DOHODA
O POUŽÍVANÍ EURÓPSKEHO PREUKAZU
ZDRAVOTNEHO POISTENIA
NA ÚZEMÍ SRBSKEJ REPUBLIKY

Na základe článku 28 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o
sociálnom zabezpečení (ďalej len „Zmluva“) a článku 2 Vykonávacej dohody o vykonávaní
Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení (ďalej len
„Vykonávacia dohoda“), podpísaných dňa 2. marca 2012
sa
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
a
Zavod za socijalno osiguranje
(Sociálna poisťovňa)
dohodli nasledovne:

Článok 1
Osoba, ktorá je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky povinne verejne
zdravotne poistená (ďalej len „poistenec“) a ktorej bol riadne vydaný Európsky preukaz
zdravotného poistenia (ďalej len „Európsky preukaz“) alebo Certifikát, ktorý dočasne nahrádza
európsky preukaz (ďalej len „Certifikát“) pre uplatnenie nároku na vecné dávky na území
členských štátov Európskej únie, štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, si
ponecháva možnosť používať Európsky preukaz počas dočasného pobytu na území Srbskej
republiky, v súlade s ustanoveniami Zmluvy, ako aj s právnymi predpismi oboch štátov.
Článok 2
Európsky preukaz má rovnakú platnosť, resp. nahrádza formulár SK/SRB 111 „Potvrdenie o nároku na neodkladné vecné dávky počas dočasného pobytu v Srbskej republike”.
Článok 3
(1) Poistenec si na základe Európskeho preukazu alebo Certifikátu uplatňuje nárok na
vecné dávky na území Srbskej republiky v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú zaradené do
Zoznamu siete
zdravotníckych zariadení a u súkromných poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, s ktorými Republikový fond zdravotného poistenia uzatvoril zmluvu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti.
(2) Pri poskytovaní vecných dávok v zmysle odseku 1 tohto článku, je poistenec
povinný dodržiavať postupy stanovené právnymi predpismi Srbskej republiky, resp. je povinný
pred poskytnutím vecných dávok požiadať príslušnú organizačnú jednotku Republikového fondu
zdravotného poistenia v mieste dočasného pobytu o vydanie formulára INO - 1 – „Zdravotný list
zahraničného poistenca a jeho rodinných príslušníkov” a odovzdať ho poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti.
(3) Výnimočne, ak už vecné dávky boli poskytnuté, zdravotnícke zariadenie na
základe Európskeho preukazu alebo Certifikátu, požiada o vydanie formuláru v zmysle odseku 2
tohto článku.
(4) Z hľadiska rozsahu vecných dávok sa budú uplatňovať ustanovenia Zmluvy.
Článok 4
(1) Pri vyúčtovaní a refundácií nákladov na vecné dávky sa do tlačiva SRB/SK 125 „Individuálny výkaz skutočných výdavkov” uvedú údaje z Európskeho preukazu alebo
Certifikátu.
(2) Slovenská príslušná inštitúcia bude znášať náklady na vecné dávky poskytnuté
svojmu poistencovi, ktorý je držiteľom Európskeho preukazu alebo Certifikátu v období jeho
platnosti, ktorá je na ňom uvedená.

Článok 5
(1)
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
(2)
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy a
Vykonávacej dohody.
(3)
Túto dohodu možno vypovedať písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany dohody
aj bez udania dôvodu, pričom výpoveď musí byť podaná aspoň 60 dní pred koncom
kalendárneho roka. V takom prípade platnosť dohody skončí v posledný deň kalendárneho roka.

Vyhotovené a podpísané v Bratislave, dňa 12.decembra 2012, v dvoch originálnych
vyhotoveniach v slovenskom jazyku a v srbskom jazyku, pričom majú oba texty rovnakú
platnosť.

Zavod za socijalno osiguranje
(Sociálna poisťovňa)

Zoran Panović

Úrad pred dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou

Monika Pažinková

