partir
de um portátil)

UMA COBERTURA EM FRANÇA E NO ESTRANGEIRO

As mutualistas estudantes de proximidade estão habilitadas para se encarregarem dos custos
dos cuidados de saúde dos seus afiliados, reembolsáveis pelo seguro de saúde, em toda a França
e segundo a regulamentação em vigor durante a sua estadia no estrangeiro.

AUSÊNCIA DE TAXAS DE ADIANTAMENTO GRAÇAS AO TERCEIRO
PAGANTE

Em toda a França, tratamos por si de contratos com profissionais de saúde (farmácias,
laboratórios, etc.) no caso de um terceiro pagante.

REEMBOLSO POR TRANSFERÊNCIA
Todas as nossas agências estão habilitadas a proceder ao reembolso por transferência
bancária aos seus afiliados.

ACOMPANHAMENTO EM LINHA DOS SEUS REEMBOLSOS

Aceda ao seu Espaço Pessoal no site de Internet da sua estudante mutualista de proximidade
para consultar o estado dos seus reembolsos e ter acesso a mais informações.

Mais informações > emevia.com

A Segurança social é o sistema francês de cobertura social. Todas as pessoas que residem em França de modo
estável e regular beneficiam do seu apoio quanto aos custos completos ou parciais das suas despesas de saúde.
A inscrição na Segurança Social Estudante é obrigatória para todos os estudantes entre 16 e 28 anos e é realizada no seu estabelecimento de ensino superior.
A cotização deve ser paga a partir dos 20 anos pelos estudantes estrangeiros. Se estudar em França, por um
período superior a três meses, a Segurança Social Estudante deve ser paga no estabelecimento de acolhimento:
para o ano letivo universitário de 2016-2017, a taxa de adesão é de 215 €.
Caso possua um Cartão de Seguro de Saúde Europeu de doença do seu país de origem, válido até 31/08/2018
não necessita de se afiliar na Segurança social estudante. Os estudantes quebequenses estão dispensados
dos direitos da Segurança social se estiverem na posse de um formulário SE401Q102 Bis, SE401Q106 ou um
formulário equivalente.

2 – Devo inscrever-me?
Informe-se se a sua afiliação é
16 a 19 anos
obrigatória, relativamente à sua situação Nascido após 31/08/1998

20/28 anos
Nascido entre 01/09/1989 e 31/08/1998

Não necessita de se afiliar no regime
Afiliação obrigatória no regime
País relevante no âmbito de
estudante
convenções bilaterais de Segurança estudante mediante a apresentação do
social (ver lista detalhada
impresso convencional
em www.ameli.fr)
Não necessita de afiliação no regime estudante mediante a apresentação do CESD ou um
EEE
28 países da UE + 4 países da EFTA certificado de seguro cuja data do termo de validade se prolongue no mínimo até 31/08/2018
Mónaco

Não necessita de afiliação no regime estudante mediante apresentação de um certificado
de direitos, cuja data do termo de validade se prolongue no mínimo até 31/08/2018

Andorra

Não necessita de afiliação mediante a apresentação de um título de residência
e do formulário SE130-04

Polinésia e Nova Caledónia

Não necessita de afiliação no regime
estudante

Quebec

Não necessita de afiliação mediante a apresentação de um formulário SE401-Q-106
para os programas de intercâmbio ou SE401-Q104 para os estágios

Resto do Mundo

Afiliação obrigatória no regime estudante.

Afiliação obrigatória no regime estudante
à idade de 21 anos

O estabelecimento de ensino entrega-lhe um formulário em papel ou propõe-lhe a inscrição online. Indique
a sua situação com base na tabela abaixo e assinale ou escreva SMEBA, para escolher SMEBA como centro
de Segurança Social Estudante.
A RESERVA NACIONAL DAS MUTUALISTAS ESTUDANTES DE PROXIMIDADE

A reserva nacional das mutualistas estudantes de proximidade
MEP ı MGEL ı SEM ı SMEBA ı SMECO ı SMENO ı SMERAG ı SMEREB ı SMEREP ı SMERRA ı VITTAVI

3 – Como obter as suas justificações e fazer valer os
seus direitos?
Etapa 1 : transmita à sua mutualista estudante de proximidade :
→ A sua prova de afiliação na Segurança social estudante, fornecida pelo seu estabelecimento de ensino.
→ Um IBAN (International Bank Account Number) de uma conta bancária em França.
→ A cópia do seu título de residência dentro da validade (convocatória ou receção são aceites).
→ A sua declaração de opção de médico de família.
→ A sua certidão de nascimento completa.
Etapa 2: a sua mutualista estudante de proximidade entregar-lhe-á um certificado de direitos, onde consta o
seu número provisório da Segurança social.
Etapa 3: graças ao seu certificado de direitos, poderá garantir os seus direitos junto de todos os profissionais
de saúde e solicitar o reembolso completo ou parcial das suas despesas de saúde.
Etapa 4 : após a receção do seu número definitivo da Segurança social, o seu centro de Segurança social
emitirá de imediato o seu cartão Vitale, o qual lhe será entregue em sequência disso.

Léxico

É altamente recomendável que adira a uma mutualista complementar,
para poder obter um reembolso otimizado das suas despesas de saúde.

O cartão Vitale simplifica os seus esforços e permite enviar folhas de cuidados de saúde
desmaterializadas à sua mutualista estudante. Apresente-o a cada profissional de saúde
para evitar o adiantamento das despesas.
A emissão do seu cartão Vitale será efetuada pela sua mutualista estudante de
proximidade. Irá então receber um ficheiro pelo correio que deverá preencher e ao qual
necessita de colocar uma fotografia identificativa e de anexar uma fotocópia do seu
documento de identificação.
É necessário aguardar um prazo mínimo de um mês para a emissão deste cartão, o qual
será então enviado para o endereço preenchido por si.
Este cartão não é um cartão de pagamento. Ele permite que a mutualista estudante
de proximidade possa processar as suas despesas de saúde de forma mais rápida e
reembolsá-lo dentro de 48 horas ou reembolsar o profissional de saúde.
O cartão Vitale não poderá ser emitido antes de ter recebido o seu número definitivo
da Segurança Social. Se o mesmo não lhe pode ser atribuído imediatamente, utilize o
certificado de direitos disponível no seu espaço pessoal e que lhe foi entregue, pois o
mesmo prova que está coberto.

É a subscrição a um centro da Segurança
social estudante (por exemplo, uma
mutualista estudante da Rede emeVia).

Inscrição

Exemplo: torci o meu tornozelo...
Esses cuidados sair-me-ão bastante caros!

É a operação administrativa que permite a
atribuição de um número da segurança social.

Terceiro pagante
Cuidados

Despesas

Taxas
Seguras

Reembolso
Seguro

Consultas de especialista (franquia de e 1)

e 28

70 %

e 18,60

Radiografia (1 imagem – franquia de e 1)

e 61e

70 %

e 41,70

e 40

65 %

e 24,50

Fisioterapia (12 sessões – franquia de e 6,00)

e 193,50

60 %

e 110,10

Total

e 312,60

Farmácia (3 caixas – franquia de e 1,5)

O cartão Vitale nacional

Afiliação

n SEJA MELHOR REEMBOLSADO, GRAÇAS À SAÚDE
COMPLEMENTAR OU MUTUALISTA COMPLEMENTAR

e 188,96

Sem o seguro complementar de saúde das mutualistas estudantes de
proximidade, teria a seu encargo 123,64 €. Para evitar este “encargo”,
subscreva por exemplo à Smeb'autonomie por 12 €/mês.
Além disso, aquando à subscrição de uma mutualista complementar, serlhe-á dado um cartão de pagamento de terceiro pagante. Este cartão
permite evitar o adiantamento de custos com a maioria dos profissionais
de saúde.
n SEGUROS ESTUDANTES
Lembre-se, a cobertura de responsabilidade é obrigatória.
Ele segura-o contra danos que possa causar a terceiros, particularmente no contexto de um estágio. De igual modo caso tenha
um carro e/ou um veículo de 2 rodas e/ou habitação, o seguro é
obrigatório. As mutualistas estudantes de proximidade podem propor-lhe uma subscrição a esses seguros com tarifas reduzidas.
Informe-se junto da sua mutualista estudante de proximidade.

A apresentação do seu cartão Vitale aos
profissionais de saúde permite evitar o
adiantamento das despesas de saúde.

Médico convencionado

É o médico que assinou uma convenção com
a Segurança social, nos setores seguintes:
– O médico convencionado do setor 1 aplica
a tarifa convencional, fixada pela Segurança
social francesa. Ele não poderá praticar
honorários acrescidos não suportados pelo
seguro de saúde.
– O médico convencionado do setor 2 pratica
honorários livres.
Ele está autorizado a praticar honorários
acrescidos, cujos montantes não são
reembolsados pela Segurança social.

Participação fixa 1 e

Trata-se da soma deduzida automaticamente
do montante dos seus reembolsos. Esta
participação fixa de 1 e aplica-se a todos
os atos realizados por um médico, sendo
igualmente aplicada aos seus exames e
análises clínicas.Por norma, a participação fixa
de 1 e não é taxada pelos complementares de
saúde.

Franquia médica

O valor das consultas em França: 25 € para uma consulta de clínica geral (médico), a partir de 28 € para um médico
especialista (dermatologista, ginecologista, oftalmologista...), visitas ao domicílio têm majoração de custos. Se declarou
o seu médico assistente, o seu centro de Segurança social irá reembolsá-lo em 70% desse valor, menos o valor fixo
mínimo de 1 e sendo 16,50 e para uma consulta de um médico de clínica geral.

Trata-se da soma deduzida automaticamente
do montante dos seus reembolsos da
Segurança social.
Esta franquia médica diz respeito aos produtos
farmacêuticos (0,50 €/caixa de medicamentos),
aos transportes (2 e/transporte), aos atos
realizados por auxiliares médicos (enfermeiros,
etc.), (0,50 e por ato). Por norma a franquia
médica não é taxada pelas mutualistas.

Caso pretenda um reembolso mais completo, deverá aderir a uma saúde complementar. Informe-se junto da sua mutualista estudante de proximidade.

Folha de cuidados

4 – O protocolo de cuidados: o médico assistente
Em França, você pode escolher o seu médico. A taxa de cuidados prestados é definida pela Segurança Social.

n O PROTOCOLO DE CUIDADOS: O MÉDICO ASSISTENTE
Em França, deverá escolher o seu médico de família: é ele a quem irá consultar durante a sua estadia e, se
necessário, que o enviará para um especialista. Declare-o na sua mutualista estudante de proximidade da
Segurança social, através do formulário "Declaração opção do médico de família," que poderá descarregar em
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3704.pdf .
Sem esta declaração será menos reembolsado devido às penalidades financeiras que serão aplicáveis.
Alguns profissionais de saúde podem ser consultados sem que isso passe previamente pelo seu médico
de família; trata-se aqui de especialistas em acesso direto específico. Este é o caso de ginecologistas,
oftalmologistas, psiquiatras (se tiver uma idade entre 16 e 25 anos)... Os cuidados dentários (destartarização,
tratamento de cáries, etc.) não são abrangidos pelo protocolo de cuidados.
Envie a sua folha de cuidados, que lhe foi entregue pelo seu médico, para a sua mutualista estudante de
proximidade, depois de a ter preenchido e assinado.
Se não tem o seu cartão Vitale, o médico entregar-lhe-á uma folha de cuidados em papel que deve transmitir
o mais rapidamente possível à sua mutualista estudante de proximidade, depois de a preencher e assinar.

Uma folha de cuidados é o equivalente a uma
fatura emitida por um profissional de saúde,
na qual estão referidos os atos médicos
realizados. Uma única folha de cuidados pode
conter um ou mais atos médicos.

