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INFORMAŢII PENTRU PERSOANELE ASIGURATE DIN 
ALTE ŢĂRI 

 
1. Exercitarea drepturilor 
 
Republica Slovenia oferă servicii medicale persoanelor străine asigurate în baza 
legislaţiei europene din domeniul protecţiei sănătăţii şi asigurărilor de sănătate şi a 
convenţiilor bilaterale cu privire la asigurarea socială. Aceste convenţii 
reglementează exact cercul de persoane pentru care sunt valabile, ca şi amploarea 
drepturilor la servicii medicale în cazul stabilirii temporale sau permanente pe 
teritoriul ţării cu care s-a semnat convenţia. 
 
În conformitate cu convenţiile în vigoare, persoanele străine asigurate îşi pot exercita 
drepturile de a primi nu numai servicii medicale urgente şi necesare, ci şi servicii 
medicale planificate. 
 
 
2. Drepturile la servicii medicale urgente şi care nu pot fi amânate 
 
Persoanele asigurate proveniţi din ţările cu care s-a încheiat o convenţie, aveţi 
dreptul, în baza documentului menţionat în tabel, la următoarele servicii medicale: 
 
♦ asistenţă medicală de urgenţă, 
♦ servicii medicale de tratament urgent. 
 
Fără plăţi suplimentare vă sunt asigurate numai serviciile medicale urgente, în timp 
ce celelalte servicii necesare vă sunt asigurate numai până la o anumită cotă, la fel 
ca şi în cazul persoanelor asigurate din Slovenia. 
 
 

 

Denumirea  
ţării 

Documentul în baza căruia persoana străină asigurată îşi exercită 
drepturile 

Ţările UE şi 
SEE şi 
Elveţia 

EU–KZZ (cartela europeană de sănătate), certificatul, care substituie  
EU-KZZ, formularul E111 

Croaţia Formular bilingv  HR/SLO 3 
Macedonia Formular bilingv  RM/SI 3 
BIH Formular bilingv  BIH/SI 3 
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Tabelul 1:  Documentele necesare pentru primirea serviciilor medicale 
urgente şi care nu pot fi amânate 
 
Persoanele asigurate din alte ţări trebuie să-şi achite singuri toate cheltuielile 
serviciilor medicale primite. 
 
 
3. O mai mare amploare a drepturilor şi dreptul la servicii medicale planificate 
 
Pentru exercitarea drepturilor la serviciile medicale într-o mai mare amploare  cum ar 
fi ajutor de urgenţă şi tratament urgent, este necesar formularul "Adeverinţă cu 
privire la dreptul la serviciile medicale ale unei persoane străine asigurate şi a 
membrilor familiei sale", care este eliberat de unitatea teritorială competentă a 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)/ Casa de Asigurări de Sănătate 
a Sloveniei, atunci când persoana străină asigurată depune o dovadă adecvată a 
asigurării de sănătate, menţionată la Tabelul 2. 
 
Aceeaşi procedură este valabil şi pentru exercitarea drepturilor la servicii medicale 
planificate, şi pe acestea le puteţi exercita în baza documentelor adecvate, 
menţionate la Tabelul 2, executanţii sloveni ai serviciilor au obligaţia de a asigura 
serviciul medical în modul şi în conformitate cu procedurile care se aplică asiguraţilor 
sloveni, respectând perioadele de aşteptare a fiecărui domeniu de specialitate.  
 
Asiguratul depune formularul original la intrarea la tratament.  
 
 

 
Tabelul 2:  Documentele necesare pentru primirea de servicii medicale 
planificate 
 
Persoanele asigurate din alte ţări trebuie să-şi achite singuri  toate cheltuielile 
serviciilor medicale primite. 
 
 
4. Primirea de servicii medicale fără documentul cu privire la asigurare 
 
Dacă nu depuneţi documentul adecvat de demonstrare a asigurării la controlul 
medical sau cel mai târziu până la încheierea tratamentului medical, veţi plăti în mod 
complet toate cheltuielile tratamentului, indiferent de legislaţia în vigoare şi 
convenţii. 
 

Denumirea  
ţării 

Documentul în baza căruia persoana străină asigurată îşi exercită 
drepturile 

Ţările UE şi 
SEE EGP şi 
Elveţia 

Formularul E112 

Croaţia Formularul bilingv   HR/SLO 4 
Macedonia Formularul bilingv   RM/SI 4 
BIH Formularul bilingv   BIH/SI 4,  BIH/SI 5 
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5. Asigurare de călătorie şi comercială 
Persoanele care deţineţi o poliţă de asigurare de la ofertanţii de asigurări de sănătate 
comerciali pe perioada locuirii în străinătate (ex. Elvia, Assistance Coriss, 
Eurocross,…), puteţi primi servicii medicale în amploarea care este stipulată pe poliţă 
şi în conformitate cu condiţiile generale ale casei dvs. de asigurări.  
 
Arătaţi poliţa de asigurare, care a fost eliberată de casa dvs. de asigurări şi 
reprezintă baza pe primire a garanţiei de plată a cheltuielilor. Dacă în perioada în 
care sunteţi spitalizat nu primim de la casa dvs. de asigurări garanţia plăţii 
cheltuielilor, va trebui să plătiţi singuri cheltuielile efectuate, iar mai târziu veţi putea 
cere înapoierea cheltuielilor direct de la casa dvs. de asigurări. 
 
6. Persoanele provenite din ţări cu care nu sunt încheiate convenţii 
 
Persoanele care proveniţi din ţări care nu sunt menţionate în Tabelele 1 şi 2, trebuie 
să plătiţi singuri pentru toate cheltuielile serviciilor medicale. Achitaţi cheltuielile în 
efectiv la orice casă a spitalului.   
 
Plata se poate face şi cu următoarele cărţi de credit: 
 
♦ Eurocard, 

♦ Visa, 

♦ American Express, 
♦ Diners, 
♦ Maestro. 
 
Cu cartea de credit vă puteţi achita obligaţiile în timpul programului normal de lucru la 
casa policlinicii sau la secţia de ginecologie, iar în timpul nopţii şi în timpul 
sărbătorilor la Centru de Urgenţă. 
 
♦ Pentru dumneavoastră este deschis şi oficiul poştal din aula policlinicii, în 

fiecare zi, între 730 şi 1500. 
♦ În aula policlinicii vă stă la dispoziţie şi un automat bancar. 
 
 
7. Scrisori de credit EIA  şi FIA 
 
La tratarea persoanelor străine pentru cazuri de accidente de circulaţie sau 
îmbolnăviri neaşteptate (tratament medical şi transport cu ambulanţa) se acceptă ca 
mijloc de plată şi scrisorile EIA şi FIA, pentru a căror achitare garantează Avto moto 
zveza Slovenije ( Automobil Clubul Sloven). 
 
 
 
 


