Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Coraz częściej ludzie planują wyjazdy zagraniczne związane z wakacjami czy teŜ
wyjazdami słuŜbowymi. Dlatego teŜ warto wiedzieć, Ŝe NFZ oferuje nam Europejską
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ).
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do korzystania na koszt
NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie
innego państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych zasadach co ubezpieczeni w tym
państwie.
Kto moŜe korzystać z EKUZ? Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są
ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. KaŜdy członek rodziny musi mieć własną,
odrębną kartę.
Kto moŜe ubiegać się o wydanie karty? O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które
wyjeŜdŜają czasowo do innego państwa członkowskiego, np.: w celach turystycznych; w celu
odwiedzenia rodziny lub znajomych; w związku z krótką podróŜą słuŜbową; w celu podjęcia
studiów; pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę. Karty
nie otrzymają osoby, które przestały naleŜeć do polskiego systemu ubezpieczeniowego, np. w
związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, a takŜe te, których
ubezpieczenie w NFZ wygasło, np. ze względu na brak regularnego opłacania składki
zdrowotnej.
Na jaki okres czasu wydawane są Europejskie Karty Ubezpieczeń Zdrowotnych? Osoby
ubezpieczone, a więc zatrudnione, prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność
gospodarczą, pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez
uczelnię, członkowie rodzin, a takŜe kobiety w okresie ciąŜy, posiadający obywatelstwo
polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz dzieci i młodzieŜ do 18 roku Ŝycia
mogą otrzymać kartę na sześć miesięcy. EKUZ waŜną 2 miesiące będą mogli dostać
bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy, zaś emeryci mogą dostać ją na 5 lat.
Gdzie naleŜy złoŜyć wniosek aby otrzymać EKUZ? Aby otrzymać Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego naleŜy złoŜyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub
Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania. Wniosek moŜna otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać na stronie
internetowej www.nfz.gov.pl
Jak długo czeka się na wydanie EKUZ? Najczęściej karta wydawana jest tego samego dnia.
Jedynie w przypadku braku potwierdzenia regularnego opłacania składek zdrowotnych,
fundusz ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku. JeŜeli okaŜe się, Ŝe składka zdrowotna nie jest
opłacona, karta nie zostanie wydana. EKUZ moŜe zostać teŜ wysłana pocztą pod wskazany
adres lub odebrana przez inną, upowaŜnioną do tego osobę.
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