Информације
за осигуранике
Здравствена књижица вриједи више ако знаш права

Број: 11, јун 2014. г.

С ино обрасцем на годишњи одмор
Поштовани осигураници,
С обзиром на то да предстоји вријеме годишњих
одмора, подсјећамо вас да за вријеме привременог
боравка у иностранству можете да користите
здравствену заштиту о трошку Фонда здравственог
осигурања РС ако вам затреба хитна, неодложна
медицинска помоћ, и то у оним земљама са којима
БиХ има потписан споразум о социјалном осигурању.

Земље са
споразуме
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потписане

БиХ има потписане споразуме о социјалном
осигурању са Србијом, Црном Гором, Хрватском,
Македонијом, Словенијом, Мађарском, Турском,
Холандијом, Аустријом, Њемачком, Италијом,
Белгијом и Луксембургом. Дакле, прије поласка у
ове земље можете да добијете ино обрасце.
Такође, и осигураници који путују у Пољску,
Чешку, Словачку и Велику Британију имају
''покривене'' трошкове хитне медицинске помоћи, с
тим да за ове земље ФЗО не издаје обрасце, јер је
међународним споразумима другачије регулисано
(потребно је да код себе имате пасош БиХ).

изузетним случајевима, ино образац можете да дате и
директно здравственој установи у којој сте затражили
љекарску помоћ, а потом ће здравствена установа
контактирати надлежно здравствено осигурање те
земље. (На полеђини обрасца се налази упутство како
треба да поступите.)
Уколико се деси да вам и поред ино обрасца наплате
пружање хитне здравствене услуге у земљи која са БиХ
има потписан споразум, по повратку у РС можете
поднијети захтјев за рефундацију трошкова, који ће
разматрати стручне службе Фонда.
ВАЖНО
Ино образац важи само у оним здравственим установама
које су у систему јавног здравства, односно које имају
уговор са здравственим осигурањем земље у којој
привремено боравите.
На који период се може издати ино образац?
Ино образац се, када је у питању привремени боравак у
иностранству из приватних разлога (као што су годишњи
одмори), може издати за период до 60 дана у току једне
године. Дакле, образац се може издати више пута у току
године, али укупан број дана не може да буде преко 60
дана.

НАПОМЕНЕ
Шта је потребно урадити прије поласка на пут?
Прије поласка на пут треба да се јавите свом
породичном љекару који издаје увјерење о вашем
здравственом стању, односно о способности за пут.
Наиме, осигураном лицу ће се издати увјерење да је
способно за пут чак и ако болује од неких хроничних
или акутних болести, под условом да се не налази у
стању које ће захтјевати лијечење или смјештај у
болницу одмах по доласку у иностранство.

⇒

⇒
⇒
⇒

На основу увјерења породичног љекара у надлежној
пословници Фонда здравственог осигурања РС ће
вам се издати тзв. ино образац. ФЗО РС издавање
ино обрасца не наплаћује.
С ино обрасцем треба да се јавите здравственом
осигурању земље у коју путујете, гдје ће вам се на
основу њега издати болеснички лист којег ћете
користити попут здравствене књижице у случају да
вам за вријеме боравка у иностранству затреба
неодложна
здравствена
заштита.
Такође,
у

ФЗО РС покрива трошкове здравствене заштите у
иностранству (у поменутим земљама) само у
случају да вам затреба хитна медицинска помоћ,
односно медицинска услуга коју није могуће
одгодити, а да здравље или живот не буду
угрожени;
ино обрасцем се не могу покрити трошкови
''циљаног'' одласка у иностранство ради лијечења;
ино образац се не може издати без љекарског
увјерења;
ино образац није исто што и путно осигурање, јер
покрива само хитна стања, док путно осигурање
покрива и друге ризике.

Желимо вам угодан одмор, с надом да вам ино образац
неће затребати

Ваш Фонд здравственог осигурања РС

