
 

Asigurarea de sănătate 2022 
 
Document informativ privind asigurarea colectivă de sănătate pentru lucrătorii temporari străini 
 
Polița ZEM și participarea la fondul de garantare al Stichting VBW (Fundației pentru Asigurarea Lucrătorilor Străini) 

 
 
Despre această fișă  
Acest card vă informează ce înseamnă pentru dvs. polița ZEM și participarea la fondul de garantare Stichting VBW. Este o prezentare generală a celor mai 

importante caracteristici, prin urmare informațiile nu sunt complete. Condițiile poliței ZEM sunt disponibile pe site-ul www.zem.nl. Regulamentul Fondului de 

garantare al Fundației Stichting VBW i-a fost transmis angajatorului dumneavoastră. 

   
Ce fel de asigurare este aceasta? 

 
Polița ZEM a asigurătorului Zorg en Zekerheid include o poliță de asigurare de bază și o poliță de asigurare suplimentară. Asigurarea de bază este 

asigurarea obligatorie din Olanda pentru acoperirea costurilor cu serviciile medicale. Asigurarea suplimentară acoperă costurile cu franșiza obligatorie. 

Fondul de garantare al Stichting VBW garantează anumite riscuri care nu sunt acoperite de asigurătorul de sănătate Zorg en Zekerheid, și anume serviciile 

stomatologice de urgență, fizioterapia legată de locul de muncă și repatrierea în caz de deces (repatriere în Europa). 

 

 

 
Ce riscuri sunt asigurate? 

 
Mai jos veți găsi cele mai importante compensări.  
Centrele medicale care au contract cu Zorg en 
Zekerheid pot fi găsite la www.zorgenzekerheid.nl. 

Serviciile medicale în străinătate sunt asigurate, dar în 
cazuri care nu sunt urgente, aveți nevoie de 
consimțământul prealabil al Zorg en Zekerheid.  

 

Medic de familie 
 

 Tratamentul la medicul de familie este asigurat. Chiar 
dacă nu sunteți înregistrat la un medic de familie și, prin 
urmare, medicul de familie percepe o taxă de pacient 
extern. 

 

Medicamente 
 

 Medicamentele dintr-o farmacie contractată sunt 
compensate. Pentru unele medicamente se plătește o 
contribuție proprie. 

 
Fizioterapie 

 
 Fizioterapia pentru anumite afecțiuni și/sau 
tratamente se compensează de Zorg en Zekerheid.  

 Puteți apela la Fondul de garantare al Fundației 
Stichting VBW pentru fizioterapie legată de locul de 
muncă. 

 
Spitale 

 
 Serviciile medicale dintr-un spital contractat se  
compensează. 
Zorg en Zekerheid a încheiat contracte cu toate 
spitalele din Olanda. 
 
Mijloace auxiliare 

 
 Mijloacele auxiliare sunt asigurate dacă sunt furnizate 
de un furnizor contractat. Pentru unele mijloace auxiliare 
se plătește o contribuție proprie. 

 
Servicii medicale la domiciliu 

 
 Serviciile medicale la domiciliu prestate de un/o 
asistent(ă) medical(ă) contractat(ă) se compensează.  

 
Servicii de sănătate mintală (GGZ) 

 
 Serviciile medicale oferite de un furnizor GGZ 
contractat se compensează.  

 
Stomatolog 

 
 Puteți apela la Fondul de garantare al Fundației 
Stichting VB pentru servicii stomatologice de urgență. 

 

 

Ce riscuri nu sunt acoperite? 
 
Guvernul stabilește ce servicii medicale sunt incluse în 
asigurarea de bază. Serviciile de medicină alternativă 
și intervențiile cosmetice, de exemplu, nu sunt 
acoperite. 
 
Uneori aveți nevoie de o trimitere de la un furnizor de 
servicii medicale sau de permisiunea Zorg en 
Zekerheid sau a Fundației Stichting VBW. Dacă nu 
aveți respectiva trimitere, nu primiți compensația. 
  
 
 

Există limitări de acoperire? 
 
Servicii medicale de la furnizorii de servicii 
medicale fără contract 

Serviciile medicale oferite de furnizorii din Olanda fără 
contract sunt compensate până la maximum 75 % din 
rata convenită de Zorg en Zekerheid cu furnizorii de 
servicii de îngrijire cu contract.  
 
În cazul serviciilor medicale care nu sunt urgente 
oferite în străinătate, se va rambursa maximum 75 % 
din costul tratamentului în Olanda. 
 
Contribuție proprie 

Fiecare companie olandeză de asigurări de sănătate 
include o coplată, ceea ce înseamnă că plătiți costurile 
pentru servicii medicale până la o anumită sumă. 
Coplata nu se aplică, printre altele, pentru medicul de 
familie, moașă și serviciile medicale prestate la 
domiciliu de către asistenți. 
 
Coplata obligatorie este de 385,00 EUR pe an asigurat 
integral. Aceasta este acoperită pentru dumneavoastră 
printr-o poliță de asigurare suplimentară la Zorg en 
Zekerheid. 
 
Contribuții proprii 

Pentru anumite servicii, cum ar fi cele oferite în 
perioada de lăuzie și anumite medicamente sau 
mijloace auxiliare, plătiți o contribuție proprie.  
 
Medicamente, stomatolog și fizioterapie 

Farmacia vă va propune medicamentul preferat. Doriți 
un produs de la o altă marcă? Atunci plătiți 
dumneavoastră.  
Serviciile stomatologice de urgență se compensează 
până la 200,00 EUR pe an calendaristic. 
Fizioterapia legată de locul de muncă este compensată 
până la maximum 5 tratamente (și, eventual, încă 5 
tratamente după aprobare), cu un maximum de 
35,00 EUR per tratament.

http://www.zem.nl/
http://www.zorgenzekerheid.nl/


 

 
 

 

Unde sunt acoperit?  
 

 Sunteți asigurat în întreaga lume. Însă Zorg en Zekerheid compensează până la maximum 75 % din costul tratamentului în Olanda, cu 

excepția cazului în care este vorba despre servicii medicale de urgență. Doriți să mergeți în străinătate pentru tratament? De multe ori 

aveți nevoie de permisiunea Zorg en Zekerheid. Prin urmare, vă rugăm să vă informați în prealabil ce condiții se aplică. 

Puteți solicita și formularul S1 de la angajatorul dumneavoastră. Cu acest formular S1, atât timp cât aveți o asigurare de sănătate 

olandeză și plătiți o primă pentru aceasta, puteți beneficia de serviciile medicale care vă sunt compensate în țara de origine. Vă rugăm să 

consultați condițiile aferente.  
 

 

Care sunt obligațiile mele? 
 

Se schimbă ceva în familia dumneavoastră, de exemplu, se naște un copil? Atunci transmiteți această informație.  

Trimiteți-ne facturile cât mai curând posibil.  
 

 

Cum și când plătesc? 
 

Plata primei se face prin angajatorul dumneavoastră.  

 
 
 

 

Când începe și încetează acoperirea? 
 

Asigurarea intră în vigoare la data indicată pe poliță. Asigurarea dumneavoastră colectivă (încheiată prin intermediul angajatorului) poate 

fi transformată în asigurare individuală la Zorg en Zekerheid în cursul anului calendaristic.  

În cazul în care raportul dumneavoastră de muncă cu angajatorul dumneavoastră încetează, asigurarea colectivă de sănătate încheiată 

prin intermediul angajatorului dumneavoastră cu Zorg en Zekerheid va fi, de asemenea, reziliată. Atenție! Dacă rămâneți rezident sau 

angajat în Olanda, obligația dumneavoastră de asigurare de sănătate continuă. Cu toate acestea, nu mai sunteți asigurat la Zorg en 

Zekerheid după ce angajatorul dumneavoastră v-a exclus din asigurarea colectivă. În acest caz, este posibil să vă continuați asigurarea în 

mod individual. Vă rugăm să consultați condițiile aferente. 

 

 
Cum îmi anulez contractul? 

 
Rezilierea se face prin angajatorul dumneavoastră. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


