CAS.SA.COLF
Cassa Colf a fost concepută cu scopul de a presta în favoarea angajaţilor şi angajatorilor servicii ce includ tratamente
de asistenţă sanitară şi de asigurare, care se adaugă şi vin în completarea serviciilor publice.

Membri
Se înscriu la CAS.SA.COLF toţi angajaţii şi angajatorii din domeniul activităţilor domestice, în conformitate cu
contribuţiile de asistenţă contractuală, în cazul cărora se aplică CCNL (Contractele Colective Naţionale de Lucru).
Angajatul este înscris la CAS.SA.COLF din prima zi a trimestrului pentru care începe plata, în numele său, a
contribuţiilor de asistenţă contractuală.
În mod similar, angajatorul este înscris la CAS.SA.COLF din prima zi a trimestrului pentru care începe să efectueze
plata contribuţiilor de asistenţă.
Deoarece atât angajaţii, cât şi angajatorii continuă să fie beneficiari ai serviciilor respective, este aşadar necesar ca
aceste contribuţii de asistenţă contractuală să fie plătite în mod regulat şi continuu.

Obligativitatea contribuţiei
Punerea în aplicare a CCNL implică obligaţia înscrierii angajaţilor şi a angajatorilor la CAS.SA.COLF.

Plata contribuţiilor
Plata contribuţiilor aferente contractului se face deodată cu plăţile trimestriale ale contribuţiilor sociale.
INPS (Serviciul Naţional de Asigurări Sociale) prevede 4 proceduri de plată, în fiecare dintre acestea fiind prevăzută
introducerea datelor pentru plata indemnizaţiilor. Va trebui să tastaţi în câmpul numit „c.org” codul F2 şi, alături, să
introduceţi valoarea obţinută prin înmulţirea cu 0,03€ a orelor plătite în cursul trimestrului.
Programul de contribuţie la asigurările sociale NU INCLUDE contribuţia la CASSACOLF cod.F2 (0,03€ pe oră) şi, din
acest motiv, formularul MAV este modificat introducându-se contribuţia la CASSACOLF cod.F2, prin intermediul paginii
de internet a INPS. În fereastra în care se modifică formularul MAV, codul şi valoarea se introduc manual în
câmpurile corespunzătoare puse la dispoziţie.

Servicii
În cazul în care au fost plătite contribuţii contractuale timp de 4 trimestre consecutive şi s-a atins pragul minim de
plăţi în valoare de 25,00€, angajatul va avea dreptul la următoarele servicii:
1. Indemnizaţie zilnică în caz de spitalizare şi de convalescenţă
CAS.SA.COLF prevede plata în favoarea angajaţilor a:
- Indemnizaţiei zilnice în caz de spitalizare;
- Indemnizaţiei zilnice în caz de convalescenţă.
Toate acestea, după cum se menţionează în continuare:
a) În caz de spitalizare cu şedere peste noapte, angajatul înscris are dreptul la plata unei indemnizaţii de 20,00€
pentru fiecare zi de spitalizare, pentru o perioadă de maximum 20 de zile de persoană, pe an calendaristic.
Această indemnizaţie este plătită şi în cazul spitalizării sub formă de day-hospital (spitalizare de zi).
b) În caz de spitalizare cu şedere peste noapte, precum şi în cazul spitalizării de zi, angajatul are dreptul la o
indemnizaţie de 20,00€ pentru fiecare zi de convalescenţă dovedită cu un certificat medical, pentru o perioadă de
maximum 10 zile de persoană, pe an calendaristic.
Pentru cazurile referitoare la:
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forme maligne de cancer,
indemnizaţia zilnică de 20,00€ prevăzută pentru spitalizare creşte la 30 de zile de spitalizare cu şedere peste noapte,
iar indemnizaţia zilnică de 20,00€ prevăzută pentru perioada de convalescenţă creşte la 20 de zile.
2. Rambursarea cheltuielilor cu coplata serviciilor sanitare
CAS.SA.COLF prevede rambursarea directă şi integrală în favoarea angajaţilor înscrişi a coplăţilor medicale, cu
excepţia coplăţilor referitoare la analize de sânge, consulturi generale sau nespecifice, şi a medicamentelor în limita a
150,00€ de persoană, pe an calendaristic, efectuate prin intermediul structurilor aparţinând Serviciului Naţional de
Sănătate sau prin intermediul celor acreditate de către acesta.
Această limită creşte la 300,00€ de persoană, pe an calendaristic, pentru coplăţile medicale efectuate prin intermediul
structurilor aparţinând Serviciului Naţional de Sănătate sau prin intermediul celor acreditate de către acesta, în cazul
următoarelor servicii:
forme maligne de cancer.
3. Rambursarea cheltuielilor pe perioada sarcinii
CAS.SA.COLF prevede rambursarea cheltuielilor medicale suportate de către angajatele gravide înscrise, pentru
întreaga perioadă recunoscută, în limita maximă anuală de 400,00€.
4. Copii nou-născuţi ai angajaţilor înscrişi
CAS.SA.COLF prevede plata cheltuielilor cu intervenţiile chirurgicale efectuate în primul an de viaţă al nou-născutului
pentru corectarea malformaţiilor congenitale, incluzând consulturile şi testele de diagnosticare de dinainte şi de după
intervenţia chirurgicală, precum şi a taxelor pentru masa şi cazarea însoţitorului în spital sau într-o structură hotelieră,
cu un prag maxim de 100,00 de euro pe zi, ce includ masa şi cazarea persoanei pe perioada spitalizării.
Disponibilitatea anuală pentru prezenta garanţie este de 5.000,00€ per nou-născut.

Dreptul la servicii
a) angajatul are dreptul la servicii în cazul în care, în numele său, au fost plătite în mod regulat şi continuu, şi de către
angajatori diferiţi, contribuţiile de asistenţă contractuală aferente celor patru trimestre anterioare sau care pot include
trimestrul în care a avut loc evenimentul, cu condiţia ca valoarea totală a contribuţiilor să nu fie mai mică de 25,00€
(douăzecişicinci/00).
b) nici angajaţii, nici angajatorii nu au dreptul la respectivele servicii în cazul evenimentelor ce au loc în primul
trimestru de înscriere la CAS.SA.COLF;
c) în cazul în care evenimentul la care implică serviciul are loc în al doilea trimestru, în al treilea trimestru sau în al
patrulea trimestru de la înscriere, serviciul va fi oferit doar după ce au fost plătite în mod regulat şi continuu
contribuţiile de asistenţă contractuală timp de patru trimestre.
d) se face excepţie de la cerinţa de continuitate doar în cazul în care neplata contribuţiei este cauzată de boală,
accident, caz de maternitate a angajatului, cu condiţia ca acestea să fie dovedite CAS.SA.COLF prin intermediul unui
certificat. Cerinţa de continuitate se extinde şi pe perioada şomajului, pe un trimestru întreg, documentat în mod
corespunzător.
e) dreptul persoanelor înscrise la servicii ale CAS.SA.COLF se prescrie în 18 luni; dreptul la servicii de asigurare se
prescrie conform legii.

Plata serviciului
Plata indemnizaţiei se va face doar prin creditare (transfer) în contul bancar sau poştal aparţinând beneficiarului sau
prin retragerea de la o agenţie bancară ce are contract cu Cassacolf sau prin alte modalităţi care facilitează primirea
plăţilor respective.
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SIMPLIFICAREA DEPUNERII CERERII PENTRU MEMBRII ÎNSCRIŞI:
1.

Formular de cerere a indemnizaţiei zilnice de către angajat (MRP/D);

2.

Formular de cerere de date (MRD/D);

3.

Declaraţie de consimţământ, în conformitate cu legea privind protecţia datelor şi informările obligatorii
(MIC/D);

4.

Copie după un document de identitate;

5.

Copie după certificatul de externare, care include atât data internării, cât şi diagnosticul;

6.

Copie după recomandări pentru o eventuală convalescenţă;

7.

Copie după plăţile unor eventuale coplăţi medicale;

8.
9.

Copie după plăţile eventualelor cheltuieli medicale suportate în timpul sarcinii;
Copie după chitanţele eventualelor cheltuieli suportate cu intervenţiile chirurgicale ale noului-născut în primul
său an de viaţă;

10. Copie după formularele din cele patru trimestre anterioare sau care pot include trimestrul în care a avut loc
evenimentul, cu codul F12 (dovada plăţii), cu scopul de a se putea evalua regularitatea cu care s-au plătit
contribuţiile, conform Regulamentului.

IMPORTANT

Copiile documentelor trebuie să fie lizibile

Completarea formularelor trebuie să se facă cu majuscule

Eventualele neînţelegeri ale scrisului ar putea duce la întârzieri majore în prelucrarea cererii
DOCUMENTAŢIA POATE FI EXPEDIATĂ:
-

prin poştă la adresa:

CAS.SA.COLF
Via Tagliamento, 29
00198 – Roma
-

prin poştă electronică la adresa:

info@cassacolf.it
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Excluderi:
Indemnizaţia zilnică nu este plătită în cazul spitalizării cauzată de:

-

îngrijirea şi/sau intervenţiile realizate pentru eliminarea sau corectarea defectelor fizice sau a malformaţiilor
existente înainte de încheierea contractului. În cazul intervenţiei pentru corectarea unor vicii de refracţie, garanţia
va fi valabilă doar în cazul în care diferenţa dintre ochi este mai mare de 4 dioptrii sau în cazul existenţei unui
defect de vedere la un ochi, care să fie egal sau mai mare de 9 dioptrii.

-

tratarea bolilor psihice;

-

protezele dentare, tratamentul afecţiunilor parodontale, tratamentele şi examenele dentare;

-

serviciile medicale realizate în scopuri estetice (cu excepţia intervenţiilor de chirurgie plastică reconstructivă,
necesare în urma unor accidente sau intervenţii de extirpare ce au avut loc în timpul perioadei de valabilitate a
contractului);

-

testele de infertilitate şi practicile medicale ce au ca scop fertilizarea artificială;

-

spitalizările cauzate de necesitatea asiguratului de a beneficia de asistenţă din partea unor terţi pentru realizarea
acţiunilor de bază de zi cu zi, precum şi spitalizările pe termen lung. Se înţelege prin spitalizări pe termen lung
acele spitalizări cauzate de condiţiile fizice ale asiguratului care nu mai permit vindecarea prin tratamente
medicale şi care fac necesară şederea într-o instituţie medicală pentru intervenţii de asistenţă sau de fizioterapie
de întreţinere.

-

tratamentul bolilor rezultate în urma abuzului de alcool şi de droguri, precum şi în urma utilizării în scopuri nonmedicale a supefiantelor sau a halucinogenelor;

-

accidentele rezultate din practicarea unor sporturi extreme şi periculoase, cum ar fi sporturile aeriene, sporturile
cu motor, automobilistice, alpinismul liber, plutăritul şi alpinismul extrem, precum şi din participarea la concursuri
şi probe de exerciţii fizice, fie oficiale, fie neoficiale;

-

leziunile cauzate de acţiuni rău intenţionate comise de către asigurat;

-

consecinţele directe sau indirecte ale transmutării nucleelor atomice ale radiaţiilor provocate prin accelerarea
artificială a particulelor atomice şi prin expunerea la radiaţii ionizante;

-

consecinţele războiului, ale revoltelor, ale cutremurelor şi ale erupţiilor vulcanice;

-

terapiile nerecunoscute de medicina oficială.
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