DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANELOR ASIGURATE
Pentru mai multe detalii legate de calitatea de asigurat, vă rugăm vizitaŃi pagina de internet a
Casei de Asigurări de Sănătate Braşov: www.casbv.ro
Drepturile asiguraţilor
În caz de boală sau de accident, asiguraţii au dreptul la îngrijire medicală din prima zi de îmbolnăvire
sau de la data accidentului.
Astfel, asiguraţii pot beneficia de asistenţă medicală la toate nivelurile:
• asistenţă medicală primară, din partea medicului de familie;
• asistenţă medicală de specialitate, din partea medicilor specialişti din ambulatoriu;
• asistenţă medicală stomatologică;
• asistenţă medicală spitalicească;
• servicii medicale de urgenţă;
• servicii medicale de reabilitare;
• asistenţă medicală pre-, intra- şi postnatală; îngrijiri medicale la domiciliu.
Asiguraţii au dreptul la medicamente gratuite şi compensate.
De asemenea, ei pot beneficia de materiale sanitare şi de dispozitive medicale.
Asiguraţii au dreptul să îşi aleagă medicul de familie. De asemenea, asiguraţii îşi pot schimba
medicul de familie, însă numai după 6 luni de la ultima înscriere.
La recomandarea medicului de familie pentru consultaţii în ambulatoriul de specialitate, asiguratul
are dreptul de a-şi alege medicul specialist.
Asiguraţii au dreptul de a fi informaţi cu privire la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
Obligaţiile asiguraţilor
Asiguraţii au obligaţia de a respecta indicaţiile medicului căruia i se adresează.
Asiguraţii trebuie să fie înscrişi pe lista unui medic de familie. În condiţiile schimbării medicului de
familie, asiguraţii trebuie să anunţe medicul de la care pleacă. Schimbarea medicului de familie sau
stomatolog se poate face doar după 6 luni de la ultima înscriere.
Pentru a beneficia de asistenţă medicală, asiguraţii trebuie să prezinte documentele ce constituie
dovada achitării contribuţiei la Fondul asigurărilor sociale de sănătate (FASS).

Cu excepŃia categoriilor prevăzute prin lege, asiguraŃii au obligaŃia de a plăti o cota lunară din
veniturile proprii, stabilita de lege. Neplata contribuŃiei lunare atrage, de la sine, anularea calităŃii de
asigurat.

