
EURÓPSKY PREUKAZ ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Od vstupu Slovenska do Európskej únie je možné v krajinách EÚ, Lichtenšajnska, Nórska  a Švajčiarska cestovné 
poistenie riešiť aj formou Európskeho preukazu cestovného poistenia (EHIC), ktorý na vyžiadanie bezplatne vydá
zdravotná poisťovňa, v ktorej ste registrovaní.  Európskym preukazom sa môžete preukázať u zmluvného 
poskytovateľa, ktorý je napojený na verejný systém za rovnakých podmienok ako domáci poistenec. Pri pobyte 
v inom členskom štáte máte nárok na potrebné vecné dávky, teda:

 akékoľvek ošetrenie ambulanciou lekárskej služby prvej pomoci a záchrannej zdravotnej služby
 konzultáciu  u praktického  lekára,  ak  ide  o prvotnú  konzultáciu  a prvotnú  diagnostiku  zdravotného

problému
 zdravotná starostlivosť pri chronických ochoreniach
 zdravotná starostlivosť v tehotenstve, materstve a samotný pôrod

Výhody EHIC:

 nárok rozsahu zdravotnej starostlivosti nie obmedzený maximálnou finančnou čiastkou 
 nárok sa vzťahuje aj na choroby, ktorými poistenec trpel už pred vycestovaním do zahraničia, pričom

niektoré druhy ošetrenia si pacient musí dojednať so zahraničným poskytovateľom pred vycestovaním
(napr. dialýza) 

 poskytovatelia v iných členských štátoch, napojení na verejný systém zdravotného poistenia sú povinní
nárok na základe EPZP uznávať 

Nevýhody EHIC:

 Platnosť len na území Únie a vybraných európskych krajín
 nekryje náklady za spoluúčasť pacienta (napr. v Taliansku si pacient hradí 36,5 EUR za ošetrenie a 100%

nákladov na lieky, tieto náklady zdravotná poisťovňa na základe EHIC nepreplatí) 
 nekryje náklady na prípadný prevoz do SR 
 EHIC  je  možné využiť  iba  v zmluvných zdravotníckych zariadeniach (nekryje  náklady pri  ošetrení  v

zdravotníckom zariadení, ktoré nie je napojené na miestny systém verejného zdravotného poistenia)
 Prináša pre poistenca rovnaké povinnosti a obmedzenia ako majú miestni poistenci

Dôležitý je tiež fakt, že EHIC sa týka výlučne liečebných nákladov, nepokrýva ďalšie riziká spojené s  cestovaním
ako napríklad prípadné storno zájazdu, spôsobená škoda, strata batožiny, strata dokladov a pod. Z tohto dôvodu
odporúčame pri cestách do zahraničia kombinovať poistenie prostredníctvom EHIC s komerčným poistením. 


