
Този документ е съставен и разпространяван в рамките на постигнатото съгласие с Министерството на висшето образувание и научните изследвания

Задължение на студентите.

Условие за валидиране на административното ви записване
във висше учебно заведение (член L381-4 от Кодекса за социално осигуряване). 

Органът, който възстановява разходите за 
здравеопазване на студентите.

Какво представлява социалното 
осигуряване на студентите?

Социално осигуряване на студентите

Мрежа 

Определете
 положението си 

… в зависимост от възрастта ви и професията на родителя,
който ви обезпечава до момента.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
и платено  

социално осигуряване 
на студентите

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
и безплатно 

социално осигуряване 
на студентите

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
и платено  

социално осигуряване 
на студентите

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
и платено  

социално осигуряване 
на студентите

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
и платено  

социално осигуряване 
на студентите

Поддръжка от 
социалното 
осигуряване
на вашите 

РОДИТЕЛИ

Поддръжка от 
социалното 
осигуряване
на вашите 

РОДИТЕЛИ

Поддръжка от социалното осигуряване на вашите РОДИТЕЛИ

Поддръжка от 
социалното 
осигуряване
на вашите 

РОДИТЕЛИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
и платено  

социално осигуряване 
на студентите

16/19 години
дата на раждане между 

01.10.1996 г. и 30.09.2000 г.

20 години
дата на раждане между 

01.10.1995 г. и 30.09.1996 г.

21/28 години
дата на раждане между 

01.10.1987 г. и 30.09.1995 г.

Вашата възраст

Професия на родителя

Особени случаи

Работещи на трудов договор 
студенти Вие сте освободени от 
задължителното социално осигуряване 
на студентите, ако трудовият ви 
договор покрива без прекъсване 
цялата учебна година от 01.10.2015 до 
30.09.2016 г. поради 60 часа на месец 
или 120 часа на тримесечие.

Студенти от чуждестранен 
произход Осигуряването е 
задължително, освен ако не 
произлизате от Европейското 
икономическо пространство или 
Швейцария и не притежавате 
Европейска здравноосигурителна 
карта.

Стипендианти Освобождаване 
от вноската при представяне на 
окончателно удостоверение за 
стипендията или на предварително 
известие за отпускането й.

213€
Сума на вноската за 
социално осигуряване
на студентите през
2014 – 2015 г. 
Сума за плащане във
вашето висше учебно
заведение.

САМОНАЕТО ЛИЦЕ
ИЛИ ЗАВИСЕЩО ОТ СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ
Занаятчия, търговец, индустриалец, свободна професия, EDF-GDF, 
RATP, миньор, военен, писар или служител при нотариус, режим на 
култове, сенат, чиновник в международна организация, погранични 
работници в Германия, Белгия, Люксембург.

НАЕТ ИЛИ ПРИСЪЕДИНЕН СЛУЖИТЕЛ
Служител в частния сектор�, практикуващ лекар или помощно медицинско 
лице, обвързано със социалното осигуряване�, агент на териториални 
колективи, чиновник, арендатор или селскостопански служител, Banque de 
France, държавен служител, магистрат, Агенция по приходите, артист автор, 
CCI de Paris, безработен, погранични работници в Швейцария.

ДРУГА ПРОФЕСИЯ, ЗАВИСЕЩА ОТ
СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ
Народен представител, морски търговец, Автономно пристанище на 
Бордо, Comédie-Française, Théâtre national de l'Opéra  

СЛУЖИТЕЛ НА SNCF

Повече информация за особените случаи
може да се намери в сайта mgel.fr



Националната мрежа 
улеснява вашата
мобилност през целия
образователен курс!

**центрове за социално осигуряване на студенти в Източна Франция ***За университетската 2013 – 2014 г.
****Анкета, проведена от 10 февруари до 9 март 2010 г. сред извадка от 579 студенти на базата на разговори по телефона.
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CHAMPAGNE-ARDENNE
REIMS Campus
55 bis rue Pierre Taittinger 51100 Reims
Tél. 03.26.87.79.79

REIMS Centre
12 rue des Capucins 51100 Reims
Tél. 03.26.88.62.46

TROYES
76 rue du Général de Gaulle 10000 Troyes
Tél. 03.25.73.09.10

ALSACE
STRASBOURG 
4 rue de Londres 67000 Strasbourg
Tél. 03.88.60.26.26

MULHOUSE
45 av. du Président Kennedy 68100 Mulhouse
Permanence à Colmar
Tél. 03.89.32.04.67

LORRAINE
METZ
11 bd Sérot 57000 Metz
Permanences à Sarreguemines,
Thionville et Longwy
Tél. 03.87.30.34.14

NANCY
3 rue des Carmes 54000 Nancy
Tél. 03.83.300.300

VANDOEUVRE
3 bd des Aiguillettes
54500 Vandœuvre
Tél. 03.83.54.86.86

EPINAL
18 quai du Musée  88000 Epinal
Tél. 03.29.82.61.60

Места за студенти на ваше разположение 
и ваше лично място в интернет в www.mgel.fr

От 9 до 18 ч. без прекъсване от понеделник до петък

Как да се запишете?
• В досие за записване 
на хартия
В частта: 
„студентски режим на социално осигуряване“
отметнете MGEL - Мрежа emeVia

• В досие за записване 
в интернет
В страницата: 
„студентски режим на социално осигуряване“
отметнете MGEL - Мрежа emeVia

• Във формуляр за 
регистрация (Cerfa 1205 )

В рубриката 
„Избор на местна университетска част“ 
впишете MGEL - Мрежа emeVia

Защо близо 8 от всеки 10*

студенти избират MGEL ? 

Най-важната мрежа  от агенции**

ЕКСКЛУЗИВНОСТ

ВАЖНО

ВАЖНО

ВАЖНО

ЕКСКЛУЗИВНОСТ

Покритие във Франция и в чужбина
Декрет № 48-2006, публикуван в Официален вестник от 31 декември 1948 г

Незабавно покритие без забавяния
Незабавно предоставяне 
на атестация за права
Липса на аванс за разходи благодарение
на национални платежни посредници

Незабавно възстановяване чрез чек

Възстановяване чрез превод
с незабавно приспадане

Доверие 99,2%***

Рекордна удовлетвореност
на нашите членове : 95%****

ЕКСКЛУЗИВНОСТ

По телефона 
03 83 300 300
  (номер без допълнителни такси)

В интернет
www.mgel.fr
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Le Национална мрежа от взаимоспомагателни студентски организации по близост

Социално осигуряване на студентите

Мрежа Мрежа Мрежа Мрежа 

Мрежа 

Мрежа Мрежа Мрежа 

Мрежа 


