
Servicii de calitate și  

informații pentru concetățenii  

vorbitori de alte limbi.

Locuiți în Germania. 
Beneficiați de asistență  
medicală de calitate.
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Sănătatea dumneavoastră și a familiei este foarte importantă pentru dumneavoastră. Este  
bine să vă puteți baza pe servicii medicale de calitate. Dacă vă veți îmbolnăvi vreodată, 
în Germania veți beneficia, la fel ca oricare alt cetățean, de servicii medicale complexe.

Partenerul DAK-Gesundheit este întotdeauna alături de dumneavoastră: sănătatea  
dumneavoastră și a familiei constituie preocuparea noastră. Ca a treia cea mai importantă 
companie de asigurări de sănătate din Germania, cu peste 6 milioane de asigurați, vă 
oferim numeroase servicii de calitate. Și, nu în ultimul rând, de aceea am ieșit câștigători 
ai testelor de calitate și testelor pe termen lung.

Poate că anumite aspecte din sistemul nostru de sănătate diferă de lucrurile cu care 
sunteți obișnuit. De aceea, prin această broșură dorim să vă prezentăm portofoliul nostru  
de servicii. Vă stăm la dispoziție cu plăcere pentru orice fel de informații privind sistemul 
de asigurări medicale: online, telefonic sau într-unul din cele peste 335 de centre din țară.

Locuiți în Germania?
Investiți în siguranță – și în  
serviciile DAK-Gesundheit.
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Indiferent dacă sunteți localnic sau imigrant: în Germania fiecare 
persoană trebuie să fie asigurată medical – în acest sens, fiecare 
poate alege liber casa de asigurări de sănătate la care dorește să 
fie asigurat, și prin intermediul căreia poate beneficia de toate 
serviciile din sistemul german de sănătate. 

Contribuția lunară pe care trebuie să o achitați depinde de calitatea 
dumneavoastră de membru. Ca angajat veți cotiza de exemplu o parte 
din venitul obținut. Această sumă va fi reținută de angajatorul 
dumneavoastră din salariu și va fi virată, împreună cu cota aferentă 
angajatorului, către casa dumneavoastră de sănătate.

În caz de îmbolnăvire, puteți apela la serviciile unui medic sau ale 
unui stomatolog, iar în caz de urgență, puteți merge la un spital. 
Însă unele servicii trebuie autorizate în prealabil de DAK-Gesundheit, 
ca de exemplu realizarea unei proteze dentare.

Un element important este cardul dumneavoastră personal de 
sănătate DAK: acesta este prevăzut cu fotografia dumneavoastră 
și vă garantează accesul la serviciile medicale de bază. Purtați în-
totdeauna cardul la dumneavoastră și prezentați-l în cazul vizitei la 
medic. Nu trebuie să plătiți nimic: noi preluăm costurile tratamentului.

Informațiile de bază  
privind serviciile medicale.
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Alegerea liberă a medicului
Atunci când vine vorba de sănătatea dumneavoastră, este important 
să puteți decide. De aceea, la DAK-Gesundheit sunteți liber să 
alegeți dintre medicii curanți, medicii stomatologi, psihoterapeuții, 
spitalele, policlinicile și clinicile cu care avem contract.

Medicamente, consumabile medicale și tratamente
DAK-Gesundheit preia cea mai mare parte a costurilor medicale 
pentru medicamente și consumabile medicale (de ex. fașe sau 
atele gipsate). Dumneavoastră nu trebuie să achitați decât coplata 
legală de 10 % – minim 5 Euro, însă maxim 10 Euro și niciodată mai  
mult decât costurile efective. Noi acoperim și costurile pentru terapii 
precum masaje sau ergoterapie, dumneavoastră nu trebuie să achitați  
decât coplata legală.

Scutirea de coplată
Pentru anumite servicii, legea prevede plata unei contribuții proprii 
- așa-numita coplată. Există totuși și limite ale acestei cheltuieli; 
în plus, anumite categorii de persoane, de exemplu asigurații sub 
18 ani, sunt în general scutiți de coplată. Vă oferim cu plăcere 
toate informațiile despre coplățile existente și cum puteți să vă 
calculați plafonul maxim – pentru a nu plăti mai mult decât este 
prevăzut prin lege.

Asigurare gratuită pentru familie
Soțul/soția și copiii până la împlinirea vârstei de 23 de ani* pot 
beneficia de calitatea de co-asigurat, fără a fi necesară achitarea 
unei contribuții, dacă venitul lor lunar, total, este sub 1/7 din 
valoarea lunară de referință. În cazul în care se efectuează o 
muncă cu normă redusă, această limită crește la 450 Euro. Astfel, 
întreaga dumneavoastră familie poate beneficia de gama de 
servicii oferite de DAK-Gesundheit. Deoarece în cazul asigurării 
pentru familie trebuie să fie îndeplinite și alte condiții, vă oferim 
cu plăcere consultanță în acest sens – bineînțeles, chiar și înainte 
de apariția unui nou membru al familiei.
 
*  Pentru copii fără venituri proprii, care studiază, precum și în alte cazuri,  

sunt posibile anumite excepții.

Consiliere pentru părinți
O ofertă exclusivă a DAK-Gesundheit: Consilierii noștri parentali 
vă însoțesc ca (viitoare) mamă și (viitor) tată pe parcursul sarcinii, 
în perioada de creștere a copiilor și al concediului de creștere a 
copilului. Aceștia vor fi persoanele dumneavoastră directe de contact 
și vă vor ajuta de exemplu la alegerea moașei și la solicitarea 
indemnizației pentru creșterea copilului.

Indemnizația pentru mame
În calitate de angajată, aveți dreptul la indemnizația pentru mame: 
Vă susținem financiar începând cu șase săptămâni înainte de 
termenul preconizat al nașterii și de regulă până la opt săptămâni 
după naștere. Împreună cu cotizația angajatorului dumneavoastră, 
indemnizația pentru mame va corespunde salariului dumneavoastră 
net întreg.

Servicii de calitate de la DAK-Gesundheit.

Pentru familii
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Controale medicale de rutină 
Bolile cardio-vasculare sau tulburările de metabolism, cum ar fi 
diabetul, nu prezintă niciun fel de manifestări în prima etapă a 
bolii – dar pot deveni foarte periculoase. De aceea, ne sfătuim 
toți asigurații care au depășit vârsta de 35 de ani, să ia în consi-
derare controalele medicale de rutină. La fiecare doi ani, medicul 
dumneavoastră va verifica dacă sistemul cardiovascular, rinichii și 
metabolismul dumneavoastră sunt sănătoase.

Prevenirea cancerului
Anumite semne premergătoare apariției cancerului pot fi identificate 
din timp prin metode moderne de investigare, astfel încât boala 
propriu-zisă să nu se declanșeze. De aceea, le oferim atât femeilor, 
cât și bărbaților, consultații preventive speciale: 
•  Pentru femei: începând cu vârsta de 20 de ani, control anual 

pentru identificare cancerului la nivelul aparatului genital; începând 
cu vârsta de 30 de ani, control anual pentru identificarea cancerului 
de sân; între 50 și 70 de ani, control mamografic voluntar o dată 
la doi ani. 

•  Pentru bărbați: începând cu vârsta de 45 de ani, control  
preventiv anual la nivelul prostatei și al aparatului genital extern. 

•  Pentru ambele sexe: screening pentru depistarea cancerului  
de piele – subvenționat de noi cu până la 60 Euro, începând cu 
atingerea vârstei majoratului. După vârsta de 35 de ani, vom 
suporta aceste costuri o dată la doi ani. 

•  Între 50 și 55 de ani - identificarea o dată pe an a sângelui ocult 
(ascuns) din scaun; începând cu vârsta de 55 ani, efectuarea unei 
colonoscopii sau alternativ, la fiecare doi ani, a unui test rapid de 
identificare a sângelui ocult (ascuns) din scaun.

Vaccinări
Oreion, rujeolă, rubeolă, tetanus, tuse convulsivă, difterie sau infecții 
cu Hib: Protejați-vă pe dumneavoastră și copiii dumneavoastră de 
bolile infecțioase cunoscute prin programele de vaccinare. Suportăm 
costurile pentru toate vaccinurile recomandate, atât pentru adulți, 
cât și pentru copii și oferim suplimentar persoanelor din categoriile 
vulnerabile vaccinuri speciale.

Măsuri profilactice
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Controale de rutină 
Pe lângă o îngrijire adecvată, un aspect important în lupta împo- 
triva cariilor și a paradontozei este și efectuarea unor controale 
stomatologice periodice. DAK-Gesundheit preia costurile pentru 
aceste controale de rutină atât pentru copii, cât și pentru adulți. 
Pentru vizitele profilactice la medicul stomatolog veți primi puncte 
bonus, pe baza cărora veți beneficia ulterior de o subvenție 
suplimentară în cazul în care este necesară realizarea unei proteze 
dentare. În plus, oferim pentru copiii mici, trei consultații profilactice 
la medicul stomatolog, iar pentru copiii mai mari un consult  
stomatologic profilactic individual la fiecare jumătate de an.

Proteze dentare
DAK-Gesundheit contribuie la cheltuielile necesare pentru realizarea 
coroanelor, a protezelor și a punților dentare prin acordarea unei sume 
fixe. În cazul în care au existat vizite regulate la medicul stomatolog 
și al acumulării de puncte bonus, suma poate fi majorată cu 20, 
respectiv 30 %. Vă oferim cu plăcere consultanță în acest sens.

DAKdent-net
Vă oferim curățarea profesională a danturii, implanturi la costuri 
fixe și proteze dentare în condiții foarte avantajoase, la unul din 
medicii stomatologi din rețeaua DAKdent-net. Nu trebuie decât să 
căutați pe portal un medic stomatolog din apropierea dumneavoastră.

Rețeaua de specialiști DAK
V-ați îmbolnăvit și aveți nevoie de ajutor rapid și profesional? 
Rețeaua de specialiști ai DAK-Gesundheit vă stă la dispoziție:  
medici de familie și medici specialiști, spitale și clinici de recu-
perare, au împreună grijă ca toate etapele să fie perfect corelate 
între ele. Pentru mai puține consultații multiple și o perioadă mai 
scurtă de tratament.

Spitalizare
Uneori spitalizarea este obligatorie – ca de exemplu în urma unui 
accident, dar și în cazul unor evenimente fericite, cum ar fi nașterea 
unui copil. În aceste cazuri, DAK-Gesundheit suportă toate cheltu-
ielile: de la tratament medical, până la cazare și asigurarea medi-
camentelor, tratamentelor și a consumabilelor de natură medicală. 
Şi toate acestea fără limită timp, atât cât este nevoie din punct 
de vedere medical; dacă este necesar, se asigură și tratamentul 
ambulatoriu ulterior și îngrijirea bolnavului la domiciliu.

Operații în ambulatoriu
Multe intervenții chirurgicale se pot realiza și în ambulatoriu:
cu aceleași rezultate, cu cea mai modernă tehnică și cu o vindecare 
rapidă. Avantajele sunt clare, deoarece economisiți timp și costuri, 
cum ar fi achitarea coplății suplimentare, obligatorii în cazul inter-
vențiilor cu internare.

Indemnizație de boală în cazul incapacității de muncă
În cazul în care, la un moment dat, veți fi bolnav pentru o perioadă 
mai lungă de timp, nu trebuie să vă faceți griji în privința banilor. 
Ne ocupăm nu doar de însănătoșirea dumneavoastră, ci și de sigu-
ranța dumneavoastră financiară: veți beneficia de o indemnizație 
de boală după încheierea perioadei legale de șase săptămâni, în 
care angajatorul este obligat să vă achite integral salariul.

Pentru dantura dumneavoastră

În caz de îmbolnăvire
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Pagini web interesante

Indiferent de întrebările și problemele pe care le aveți în legătură cu sănătatea dumneavoastră: vă sprijinim  
și vă consiliem cu plăcere! Vă ajutăm desigur și cu toate formalitățile, cu completarea de cereri, etc. Pentru  
ca noua dumneavoastră viață în Germania să înceapă cu dreptul din acest punct de vedere.

Înregistrați-vă chiar acum la DAK-Gesundheit: completați cererea atașată sau online, accesând pagina  
dak.de/mitglied-werden, disponibilă în numeroase limbi.

Pe Internet puteți găsi și alte sfaturi utile, precum și asistență: 

bamf.de
Pagina Ministerului Federal pentru Migrație și Refugiați:  
informații utile cu privire viața dumneavoastră în Germania. 

make-it-in-germany.com
Portal de bun-venit pentru personal specializat din străinătate:  
Informații legate de viața și lucrul în Germania. 

auswärtiges-amt.de
Pagina web oficială a Ministerului German de Externe, care  
conține informații cu privire la politica externă și statele lumii. 

Vă ajutăm cu plăcere. Pentru ca  
dumneavoastră să începeți cu dreptul.



Mai aveți
alte întrebări?

Totul despre servicii, contribuții și calitatea de membru:  
Linia telefonică de asistență DAK  040 325 325 555 la tarif local sau 
linia de asistenţă telefonică în limbi străine DAK  040 325 325 543 
disponibilă la tariful local pentru o convorbire cu translator

Întrebări de medicină generală sau întrebări legate  
de pediatrie și medicină sportivă:  
Linie telefonică pentru servicii medicale DAK 040 325 325 800 la tarif local

În caz de boală în concediu sau în cazul în care vă aflați în  
străinătate și aveți o întrebare de ordin medical: 
Linia telefonică de asistență internațională DAK  +49 40 325 325 900

Simplu, comod și sigur: serviciile DAK online pentru  
clienții noștri – cu căsuță poștală personală.
Înregistrați-vă acum și solicitați transmiterea parolei:
www.dak.de/meinedak

Consiliere personală online: serviciul de chat DAK 
pe www.dak.de/chat

D406-23023 / Actualizare 05/19.  
Ulterior redactării acestui document pot apărea abateri
ca urmare a modificărilor legislative. Puteți obține informații  
actualizate de la centrul dumneavoastră DAK-Gesundheit.

Suntem aici pentru dumneavoastră,

non stop, 365 de zile pe an.

DAK-Gesundheit
Gesetzliche Krankenversicherung
Nagelsweg 27–31, 20097 Hamburg
www.dak.de




