POTUJETE PO EVROPI?

Več informacij:
http://ehic.europa.eu

ŠE SREČA, DA STE IMELI
EVROPSKO KARTICO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA!

Informacije so na voljo v vseh uradnih jezikih
Izognite se dragim presenečenjem v obliki
stroškov zdravstvenih storitev in zaprosite
za svojo BREZPLAČNO evropsko kartico
zdravstvenega zavarovanja.

Je brezplačna.
Postopek njenega naročila je preprost.
Predvsem pa lahko z njo prihranite denar.
Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja
ima že več kot 180 milijonov ljudi. Zakaj je ne
bi imeli tudi vi?

EVROPSKA KARTICA
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

EVROPSKA KARTICA
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

VAŠA VSTOPNICA
ZA ZDRAVSTVENE STORITVE
V 31 EVROPSKIH DRŽAVAH
Ne glede na to, ali ste v drugi državi na službenem
potovanju, na počitnicah ali tam študirate, nikoli ne
veste, kdaj boste potrebovali zdravstveno oskrbo.
Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ste
lahko brez skrbi.
S kartico bo vaš obisk zdravnika in zdravstvene
ustanove, ki je del javne, državne zdravstvene
mreže v 31 državah enostavnejši, obravnavani
pa boste enako kot nekdo, ki živi v tej državi.
Še več, za zdravljenje boste plačali enako kot
tamkajšnji prebivalci, kar v nekaterih državah
lahko pomeni, da vam ne bo treba plačati
ničesar.

KDO LAHKO DOBI KARTICO?
Vsakdo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno
zavarovanje v eni od 27 držav članic EU, Islandiji,
Lihtenštajnu, Norveški in Švici.

ALI BODO MOJ PARTNER IN OTROCI
POTREBOVALI LOČENE KARTICE?
Da. Vsak član vaše družine mora imeti svojo kartico.

ZA KATERE ZDRAVSTVENE STORITVE
VELJA KARTICA?
S kartico lahko v okviru javnega sistema
zdravstvenega varstva uveljavljate zdravstvene
storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov,
upoštevajoč naravo storitev in vašo pričakovano
dolžino bivanja v drugi državi članici. Slednje
vključuje obvladovanje simptomov že obstoječih
ali kroničnih zdravstvenih stanj, kot tudi porodniško
oskrbo nosečnic, ki ni načrtovana.

ZA KATERE ZDRAVSTVENE STORITVE
KARTICA NE VELJA?
Kartica ne velja za zdravstvene storitve zasebnih
izvajalcev, ki niso del javne, državne zdravstvene
mreže, in za stroške prevoza v domovino, na primer,
če se morate domov vrniti s posebnim letalom ali
helikopterjem. Kartice prav tako ne morete
uporabiti, če v drugo državo potujete posebej
z namenom, da bi se tam zdravili.
Več o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja
lahko najdete na spletni strani:
http://ehic.europa.eu

ALI SE KARTICA LAHKO UPORABLJA
NAMESTO ZASEBNEGA POTOVALNEGA
ZAVAROVANJA?
Nikakor ne. Kartica tako zavarovanje le dopolnjuje,
ne pa nadomešča. Z njo na primer ne boste mogli
uveljavljati stroškov izgubljenih ali ukradenih
osebnih predmetov.

V KATERIH DRŽAVAH LAHKO
UPORABLJAM EVROPSKO KARTICO
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ?
Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko
uporabljate v 31 evropskih državah: Avstrija,
Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija,
Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija,
Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska,
Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija,
Švedska, Švica in Združeno kraljestvo.

KAKO LAHKO DOBIM KARTICO?
Kartico dobite brezplačno tako, da se obrnete na
zavod za zdravstveno zavarovanje v svoji državi,
saj je vsaka država sama odgovorna za izdelavo
in distribucijo kartice na svojem ozemlju.

