
ERV a Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Na podstawie EKUZ wydanego przez NFZ przysługuje nam tyle, ile obywatelom danego kraju, objętym ubezpieczeniem spo-
łecznym – nie są pokrywane, między innymi, pełne opłaty za świadczenia zdrowotne oraz koszty związane z transportem 
medycznym do Polski.

ZAKRES NFZ (EKUZ) ERV
KOSZTY LECZENIA zależnie od lokalnych standardów TAK

PUBLICZNA SŁUŻBA ZDROWIA TAK TAK

PRYWATNA SŁUŻBA ZDROWIA NIE (chyba, że brak innej) TAK

DOPŁATA do POBYTU w SZPITALU TAK zależnie od lokalnych standardów ZWROT 100% do wysokości sumy ubezpieczenia

ODPŁATNOŚĆ za RECEPTY TAK zależnie od lokalnych standardów ZWROT 100% do wysokości sumy ubezpieczenia

UDZIAŁ w KOSZTACH LECZENIA TAK zależnie od lokalnych standardów ZWROT 100% do wysokości sumy ubezpieczenia

KOSZTY TRANSPORTU zależnie od lokalnych standardów TAK

KOSZTY RATOWNICTWA zależnie od lokalnych standardów TAK

KOSZTY TRANSPORTU do KRAJU chorego NIE TAK

KOSZTY TRANSPORTU do KRAJU zwłok NIE TAK

KOSZTY POBYTU osoby wezwanej NIE TAK

UBEZPIECZENIE BAGAŻU NIE TAK

UBEZPIECZENIE OC NIE TAK

CAŁODOBOWA POMOC ASSISTANCE NIE TAK

Formalności dot. korzystania długotrwała procedura maksymalnie uproszczone

zakres terytorialny tylko kraje UE plakiety na Europę lub cały świat

informacje ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.pl):

Przy wyjeździe za granicę poszkodowany pokrywa wszystkie te koszty, które obowiązują obywateli danego kraju, np.:
•	 we Francji należy najpierw opłacić koszty wizyty u lekarza i zakupu leków, a następnie można ubiegać się o zwrot ich 

części w lokalnej kasie chorych (70%),
•	 jeśli lekarz stosuje inne stawki niż ustalone w cenniku kasy, różnicę opłaca pacjent,
•	 koszty badań i analiz laboratoryjnych zwracane są w 60%.

„Wyjeżdżając za granicę zawsze należy pamiętać o wykupieniu stosownego ubezpieczenia. Polisy nie są drogie, a koszty jakie 
należy ponieść w razie ich braku, są wprost astronomiczne. Np.:
•	 koszt wezwania karetki pogotowia waha się od równowartości 40 złotych w Egipcie do nawet 2 tysięcy złotych 

w Hiszpanii;
•	 wizyta u lekarza pierwszego kontaktu to wydatek dla nie ubezpieczonego od 80 złotych w Rosji do ok. 600 złotych 

w USA;
•	 doba pobytu w szpitalu to obciążenie finansowe od 140 złotych we Włoszech do nawet 2700 złotych w Austrii;”

„Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w razie choroby powstałej podczas podróży służbowej pracownikowi przy-
sługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków. Zwrot kosztów następuje ze środków praco-
dawcy, a w razie zgonu pracownika za granicą pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju).”

Więcej informacji: Mini przewodnik po państwach członkowskich UE/EFTA ze strony www.ekuz.nfz.gov.pl 



Pobyt w szpitalu 

kraj Ilość dni diagnoza/przyczyna koszt  
Francja 2 dni zawał serca  4 150 zł 

Maroko 3 dni zapalenie płuc  10 375 zł 

Włochy 1 dzień złamanie trzonu kości ramienia  10 375 zł 

Austria 4 dni złamanie szyjki kości udowej  12 450 zł 

Egipt 3 dni złamanie kości udowej  14 525 zł 

Włochy 12 dni rwa kulszowa  20 750 zł 

Portugalia 10 dni silna infekcja jelitowa  25 315 zł 

USA 3 dni choroba wrzodowa  51 875 zł 

Grecja 10 dni blok przedsionkowo – komorowy  53 950 zł 

Turcja 5 dni krwawienie wewnątrzczaszkowe  62 250 zł 

Przykładowe koszty zebrane na podstawie danych ERV

Koszty transportu do Polski 

kraj rodzaj transportu koszt 

Francja karetka 4 980 zł

Włochy karetka z asystą medyczną 6 225 zł

Austria transport lotniczy w pozycji leżącej 16 600 zł

Egipt
karetka i transport lotniczy w pozycji 
leżącej 

31 125 zł

Grecja
transport lotniczy w pozycji leżącej w 
asyście lekarza

39 425 zł

Wyspy Zielonego 
Przylądka

karetka oraz transport lotniczy w 
pozycji leżącej w asyście pielęgniarki

56 025 zł

Turcja
wyspecjalizowany ambulans lotniczy 
oraz karetka z asystą medyczną

66 400 zł

Mężczyzna, lat 45, pracujący jako spawacz 
w firmie budowlanej, oddelegowany do pracy 
na terenie Niemiec. 
Niefortunny upadek spowodował uraz 
wielonarządowy. 54 dni leczenia, dwie oper-
acje w szpitalu w Niemczech, transport do Pol-
ski ambulansem lotniczym w asyście lekarza 
i pielęgniarki, transport karetką z lotniska do 
placówki służby zdrowia w Polsce.
Ubezpieczenie ERV pokryło koszt leczenia 
i transportu jak również opłaciło podróż 
pracownika wysłanego na zastępstwo.
Łączne koszty wyniosły ponad 145 000 zł. 

EKUZ:
•	 daje prawo jedynie do korzystania z usług publicznej służby zdrowia,
•	 nie pokrywa kosztów wizyt specjalistycznych,
•	 nie pokrywa kosztów transportu medycznego (ambulans lotniczy Niemcy-Polska to ok. 7.000 – 10.000 EUR),
•	 nie oferuje usług Assistance,
•	 udział własny chorego w kosztach leczenia.

Kobieta, lat 30, podczas pobytu w Indonezji w wyniku potrącenia przez samochód, doznała otwartego złamania palca 
stopy. Złamanie wymagało natychmiastowej interwencji chirurgicznej. 
Transport medyczny do szpitala, operacja, 22 dni hospitalizacji w szpitalu, pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania 
osoby towarzyszącej, bilety lotnicze. Łączne koszty: ponad 75 500 zł.

Mężczyzna, lat 38, oddelegowany do pracy 
we Francji, podczas kąpieli w basenie doznał 
urazu głowy. 
Pacjent w ciężkim stanie ze względu na 
obrzęk mózgu, krwawienie zewnątrzopono-
we, liczne urazy czaszki powodujące nara-
stające ciśnienie śródczaszkowe. Operacja 
i hospitalizacja. Transport karetką z miejsca 
wypadku do szpitala, 22 dni hospitalizacji, 
transport karetką na lotnisko, transport lotni-
czy do kraju wyspecjalizowanym ambulansem 
lotniczym w eskorcie lekarza (koszt transpor-
tu lotniczego to ok. 15 600 €), transport ka-
retką z lotniska do szpitala w Polsce. 
Łączne koszty: 101 500 zł. 


