
 

 

 
 
 
Formaliteter för att som svensk pensionär (som aldrig har varit yrkesverksam i 
Frankrike) begära anslutning till SECU 
 
(Uppdaterad september 2019) 
 
 
För att som svensk ålders- eller sjukpensionär kunna bli ansluten till SECU (Sécurité Sociale 
– det franska sjukförsäkringssystemet), behöver du ett S1-intyg (även kallat E121) från 
Försäkringskassan i Sverige som visar att du uppbär svensk allmän pension. Detta intyg 
beställs från: 
 
FÖRSÄKRINGSKASSAN I VISBY 
Gotlands läns allmänna försäkringskassa 
Box 1164 
SE-621 22 VISBY 
Telefon: +46 771 524 524 (växel, begär att bli kopplad till Visby) 
 
 
Följande handlingar ska skickas in till CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) 
som handlägger ansökningarna om inskrivning i SECU (adress framgår nedan):  
 
 
1. Två exemplar av S1/E121-intyget från Försäkringskassan i original (detta behöver ej 

översättas till franska). 
 
2. Svenskt personbevis för utflyttning samt översättning av detta. OBS att föräldrars namn 

och födelsedatum måste framgå, liksom även moderns flicknamn. Personbeviset ska ha 
en s.k. apostille-stämpel som utfärdas av Notarius publicus i Sverige innan det översätts 
till franska, vilket ska göras av auktoriserad översättare eller på ett svenskt konsulat. 

 
Notera att i Alpes-Maritimes- och Var-departementen (för vilka internationella ansökningar 
handhas av CPAM:s internationella avdelning i Alpes-Maritimes) godtas än så länge 
personbevis utan sådan apostille-stämpel. 

 
3. Kopia av pass. 
 
4. Bevis på bostadsadress (intyg från stadshuset, EDF-räkning, telefonräkning, köpekontrakt 

på fastigheten, faktura på hyra, taxe foncière e.d.) 
 
5. RIB – Relevé d'Identité Bancaire (dina franska bankuppgifter) – som finns i slutet av varje 

checkhäfte eller kan fås på banken eller via internetbanken. 
 
6. "Déclaration en vue de l'immatriculation d'un pensionné, ou de sa veuve, ou d'un orphelin", 

som man kan fylla i och skriva ut på nätet 
www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S1103.pdf, eller få på det lokala CPAM-
kontoret, eller be att få från Rivieraklubbens kansli. Fylls i av varje person som tar ut folk- 
eller sjukpension.  

 

http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S1103.pdf


 

 

7. När make/maka/sambo är "medföljande", dvs. ej tidigare har ansökt om SECU-anslutning 
eller när den aktuella ansökan inte gäller honom/henne, behöver han/hon ej avge någon 
"Déclaration en vue de l'immatriculation…", utan istället ett undertecknat brev som kan 
utformas enligt följande: 

 
ATTESTATION 

 Je soussigné(e) Monsieur (Madame) JOHANSSON, Bengt (Birgitta), (née 
PETTERSSON) le 08/06/1945, certifie sur l´honneur que je ne reçois ni de pension ni de 
couverture social française ou étrangère. 

 Ort datum 
 Bengt/Birgitta Johansson 
 

Som "medföljande" utan egen svensk allmän pension omfattas man då av 
makens/makans/sambons SECU-anslutning. 

 
8. Om du tar ut flera pensioner ska du även fylla i bilagan ”Questionnaire à remplir par les 

bénéficiaires de plusieurs pensions”.   
 
 
 
Om du bor i departementet Alpes-Maritimes eller Var skickas ovan angivna handlingar till: 
 
CPAM 
Service 36 
Rel. Internationales  
06180 NICE CEDEX 2 
 
Om du bor i ett annat departement, skickas handlingarna till ett CPAM-kontor på hemorten. 
 
 
 
 
 
Attestation de droits: 
 
Efter godkänd ansökan utfärdar CPAM en provisorisk "Attestation de droits", ett intyg som visar 
att man är ansluten till SECU. Intyget ska visas vid läkarbesök och vid besök på apotek eller 
laboratorium. Att intyget är provisoriskt framgår av att första siffran i SECU-numret börjar med 
7 för män och 8 för kvinnor. Efter några månader utfärdar CPAM en slutlig "Attestation de 
droits" tillsammans med ett Carte Vitale (sjukförsäkringskort), där den första siffran i SECU-
numret börjar med 1 för män och 2 för kvinnor. När man har fått sitt Carte Vitale räcker det att 
visa detta vid läkarbesök etc. Är endast en av makarna svensk pensionär så finns uppgifter 
om den "medföljande" på Attestation de droit samt på Carte Vitale. Även den medföljande får 
ett Carte Vitale som är kopplat till den huvudförsäkrades nummer.  
 
Obs! Om du är ansluten till Rivieraklubbens Tilläggsförsäkring så är det mycket viktigt att du 
underrättar Rivieraklubbens kansli och försäkringsbolaget Henner så snart den slutliga 
Attestation de droits har kommit så att det ändrade SECU-numret blir registrerat hos 
försäkringsbolaget. 


