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TÁJÉKOZTATÓ MÁS ORSZÁGBELI BIZTOSÍTOTTAK 
RÉSZÉRE 

 
 
1. Jogérvényesítés  
 
A Szlovén Köztársaság egészségügyi szolgáltatásokat nyújt a külföldi biztosítottak 
részére az európai egészségvédelmi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint 
a szociális biztonságról szóló kétoldalú megállapodások alapján. E megállapodások 
pontosan meghatározzák a jogosultak körét, továbbá azon egészségügyi 
szolgáltatásokat, melyek a másik szerződő állam területén való ideiglenes vagy 
állandó tartózkodás idején igénybe vehetők.  
 
A hatályos szerződések alapján a külföldi biztosítottak a Szlovén Köztársaságban 
nemcsak sürgős és orvosilag szükséges, de előre tervezett egészségügyi 
szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. 
 
2. A sürgős és halaszthatatlan egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez 
való jog 
 
Azon országok biztosítottjai, melyekkel érvényben lévő szerződésünk van, a 
táblázatban feltüntetett dokumentum alapján a következő egészségügyi 
szolgáltatásokra jogosultak: 
 
♦ sürgős orvosi segítség, 
♦ a sürgősségi gyógykezelés egészségügyi szolgáltatásai. 
 
Önrész fizetése nélkül Ön csak az orvosilag szükséges sürgős egészségügyi 
szolgáltatásokat veheti igénybe. A többi szolgáltatást csak olyan mértékben, amilyen 
mértékben az a szlovén biztosítottak részére is rendelkezésre áll. 
  

Ország Külföldi biztosított személyazonosságát igazoló okirat  

EU- és EGT-
országok 
valamint Svájc  

Európai Egészségbiztosítási Kártya, az Európai Egészségbiztosítási 
Kártyát helyettesítő tanúsítvány, az E111 jelű formanyomtatvány 

Horvátország Kétnyelvű formanyomtatvány HR/SLO 3 
Makedónia Kétnyelvű formanyomtatvány RM/SI 3 
Bosznia és 
Hercegovina 

Kétnyelvű formanyomtatvány BIH/SI 3 
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1. számú táblázat:  A sürgős és halaszthatatlan egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételéhez szükséges dokumentumok 
 
A fentiektől eltérő országból érkező biztosított az egészségügyi szolgáltatások 
összes költségét köteles önállóan megtéríteni. 
 
 
3. A jogosultságok szélesebb köre és Az előre tervezett egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való jog  
 
A szélesebb, a sürgős orvosi segítségen és a sürgősségi gyógykezelésen túli 
egészségügyi szolgáltatások köréhez való jogosultság érvényesítéséhez az 
"Igazolás a külföldi biztosított és családtagjai egészségügyi szolgáltatásokra 
való jogosultságáról" formanyomtatvány szükséges, melyet a Szlovén 
Egészségbiztosítási Pénztár (ZZZS) illetékes területi hivatala ad ki, miután a külföldi 
biztosított bemutatta a 2. számú táblázatban feltüntetett, a biztosítotti státuszt igazoló 
okmányt. 
 
Ugyanez az eljárás érvényes az előre tervezett egészségügyi szolgáltatások 
esetében is. Ezek a 2. számú táblázatban felsorolt dokumentumok alapján vehetők 
igénybe. Ezeket a szlovén szolgáltatók a szlovén biztosítottakra érvényes módon és 
protokoll szerint kötelesek nyújtani – az egyes egészségügyi ágazatokban érvényes 
várakozási idők figyelembevételével.  
 
A biztosított az eredeti formanyomtatványt a gyógyintézetbe történő felvételekor 
nyújtja be. 
 
 

 
2. számú táblázat:  Az előre tervezett egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételéhez szükséges dokumentumok 
 
A fentiektől eltérő országból érkező biztosított az egészségügyi szolgáltatások 
összes költségét köteles önállóan megtéríteni. 
 
 
 
 
 

Ország Külföldi biztosított személyazonosságát igazoló okirat 

EU- és EGT-
országok 
valamint Svájc  

E112  jelű formanyomtatvány 

Horvátország  Kétnyelvű formanyomtatvány HR/SLO 4 
Makedónia Kétnyelvű formanyomtatvány RM/SI 4 
Bosznia és 
Hercegovina 

Kétnyelvű formanyomtatvány BIH/SI 4,  BIH/SI 5 
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4. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele a biztosítotti státuszt igazoló 
dokumentum nélkül  
 
Ha Ön nem nyújtja be a biztosítotti státuszát igazoló dokumentumot az orvosi 
vizsgálat előtt vagy legkésőbb a kórházi gyógykezelés végéig, akkor – tekintet nélkül 
a hatályos jogszabályokra és szerződésekre – Ön fizeti a gyógykezelés teljes 
költségét. 
 
5. Kereskedelmi utasbiztosítás  
 
Azon biztosítottak, akik külföldi tartózkodásuk idején biztosítási kötvényük alapján 
jogosultak kereskedelmi egészségügyi biztosítók (pl. Elvia, Assistance Coriss, 
Eurocross,…) egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, ezen egészségügyi 
szolgáltatásokat a biztosítási kötvényükben szereplő és az adott biztosító általános 
működési feltételei által előírt körben vehetik igénybe.  
 
Ön a biztosítója által kiadott érvényes biztosítási kötvényével igazolja magát, amely a 
felmerülő költségek megtérítésének alapja és garanciája. Ha az Ön kórházban való 
tartózkodása idején biztosítójától nem kapunk garanciát a költségek megtérítésére, 
akkor Ön köteles megfizetni a kórházban felmerült költségeket, melyeket később 
közvetlenül visszaigényelhet biztosítójától. 
 
6. Azok a személyek és országok, melyekkel nincs hatályos szerződésünk 
 
Az 1. és 2. számú táblázatban nem szereplő országokból érkező személyek 
kötelesek önállóan megtéríteni az egészségügyi szolgáltatásokat. A költségeket 
kifizetheti készpénzben a kórház valamennyi pénztárában.   
 
A fizetés az alábbi hitelkártyákkal is lehetséges: 
 
♦ Eurocard, 
♦ Visa, 
♦ American Express, 
♦ Diners, 
♦ Maestro. 
 
Hitelkártyával teljesítheti fizetési kötelezettségét munkaidőben a poliklinika 
pénztárában vagy a nőgyógyászati osztályon, éjjel és ünnepnapokon pedig a 
Sürgősségi Központban. 
 
♦ A poliklinika aulájában minden nap 730 - 1500 között rendelkezésre áll egy 

postahivatal. 
♦ A poliklinika aulájában egy bankautomata is rendelkezésre áll. 
 
7. Az EIA és a FIA hitellevelek 
 
Közlekedési balesetet szenvedett vagy váratlanul megbetegedett külföldi személyek 
kezelése (gyógykezelés és mentőszállítás) során fizetőeszközként használható az 
EIA és a FIA hitellevele is, melyekért a Szlovén Autó-Motor Szövetség vállal 
garanciát. 


