BEZPIECZNE WAKACJE
Wakacje, to czas kiedy planujemy róŜne wyjazdy, jeŜeli myślisz juŜ dziś o spędzeniu ich
za granicą musisz pamiętać o wyrobieniu Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Wszyscy obywatele UE mają prawo do leczenia w państwie, w którym na daną chwilę
przebywają. Jeśli zechcemy skorzystać z tego prawa, musimy mieć ze sobą Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego ( EKUZ). Dokument jest dowodem ubezpieczenia zdrowotnego
i potwierdza nasze prawo do świadczeń zdrowotnych. EKUZ zapewnia dostęp do wszelkich,
niezbędnych z medycznego punktu widzenia, usług świadczonych przez państwową opiekę
zdrowotną w czasie tymczasowego pobytu zagranicznego w wybranych krajach. Obszar
obowiązywania EKUZ to wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz Lichtenstein, Szwajcaria,
Norwegia i Islandia. O kartę mogą ubiegać się takŜe osoby spoza UE, które legalnie przebywają
na jej obszarze.
Karta wydawana jest bezpłatnie, w wojewódzkim oddziale NFZ, właściwym dla naszego
miejsca zamieszkania. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
mieści się w Warszawie, na ul. Chałubińskiego 8. Wniosek o EKUZ moŜna pobrać
w Oddziale lub ze strony internetowej NFZ (www.nfz-warszawa.pl).
Wypełniony wniosek moŜna złoŜyć osobiście lub za pośrednictwem upowaŜnionej osoby
w siedzibie lub delegaturze Oddziału NFZ, moŜna go wysłać korespondencyjnie: listem lub
faksem lub przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP. Zeskanowany wniosek
moŜna równieŜ wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy. EKUZ wydawany
przez NFZ to plastikowa karta, wielkości karty bankomatowej, bez zdjęcia. Co się stanie jeśli nie
uda nam się na czas wyrobić karty i nie będziemy jej mieć przy sobie, a będziemy potrzebować
opieki medycznej? Płacimy wtedy za świadczenie z własnych środków, dopiero po powrocie do
kraju moŜemy ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Składamy wówczas wniosek do
Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Oddział sprawdza, czy mieliśmy prawo do świadczeń
w momencie, gdy były one nam udzielane oraz czy dołączyliśmy do wniosku wszystkie
wymagane dokumenty (rachunki i dowody zapłaty). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
poniesione koszty są nam zwracane.
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