EUROPEJSKA

KARTA

UBEZPIECZENIA

ZDROWOTNEGO

Osoby wyjeżdżające do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do państw
członkowskich EFTA (Szwajcarii, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii) , powinny zaopatrzyć się
w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w celu potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego
poza granicami RP. Jest ona wydawana na wniosek ubezpieczonego, który powinien być złożony
w Narodowym Funduszu Zdrowia w Kielcach lub w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych
w Ostrowcu Św. os. Słoneczne 43.
Zasady dotyczące okresu ważności karty EKUZ
turystycznym:
1. Kartę EKUZ ważną do 5 lat będą mogły otrzymać:
- osoby pobierające świadczenia emerytalne.

wydawanej w związku z wyjazdem

2. Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać następujące osoby ubezpieczone:
- zatrudnione,
- prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
- pobierające rentę,
- studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
- członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu
dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).
3. Kartę EKUZ ważną 2 miesiące będą mogły otrzymać:
- osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
- niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.
4. Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać:
- kobiety w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te
osoby 18 roku życia).
5. Kartę EKUZ ważną do 90 dni będą mogły otrzymać:
- osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej
i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).
6. Kartę EKUZ ważną do 42 dni będą mogły otrzymać:
- kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoby wyjeżdżające do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA, jako pracownicy
delegowani, będą mogły otrzymać kartę EKUZ na okres oddelegowania, wskazany
na dokumencie A1/E101.

Wniosek można pobrać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, pokój 111, ( I piętro).
Szczegółowe informacje na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl

