DET VAR HELDIGT, AT DU HAVDE ET
EU-SYGESIKRINGSKORTET!
REJSER DU I EUROPA?
Undgå dyre overraskelser i form af
lægebehandling ved at ansøge om et GRATIS
EU-sygesikringskort.

Flere oplysninger fås på:
http://ehic.europa.eu
Oplysningerne er tilgængelige på alle
de officielle sprog

Det er gratis.
Det er let at få udstedt.
Og frem for alt, du kan spare penge ved at
have det.
Over 180 millioner mennesker har allerede et
EU-sygesikringskort. Skal du ikke have et?

EU-SYGESIKRINGSKOR TE T

EU-SYGESIKRINGSKOR TE T

DIT GRATIS ADGANGSKORT
TIL SUNDHEDSPLEJE
I 31 EUROPÆISKE LANDE
Uanset om du rejser til udlandet i forretnings- eller
ferieøjemed eller for at studere , ved du aldrig,
hvornår du får behov for lægebehandling. Med et
EU-sygesikringskort (det blå kort) behøver du ikke
at være bekymret.
Kortet gør det lettere at opsøge et
offentligt sygehus, en læge eller tandlæge
i 31 europæiske lande og betyder, at du bliver
behandlet på lige fod med landets befolkning.

HVEM KAN BENYTTE KORTET?
Enhver, der er forsikret eller omfattet af den
offentlige sygesikring i en de 27 EU-medlemsstater
eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

SKAL MIN PARTNER OG MINE BØRN
HAVE DERES EGNE KORT?
Ja. Hvert familiemedlem skal have sit eget kort.

HVILKEN FORM FOR LÆGEBEHANDLING
DÆKKER KORTET?
Det dækker den offentlige sundhedspleje,
som du kan få behov for under rejsen, herunder
helbredsundersøgelser af gravide, og behandling
af symptomer på tidligere opståede eller
kroniske lidelser.

HVAD DÆKKER DET IKKE?
Hvad der er endnu bedre er, at du betaler
samme pris for behandlingen som de lokale
– hvilket i nogle lande vil betyde, at du slet ikke
skal betale noget.
Det kan ikke være mere enkelt eller billigere.

Kortet dækker ikke udgifter til privat sundhedspleje
eller hjemsendelse, hvis du f.eks. er nødt til at rejse
hjem med ambulancefly. Du kan heller ikke bruge
kortet, hvis du rejser til udlandet specielt med
henblik på at få lægebehandling.
Få flere oplysninger på webstedet for
EU-sygesikringskortet: http://ehic.europa.eu

ER DET ET ALTERNATIV TIL PRIVAT
REJSEFORSIKRING?
Bestemt ikke. Det er supplerende, men ikke
nogen erstatning. Det omfatter f.eks. ikke
erstatning for mistede eller stjålne ejendele,
og det dækker heller ikke udgifterne i forbindelse
med hjemsendelse.

I HVILKE LANDE KAN JEG BRUGE
EU-SYGESIKRINGSKORTET?
Kortet kan bruges i 31 lande i Europa, nemlig
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede
Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland,
Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein,
Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene,
Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz,
Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet,
Tyskland, Ungarn og Østrig.

HVORDAN FÅR JEG ET KORT?
Du kan få kortet gratis ved at kontakte din lokale
sygesikring, da hvert enkelt land har ansvaret for
at fremstille og udstede kortet på sit eget
territorium.

