Urlop w Niemczech
Informator o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego
dla turystów z państw UE/EOG lub ze Szwajcarii
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Wreszcie urlop!

Leczenie ambulatoryjne
Jeśli będziesz potrzebować leczenia ambula-

Urlop to najprzyjemniejsze tygodnie w roku,

toryjnego lub stomatologicznego, zwróć się

stąd też odpowiednio duża jest radość z wy-

bezpośrednio do lekarza mającego umowę z

jazdu na urlop. Życzymy Ci więc przyjemnego

kasą chorych, lub, jeśli będziesz potrzebować

wypoczynku. Nie zapomnij jednak, że radość

nagłej pomocy medycznej poza normalnymi

urlopowa może zostać zmącona, np. wskutek

godzinami przyjęć, do specjalnych przychodni

rozstroju żołądka lub urazu. Dobrze więc, że

działających już w wielu miastach, gdzie możesz

Twoje ubezpieczenie zdrowotne towarzyszy

zgłosić się po pomoc poza zwykłymi godzi-

Ci także w podróżach do Niemiec. W Niemczech

nami pracy praktyk lekarskich.

możesz korzystać z rzeczowych świadczeń
zdrowotnych (np. leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne) zgodnie z ustawodawstwem
niemieckim.

W każdym przypadku należy przedstawić dokument potwierdzający prawo do korzystania
ze świadczeń zdrowotnych i dowód osobisty/
paszport oraz wybrać niemiecką kasę chorych,

W tym celu we właściwej dla Ciebie instytucji

która pokryje koszty Twojego leczenia.

ubezpieczenia zdrowotnego Twojego kraju
zaopatrzyłeś się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Prowizoryczny
Certyfikat Zastępczy, które to dokumenty po-

Na wypadek choroby masz do wyboru następujące kasy chorych:
●

Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK),

czeń.

●

Betriebskrankenkassen (BKK),

Sanitarny transport powrotny do Twojego kraju

●

Ersatzkassen (np. Barmer-GEK, DAK, TK itp.),

●

Innungskrankenkassen (IKK),

●

Knappschaft oraz

●

landwirtschaftliche Krankenkassen.

twierdzają prawo do korzystania ze świad-

nie należy do zakresu świadczeń z ustawowego
ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech.
Jeśli wyjeżdżasz do Niemiec w celu leczenia
określonej choroby, skontaktuj się przed wyjazdem z właściwą dla Ciebie instytucją ubezpieczenia zdrowotnego w Twoim kraju.
W przypadku choroby zastosuj się do następujących uwag:

Leki
Jeśli lekarz stwierdzi, że potrzebujesz leków,
to wystawi Ci receptę, którą możesz zrealizować
w każdej aptece.
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Ważna informacja!
Jeżeli zapomniałeś zabrać ze sobą swojej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), lekarz/stomatolog obciąży Cię kosztami swojego honorarium. W takim
przypadku możesz się zwrócić do właściwej instytucji ubezpieczeniowej w swoim
państwie pochodzenia o jak najszybsze przesłanie (np. faksem lub pocztą elektroniczną) Prowizorycznego Certyfikatu Zastępczego. Jeżeli w ciągu 10 dni od pierwszego
skorzystania ze świadczeń zdrowotnych dostarczysz lekarzowi Prowizoryczny Certyfikat Zastępczy, jest on zobowiązany do zwrotu zapłaconego przez Ciebie honorarium.
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czeń zdrowotnych. Szpital niezwłocznie skonLeczenie szpitalne
Jeśli choroba będzie na tyle poważna, że niez-

taktuje się z wybraną przez Ciebie kasą chorych w celu zapewnienia pokrycia kosztów.

będne okaże się leczenie szpitalne, lekarz ud-

Dopłaty

zielający pomocy skieruje Cię do szpitala. W

W przypadku korzystania ze świadczeń obo-

nagłych przypadkach możesz się także bez-

wiązują następujące dopłaty:

pośrednio zgłosić do szpitala mającego umowę
z kasą chorych, okazując swój dokument potwierdzający prawo do korzystania ze świad-

Świadczenie

Dopłata

Środki lecznicze

- Dopłata w wysokości 10 % ceny
- plus 10 EUR za przepisanie środka

Leki i materiały opatrunkowe

- Dopłata w wysokości 10 % ceny
- nie mniej niż 5 EUR, ale nie więcej niż
koszt rzeczywisty
- nie więcej niż 10 EUR

Leczenie szpitalne

- 10 EUR za dzień i nie więcej niż za 28
dni w ciągu roku
- brak pokrycia kosztów świadczeń fakultatywnych (np. leczenie przez ordynatora)

Z powyżych dopłat zwolnione są dzieci i młod-

Refundacja kosztów

zież do 18 roku życia. Także kobiety w ciąży,
którym w celach leczenia dolegliwości związanych z ciążą zostały przepisane leki, materiały
opatrunkowe lub środki lecznicze, otrzymują
je bez dopłacania.

Jeśli nie mogłeś skorzystać ze świadczenia w
trybie wyżej opisanym, ale musiałeś sam za
nie zapłacić, poproś o wystawienie i pokwitowanie rachunku, z którego wynikać będzie
udzielenie świadczeń. Właściwa dla Ciebie instytucja ubezpieczenia zdrowotnego w Twoim
kraju stwierdzi na tej podstawie, czy i ewen-
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tualnie w jakiej wysokości dokona zwrotu
kosztów.
Niezdolność do pracy
Jeśli w czasie pobytu w Niemczech wskutek
choroby staniesz się niezdolny do pracy, zastosuj się do następującego trybu postępowania:
Lekarz udzielający pomocy wystawi Ci odpowiednie zaświadczenie potwierdzające niezdolność do pracy. Powinienieś przekazać to
zaświadczenie niezwłocznie do właściwej dla
Ciebie instytucji ubezpieczenia zdrowotnego
w Twoim kraju.
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