
Recuperarea 
 medicală – o ofertă 
pentru toți

Sfatul nostru:

Cererea și informațiile sunt disponibile la in-
stituția dumneavoastră de asigurări de pensii, 
centrele de informare și consiliere, la consilierii 
de asigurări sau la compania dumneavoastră 
de asigurări de sănătate. La www.deutsche- 
rentenversicherung.de veți găsi, de asemenea, 
tot ce trebuie să știți, de exemplu adresele tutu-
ror celor 16 instituții de asigurări de pensii. Vă 
puteți trimite cererea online de acasă.

Ulterior primiți o decizie. Dacă cererea dumnea-
voastră a fost aprobată, vă vom anunța când și 
unde va avea loc recuperarea medicală. Sunteți 
binevenit să alegeți o unitate în care doriți să fiți 
tratat atunci când depuneți cererea. Luăm cere-
rea dumneavoastră foarte serios. Cu toate aces-
tea, nu există nicio garanție că recuperarea dum-
neavoastră medicală poate avea loc chiar acolo. 

Unitatea de recuperare medicală care vă efectu-
ează tratamentul va fi informată de către Casa de 
asigurări de pensii germane. Aceasta vă va con-
tacta apoi și vă va clarifica în prealabil cele mai 
importante întrebări.

Cât costă recuperarea medicală?
Instituția dumneavoastră de asigurări de pensii 
suportă cheltuielile de călătorie, cazare, masă, 
îngrijiri medicale și dispozitive medicale. În 
funcție de venitul dumneavoastră trebuie să 
plătiți la clinică maxim 10 euro pe zi.

Sfatul nostru:

Puteți fi scutit de această coplată în anumite 
condiții. Cereți-ne sfatul printr-un apel telefo-
nic gratuit.

Consiliere și asistență la 
 nivel național

Telefon service
Apelați gratuit numerele de telefon ale 
 Deutsche Rentenversicherung:
0800 1000 4800

Experții noștri sunt aici pentru dvs.:
Luni– joi orele 7:30 –19:30
Vineri orele 7:30 –15:30

Internet
Non-stop:
www.deutsche-rentenversicherung.de/reha

Sau ne puteți trimite un e-mail:
info@deutsche-rentenversicherung.de.

De asemenea puteți utiliza și formularul „Contact“ 
de pe internet.

 > Ce este recuperarea medicală?
 > Cine are dreptul la aceasta?
 > Cum primiți recuperarea 
 medicală?
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Acest prospect face parte din activitatea de relații publice a 
Deutsche Rentenversicherung, este gratuit și nu este destinat 
vânzării.
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Ce este recuperarea medicală sau pe scurt: 
 Recuperare?
Simțiți că nu mai puteți face față vieții profesiona-
le? Vă este teamă că în curând nu veți mai putea 
lucra din motive de sănătate? Sau deja nu mai 
lucrați din cauza unei boli?

Atunci vă putem sprijini prin recuperare medicală. 
Astfel dorim să vă ajutăm să continuați să lucrați 
sau să vă întoarceți la locul de muncă în ciuda unei 
boli cronice.

Dacă nu mai puteți lucra deloc la locul de muncă, 
vă vom ajuta prin recuperare medicală profesiona-
lă, cunoscută și ca beneficiu de participare la viața 
profesională, atunci când începeți o altă activitate. 
Vă putem oferi de exemplu o recalificare.

La ce vă puteți aștepta de la recuperarea 
 medicală?
Recuperarea medicală durează trei săptămâni 
pentru majoritatea bolilor. Adesea are loc pe par-
cursul întregii zile în apropierea domiciliului dvs. 
(recuperare în ambulatoriu).

La începutul recuperării medicale întocmim împre-
ună cu dumneavoastră planul personal de recupe-
rare. Determinăm scopul recuperării medicale 
potrivite pentru problemele și afecţiunile dumnea-
voastră de sănătate. O echipă de terapeuți formată 
din medici, psihologi, kinetoterapeuți, maseuri, 
nutriționiști și alții vă însoțesc pe parcursul proce-
sului de recuperare medicală.

Cu cât sunteți mai activ în recuperarea medicală, 
cu atât mai mare va fi succesul dumneavoastră. Se 
dorește cooperarea dumneavoastră. Acest lucru 
este valabil și dacă, după părăsirea unității de 
recuperare, integrați permanent ceea ce ați învățat 
în viața de zi cu zi și, astfel, continuați să vă întă-
riți sănătatea. Majoritatea serviciilor de recuperare 
medicale din Germania se efectuează în numele 
Casei de asigurării de pensii germane (Deutsche 
Rentenversicherung). Folosim nenumărate locuri 
de recuperare medicală diferite în unitățile de 
recuperare din întreaga Germania. Astfel vă putem 
oferi cel mai bun tratament pentru boala dumnea-
voastră.

Recuperarea medicală de succes este o victorie 
pentru toți cei implicați. Sunteți din nou în formă 
și lucrați în profesia dvs. Angajatorul dumneavoas-
tră poate continua să vă folosească experiența și 
forța de muncă. Iar noi, în calitate de companie de 
asigurări de pensii, suntem încântați că plătiți din 
nou contribuții după recuperarea medicală.

Vă rugăm să rețineți:  
Cine beneficiază de recuperarea medicală nu 
pierde niciun drept la pensie.

Când aveți dreptul la recuperare medicală?
Pentru a beneficia de recuperare medicală, 
trebuie

 > să îndepliniți cerințele de asigurare și
 > cele personale.

Cerințele de asigurare sunt îndeplinite dacă ați 
plătit contribuțiile obligatorii la asigurarea legală 
de pensie timp de cel puțin șase luni în ultimii 
doi ani anteriori cererii dumneavoastră de recu-
perare medicală. Plătiți automat astfel de contri-
buții dacă sunteți angajat în Germania și sunteți 
obligat să fiți asigurat. Nu este important dacă 
sunteți cetățean german sau cetățean al unui alt 
stat.

Îndepliniți cerințele personale dacă o boală sau o 
dizabilitate vă limitează semnificativ capacitatea 
de muncă. Apoi verificăm dacă putem îmbunătăți 
permanent acest lucru prin recuperare medicală. 
Dacă există șanse mari de succes, puteți primi 
recuperarea medicală necesară.

Cum primiți recuperarea medicală?
Ca orice beneficiu social, recuperarea medicală 
trebuie să fie solicitată în Germania. Dacă doriți 
să depuneți o cerere, medicul dumneavoastră 
curant sau medicul companiei va scrie și un 
raport cu diagnosticul. Trimiteți acest raport 
împreună cu cererea dumneavoastră către insti-
tuția dumneavoastră de asigurări de pensii. Dacă 
ați primit deja e-mail de la Deutsche Renten-
versicherung, de exemplu informații anuale 
despre pensie, puteți observa după expeditor 
care agenție de asigurări de pensii este respon-
sabilă pentru dumneavoastră. Cu toate acestea, 
puteți contacta și orice altă instituție de asigurări 
de pensii. Solicitarea dvs. va fi apoi trimisă 
automat către instituția potrivită.


