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Pe scurt
Recent a fost adoptată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2015,
potrivit căreia au fost majorate primele în formă procentuală şi s-au menţinut cele în formă fixă.

În detaliu
A fost mărită de la 8% la 9%
din fondul de retribuire a
muncii şi a altor recompense,
valoarea primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă
medicală (şi anume 4,5%
pentru angajați şi 4,5% pentru
angajatori).
S-a menţinut prima anuală de
asigurare medicală în sumă
fixă de 4.056 MDL.
Pentru anumite categorii de
plătitori ai primelor de
asigurare obligatorie de

asistenţă medicală în sumă fixă
a fost stabilită o reducere de
50% din suma fixă de achitat,
cu condiţia efectuării plăţii
timp de trei luni de la data
intrării în vigoare a legii.

De reţinut

[Sursa: Legea nr. 74 din 12
aprilie 2015 privind fondurile
asigurării obligatorii de
asistenţă medicală pe anul
2015, Monitorul Oficial nr.
102-104 (5144 - 5146) din 28
aprilie 2015]

Legea intră în vigoare începând
cu 28 aprilie 2015.

Prin noua lege, a fost majorat
cuantumul primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală
plătite de angajatori şi angajaţi.
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Să discutăm
Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul
dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:
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