Preukazy podobné EHIC
V poslednom období sa častejšie vyskytujú dopyty zo strany PZS, týkajúce sa platnosti
dokladov pripomínajúcich európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej lenEHIC), preto
uvádzame niektoré typy takýchto dokladov aj s popisom ich funkcionality:
1. WHIC
- holandská zdravotná poisťovňa Promovedum vydáva svojim
poistencom World Health Insurance Card (ďalej len WHIC) - celosvetovo platný preukaz
zdravotného poistenia. WHIC má hnedú farbu a je obsahovo aj vizuálne
podobný EHIC, čo môže v praxi spôsobovať ich zámenu.
Vzor WHIC :

WHIC však nenahrádza EHIC a výkony poskytnuté na základe tohto dokladu nie je
možné vykázať resp. fakturovať slovenskej zdravotnej poisťovni.
Ošetrenie si musí takýto poistenec u PZS uhradiť sám a následne žiadať o refundáciu takto
vzniknutých nákladov priamo svoju holandskú poisťovňu, ktorá doklad vydala. Ak sa predsa
len stane, že PZS poskytne potrebné vecné dávky na základe WHIC v dobrej viere, že ide
o obdobu EHIC, je potrebné aby zaslal faktúru s kópiou WHIC priamo holandskej a nie
slovenskej zdravotnej poisťovni:
Promovendum
PO Box 362
NL 3300 AJ Dordrecht ,The Netherlands
Poisťovňa Promovendum uhradí náklady priamo slovenskému poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti.
Ak v danom prípade disponuje pacient – poistenec holandskej zdravotnej poisťovne súčasne
aj EHIC-om alebo Náhradným certifikátom (ďalej len NC), je možné uplatniť si refundáciu od
slovenskej zdravotnej poisťovne, ktorú si pacient zvolil za svoju inštitúciu v mieste pobytu
štandardným postupom na základe fotokópie EHICu resp. NC.
2. Zdravotný preukaz zamestnancov Európskych inštitúcií
Európska komisia vydáva zdravotný preukaz zamestnancom Európskych inštitúcií na
základe špecifického zdravotného poistenia Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS), ktoré
sa vzťahuje len na zamestnancov a dôchodcov Európskych inštitúcií. Uvedené zdravotné

poistenie nepodlieha koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, čo znamená, že na
držiteľa tohto preukazu sa neuplatňuje nariadenie EP a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.
Zdravotný preukaz zamestnancov Európskych inštitúcií sa veľkosťou, vzorom aj farbou veľmi
podobá EHIC, preto je dôležité, aby PZS rozlišovali tieto doklady a použili správny postup na
účtovanie nákladov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť v závislosti od použitého preukazu.
Osoba po predložení zdravotného preukazu zamestnancov Európskych inštitúcií nemá nárok
na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorú uhradí slovenská zdravotná poisťovňa, ale
úhradu je povinná zaplatiť si sama v hotovosti. Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej
starostlivosti sa zdravotnícke zariadenie môže dohodnúť s centrálou v Bruseli (kontaktné
údaje sú uvedené na rube preukazu) o úhrade faktúrou, pričom sa uplatňuje postup platný
pre komerčné poistenie liečebných nákladov.

Vzor preukazu JSIS:
Predná strana

Zadná strana

3. EHIC vydaný rakúskymi príslušnými inštitúciami bez vyplnenia identifikačných
údajov držiteľa, príslušnej inštitúcie, resp. bez dátumu expirácie a pod. (ak ktorékoľvek z
údajov sú nahradené hviezdičkami).
Na základe stanoviska rakúskeho styčného orgánu pre vecné dávky sa má EHIC
posudzovať ako samostatný doklad osvedčujúci nárok držiteľa na potrebnú zdravotnú
starostlivosť v mieste pobytu a to i napriek tomu, že sa nachádza na zadnej strane
národného preukazu nemocenského poistenia. Preto nemôžu byť tieto dva nároky
posudzované spoločne a rovnocenne.
V prípade výskytu EHIC bez identifikačných údajov držiteľa, bez rakúskej príslušnej
inštitúcie, bez doby expirácie a pod. nemôže PZS na základe takéhoto dokladu
automaticky poskytnúť jeho držiteľovi potrebnú zdravotnú starostlivosť. Je potrebné, aby
buď priamo PZS alebo na jeho požiadanie slovenská zdravotná poisťovňa kontaktovala
(napr. prostredníctvom formulára E107SK) rakúsky styčný orgán pre vecné dávky, ktorý
overí existenciu nároku dotknutej osoby na poskytnutie potrebnej ZS a zabezpečí
v rakúskej príslušnej inštitúcii vydanie náhradného certifikátu. Formulár E107SK musí
obsahovať údaj o identifikačnom čísle EHIC (položka č. 8 EHIC).

Záver:
Žiaden z troch vyššie uvedených preukazov nie je možné použiť na priamu fakturáciu
nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť zdravotnej poisťovni.

