Załącznik nr 1 do wniosku EKUZ

Informacja o utracie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę, która posługuje się EKUZ
Do czego uprawnia EKUZ
EKUZ potwierdzi Twoje prawo do leczenia w trakcie czasowego pobytu w państwie UE lub EFTA. Na jej podstawie
będzie Ci przysługiwać leczenie, które:
 jest niezbędne i nieplanowane,
 zostanie udzielone w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 zostanie udzielone po to, abyś nie musiał wracać do Polski przed zakończeniem oddelegowania i mógł
kontynuować pobyt w warunkach bezpiecznych dla zdrowia.
To lekarz, który udziela pomocy, decyduje, które świadczenie jest dla Ciebie niezbędne. Bierze pod uwagę Twój
stan zdrowia i planowany okres pobytu w danym kraju. Świadczenia zostaną udzielone na zasadach
obowiązujących w państwie pobytu.
Kiedy otrzymasz EKUZ i kiedy możesz się nią posługiwać
Uzyskasz kartę, jeśli masz prawo do świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ. Prawo do posługiwania się EKUZ
wygaśnie z chwilą utraty tego uprawnienia, nawet jeśli okres ważności karty jest dłuższy.
Jeśli pomimo utraty uprawnienia posłużysz się EKUZ, będziemy dochodzić zwrotu poniesionych kosztów
leczenia.
Kiedy tracisz prawo do posługiwania się EKUZ
Nastąpi to na przykład gdy:
 zakończysz pracę (dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia,
mianowania oraz żołnierzy i funkcjonariuszy),
 otrzymasz urlop bezpłatny,
 zakończysz lub wyrejestrujesz działalność gospodarczą,
 stracisz status osoby bezrobotnej,
 stracisz uprawnienia do świadczenia emerytalno-rentowego lub zostanie ono zawieszone,
 stracisz status rolnika,
 stracisz uprawnienia do świadczenia społecznego (innego niż zasiłek dla osób bezrobotnych czy
świadczenie emerytalno-rentowe), np. zasiłku stałego z pomocy społecznej, zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego czy świadczenia pielęgnacyjnego,
 rozwiążesz umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ.
W opisanych przypadkach Twoje prawo do posługiwania się kartą wygasa po 30 dniach. Prawo to wygasa również
osobom, które zgłosiłeś do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny.
Jeśli masz status studenta lub ucznia, Twoje prawo do posługiwania się EKUZ wygasa:
 po upływie 6 miesięcy od dnia zakończeniu nauki lub skreślenia z listy uczniów – w przypadku ucznia,
 po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów
lub uczestników studiów doktoranckich oraz z chwilą ukończenia 26 lat – w przypadku studenta.
Pamiętaj. Musisz skontaktować się z oddziałem wojewódzkim NFZ, jeśli wydaliśmy Ci EKUZ w związku z
wyjazdem turystycznym, a np.:
 rozpoczynasz pracę w innym państwie,
 rozpoczynasz działalność gospodarczą w innym państwie,
 przyznano Ci świadczenie emerytalne lub rentowe z innego państwa.
Oddział wojewódzki NFZ musi wówczas ustalić, gdzie powinny być płacone składki i kto powinien finansować
koszty Twojego leczenia. Przepisy unijne wymagają, aby być objętym ubezpieczeniem wyłącznie w jednym
państwie UE/EFTA.
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