Úhrada péče pro cizince a samoplátce
Cizinci pojištění v českém veřejném zdravotním systému
Potřebujete vyšetření a jste pojištěni v českém veřejném zdravotním systému?
Připravte si:
Průkaz totožnosti
EHIC – Evropský průkaz zdravotního pojištění vydaný v České republice
Po předložení těchto dokladů mate nárok na poskytnutí plné zdravotní péče

Cizinci nepojištění v českém veřejném zdravotním systému
Potřebujete vyšetření a nejste pojištěni ve veřejném zdravotním systému České republiky?
Jste-li osoba ze zemí EU, z dalších zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP),
Švýcarska nebo ostatních smluvních zemí, pojištěná v některém z těchto států,
Připravte si:
Průkaz totožnosti
EHIC – Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo náhradní certifikát a potvrzení o nároku
nebo
Průkaz totožnosti
A formulář S2 pro plánovanou zdravotní péči v zemi mimo stát vlastního pojištění
http://www.kanacelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu/postupy-zeme-eu
Po předložení těchto dokladů mate nárok na poskytnutí zdravotní péče v rozsahu uvedeném na
registraci české veřejné zdravotní pojišťovny, která se na dobu Vašeho pobytu v ČR stává
Vaší výpomocnou pojišťovnou
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Osoba mimo země EU, ostatní země EHP, Švýcarsko a ostatní smluvní státy
Osoba nepojištěná v některém z těchto států
Osoba čerpající zdravotní péči nad rámec svého zdravotního pojištění
Osoba, které zdravotní pojišťovna negarantuje úhradu za zdravotní péči
Připravte si: Doklad totožnosti.
Poskytnutou zdravotní péči hradí v plném rozsahu pacient, zálohu ve výši 100%
předpokládaných nákladů složí předem.

Pojištěnci neveřejné komerční zdravotní pojišťovny
Potřebujete vyšetření a jste pojištění u neveřejné komerční zdravotní pojišťovny?
Připravte si:
Doklad totožnosti a doklad o zdravotním pojištění
Základní zdravotní pojištění cizinců
Zdravotní pojištění cizinců
Jiné pojištění
Po předložení těchto dokladů máte nárok na poskytnutí zdravotní péče v rámci Vaší pojistné
smlouvy. Před započetím vyšetření požadujeme garanční list Vaší zdravotní pojišťovny.

