
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ОСІБ,  
ЯКІ НЕ МАЮТЬ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Медичне страхування – це державна система забезпечення соціального захисту у Франції.
Медичне страхування покриває витрати (термінові і нетермінові) на медичні послуги для вас і вашої сім’ї.

Якщо у вас є дозвіл на тимчасове проживання із зазначенням «тимчасовий захист»,  
ваша ситуація покривається іншою системою.

ЯК ВАМ ОДЕРЖАТИ П РА ВО Н А  МЕДИЧ Н Е СТ РАХУВАННЯ? 

Якщо вам потрібна невідкладна допомога, ви повинні звернутися до найближчої лікарні з документом, що 
підтверджує вашу адресу в Україні. Вам і вашій сім’ї непотрібно платити. Медичне страхування оплачує лікарню.

> ДО 31 ТРАВНЯ 2022

* Якщо ви займаєтесь професійною діяльністю у Франції, ви можете отримати медичне страхування від початку дії вашого контракту.

якщо ви отримуєте 
доходи

Якщо ви не отримуєте 
доходи 

> ПІСЛЯ 31 ТРАВНЯ 2022 РОКУ Я ПОДАЮ ЗАЯВУ НА УНІВЕРСАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ
Якщо ви можете підтвердити безвиїзне проживання на території Франції більше 3x місяців і якщо ви легально 
перебуваєте на території Франції (у вас є дозвіл на проживання), ви маєте право на Універсальний медичний 
захист. Це страхування покриває частину ваших витрат на медичні послуги. Ви оплачуєте на медичні послуги, 
а потім медичне страхування повертає вам частину цих витрат.

якщо ви займаєтесь 
професійною 
діяльністю*

У вас є домашня 
адреса

Ви повинні надати 
підтвердження 3х 

місяців проживання у 
Франції

Якщо вас приймає  
фізична особа

Ви повинні надати 
підтвердження 3х місяців 

проживання у Франції

Якщо ви проживаєте в 
центрі розміщення або у 
житлі від акредитованій 

організації (Emmaüs, 
Secours populaire, тощо) 

Ви повинні надати 
підтвердження 3х місяців 

проживання у Франції

Ваш дозвіл на проживання...

... і залежно від вашої ситуації 

або або

Ксерокопію вашого дозволу на проживання

Ксерокопію 
останнього 

трудового договору 
або платіжний 

лист за останній 
місяць (документ 
що підтверджує 

отримання 
заробітної плати)

Ксерокопію 
квитанцій за 

оренду житла 
або готельного 

номеру, квитанцій 
за електроенергію 

або газ 

Ви повинні надати 
ксерокопію квитанцій за 
орендну плату житла від 
приймаючої сторони ТА 

документ, що посвідчує її 
особу + довідку про ваше 

проживання від господаря 
житла 

Ви повинні надати 
ксерокопію довідки про 

місце проживання від 
цього центру або від цієї 

організації

Якщо ви не можете надати підтвердження трьохмісячного проживання у Франції.  
Ви можете підписати договір медичного страхування з приватною медичною страховою компанією на ваш вибір.

Документи, які необхідно надати, коли ви робите на Універсальний медичний захист



ДОДАТКОВЕ СОЦІА Л Ь Н Е МЕДИЧ Н Е СТ РАХ У ВА ННЯ

Якщо у вас низькі доходи, окрім Універсального медичного захисту,  
Медичне страхування пропонує вам Додаткове соціальне страхування.  

Це додаткова допомога для ваших витрат на медичні послуги.

Хто може зробити за пи т  на  Д о д ат ко в е со ц і а льне  страхування?

Скільки коштує Д од ат ко ве со ц і а л ь не ст ра ху вання?

Як Д од аткове соціал ь не ст ра ху ва ння  д о по магає вам? 

Лікар не може вимагати від вас перевищення гонорару, якщо у вас немає додаткових запитів, 
наприклад, необґрунтованованого виклику лікаря додому.

 > Ви можете звертатися 
безпосередньо і ви не 
платите за консультацію

 > Якщо вам потрібна консультація 
лікаря- спеціаліста, спочатку ви 
повинні звернутися до терапевта i 
він має направити вас до спеціаліста 

 > Ви не платите в більшості 
випадків за

 > При наявності рецепта 
ви можете звертатися і 
ви не платите

Дерматолога кардіолога пневмолога тощо

Аптеки лабораторії 
для аналізів

лікаря 
терапевта

педіатра гінеколога дантиста

окуляри зубні 
протези

слухові 
апарати

медичне 
обладнання
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Щоб отримати Додаткове 
соціальне страхування, ви 
повинні

воно безкоштовне коштує менше одного євро на день і на людинуабо

Мати Універсальний 
медичний захист

Не перевищувати 
максимальний рівень 
доходів

Щоб отримати додаткову інформацію про Універсальний медичний захист та про  Додаткове соціальне 
страхування, зверніться до Медичного страхування по місці проживання (CPAM) :

Додаткове соціальне страхування надається для всієї вашої сім’ї.


