ПЪТУВАТЕ В ЕВРОПА?

За повече информация:
http://ehic.europa.eu

ЗА ЩАСТИЕ ВИЕ
ИМАХТЕ ЕВРОПЕЙСКА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА!

Информация на всички официални езици на ЕС
Избегнете скъпо струващите медицински
изненади, като подадете заявление за вашата
БЕЗПЛАТНА европейска здравноосигурителна карта.

Тя е безплатна.
Подаването на заявление е лесно.
И преди всичко, тя може да ви спести
пари.
Повече от 180 милиона души вече имат
европейска здравноосигурителна карта.
Не трябва ли и вие да получите своята?

ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГ УРИТЕ ЛНА КАРТА

ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГ УРИТЕ ЛНА КАРТА

ВАШИЯТ БЕЗПЛАТЕН
ПАСПОРТ ЗА ДОСТЪП ДО
ЗДРАВНИ УСЛУГИ
В 31 ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
Независимо дали пътувате служебно,
за удоволствие или за обучение, никога не
знаете кога може да ви потрябват медицински
грижи. С европейската здравноосигурителна
карта (ЕЗОК) това не трябва да ви тревожи.
Картата улеснява посещението в държавна
болница, лекарски или стоматологичен
кабинет в 31 европейски страни и означава,
че ще получите същото медицинско
обслужване като жителите на тази страна.
Нещо повече, цената на лечението ще бъде
същата като цената, която заплащат
местните жители - което в някои страни
означава, че може би няма да е нужно
да плащате изобщо.
Възможно най-лесно и икономично.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ КАРТАТА?

АЛТЕРНАТИВА ЛИ Е КАРТАТА НА
ЧАСТНАТА ПЪТНА ЗАСТРАХОВКА?

Всеки, който е застрахован или осигурен по
националната социалноосигурителна система
в някоя от 27-те държави, членки на ЕС,
или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или
Швейцария.

Определено не. Тя я допълва, но не я замества.
Например тя не покрива стойността на изгубено или откраднато имущество или както вече
беше споменато разходите за репатриране.

НЕОБХОДИМО ЛИ Е МОЯТ ПАРТНЬОР И
ДЕЦАТА МИ ДА ИМАТ ОТДЕЛНИ КАРТИ?

В КОИ СТРАНИ МОГА ДА
ИЗПОЛЗВАМ ЕЗОК?

Да. Всеки член на вашето семейство трябва
да има отделна карта.

ЕЗОК може да бъде използвана в 31 страни в
Европа, в това число: Австрия, Белгия, България,
Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия,
Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта,
Норвегия, Обединеното кралство, Полша,
Португалия, Румъния, Словакия, Словения,
Унгария, Финландия, Франция, Холандия,
Чехия, Швейцария, и Швеция.

НА КАКВИ МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ ДАВА
ПРАВО КАРТАТА?
Тя обхваща услугите от системата на държавното
здравеопазване, които може да ви се наложи
да ползвате по време на пътуването си,
включително майчино здравеопазване
за бременни жени и лечение на симптомите
на предишни или хронични заболявания.

КАКВО НЕ ПОКРИВА КАРТАТА?
Картата не покрива частните здравни услуги или
разходите за репатриране, например ако се
наложи да се върнете у дома със санитарен
самолет. Не можете да използвате картата и ако
сте в чужбина специално за да получите медицинско лечение.
За да научите повече, посетете уебсайта на ЕЗОК:
http://ehic.europa.eu

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ТАЗИ КАРТА?
Можете да получите европейска
здравноосигурителна карта безплатно, като се
свържете с вашата местна здравноосигурителна институция, тъй като всяка отделна държава
отговаря за издаването и разпространението
на картите на своята територия.

