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FAQ KARTA EKUZ
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące 
karty EKUZ. Jeśli wśród nich nie znajdziesz tego, czego szukasz skontaktuj się 
z nami!

CO TO JEST EKUZ?

- EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

- EKUZ to dowód ubezpieczenia w NFZ, stosowany w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej 
oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

- EKUZ wydawany przez NFZ to plastikowa karta, wielkości bankomatowej, bez zdjęcia

- EKUZ wystawiany jest na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko

- EKUZ jest bezpłatny

DO CZEGO UPRAWNIA KARTA EKUZ?

EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych 
w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA
osoby podróżujące (głównie) w celach turystycznych w sytuacji nagłej w zakresie niezbędnym 
z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz przewidywany czas 
pobytu w kraju UE/EFTA w placówkach mających umowę z tamtejszą kasą chorych 
(odpowiednikiem NFZ) na zasadach obowiązujących w kraju pobytu.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ EKUZ?

Aby otrzymać kartę EKUZ należy złożyć wniosek w wojewódzkim oddziale Narodowego 
Funduszu Zdrowia, do którego osoba ubiegająca się o wydanie karty jest zgłoszona. 
Wniosek można złożyć osobiście, za pomocą tradycyjnej poczty lub przez Internet. 
Karta jest wydawana nieodpłatnie, w większości przypadków wydawana jest od ręki.
W przypadku wyjazdu z tytułu wykonywania pracy – do wniosku o kartę EKUZ należy 
dołączyć dokument A1, który jest podstawą wystawiania przez NFZ karty Europejskiego 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

CZYM JEST FORMULARZ A1?

Formularz A1 jest unijnym dokumentem potwierdzającym przynależność oddelegowanego 
pracownika do krajowego systemu zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że osoba 
wyjeżdżająca do pracy w Niemczech, nadal podlega ubezpieczeniu w Polsce. Formularz A1 
jest dowodem na to, że wszystkie składki związane z krajowym ubezpieczeniem są opłacone 
na rzecz właściwego urzędu, czyli ZUS-u.

JAK OTRZYMAĆ FORMULARZ A1?
Formularz A1 jest wystawiany każdorazowo przez oddział ZUS właściwy dla pracodawcy, 
maksymalnie na okres 24 miesięcy dla jednego pracownika. Formalności  jak i sam 
dokument załatwia pracodawca.
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wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

ubezpieczenia.


