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Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
(EKUZ) to bezpłatna karta, która zapewnia dostęp
do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu
widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej
podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 27
państw

członkowskich

UE,

w

Islandii,

Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Jak działa karta?

Jak aplikowac?

 Po okazaniu karty (EKUZ) mamy
prawo do leczenia na takich samych
warunkach i w takiej samej cenie,
jak osoby ubezpieczone w danym
kraju. W każdym kraju system opieki
zdrowotnej
jest
inny. Przed
wyjazdem
sprawdz
zasady
obowiazujace w kraju, do ktorego
jedziesz (www podane ponizej,
mozesz tez sciagnac aplikacje na
swoj smartphone)
 Posługując się kartą EKUZ można
skorzystać ze wszystkich świadczeń,
które lekarz uzna za niezbędne
z medycznego punktu widzenia
w czasie pobytu na terenie innego
państwa członkowskiego UE/EFTA
(karta EKUZ nie uprawnia do
leczenia planowanego, tj. sytuacji,
kiedy jest ono celem wyjazdu poza
granice państwa właściwego.)

 Aplikuj w kraju, w którym mieszkasz.
 W Irlandii formularz aplikacyjny
pobierz / zloz w lokalnym
oddziale
HSE osobiscie, poczta lub przez
www.ehic.ie
(jesli
masz
Karte
Medyczna lub Drugs Payment Scheme)
 Zalacz dokumenty potwierdzajace (jesli
NIE masz karty medycznej):
 Potwierdzenie numeru PPS np. P60
 Potwierdzenie, ze jestes rezydentem Irlandii
ordinarily resident, czyli, ze mieszkasz lub
zamierzasz mieszkac w Irlandii przez co
najmniej rok np. Umowe wynajmu mieszkania,
payslip, umowe o prace.

 Wydanie kart zajmuje okolo 10 dni.
‘Tymczasowy certifikat’ mozna dostac
szybciej.
 Po zakonczeniu waznosci karty, musisz
aplikowac, by odnowic jej waznosc.

Wiecej informacji: www.ehic.ie // www.ekuz.nfz.gov.pl // www. ec.europa.eu
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