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(PODSTAWOWE INFORMACJE)
Ubezpieczenie zdrowotne studentów cudzoziemców jest obowiązkowe przez cały czas ich pobytu na terenie Polski.
Studenci będący obywatelami państw członkowskich UE/EFTA, którzy posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ) mogą korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Kartę EKUZ należy pobrać przed
przyjazdem do Polski i okazywać w odpowiedniej placówce służby zdrowia.
Studenci będący obywatelami państw członkowskich UE/EFTA, którzy nie posiadają ubezpieczenia w kraju pochodzenia
mają obowiązek zawarcia odpowiedniego (prywatnego) ubezpieczenia przed przyjazdem do Polski.
Studenci posiadający Kartę Polaka lub inny dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego mogą zostać
bezpłatnie zgłoszeni do ubezpieczenia przez Uczelnię. W tym celu należy skontaktować się
z Działem Kadr (p. 27).
UWAGA! Karta Polaka upoważnia do bezpłatnego korzystania z usług służby zdrowia jedynie w nagłych przypadkach.
Studenci nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA mają obowiązek zawarcia odpowiedniego
(prywatnego) ubezpieczenia zdrowotnego przed przyjazdem do Polski.
UWAGA! Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia korzystanie z opieki zdrowotnej w granicach sumy
ubezpieczenia (określonej w polisie) oraz na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Studenci nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA mogą także ubezpieczyć się dobrowolnie
w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1373. Miesięczna składka na dobrowolne
ubezpieczenie zdrowotne wynosi ok. 55 zł (ok.13 EU). Obcokrajowcy ubezpieczeni w NFZ traktowani są równorzędnie
z obywatelami polskimi i mają taki sam dostęp do usług opieki zdrowotnej oraz do jej finansowania.
Umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne podpisywane są w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim (MOW) NFZ,
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 800-190-590).
DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA UMOWY DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO:
• 2 wnioski o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia;
• Paszport;
• Legitymacja studencka;
• Zaświadczenie z uczelni o studiowaniu;
• Dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium Polski.
UWAGA! W ciągu 7 dni od podpisania umowy należy dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na druku
ZUS ZZA we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umowa o dobrowolne
ubezpieczenie zdrowotne zawierana jest na czas nieokreślony. W przypadku zaprzestania opłacania składek lub powstania
obowiązkowego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, umowę należy rozwiązać w MOW.
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