
RODZAJ DOKUMNETU 
UBEZPIECZENIA

OPIS DOKUMENTU
ZAKRES PRZYSŁUGUJĄCYCH 

ŚWIADCZEŃ
CZY NA LIŚCIE 

POZ ?
oznaczenie płatnika na recepcie

Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ);          

Certyfikat  zastępujący EKUZ

karta wydawana czasowo dla osób 
wyjeŜdŜających do krajów UE/EOG - 

turystycznie; pracownicy oddelegowani; 
studenci

ŚWIADCZENIA NIEZBEDNE z przyczyn 
medycznych, wziąwszy pod uwagę czas 

pobytu i charakter świadczeń.*
NIE kod kraju (np.. Słowacja - "SK")

E112 / S2
pozwolenie instytucji ubezpieczeniowej na 

leczenie planowe

TRYB PLANOWY - dotyczy tylko świadczeń 
jak i palcówek wskazanych w danym 

dokumancie
NIE kod kraju (np.. Irlandia - "IE")

E123 / DA1

leczenie skutków wypadku przy pracy - 
osoba taka moŜe posiadać polski tytuł do 

ubezpieczenia, lecz z powodu wypadku jaki 
wydaŜył się  za granicą skutki tego wypadku 
leczone są koszt zagranicznej intytucji która 

ubezpieczała osobę w chwili zdarzenia.

TRYB PLANOWY -  dotyczy tylko świadczeń 
związanych z daną jednostką chorobową

NIE z tytułu 
E123 / TAK (tak - 

jeŜeli osoba 
posiada 

równocześnie 
ubezpieczenie w 

Polsce)

kod kraju (np.. Wielka Brytania - "GB")

1) E106 (UE i EFTA)  kod kraju (np.. Niemcy - "DE");     

                                                                                                                                                                                                                                                                

więcej informacji na stronie 
internetowej pod adresem

EFTA: 
NORWEGIA, 
ISLANDIA, 

SZWAJCARIA, 
LICHTENSTEIN

* ChociaŜ te trzy czynniki są waŜne, kluczem do przepisu jest kryterium medyczne, które musi ocenić praktykujący lekarz Z tego powodu 
moŜna uwaŜać, Ŝe konsultacja u lekarza ogólnego podczas czasowego pobytu nie powinna z zasady powodować jakichkolwiek kłopotów 

związanych z refundacją. Wstępna konsultacja jest konieczna we wszystkich przypadkach, poniewaŜ jej celem jest rozpoznanie problemu na 
samym początku.

http://www.nfz-rzeszow.pl/ue.php

poświadczenia dostają osoby bądź ich 
członkowie rodziny z tytułu pracy zagranicą 

jeŜeli posiadają miejsce zamieszkanie w 
Polsce (np. w Niemczech pracuje mąŜ, a 
Ŝona i dzieci mieszkają w Polsce, mając 

ubezpieczenie z tytułu pracy męŜa )

PEŁEN ZAKRES ŚWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH

TAK
poświadczenie  wydane na 

podstawie E106, E109 ,E121 2) E109/E121 (UE + EFTA) kod kraju (np.. Szwajcaria -  
"CH"); 


