
Wzór Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 
 
Wzór awersu EKUZ został określony w Decyzji S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji 
Systemów Zabezpieczenia Społecznego w dwóch następujących wariantach: 

 

 
 

 
Wszystkie państwa członkowskie wydają Kartę według tego wzoru, z tym, że napis "Europejska 
Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego" oraz nazwy pól na Karcie zapisane są w języku urzędowym 
państwa wydającego Kartę. Rozmieszczenie pól jest identyczne na Kartach wydawanych przez 
wszystkie państwa.  
Pole numer 3: Nazwisko 
Pole numer 4: Imiona 
Pole numer 5: Data urodzenia 
Pole numer 6: Osobisty numer identyfikacyjny 
Pole numer 7: Numer indentyfikacyjny instytucji 
Pole numer 8: Numer indentyfikacyjny karty 
Pole numer 9: Data ważności karty 
 
Rewers EKUZ może zostać dowolnie wykorzystany przez państwa członkowskie, np. może być 
nim narodowa karta ubezpieczenia zdrowotnego.  



 

UWAGA ! 
 
Austriacka Karta  
 
Zgodnie z ustawodawstwem austriackim nie wszystkie osoby, które otrzymały krajową Kartą 
Ubezpieczenia Zdrowotnego mają prawo do EKUZ. W sytuacji, kiedy dana osoba w momencie 
otrzymania krajowej karty nie posiada prawa do EKUZ, pola europejskiej karty (z wyjątkiem pola 
nr 8) będą zawierały jedynie gwiazdki. Tak oznakowana EKUZ nie daje żadnych uprawnień do 
świadczeń rzeczowych na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA zgodnie z przepisami 
o koordynacji. Apteka realizująca receptę osobie posiadającej taki dokument powinna zrealizować 
receptę pełnopłatnie i wystawić rachunek. 
 

  
 
Belgijska karta 
 
Wydana przez belgijskie instytucje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego z oznaczeniem 
E – 111B (wzór poniżej) uprawnia wyłącznie do świadczeń szpitalnych. W przypadku 
korzystania przez posiadacza EKUZ – E – 111B ze świadczeń innych niż szpitalne, powinien on 
zostać potraktowany jako pacjent prywatny. Świadczenia inne niż szpitalne udzielone takiej osobie 
nie mogą być rozliczone na zasadach koordynacji. Apteka realizująca receptę osobie posiadającej 
taki dokument powinna zrealizować receptę pełnopłatnie i wystawić rachunek. 

 

 
 
UWAGA!  
Wszystkie pola karty muszą być wypełnione. Pola muszą zawierać wpis adekwatny do opisu pola. Realizacja 
recepty refundowanej może nastąpić wyłącznie w okresie ważności karty. W celach sprawozdawczych do 
Funduszu w pliku xml apteka przekazuje numer identyfikacyjny karty (pole numer 8). 


