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I N F O B L AT T

ASIGURARE COMPLEMENTARĂ
ASIGURARE DE BOALĂ
O boală de durată mai lungă a antreprenorului
poate duce la dificultăți financiare prin lipsa colaborării
sale în întreprindere.
Cu asigurarea complementară GSVG/Legea privind Asigurările sociale pentru comerț și industrie/aveți
posibilitatea să diminuați acest risc. În principiu,
asigurarea complementară poate fi încheiată de
fiecare asigurat de boală la GSVG aflat încă în
câmpul muncii.
Premise
Trebuie să îndeplinesc pentru asigurarea
complementară anumite condiții privind sănătatea?
•

Asigurarea complementară este o asigurare
voluntară. Ea poate fi contractată fără costuri suplimentare chiar și într-o stare de sănătate proastă.

Până când pot încheia asigurarea complementară?
•

Decurgerea asigurării complementare trebuie să
înceapă înainte de împlinirea vârstei de 60 de
ani. După această dată nu mai puteți încheia asigurarea complementară. Valabilitatea ei continuă însă
în cazul în care a fost încheiată încă înainte de onomastica de 60 de ani.

Cine poate încheia asigurarea complementară?
•

Puteți încheia o asigurare complementară numai
în calitate de asigurat principal. Soții/soțiile sau alte
rude nu au această posibilitate.

Început și sfârșit
Când începe asigurarea complementară?
Asigurarea complementară începe cu prima zi din
luna care urmează cererii.

Început odată cu asigurarea obligatorie
După ce ați fost informat de noi deînceputul asigurării dvs. obligatorii, puteți încheia imediat asigurarea complementară. În cazul în care primim cererea dvs. în termen de patru săptămâni,
asigurarea dvs. complementară contează la
cerere deja cu începutul asigurării obligatorii.

Când se termină asigurarea complementară?
•

… cu sfârșitul asigurării dvs. obligatorii

•

…    cu
sfârșitul
lunei
calendaristice
în
care declarați ieșirea dvs. din asigurarea
complementară.

•

… în cazul în care nu ați plătit timp de trei luni
consecutive contribuții.

Atenție:
Dacă este terminată asigurarea dvs.
complementară, nu mai puteți avea prestații în
baza acestei asigurări.

Prestații
Ce prestații primesc din asigurarea
complementară?
În caz de incapacitate de muncă din cauză de boală
primiți ajutor de boală pe baza asigurării complementare.
Este posibil sa beneficiez de indemnizatie in caz de
boala deja la inceputul asigurarii medicale complementare?
Nu. Puteti beneficia de indemnizatie de boala platita
din asigurare medicala complementara, abia dupa
sase luni de la inceputul asigurarii medicale complementare (perioada de așteptare).

Atenție:
Timpul de așteptarenu va fi luat în
considerație în cazul în care incapacitatea dvs. de muncă intervine în urma unui
accident de muncă care a avut loc după
cererea dvs. de asigurare complementară.
Care va fi valoarea sumei, pe care o voi obtine
drept indemnizatie de boala platita de la asigurarea
medicala complementara?
Vă vom calcula indemnizatia de boala din
asigurarea medicala complementara in baza
contributiei Dvs.de baza, la care indemnizatia de
boala platita este de minim 29,23 Euro pe zi (valoarea
2016).

Pentru o mai mare claritate, am renunţat la diferenţierile specifice genului, ca de exemplu întreprinzător(întreprinzătoare). Termenii corespunzători trebuie înţeleşi ca fiind neutri din punct
de vedere al genului. Proprietar şi editor: Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, 1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84–86, Tel. 05 08 08, www.svagw.at,
/svagw
Tipărit de: SVD Büromanagement GmbH

Începând de la o bază provizorie de cotizație în
sumă de cca. EURO 1.500 lunar (valoare 2016)
cota zilnică de ajutor de boală va fi de 60 % din
baza cotizației zilnice.
cotă lunară
de cotizație

÷ 30 =

baza de cotizație
zilnică

Ce costuri intervin din asigurarea
complementară?
Contribuția la asigurarea complementară =
2,5 % din baza preliminară de contribuție, fiind
prevăzută o cotizație minimă lunară în sumă de Euro
30,05 (valoare 2016).
În funcție de baza dvs. de cotizație costurile
pentru asigurarea complementară sunt între Euro 30,05
și 141,75.
Prin recalcularea ulterioară nu se mai modifică nimic
cu privire la cuantumul contribuțiilor dvs. și la prestațiile
dvs. din asigurarea complementară.

În tabelul următor sunt prevazute costurile și valoarea
indemnizatiei de boala (platite)de la asigurarea medicala
complementara:
baza
contribuția
lunare
EURO

1.202,10 1)

contribuția
asigurării
complementare
lunare EURO

ajutor de boală
(zilnic)
EURO

30,05 2)

29,23 3)

2.000,00

50,00

40,00

2.500,00

62,50

50,00

3.000,00

75,00

60,00

4.500,00

112,50

90,00

5.670,00
(max)

141,75

113,40

1) Baza minimă a contribuției lunare în asigurarea complementară
2) Contribuția minimă lunară
3) Ajutor de boală minim pe zi

Cum va fi tratată asigurarea complementară din punct
de vedere fiscal?
Contribuții
la
asigurarea
complementară
sunt
cheltuieli de întreprindere și vor fi deci scăzute complet din punct de vedere fiscal. Prestațiile însuși
sunt venituri ale întreprinderii și trebuie săfie
declarate fiscului.

Cand voi putea beneficia de indemnizatia de
boala (platita) de la asigurarea medicala
complementara?
Începând cu a patra zi a incapacității dvs. de muncă.
Pe ce durata de timp va fi platita indemnizatia de boala ?
Dacă sunteți în concediu medical fără întrerupere, veți putea beneficia de indemnizatia de boala platita din asigurare medicala complementara pe
o perioadă maxim 26 de săptămâni (în total 182
de zile – pentru primele 3 zile de boală indemnizatatia de boala nu va fi platita), aceasta chiar
in cazul, ca la boala inițială se vor adăuga alte boli. Dacă ați beneficiat de indemnizatia de boala, iar aceasta va reveni din nou în decursul a 26
de săptămâni, perioadele concediilor de boală se
adună. Dacă suma acestor perioade este mai mare decât 26 de
ăptămâni, în aceasta situatie de
boală nu veți beneficia alte 26 de săptămâni de nici o
indemnizatie de boala platita din asigurarea medicala
complementara.
Atenție:
De la începutul celei de a șaptea săptămână a
incapacității de muncă și până la durata maximă
de 20 săptămâni primește fiecare care ocupă
mai puțin de 25 angajați, indiferent de asigurarea suplimentară, o cotă de sprijin în sumă de
29,23 EUR (valoare 2016) pe zi. Informații
suplimentare în legătură cu cota de sprijin găsiți în
INFO 34.
Comunicări
Când și unde anunț incapacitatea mea de muncă?
Trebuie să anunțați la SVA Landesstelle/Asigurările
sociale – Serviciul de land/în termen de șapte
zileincapacitatea dvs. de muncă.
În cazul în care starea dvs. de boală continuă,
trebuiesă
cereți
fiecare
14
zile
adeverința
eliberată de medic și să o prezentați în timp de șapte
zile. Acest lucru contează și în cazul în care după o
ședere în spital, la cură sau la însănătoșire sunteți în continuare incapabil de muncă.
Atenție:
Incapacitatea dvs. de muncă trebuie să o confirmați
mereu prin adeverință medicală.
În cazul în care depășiți un termen, nuprimiți până
la comunicare ajutor de boală.

