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Viena, în ianuarie 2017

Schimbări la asigurarea suplimentară

În scopul de a fi asigurat corespunzător și în cazul îmbolnăvirii, v-ați decis pentru asigurarea suplimentară voluntară în cadrul Asigurării de Boală pentru Industrie, Comerț și Meșteșugări și primiți în
situația respectivă indemnizație de concediu medical începând cu a patra zi de la îmbolnăvire.
Fiind crescută în ultimii ani solicitarea prestării într-o măsură disproporțională de mare, asigurarea
suplimentară a devenit deficitară. Și pentru că legiuitorul cere o gestionare echilibrată a anulat indemnizația minimă de concediu medical de până acum de 29,33 Euro pe zi începând cu data de
1 ianuarie 2017. Instituția SVA nu are posibilitatea de a plăti o indemnizație minimă de concediu medical mai mare. Indemnizația de concediu medical pe zi este calculată în toate cazurile pe baza contribuției decisive pentru Asigurare de Boală (adică conform veniturilor) fiind 60 % pentru toți asigurații.
Indemnizația minimă de concediu medical este de acum înainte 8,51 Euro. Pe anul 2017, contribuția
minimă pentru asigurarea suplimentară este 30,77 Euro pe lună.
Dacă plața concediului medical a început deja în anul 2016 suma minimă va fi plătită în continuare în
valoarea neschimbată și după data de 31 decembrie 2016.
În cazul în care nu sunteți de acord cu noua măsură puteți rezilia în formă scrisă contractul de
asigurare suplimentară în timp de o lună după primirea acestei scrisori. Asigurarea suplimentară încetează cu data de 31 decembrie 2016.
De asemenea, dorim să vă informăm despre o altă noutate: Începând cu data de 1 ianuarie 2017,
medicii cu contract SVA pot trimite pe cale electronică via e-card-System către SVA certificatul de
concediu medical necesar pentru primirea plății concediului medical. Adresați-vă în acest sens medicului care vă eliberează certificatul de concediu medical.
Informații găsiți și pe homepage-ul nostru www.svagw.at.
Cu salutări cordiale
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