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Saúde, seguro de saúde e
subsídio
Na Suíça, existe um seguro de
saúde para todas as pessoas
domiciliadas (ou seja, que aquii
vivem no quotidiano, com ou
sem autorização de residência).
Os assegurados pagam cada mês
um prémio de seguro. Em
cotrapartida, em caso de doença,
de gravidez ou de acidente, o
seguro reembolsa a maioria das
facturas dos médicos, assim
como dos medicamentos com
receita médica. Não esquecendo
que 10% do valor deve ser pago
pelo assegurado. Para os adultos
sem estatuto legal existe a
possibilidade de se assegurar,
mas a factura mensal é bastante
elevada.

todos os pedidos realizados,
receberá um contracto de seguro
de saúde ("Police d'assurance") e
um cartão do seguro.

Alguns mediadores de
seguros tentam entrar em
contacto consigo, por telefone
ou à sua porta, propondo-lhe
assinar um documento para
mudar de seguro de saúde. POR
FAVOR NÃO ASSINE NADA, e
contacte-nos, pois
um mau
contracto pode lhe causar
problemas.
Subsídio

Para poder escolarizar as crianças
no ensino primário (4-12 anos) é
obrigatório a afiliação a um
seguro de saúde. Para o fazer,
terá de pedir marcação com a
École et suivi social no CCSI. Para
as crianças mais novas terá de ser
com a Petite enfance, santé et
genre no CCSI. Se o seu bébé
nascer na Maternidade de
Genebra, é o Serviço Social da
mesma que fará o necessário.

Se o seu rendimento é baixo, os
seus filhos têm direito a um
subsídio (ajuda financeira) para o
seguro de saúde. Isto é um
direito e em nada vos penaliza
com outros pedidos que estejam
a decorrer, como o de
autorização de residência. O
subsídio deve ser pedido cada
ano. Necessita do contrato do
seguro ("Police d'assurance") e
do cartão do seguro. Caso não os
tenha recebido contacte
a
seguradora ou o CCSI.

Caso necessite ser acompanhado
pelo CCSI, terá de residir no
cantão de Genebra. Uma vez

O subsídio não atinge a
totalidade do prémio do seguro
das crianças. Todos os meses

Para as crianças
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existe uma diferença a pagar. Se
tem um seguro complementar
(para além do seguro de base)
deve pagar a totalidade, pois
estes valores não entram no
subsídio.
Em certos casos, é possível
diminuir o prémio de base. Se já
tiver um pediatra, basta
transmitir o seu nome à
seguradora, ou pedir marcação
com o CCSI. Será assim feito o
necessário para poder beneficiar
de uma redução de prémio.
O registo de pedido de subsídio
para o seguro de saúde por
vezes é longo. Nesse espaço de
tempo, aconselhamos a pagar as
primeiras facturas.
SE TIVER
DIFICULDADES, ENTRE EM
CONTACTO COM A SEGURADORA e peça para pagar mais
tarde. Ou então tente-as
bloquear enquanto aguardo
pelo registo do subsídio.

Uma vez que tenha recebido a
confirmação do subsídio, DEIXE
UMA CÓPIA NO CCSI. Caso não
a tenha, peça uma cópia ao
Service de l'Assurance Maladie
(SAM) 022 546 19 00.

Cuidados e participação nas
despesas de saúde
Você é livre de escolher o
pediatra do seu filho (o CCSI
poderá
aconselhá-lo
num
médico que fale a sua lingua).
Para uma consulta no pediatra,
tem de pedir marcação e depois
levar consigo o cartão do seguro
de saúde, ou o contrato ("pólice
d'assurance") no dia marcado.
Caso não possa se apresentar
na consulta, telefone o mais
tardar 24 horas antes da data, se
não o fizer ela será facturada.
EM CASO DE URGÊNCIA, NÃO
HESITE A IR AO HOSPITAL
(serviço de urgências pediatricas).
Quer seja as consultas no
hospital ou os medicamentos

Horários CCSI

Segunda-feira

receitados que levanta na
farmácia, em geral o seguro paga
directamente. Depois receberá o
valor da sua participação a pagar.
As facturas do médico, são
enviadas directamente ao seu
domicilio. Deve enviar uma folha
que marca "justificatif de
remboursement" ao seguro, para
este o poder reembolsar, não
esquecendo que esse valor será
de 90% e que você terá de pagar
10% da factura. Para bem
identificar a factura esta mencion
"décompte de prestations".
Se tiver dificuldades, entre
em contacto com o médico e
peça para pagar mais tarde.
Cuidados dentários
As despesas dentárias não são
reembolsadas pelo seguro de
saúde. Em caso de problema,

Terça-feira

Quarta-feira

peça marcação na clinica dentária
ligada à escola do seu filho. O
CCSI pode lhe preparar uma
atestação de salário.

Subsidio 2016
Peça marcação no CCSI a partir
de dezembro 2015 para o
subsídio 2016.
Vai deixar a Suíça ?
AVISE-NOS para nós podermos
anular o seguro da data de
partida.
Novo endereço ?
Partir de Genebra ?
Obrigado por avisar o CCSI na
mudança de direção ou de
número de telefone (na direção
deve contactar também o
seguro).

Quinta-feira

Sexta-feira

08h00-09h30
09h30-11h30
12h00-13h30
13h30-16h30

Se tiver marcação com uma das permanências fora deste horário,
aguarde na entrada junto aos elevadores. Alguém virá buscá-lo.
Recepção telefónica únicamente Recepção telefónica + atendimento ao público

Uma contribuição de 50.- por ano é pedida para o seguimento do seu dossier (a negociar em
caso de dificuldades financeiras). Esta participação é indespensável para o CCSI, pois as subvenções não
são suficientes para as nossas despesas. Desde já o nosso muito obrigado.
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