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Kontakt

Strona internetowa
Wiele odpowiedzi na pytania można znaleźć na stronie internetowej 
www.hollandzorg.com/nl/particulier/klantenservice/vragen. 
Pytanie można zadać również przy pomocy formularza na stronie 
internetowej lub przesłać e-mailem na adres info@hollandzorg.nl.

Biuro Obsługi Klienta
Pytanie można zadać również telefonicznie. Pracownicy Biura 
Obsługi Klienta udzielają odpowiedzi na pytania w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 i w soboty od 
godziny 9:00 do 13:00 pod numerem telefonu: +31 (0) 570 687 123.

Adres dla odwiedzających
Pytanie można zadać również któremuś z pracowników w biurze 
ubezpieczyciela, mieszczącym się przy ulicy Munsterstraat 7 w 
Deventer. W dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.

Adres do korespondencji
HollandZorg, skrytka pocztowa 166, 7400 AD Deventer

Pogotowie
Podczas pobytu za granicą lub w przypadku konieczności uzyskania 
pomocy w nagłym przypadku proszę jak najszybciej skontaktować się 
z pogotowiem HollandZorg. 

Numer telefonu:  +31 (0) 570 687 112
Z zagranicy:  +31 570 687 112
E-mail:   alarmcentrale@hollandzorg.nl

Pogotowie HollandZorg pomoże w znalezieniu odpowiedniego 
usługodawcy opieki medycznej. Pogotowie czynne jest 7 dni w 
tygodniu, 24 godziny na dobę. Kontakt z pogotowiem należy 
nawiązać jak najszybciej. W ten sposób po fakcie nie dojdzie do 
przykrych niespodzianek finansowych.



W jaki sposób czytać niniejszy dokument?
Osoba, która czyta niniejszy dokument, najprawdopodobniej 
potrzebuje opieki medycznej lub otaczana jest już taką opieką. 
Potrzebuje informacji, czy otrzyma refundację za określone leczenie 
lub potrzebne lekarstwa, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Niniejszy 
dokument zawiera odpowiedzi na te pytania. 

Postanowienia ogólne
Po stronach zawierających ogólne informacje na temat oferowanych 
usług przedstawione zostają ogólne warunki ubezpieczenia. Część 
postanowień dotyczy zarówno podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego, jak i ubezpieczeń dodatkowych oraz ubezpieczenia 
dentystycznego. Z tego powodu przedstawione zostały razem. 
W postanowieniach ogólnych omówiony został np. sposób 
przekazywania noty i liczba dni, w trakcie których zostanie ona 
rozpatrzona. Omówione zostało również, w których przypadkach 
należy zwrócić się do ubezpieczyciela o pozwolenie na poddanie się 
określonemu leczeniu.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne
W rozdziale tym znajdują się uzgodnienia, które odnoszą się 
wyłącznie do ubezpieczenia podstawowego. Następnie, w zależności 
od formy opieki (np. opieka lekarza rodzinnego), można tu 
dowiedzieć się, czego dotyczy refundacja. 

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne
W tym rozdziale znajdują się uzgodnienia ogólne, które odnoszą 
się wyłącznie do ubezpieczeń dodatkowych. Można tu również 
znaleźć omówienie zakresu ochrony i zasad refundacji opieki objętej 
ubezpieczeniami dodatkowymi.

Wykaz terminów
W celu uniknięcia nieporozumień na końcu niniejszego dokumentu 
znajduje się lista definicji najważniejszych terminów. Zawsze dobrze 
jest mieć ją pod ręką!



Postanowienia ogólne
Postanowienia obowiązujące dla podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego i ubezpieczeń dodatkowych
Postanowienia ujęte w rozdziale „Postanowienia ogólne” mają 
zastosowanie do podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego i 
ubezpieczeń dodatkowych.  

Noty i płatności
1. W jaki sposób koszty opieki są liczone przez 

ubezpieczyciela?
Koszty opieki powiązane są z rokiem kalendarzowym, w którym 
została udzielona pomoc. W przypadku gdy pomoc udzielona została 
na przełomie dwóch kolejnych lat, ale jej koszty ujęte zostały w 
formie jednego rachunku, to koszty opieki wiązane są z rokiem 
kalendarzowym, w którym doszło do rozpoczęcia leczenia. 

Koszty (produktu) DBC zostają powiązane z rokiem kalendarzowym, 
w którym doszło do otwarcia DBC lub produktu DBC.

2. W jaki sposób należy przekazać notę 
ubezpieczycielowi?

Zasadą jest, że zakontraktowany usługodawca opieki medycznej 
nie przesyła noty pacjentowi. Zakontraktowany usługodawca 
opieki medycznej przesyła deklarację kosztów bezpośrednio 
do ubezpieczyciela. W przypadku otrzymania pomocy od 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej notę należy 
przesłać samemu.

Do rozpatrzenia noty przez ubezpieczyciela dochodzi wtedy, gdy 
zostaną spełnione następujące warunki:
• Nota zawiera w każdym przypadku nazwę, adres, miejscowość i 

specjalizację usługodawcy opieki medycznej, datę wystawienia 
noty, datę przeprowadzenia leczenia i jego opis oraz nazwisko i 
datę urodzenia ubezpieczonego.

• Nota spełnia wymogi prawne dotyczące zadeklarowania opieki.
• Nota zostaje złożona w prawidłowy sposób:

 - Oryginalna nota zostaje przekazana bezpośrednio 
ubezpieczycielowi lub przesłana do niego pocztą tradycyjną lub

 - Nota (skan) przekazana zostaje przez stronę internetową:  
www.hollandzorg.com (zakładka Moje HollandZorg). W  

 
przypadku przekazania skanu noty oryginalną notę należy 
przechowywać przez dwa lata od jej przekazania. Może zajść 
konieczność dosłania oryginalnej noty ubezpieczycielowi. Jeżeli 
w takim przypadku ubezpieczyciel nie otrzyma oryginału noty, 
prawo do refundacji przepada. Ubezpieczyciel występuje wtedy 
z roszczeniem o zwrot niesłusznie otrzymanej refundacji. 

• Notę należy sporządzić w języku niderlandzkim, niemieckim, 
angielskim, francuskim, polskim, hiszpańskim lub tureckim. 
W przypadku noty sporządzonej w innym języku wraz z nią 
musi zostać przesłane tłumaczenie wykonane przez tłumacza 
przysięgłego. W przypadku niedosłania tłumaczenia w sprawie 
przyjęcia noty do realizacji może zostać udzielona odpowiedź 
odmowna.

• Wraz z notą za koszty leczenia za granicą należy nadesłać 
wypełniony i podpisany „Formularz deklaracji - zagranica”. Z 
„Formularzem deklaracji - zagranica” można zapoznać się i pobrać 
go za pośrednictwem strony internetowej www.hollandzorg.com. 
Na wniosek istnieje możliwość otrzymania go pocztą.

• Wraz z notą za opiekę środowiskową należy nadesłać wypełniony 
i podpisany „Formularz deklaracji - budżet powiązany z osobą”. 
Z „Formularzem deklaracji – budżet powiązany z osobą” można 
zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem strony internetowej 
www.hollandzorg.com. Na wniosek istnieje możliwość otrzymania 
go pocztą.

• Wraz z notą za opiekę środowiskową należy nadesłać wypełniony 
i podpisany „Formularz deklaracji - budżet powiązany z osobą”. 
Z „Formularzem deklaracji – budżet powiązany z osobą” można 
zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem strony internetowej 
www.hollandzorg.com. Na wniosek istnieje możliwość otrzymania 
go pocztą.

• Nota musi być wyraźna i czytelna.

Notę należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym doszło do udzielenia pomocy. Znaczenie 
ma data przeprowadzenia leczenia lub dostawy, a nie data, w której 
wystawiona została nota. W przypadku gdy udzielona została pomoc 
w formie produktu DBC, notę należy złożyć w przeciągu 12 miesięcy 
od chwili zakończenia DBC lub produktu DBC. 
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Jeżeli nota wpłynie po terminie 12 miesięcy, ubezpieczyciel może 
podjąć decyzję o częściowym przyznaniu lub zupełnym braku 
refundacji. W przypadku przekazania noty po upływie trzech lat od 
daty przeprowadzenia leczenia, dostawy lub zamknięcia DBC czy 
produktu DBC nie zostaje ona przez ubezpieczyciela zrefundowana w 
żadnym przypadku.

Jeżeli nota, załączniki lub inne dokumenty zostają przesłane do 
ubezpieczyciela w formie papierowej, nie podlegają one zwrotowi. 
Na życzenie ubezpieczyciel przekazuje potwierdzone za zgodność z 
oryginałem kopie dokumentów, które otrzymał.

Może też poprosić o dalsze informacje, aby sprawdzić, czy 
zadeklarowana opieka spełnia warunki ubezpieczenia.

Ubezpieczony nie może przenosić na osoby trzecie (inne osoby 
fizyczne lub prawne) posiadanych lub możliwych do uzyskania 
roszczeń (przyszłych roszczeń) od ubezpieczyciela. Zakaz niniejszy 
można uznać za klauzulę o działaniu prawno-majątkowym w 
rozumieniu artykułu 3:83 ustęp 2 kodeksu cywilnego.

Ubezpieczony nie może zlecić osobie trzeciej (innej osobie fizycznej 
lub prawnej) egzekucji roszczenia, które posiada u ubezpieczyciela 
(np. poprzez zlecenie dokonania czynności prawnej). W przypadku 
dokonania jednak takiego zlecenia ubezpieczyciel nie ma obowiązku 
zaspokojenia takiego roszczenia. Ubezpieczyciel zwolniony jest z 
zobowiązania w przypadku, gdy dokonał płatności roszczenia na rzecz 
ubezpieczonego.

3. Kiedy ubezpieczyciel dokonuje płatności?
Przekazaną notę ubezpieczyciel refunduje co do zasady w ciągu 
5 dni roboczych od chwili jej otrzymania. Musi ona jednak spełniać 
wszystkie warunki (częściowej) refundacji. Przetwarzanie noty 
trwa dłużej w przypadku, gdy nie jest ona kompletna. Proces 
przetwarzania można śledzić w zakładce Moje HollandZorg. 

Zwrotu kosztów ubezpieczyciel dokonuje bezpośrednio na rzecz 
usługodawcy opieki medycznej, który udzielił pomocy. Z chwilą 
dokonania niniejszej płatności przez ubezpieczyciela wygasają 
roszczenia ubezpieczonego do refundacji.

W przypadku gdy refundacja dokonana na rzecz usługodawcy 
opieki medycznej jest wyższa niż ta, do której zobowiązany 
jest ubezpieczyciel w oparciu o zawartą umowę ubezpieczenia 
zdrowotnego, ubezpieczony musi udzielić ubezpieczycielowi 
pełnomocnictwa do dokonania inkasa kosztów przekraczających 
zobowiązanie. Ubezpieczyciel może również obciążyć tymi kosztami 
ubezpieczonego/ubezpieczającego. Ubezpieczony/ubezpieczający 
musi w takim przypadku zwrócić ubezpieczycielowi nadpłaconą 
kwotę. 

Ubezpieczyciel dokonuje refundacji kosztów opieki zdrowotnej i 
innych należnych kwot ubezpieczonemu/ubezpieczającemu poprzez 
przekazanie stosownych kwot na znany mu rachunek bankowy IBAN 
ubezpieczającego. W przypadku gdy ubezpieczony sobie tego nie 
życzy, musi powiadomić ubezpieczyciela, w jaki sposób ma dojść 
do płatności. Płatność dokonana przez ubezpieczyciela na rzecz 
ubezpieczającego powoduje wygaśnięcie roszczenia ubezpieczonego 
do refundacji.

Refundację kosztów opieki i innych kwot należnych ubezpieczonemu/

ubezpieczającemu ubezpieczyciel może rozliczyć z niezapłaconymi 
mu przez ubezpieczonego/ubezpieczającego składkami, odsetkami, 
kosztami lub innymi dłużnymi kwotami.

Refundacja kosztów opieki z podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego zostaje pomniejszona o opłatę przewidzianą ustawą, 
chyba że opłata przewidziana ustawą została już rozliczona z 
usługodawcą opieki medycznej.

Refundację kosztów za opiekę ubezpieczyciel wypłaca w euro. 
Przeliczając zagraniczną walutę korzysta, na tyle, na ile jest to 
możliwe, z kursu wymiany z dnia udzielenia pomocy.

Zawarcie umowy i zakończenie 
ubezpieczenia
4. W jaki sposób dochodzi do zawarcia umowy 

ubezpieczenia?
Ubezpieczający może zawrzeć umowę podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotnego poprzez dokładne wypełnienie, 
podpisanie i przesłanie do ubezpieczyciela formularza wniosku 
przystąpienia do ubezpieczenia. Może tego dokonać przez 
stronę internetową i formularz przystąpienia do ubezpieczenia 
na www.hollandzorg.com/apply. Na wniosek istnieje możliwość 
otrzymania formularza pocztą. Wniosek można złożyć również przez 
pośrednika, z którym ubezpieczyciel poczynił ustalenia dotyczące 
pośrednictwa w sprawie swoich ubezpieczeń.

Ubezpieczający, składając wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, 
podaje swój adres oraz adres osoby lub osób, które mają zostać 
ubezpieczone.

Umowę podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego uznaje się 
za zawartą w dniu otrzymania przez ubezpieczyciela wniosku 
ubezpieczającego o zawarcie umowy podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Ubezpieczyciel przesyła ubezpieczającemu i osobie 
ubezpieczonej potwierdzenie otrzymania formularza przystąpienia do 
ubezpieczenia wraz z datą jego wpłynięcia.

Jeżeli ubezpieczyciel nie jest w stanie stwierdzić, czy osoba 
ubezpieczana ma obowiązek zawarcia umowy podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas zwraca się do 
ubezpieczającego o dodatkowe informacje. Umowa podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotne osoby ubezpieczanej uważana jest za 
zawartą w dniu otrzymania przez ubezpieczyciela dodatkowych 
informacji, z których wynika obowiązek zawarcia umowy 
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczyciel przesyła 
ubezpieczającemu i osobie ubezpieczanej potwierdzenie otrzymania 
dodatkowych informacji z datą ich wpłynięcia.

Jeżeli do zawarcia umowy podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego doszło w ciągu czterech miesięcy od powstania 
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, podstawowe 
ubezpieczenie zdrowotne działa z mocą wsteczną od dnia powstania 
takiego obowiązku.

W przypadku gdy ubezpieczana osoba w dniu złożenia wniosku o 
przystąpienie do ubezpieczenia posiada już inne ubezpieczenie, 
umowa na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne zawarta zostaje 
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w dniu późniejszym, w którym ubezpieczający życzy sobie wejścia w 
życie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli do zawarcia umowy podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego dochodzi w ciągu miesiąca, po tym jak wcześniej 
zawarte ubezpieczenie zostało zakończone z dniem 1 stycznia 
roku kalendarzowego lub wypowiedziane w wyniku zmiany jego 
warunków na podstawie artykułu 7:940 ustęp 4 kodeksu cywilnego, 
podstawowe ubezpieczenie zdrowotne działa wstecz od dnia po dniu, 
w którym doszło do zakończenia wcześniejszego ubezpieczenia.

Tak szybko, jak to tylko możliwe po zawarciu ubezpieczenia i przed 
początkiem każdego roku kalendarzowego, ubezpieczyciel przekazuje 
ubezpieczonemu/ubezpieczającemu polisę.

Jeżeli osoba ubezpieczona/ubezpieczająca wyraziła zgodę na 
przesyłanie polisy w postaci elektronicznej, zawsze może wycofać 
swoje pozwolenie. Można tego dokonać w jeden z następujących 
sposobów:
• Na piśmie. Wniosek na piśmie musi zostać skierowany 

do Polisadministratie (Administracji Polis) HollandZorg, 
Antwoordnummer (numer odpowiedzi) 30, 
7400 VB Deventer (znaczek pocztowy nie jest potrzebny).

• E-mailem na adres: info@hollandzorg.com.
• Przy pomocy formularza do wprowadzania zmian na stronie 

internetowej www.hollandzorg.com/changes.

5. Na jaki okres zawierana jest umowa 
ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na jeden rok kalendarzowy. W 
przypadku gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest w ciągu roku, to 
zawierana jest na pozostały okres tego roku kalendarzowego.

Ubezpieczenie przedłużane jest za milczącą zgodą każdego roku w 
dniu 1 stycznia na kolejny rok, chyba że mowa jest o wcześniejszym 
wypowiedzeniu, zgodnie z niniejszymi warunkami ubezpieczenia.

6. Co się dzieje, gdy ubezpieczający się rozmyśli?
Ubezpieczający może zmienić zdanie po zawarciu ubezpieczenia. 
W takim przypadku istnieje możliwość wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia przez ubezpieczającego w ciągu 14 dni od otrzymania 
pierwszej polisy. W takim przypadku ubezpieczenie będzie uważane 
za niezawarte. Zapłacona składka zostanie zwrócona, a ubezpieczony/
ubezpieczający zobowiązany zostaje do zwrócenia ewentualnie 
zapłaconych przez ubezpieczyciela kosztów leczenia.

Ubezpieczający musi dokonać wypowiedzenia w jeden z 
następujących sposobów:
• Na piśmie. Wniosek na piśmie musi zostać skierowany 

do Polisadministratie (Administracji Polis) HollandZorg, 
Antwoordnummer (numer odpowiedzi) 30, 
7400 VB Deventer (znaczek pocztowy nie jest potrzebny).

• E-mailem na adres: info@hollandzorg.com.
• Przy pomocy formularza do wprowadzania zmian na stronie 

internetowej: www.hollandzorg.com/changes.
Wypowiedzenie ustne nie jest wiążące. 

7. Kiedy dochodzi do zakończenia ubezpieczenia?
Ubezpieczenie zostaje zakończone w dniu następującym po dniu, w 
którym:
• Pozwolenie ubezpieczyciela na świadczenie usług 

ubezpieczeniowych nie jest dłużej ważne. W takim przypadku, 
najpóźniej na dwa miesiące przed zakończeniem ubezpieczenia, 
ubezpieczyciel przekazuje ubezpieczającemu informację na temat 
daty zakończenia ubezpieczenia i jego przyczyny.

• W przypadku śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczający lub 
spadkobiercy ubezpieczonego mają obowiązek jak najszybszego 
zgłoszenia śmierci osoby objętej ubezpieczeniem.

Poza tym ubezpieczenie podstawowe ulega zakończeniu w dniu 
następującym po dniu, w którym:
• Doszło do zakończenia obowiązku zawarcia ubezpieczenia. 

Informacja ta musi zostać przekazana ubezpieczycielowi przez 
ubezpieczonego/ubezpieczającego tak szybko, jak to tylko możliwe. 
W przypadku gdy ubezpieczony nie miał obowiązku zawarcia 
ubezpieczenia zdrowotnego, do zakończenia podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotnego dochodzi w chwili, w której została 
zawarta umowa ubezpieczenia. Zapłacona składka zostaje 
rozliczona przez ubezpieczyciela ze zrefundowanymi kosztami za 
opiekę. Powstała różnica zwracana jest przez ubezpieczyciela lub 
obciąża rachunek ubezpieczonego/ubezpieczającego.

• Ubezpieczony/ubezpieczający, w wyniku zmiany obszaru działania 
ubezpieczyciela, nie mieszka dłużej na obszarze, na którym 
ubezpieczyciel świadczy ochronę ubezpieczeniową.

8. W jaki sposób ubezpieczony/ubezpieczający 
może zakończyć ubezpieczenie?

Ubezpieczony/ubezpieczający może wypowiedzieć umowę 
ubezpieczenia ostatecznie w dniu 31 grudnia każdego roku 
z wejściem w życie z dniem 1 stycznia następnego roku 
kalendarzowego.

Ubezpieczający może wypowiedzieć podstawowe ubezpieczenie 
zdrowotne innej osoby, dla której zawarł umowę ubezpieczenia, a 
która jest ubezpieczona w oparciu o inną umowę ubezpieczenia. 
W przypadku gdy wypowiedzenie dotrze do ubezpieczyciela przed 
dniem wejścia w życie tego innego ubezpieczenia, do zakończenia 
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego tej drugiej osoby 
dochodzi w dniu wejścia w życie innego ubezpieczenia. W innych 
przypadkach do zakończenia podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego tej innej osoby dochodzi pierwszego dnia drugiego 
miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym 
ubezpieczający dokonał wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu sześciu tygodni po tym, jak 
otrzyma od Holenderskiego Inspektoratu Opieki Zdrowotnej 
informację, że ubezpieczyciel otrzymał dowody lub nałożona 
została na niego kara administracyjna w związku z niezgodnym 
z obowiązującym prawem udostępnieniem danych osobowych 
ubezpieczonego/ubezpieczającego za pośrednictwem 
elektronicznego systemu wymiany danych. Do zakończenia 
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego dochodzi pierwszego 
dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po 
dniu, w którym ubezpieczający dokonał wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia. 

Ubezpieczający może wypowiedzieć ubezpieczenie, jeżeli warunki 
ubezpieczenia zostaną zmienione przez ubezpieczyciela na niekorzyść 
ubezpieczonego/ubezpieczającego. Nie odnosi się to do zamian 
warunków ubezpieczenia spowodowanych bezpośrednio zmianami w 
regulacjach prawnych. Wypowiedzenie ubezpieczyciel musi otrzymać 
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przed dniem wejścia w życie zmiany lub w ciągu jednego miesiąca od 
chwili powiadomienia przez ubezpieczyciela o dokonaniu zmiany. Do 
zakończenia ubezpieczenia dochodzi wtedy z dniem wejścia w życie 
zmiany.

Ubezpieczający może dokonać wypowiedzenia ubezpieczenia w 
chwili, gdy ulega zakończeniu jego udział w umowie zbiorowej 
w wyniku rozwiązania stosunku pracy i od razu w sposób 
niepowodujący przerwy zawiera on nowe ubezpieczenie i uczestniczy 
w umowie zbiorowej w wyniku zawarcia nowego stosunku pracy. 
Dotyczy to również członków jego najbliższej rodziny. Ubezpieczyciel 
musi otrzymać wypowiedzenie w ciągu 30 dni od zakończenia 
stosunku pracy. W przypadku gdy ubezpieczyciel otrzyma 
wypowiedzenie przed dniem wejścia w życie nowego ubezpieczenia, 
do zakończenia ubezpieczenia dochodzi w dniu wejścia w życie 
nowego ubezpieczenia. Jest to dzień zatrudnienia ubezpieczonego 
u nowego pracodawcy, jeżeli zatrudnienie nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca kalendarzowego, lub inaczej pierwszy dzień miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym doszło do zatrudnienia. W 
innych przypadkach do zakończenia ubezpieczenia dochodzi w 
pierwszym dniu drugiego miesiąca kalendarzowego następującego 
po dniu, w którym doszło do wypowiedzenia ubezpieczenia przez 
ubezpieczającego.

Wspomniane możliwości dokonania wypowiedzenia podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotnego nie obowiązują w przypadku 
niezapłacenia przez ubezpieczającego należnych składek i kosztów 
inkasa oraz skierowania do ubezpieczającego przez ubezpieczyciela 
wezwania do zapłaty jednej lub więcej niezapłaconych składek, 
chyba że została zawieszona ochrona w zakresie podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczyciel potwierdził w ciągu 
dwóch tygodni wypowiedzenie ubezpieczającemu.

Ubezpieczający musi dokonać wypowiedzenia w jeden z 
następujących sposobów:
• Na piśmie. Wniosek na piśmie musi zostać skierowany 

do Polisadministratie (Administracji Polis) HollandZorg, 
Antwoordnummer (numer odpowiedzi) 30, 
7400 VB Deventer (znaczek pocztowy nie jest potrzebny).

• E-mailem na adres: info@hollandzorg.com.
• Przy pomocy formularza do wprowadzania zmian na stronie 

internetowej: www.hollandzorg.com/changes. 
Wypowiedzenie ustne nie jest wiążące.

W przypadku gdy ubezpieczony/ubezpieczający złoży wniosek o 
zawarcie ubezpieczenia, wniosek ten traktowany jest również jako 
wypowiedzenie jednego z zawartych u ubezpieczyciela ubezpieczeń 
podobnego rodzaju.

W przypadku gdy ubezpieczony/ubezpieczający zwróci się do innego 
ubezpieczyciela z wnioskiem o zawarcie ubezpieczenia, traktowane 
jest to przez ubezpieczyciela jako wniosek o wypowiedzenie 
zawartego już u niego ubezpieczenia podobnego rodzaju od 
momentu otrzymania kopii takiego wniosku.

9. Jak działa ubezpieczenie zawarte za 
pośrednictwem biura CAK?

W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zawarta została przez biuro 
CAK w imieniu ubezpieczonego, w ramach przeciwdziałania zjawisku 
braku ubezpieczenia ubezpieczony może anulować podstawowe 
ubezpieczenie zdrowotne. Może do tego dojść wyłącznie w okresie 

dwóch tygodni od dnia przekazania przez biuro CAK informacji o 
objęciu danej osoby ubezpieczeniem. W takim przypadku dana osoba 
musi wykazać również, że już wcześniej, w okresie trzech miesięcy 
od dnia wysłania przez biuro CAK drugiej kary administracyjnej w 
związku z brakiem ubezpieczenia i nałożeniem obowiązku zawarcia 
ubezpieczenia/zostania objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, 
posiadała inne ubezpieczenie.

W przypadku gdy ubezpieczenie zawarte zostało przez biuro CAK 
w imieniu ubezpieczonego, w ramach przeciwdziałania zjawisku 
braku ubezpieczenia osoba nie może wypowiedzieć podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu pierwszych 12 miesięcy jego 
obowiązywania. W ciągu tego okresu obowiązują możliwości 
wypowiedzenia przewidziane artykułem 8 niniejszych postanowień 
ogólnych.

W przypadku gdy ubezpieczenie zawarte zostało przez biuro CAK 
w imieniu ubezpieczonego, w ramach przeciwdziałania zjawisku 
braku ubezpieczenia istnieje możliwość anulowania podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotnego w wyniku błędu, jeżeli po fakcie okaże 
się, że osoba nie była zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia. W 
takim przypadku podstawowe ubezpieczenie zdrowotne będzie 
uważane za niezawarte.

10. Kiedy ubezpieczyciel może zakończyć lub 
zawiesić ubezpieczenie? 

Do wypowiedzenia, rozwiązania lub zawieszenia ochrony 
ubezpieczeniowej przez ubezpieczyciela może dojść:
• Jeżeli ubezpieczający nie zapłacił na czas składki lub innych 

kwot, do których zapłacenia jest zobowiązany. Dochodzi do tego 
wyłącznie wtedy, gdy ubezpieczający po pisemnym wezwaniu 
do zapłaty przesłanym przez ubezpieczyciela, w którym podane 
zostały konsekwencje niezapłacenia, nie dokonał jej w pełni w 
podanym w piśmie terminie. Wypowiedzenie lub rozwiązanie 
ubezpieczenia z powodu niezapłacenia stosownych kwot nie ma 
mocy wstecznej. Zawieszenie ochrony z powodu braku płatności 
ulega zakończeniu w dniu następującym po dniu, w którym 
ubezpieczyciel otrzymał wszystkie należne kwoty, wraz z odsetkami 
i kosztami.

• Jeżeli ubezpieczony/ubezpieczający przedstawił ubezpieczycielowi 
niepełne lub niewłaściwe informacje lub dokumenty, które są 
konieczne do wykonania ubezpieczenia i które doprowadziły lub 
mogłyby doprowadzić do poniesienia szkód przez ubezpieczyciela.

• Jeżeli ubezpieczony/ubezpieczający z premedytacją wprowadził 
ubezpieczyciela w błąd lub gdyby ubezpieczyciel, znając stan 
faktyczny, nigdy nie zawarł ubezpieczenia.

• Jeżeli ubezpieczony/ubezpieczający zachowa się w sposób bardzo 
niewłaściwy wobec ubezpieczyciela lub jego pracowników.

We wszystkich przypadkach ubezpieczyciel przekazuje 
ubezpieczonemu/ubezpieczającemu potwierdzenie zakończenia 
ubezpieczenia. W przypadku zakończenia ubezpieczenia 
ubezpieczyciel przesyła jego potwierdzenie z podaniem danych 
przewidywanych ustawą o obowiązkowym ubezpieczeniu 
zdrowotnym.

11. Co dzieje się z ubezpieczeniem w przypadku 
pobytu w więzieniu?

W okresie pobytu w więzieniu ochrona ubezpieczeniowa i obowiązek 
płacenia składki zostają zawieszone przez cały okres pobytu. 
Ubezpieczyciel nie może wypowiedzieć lub rozwiązać podstawowego 
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ubezpieczenia zdrowotnego, tak długo jak ubezpieczony przebywa w 
więzieniu.

Ubezpieczycielowi należy podać datę początku i zakończenia 
odbywania kary. Datę początku pobytu w więzieniu należy podać 
w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia odbywania kary. Datę 
zakończenia pobytu w więzieniu należy podać w ciągu jednego 
miesiąca od zakończenia odbywania kary. Zgłoszenie dokonywane 
jest przy pomocy przekazania zaświadczenia w sprawie osadzenia 
w więzieniu wydanego przez ośrodek penitencjarny, w którym 
odbywana jest kara:
• za pośrednictwem poczty e-mail na adres verzekerden@

hollandzorg.nl; lub
• pocztą na adres HollandZorg, Polisadministratie (Administracja 

Polis), Antwoordnummer (numer odpowiedzi) 30, 7400 VB 
Deventer (znaczek pocztowy nie jest potrzebny).

W przypadku odbywania kary więzienia za granicą należy 
przedstawić nam zaświadczenie od Ministra Spraw Zagranicznych lub 
zaświadczenie Holenderskiego Urzędu ds. Resocjalizacji w postaci 
dowodu odbywanej kary. 

Składka
12. Jak ustalana jest składka?
Składka równa jest podstawie składki pomniejszonej o ewentualne 
rabaty np. w wyniku zastosowania dobrowolnego udziału własnego 
lub udziału w umowie zbiorowej.

Podstawa składki ujęta jest w załączniku „Składka” załączonym do 
warunków ubezpieczenia. 

Podstawa składki, ewentualnie zastosowane rabaty i składka do 
zapłacenia podane są w polisie.

Jeżeli ubezpieczenie nie wchodzi w życie z pierwszym dniem 
miesiąca, składka ustalana jest proporcjonalnie do liczby dni 
pierwszego miesiąca objętych ubezpieczeniem.

Zapobiega to konieczności zapłacenia przez ubezpieczyciela 
podatku lub innych obciążeń w Holandii lub za granicą w oparciu 
o przepisy ustawowe lub traktaty związane z ubezpieczeniem. 
W takim przypadku ubezpieczyciel może doliczyć taką kwotę 
ubezpieczającemu dodatkowo oprócz składki. Dopłata musi zostać 
przekazana ubezpieczycielowi. Jeżeli dopłata ma zastosowanie, 
zostaje to podane w polisie.

13. Jak należy opłacać składkę?
Ubezpieczający ma obowiązek opłacenia składki z góry. Musi to 
nastąpić w dniu przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy 
składka. Ubezpieczyciel decyduje, czy składka może być płacona raz 
w miesiącu, raz na pół roku czy raz w roku — i w jakiej formie. W 
ramach umów zbiorowych mogą zostać dokonane inne uzgodnienia.

W przypadku nieterminowego płacenia składek lub innych należnych 
ubezpieczycielowi kwot ubezpieczyciel ma prawo do naliczenia 
ubezpieczonemu/ubezpieczającemu ustawowych odsetek karnych za 
zwłokę, kosztów windykacji oraz kosztów administracyjnych.

Ubezpieczonemu/ubezpieczającemu nie wolno rozliczać należnych 

składek lub innych kwot z otrzymywanymi od ubezpieczyciela 
kwotami. Ubezpieczonemu/ubezpieczającemu nie wolno zawiesić 
płacenia składki, gdy uważa, że ubezpieczyciel jest mu winny jakąś 
kwotę.

W przypadku śmierci ubezpieczonego ubezpieczyciel zwraca już 
zapłacone składki, na tyle, na ile mają one związek z okresem, który 
nastąpił po dniu zgonu.

Istotne zasady
14. Dla kogo przeznaczone są ubezpieczenia?
Niniejsze warunki ubezpieczenia przeznaczone są dla wszystkich 
osób mieszkających w Holandii lub za granicą, które mają obowiązek 
zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego.

Wobec niniejszego ubezpieczenia prawem właściwym jest prawo 
niderlandzkie.

15.  Jakie informacje zobowiązany jest dostarczyć 
ubezpieczony?
Ubezpieczony/ubezpieczający zobowiązany jest:
• W przypadku otrzymania pomocy w szpitalu lub poliklinice 

wylegitymować się prawem jazdy, paszportem, holenderskim 
dowodem osobistym lub innym dokumentem zagranicznym 
(dokumentem tożsamości w rozumienia ustawy o obowiązku 
legitymowania się).

• Sprawić, by usługodawca opieki medycznej przekazał doradcy 
medycznemu powody leczenia, w przypadku gdy doradca 
medyczny uzna to za konieczne.

• Podjąć współpracę z ubezpieczycielem w udzielaniu mu wszystkich 
koniecznych informacji.

• Jak najszybciej poinformować ubezpieczyciela o wszystkich faktach 
i okolicznościach, które mają znaczenie dla właściwego wykonania 
umowy o ochronie ubezpieczeniowej, m.in. o przeprowadzce, 
narodzinach, zgonie, zmianach rachunku IBAN, rozwodzie, 
zakończeniu uczestnictwa w ubezpieczeniu zbiorowym lub o tym, 
co doprowadziło do zakończenia ubezpieczenia lub mogło do niego 
doprowadzić.

Jeżeli ubezpieczony/ubezpieczający nie stosuje się do obowiązku 
przekazywania informacji ubezpieczycielowi, który ujęty jest w 
niniejszym artykule, jak i w warunkach ogólnych ubezpieczenia, nie 
ma prawa do opieki w przypadku, gdy dochodzi do pogwałcenia 
interesów ubezpieczyciela.

Jeżeli ubezpieczyciel dojdzie do wniosku, że ubezpieczenie musi 
zostać zakończone lub zostało zakończone, informacja o tym zostaje 
przekazana ubezpieczającemu tak szybko jak to tylko możliwe, z 
podaniem przyczyny i daty jego zakończenia.

Informacje są zobowiązujące wyłącznie wtedy, gdy zostały 
potwierdzone ubezpieczonemu/ubezpieczającemu przez 
ubezpieczyciela na piśmie lub, za pozwoleniem ubezpieczającego, 
pocztą elektroniczną. Jeżeli ubezpieczyciel korzysta z ostatnio 
znanego mu adresu zamieszkania lub adresu e-mail ubezpieczonego/
ubezpieczającego, to zakłada on, że wiadomość dotarła do 
ubezpieczonego/ubezpieczającego.

Jeżeli ubezpieczony/ubezpieczający wyśle ubezpieczycielowi 
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wiadomość e-mail, ubezpieczyciel może wyjść z założenia, że osoba ta 
wyraża tym samym zgodę na przesłanie jej odpowiedzi w wiadomości 
e-mail.

Jeżeli ubezpieczony/ubezpieczający wyraził zgodę na przesyłanie 
wiadomości w postaci elektronicznej, zawsze może wycofać 
swoje pozwolenie. Można tego dokonać w jeden z następujących 
sposobów:
• Na piśmie. Wniosek na piśmie musi zostać skierowany 

do Polisadministratie (Administracji Polis) HollandZorg, 
Antwoordnummer (numer odpowiedzi) 30, 
7400 VB Deventer (znaczek pocztowy nie jest potrzebny).

• E-mailem na adres: info@hollandzorg.com.
• Przy pomocy formularza do wprowadzania zmian na stronie 

internetowej www.hollandzorg.com/changes.

16. Co należy zrobić, gdy inna osoba ponosi 
odpowiedzialność cywilną za koszty leczenia 
ubezpieczonego?

Może się zdarzyć, że ubezpieczony w wyniku działania innych osób 
potrzebuje pomocy medycznej, np. w wyniku wypadku. Osoba taka 
może pociągnięta zostać do odpowiedzialności cywilnej za koszty 
leczenia osoby ubezpieczonej, któremu ta musi zostać poddana.

W przypadku gdy odpowiedzialność cywilną za koszty leczenia 
ubezpieczonego ponosi inna osoba, ubezpieczony ma obowiązek 
zgłoszenia ubezpieczycielowi tego faktu. Można tego dokonać na 
różne sposoby:
• telefonicznie pod numerem telefonu +31(0)570 687 123;
• Na piśmie. Pismo należy skierować na adres HollandZorg, 

Verhaal (Dochodzenie Odszkodowań), Antwoordnummer (numer 
odpowiedzi) 30, 7400 VB Deventer (znaczek pocztowy nie jest 
potrzebny).

• e-mailem na adres: verhaal@hollandzorg.nl;
• przy pomocy formularza „Szkoda w wyniku wypadku” na stronie 

internetowej www.hollandzorg.com. Na stronie internetowej 
bezpośrednio można uzyskać ogólne rozeznanie, czy dochodzenie 
odszkodowania przez ubezpieczonego lub ubezpieczyciela jest w 
ogóle możliwe.

Ubezpieczony ma obowiązek przekazać informacje ubezpieczycielowi, 
które ten uzna za konieczne do dochodzenia kosztów leczenia od tej 
innej osoby.

Ubezpieczony nie może dokonywać uzgodnień z inną osobą lub 
ubezpieczycielem odpowiedzialności cywilnej innej osoby, które 
mogłoby zagrażać lub zagrozić możliwości dochodzenia kosztów przez 
ubezpieczyciela. Niniejsze nie obowiązuje, jeżeli osoba ubezpieczona 
uzyskała od ubezpieczyciela pozwolenie na piśmie w tej sprawie.

W przypadku gdy możliwość dochodzenia kosztów przez 
ubezpieczyciela zostaje zagrożona w wyniku działania 
ubezpieczonego lub w wyniku jego zaniedbania, może on zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za poniesione przez 
ubezpieczyciela szkody i powstałe koszty. 

17. Jakie obowiązuje ograniczenie 
odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez 
ubezpieczonego/ubezpieczającego w wyniku działania lub zaniechania 
działania przez usługodawcę opieki medycznej, który udzielił pomocy 
ubezpieczonemu lub takiej pomocy zobowiązany był udzielić.

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczyciela za szkody powstałe 
w wyniku niedociągnięć w wykonaniu umowy ubezpieczenia 
ograniczona jest do kwoty kosztów, które przy właściwym wykonaniu 
umowy podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego winny zostać 
zapłacone przez ubezpieczyciela.

18. W jaki sposób ubezpieczyciel traktuje dane 
osobowe ubezpieczonego?

Dane osobowe i dane konieczne do wykonania umowy, które 
uzyskiwane są od ubezpieczonego/ubezpieczającego, zostają ujęte w 
administracji ubezpieczyciela.

Dane te wykorzystywane są przez ubezpieczyciela w następujących 
celach:
• Zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
• Analizy naukowej i statystycznej.
• Powiększenia liczby klientów i udzielania informacji o produktach 

ubezpieczyciela.
• Wypełniania obowiązków nałożonych prawem.
• Czuwania nad bezpieczeństwem i uczciwością sektora finansowego 

m.in. w celu zapobiegania i zwalczania defraudacji.
• Badania jakości opieki zdrowotnej, którą objęci są ubezpieczeni.

Do przetwarzania danych osobowych zastosowanie ma oświadczenie 
ubezpieczyciela o ochronie prywatności. Ubezpieczony/
ubezpieczający może zapoznać się z jego treścią na stronie 
internetowej www.hollandzorg.com/privacy. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą.

W związku z odpowiedzialną polityką dotyczącą akceptacji, 
ryzyka i defraudacji dane osobowe ubezpieczonego mogą przez 
ubezpieczyciela zostać poddane sprawdzeniu w Fundacji CIS 
przy Bordewijklaan 2, 2591 XR Haga, adres pocztowy: skrytka 
pocztowa 124, 3700 AC Zeist. Celem przetwarzania danych 
osobowych przez Fundację CIS jest ograniczenie dla ubezpieczycieli 
ryzyka związanego z defraudacją. Więcej informacji na ten temat i 
regulamin dotyczący ochrony prywatności Fundacji CIS można znaleźć 
na stronie internetowej www.stichtingcis.nl.

Jeżeli istnieją w tej sprawie uzgodnienia pomiędzy ubezpieczycielem 
i usługodawcą opieki medycznej, ten ostatni może mieć wgląd 
w zarejestrowane u ubezpieczyciela dane adresowe i polisy 
ubezpieczonego za pomocą krajowego portalu internetowego 
VECOZO (Bezpieczna Komunikacja w Opiece Zdrowotnej). Jest to 
konieczne, by usługodawca opieki medycznej mógł bezpośrednio 
deklarować u ubezpieczyciela koszty udzielonej ubezpieczonemu 
pomocy.

Może się zdarzyć, że dane osobowe ubezpieczonego wymagają 
dodatkowej ochrony, np. jeżeli przebywa on w hostelu z powodu np. 
przemocy w rodzinie. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, musi to zostać 
zgłoszone ubezpieczycielowi. Jeżeli ubezpieczyciel uzna zgłoszenie 
za uzasadnione, podejmie dodatkowe środki mające na celu 
zapewnienie większej ochrony danym osobowym ubezpieczonego.

19. W jaki sposób ubezpieczyciel postępuje w 
przypadkach defraudacji?

Przy stwierdzeniu zachowania, które spowodowało, powoduje 
lub może powodować zagrożenie dla interesów (finansowych) 
ubezpieczyciela, jego pracowników, jego klientów lub 
bezpieczeństwa i uczciwości sektora finansowego, dane osobowe 
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ubezpieczonego mogą zostać ujęte w zewnętrznym rejestrze 
ostrzegania o zagrożeniach defraudacją — Zewnętrzny System 
Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach (EVR). Dochodzi do tego 
zgodnie z Protokołem Systemu Ostrzegania o Incydentach Instytucji 
Finansowych. Z protokołem niniejszym można zapoznać się i 
pobrać go za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: 
www.hollandzorg.com/fraud. Na wniosek istnieje możliwość 
otrzymania go pocztą. Rejestr EVR wykorzystywany jest przez 
instytucje finansowe do oceny uczciwości klientów i kontrahentów 
i może zostać sprawdzony przez ubezpieczyciela za pośrednictwem 
bazy danych Fundacji CIS.

W przypadku defraudacji:
• Ubezpieczyciel może umieścić dane ubezpieczonego/

ubezpieczającego w Holenderskim Systemie Informacji o 
Defraudacji (FISH) lub w innych znanych ubezpieczycielom 
systemach ostrzegawczych o defraudacjach. Odbywa się to w 
zgodzie z zasadami „Protokołu FISH”. Z protokołem niniejszym 
można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem strony 
internetowej pod adresem: www.hollandzorg.com/fraud. Na 
wniosek istnieje możliwość otrzymania go pocztą.

• Ubezpieczyciel może również dokonać zawiadomienia o 
przestępstwie na policji.

• Ubezpieczyciel jest w stanie obciążyć ubezpieczonego/
ubezpieczającego kosztami związanymi z przeprowadzeniem 
dochodzenia w sprawie defraudacji i jej udowodnienia.

• Ubezpieczyciel może zakończyć ubezpieczenie.
• Sprawca traci prawo do wynagrodzenia kosztów opieki medycznej, 

a ubezpieczyciel może zażądać zwrotu już poczynionych refundacji, 
a także kosztów z nimi związanych.

20. W jaki sposób ubezpieczony staje się członkiem 
spółdzielni?

W chwili, gdy ubezpieczony/ubezpieczający zawiera ubezpieczenie 
lub ubezpieczany jest na podstawie zawieranego ubezpieczenia, 
jednocześnie składa wniosek o członkostwo w Spółdzielni Eno U.A. 
Nie dochodzi do tego wyłącznie w sytuacji, gdy ubezpieczony/
ubezpieczający zastrzeże, że sobie tego nie życzy. Rada członków 
Spółdzielni Eno U.A. podejmuje decyzje w szeregu ważnych spraw. 
Rada członków zostaje wybrana spośród członków.

Członkostwo kończy się wraz ze zgonem, przez wypowiedzenie lub 
pozbawienie członkostwa.

Członkostwo uważane jest za wypowiedziane w chwili zakończenia 
ostatniego ubezpieczenia zawartego u ubezpieczyciela. 

21. Jakie ograniczenia mają zastosowanie w 
przypadku szczególnych okoliczności?

Ubezpieczony nie ma prawa do refundacji opieki medycznej w 
przypadku defraudacji, nadużycia lub niewłaściwego korzystania 
z ubezpieczenia. Może dojść do tego w przypadku próby 
przedstawienia fałszywych wydatków lub przemilczenia faktów i 
okoliczności, które mogą mieć istotne znaczenie dla oceny kosztów 
lub prawa do refundacji. 

Ubezpieczony nie ma prawa do refundacji kosztów opieki zdrowotnej 
w przypadku, gdy szkoda została spowodowana, wystąpiła lub 
wynikła w następstwie konfliktu zbrojnego, wojny domowej, 
powstania, w wyniku rozruchów wewnętrznych, zamieszek i buntów, 
jak rozumiane jest to w artykule 3:38 ustawy o nadzorze finansowym. 

Definicje z tym związane ujęte zostały w dokumencie Holenderskiego 
Związku Ubezpieczycieli, który został złożony 2 listopada 1981 roku w 
sekretariacie sądu w Hadze.

W przypadku gdy Minister Finansów skorzysta ze swojego 
prawa, zapisanego w artykule 18b ustęp 1 ustawy o przepływach 
finansowych w nadzwyczajnych okolicznościach, a potrzeba opieki 
medycznej powstanie w wyniku co najmniej jednego z ujętych w tym 
postanowieniu działań terrorystycznych, ubezpieczony ma prawo 
jedynie do refundacji, tak dalece, jak koszty z tym związane nie są 
wyższe niż określone zostały przez Ministra Finansów. W przypadku 
szkód spowodowanych atakiem terrorystycznym ochrona ograniczona 
jest następnie do kwoty świadczenia, którą ubezpieczyciel otrzyma 
w wyniku złożenia roszczenia wynagrodzenia szkody powstałej w 
wyniku ataku terrorystycznego od Holenderskiego Towarzystwa 
Reasekuracyjnego. Z wyjaśnieniem definicji i klauzulą dotyczącą 
ochrony na wypadek działań terrorystycznych można zapoznać 
się na stronie internetowej www.hollandzorg.com. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania dokumentu pocztą. W przypadku 
gdy w oparciu o artykuł 33 ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu 
zdrowotnym lub artykuł 3.23 decyzji w sprawie ubezpieczenia 
zdrowotnego ubezpieczyciel otrzyma dodatkową kwotę, zgodnie 
z tą regulacją ubezpieczony ma również prawo do dodatkowego 
wynagrodzenia.

22. Kiedy ubezpieczyciel może dokonać zmiany 
warunków ubezpieczenia?

Ubezpieczyciel ma prawo do zmiany warunków ubezpieczenia 
w określonej przez siebie dacie. Zmiana podstawy naliczenia 
składki podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego wchodzi w 
życie nie wcześniej niż po siedmiu tygodniach od dnia, w którym 
ubezpieczyciel poinformował o tej zmianie ubezpieczającego.

23. W jaki sposób działa wniosek o pozwolenie oraz 
udzielenie pozwolenia?

Czasami ubezpieczony musi uzyskać od ubezpieczyciela pozwolenie 
na skorzystanie z opieki medycznej lub na jej refundację. W takim 
przypadku ubezpieczony musi uzyskać od ubezpieczyciela pozwolenie 
na piśmie, zanim skorzysta z opieki. W ten sposób ubezpieczyciel 
próbuje uniknąć problemów po fakcie. W warunkach ubezpieczenia 
przy każdej formie opieki widnieje informacja, czy posiadanie zgody 
od ubezpieczyciela jest konieczne. Podczas dokonywania oceny 
wniosku o zgodę ubezpieczyciel sprawdza, czy dany rodzaj opieki 
spełnia warunki ubezpieczenia i czy jest on najbardziej wskazanym 
rodzajem opieki w sytuacji ubezpieczonego, a także czy usługodawca 
spełnia nasze wymogi dotyczące jakości. W ten sposób ubezpieczony 
z góry wie, czy i w jakiej kwocie otrzyma refundację. W przypadku 
udzielenia zgody przez ubezpieczyciela zgoda ważna jest przez 
okres jednego roku, licząc od dnia wydania pozwolenia na piśmie. 
Pozwolenie może obowiązywać przez dłuższy lub krótszy okres, jeżeli 
zostanie to wyraźnie zaznaczone na wydanym pozwoleniu.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia zawsze musi zawierać nazwisko 
ubezpieczonego, adres i miejsce zamieszkania oraz nazwę, adres, 
miejsce zamieszkania i specjalizację usługodawcy opieki medycznej. 
W szczegółowych warunkach podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego i ubezpieczenia dodatkowego, w zależności od rodzaju 
opieki zdrowotnej, podano, jakie informacje muszą znaleźć się na 
wniosku o udzielenie pozwolenia.

14

Po
st

an
ow

ie
ni

a 
og

ól
ne



Wniosek o uzyskanie pozwolenia można przesłać na adres: 
HollandZorg, Medisch adviseur (Doradca Medyczny), 
Antwoordnummer (numer odpowiedzi) 30,  
7400 VB Deventer (znaczek pocztowy nie jest potrzebny). 

Jeżeli o uzyskanie pozwolenia zwróci się bezpośrednio do 
ubezpieczyciela usługodawca opieki medycznej, ubezpieczyciel musi 
wiedzieć, czy ubezpieczony się z tym zgadza. Kwestię tę rozwiązuje 
złożenie podpisu przez ubezpieczonego na wniosku o uzyskanie 
pozwolenia.

Ubezpieczony może zostać zaproszony przez ubezpieczyciela na 
spotkanie w celu złożenia wyjaśnień związanych ze złożonym 
wnioskiem o uzyskanie pozwolenia.

Może się zdarzyć, że ubezpieczonemu potrzebna jest opieka objęta 
ubezpieczeniem podstawowym, na którą konieczne jest uzyskanie 
pozwolenia, a na którą (lub na jej refundację której) pozwolenie 
już zostało udzielone ubezpieczonemu przez jego poprzedniego 
ubezpieczyciela. W takim przypadku ubezpieczony zachowuje 
pozwolenie w okresie, na który pozwolenia udzielił poprzedni 
ubezpieczyciel. Uzyskawszy pozwolenie, ubezpieczony ma prawo 
do opieki lub, jeżeli dotyczy, refundacji kosztów opieki zdrowotnej 
zgodnie z zasadami ujętymi w warunkach ubezpieczenia obecnego 
ubezpieczyciela. Pozwolenie to musi zostać przedłożone obecnemu 
ubezpieczycielowi. W przypadku gdy poprzedni ubezpieczyciel 
nie określił dokładnego okresu, pozwolenie jest ważne na okres 
maksymalnie jednego roku od daty wydania pozwolenia przez 
poprzedniego ubezpieczyciela. 

Ubezpieczony nie posiada prawa do opieki, na którą otrzymał 
pozwolenie od poprzedniego ubezpieczyciela, jeżeli opieka lub koszty 
za nią, z którymi związek ma pozwolenie, w międzyczasie przestały 
istnieć lub nie są objęte ubezpieczeniem.

24 Skierowanie lub recepta
Często ubezpieczony potrzebuje skierowania lub recepty, by uzyskać 
od ubezpieczyciela pozwolenie na skorzystanie z opieki medycznej 
lub na jej refundację. W warunkach ubezpieczenia przy każdej 
formie opieki widnieje informacja, czy konieczne jest otrzymanie 
skierowania lub recepty. Podane jest również, jaki usługodawca może 
wystawić skierowanie lub receptę. Okres ważności skierowania lub 
recepty wynosi dziewięć miesięcy liczonych od daty wystawienia 
skierowania lub recepty. Okres ważności może być krótszy lub dłuższy, 
jeżeli jest to wyraźnie zaznaczone w warunkach ubezpieczenia 
przy danej formie opieki. Jeżeli udzielanie opieki medycznej nie 
rozpocznie się w okresie ważności skierowania lub recepty, wówczas 
ubezpieczony będzie potrzebował nowego skierowania lub recepty, 
by uzyskać od ubezpieczyciela pozwolenie na skorzystanie z tej opieki 
lub na jej refundację. 
 
Usługodawca wystawiający skierowanie lub receptę musi 
specjalizować się w dziedzinie, której dotyczy skierowanie lub 
recepta.

Jeśli ubezpieczony otrzymał skierowanie lub receptę w okresie 
objętym ubezpieczeniem przez innego ubezpieczyciela, nie ma 
potrzeby 
starania się o nowe skierowanie lub receptę, chyba że ich okres 
ważności już upłynął.

25. W jaki sposób ubezpieczony może złożyć 
skargę?

Jeżeli ubezpieczony/ubezpieczający nie zgadza się z decyzją podjętą 
przez ubezpieczyciela w związku z ubezpieczeniem, ubezpieczony/
ubezpieczający może złożyć wniosek do ubezpieczyciela o ponowne 
rozpatrzenie decyzji. Ubezpieczony/ubezpieczający musi złożyć 
wniosek w tej sprawie w ciągu sześciu tygodni od otrzymania 
decyzji. Ubezpieczony/ubezpieczający składa wniosek na jeden z 
następujących sposobów:
• wniosek na piśmie skierowany do HollandZorg, Klachtencommissie 

(Komisji Skarg), Antwoordnummer (numer odpowiedzi) 30, 7400 
VB Deventer (znaczek pocztowy nie jest potrzebny);

• elektronicznie za pomocą formularza do składania 
skarg znajdującego się na stronie internetowej 
www.hollandzorg.com/complaints.

W przypadku nieotrzymania odpowiedzi w ciągu sześciu tygodni lub 
w przypadku niezadowolenia z reakcji ubezpieczony/ubezpieczający 
może przedłożyć spór do Komisji Skarg i Sporów ds. Ubezpieczeń 
Zdrowotnych (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, 
SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist, www.skgz.nl. Nie dotyczy to 
przypadku, w którym ubezpieczony/ubezpieczający wniósł już 
sprawę o rozpatrzenie sporu do sądu cywilnego. SKGZ działa w 
ramach własnego regulaminu. Rzecznik Praw SKGZ mediuje w 
sporze. W przypadku gdy mediacja nie jest możliwa lub przynosi 
niezadowalające efekty, Komisja Sporów SKGZ może wydać wiążącą 
opinię. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie 
internetowej www.skgz.nl.  

Ubezpieczony/ubezpieczający zawsze może złożyć do rozpatrzenia 
spór z ubezpieczycielem w sądzie cywilnym.

W przypadku gdy ubezpieczony/ubezpieczający uzna jakiś formularz, 
z którego korzysta ubezpieczyciel, za zbyt skomplikowany lub 
zbędny, może zwrócić się do ubezpieczyciela o dokonanie zmiany 
tego formularza. Ubezpieczony/ubezpieczający składa wniosek w tej 
sprawie na jeden z następujących sposobów:
• Wniosek na piśmie skierowany do HollandZorg, Klachtencommissie 

(Komisji Skarg), Antwoordnummer (numer odpowiedzi) 30, 7400 
VB Deventer (znaczek pocztowy nie jest potrzebny).

• elektronicznie za pomocą formularza do składania 
skarg znajdującego się na stronie internetowej 
www.hollandzorg.com/complaints.

Ubezpieczony/ubezpieczający może również złożyć wniosek w tej 
sprawie do Holenderskiej Inspekcji Opieki Zdrowotnej. Holenderska 
Inspekcja Opieki Zdrowotnej wydaje wiążącą opinię. Dalsze 
informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej 
www.nza.nl.
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Podstawowe ubezpieczenie 
zdrowotne

Przepisy szczególne dotyczące 
podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego
Uzgodnienia ujęte w rozdziale „Postanowienia ogólne” znajdują 
zastosowanie do podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego 
i ubezpieczeń dodatkowych. W stosunku do podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotnego obowiązują oprócz tego postanowienia 
szczególne. Zostają one przedstawione w niniejszym rozdziale. 

Zawieranie umowy i zakończenie 
podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego
1. Kiedy ubezpieczyciel może odmówić zawarcia 

umowy ubezpieczenia?
Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do zawarcia umowy 
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku gdy:
• Osoba jest już objęta ubezpieczeniem.
• Na przestrzeni pięciu ostatnich lat przed złożeniem wniosku 

o zawarcie nowego ubezpieczenia podstawowego zawarta 
była już umowa ubezpieczenia podstawowego, która została 
wypowiedziana przez ubezpieczyciela z powodu nieopłacania przez 
ubezpieczającego składek lub z powodu celowego wprowadzania 
w błąd ubezpieczyciela przez ubezpieczonego/ubezpieczającego.

• Podany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia adres osoby, 
która ma zostać objęta ochroną ubezpieczeniową, nie widnieje 
w Podstawowej Ewidencji Osób lub różni się od adresu osoby 
widniejącego w Podstawowej Ewidencji Osób. Niniejszy zapis nie 
obowiązuje, jeżeli dana osoba nie ma wpływu na tę rozbieżność. 
Nie obowiązuje to również, jeżeli ubezpieczający, zwracając się z 
wnioskiem o zawarcie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, 
przedłoży ubezpieczycielowi:
 - Zaświadczenie z Banku Ubezpieczeń Społecznych (SVB), 

z którego wynika, że osoba, która ma zostać objęta 
ubezpieczeniem, ubezpieczona jest w oparciu o ustawę o 
długotrwałej opiece zdrowotnej; lub

 - Zaświadczenie pracodawcy lub pasek wynagrodzenia, oba nie 
starsze niż miesiąc, z których wynika, że osoba mająca zostać 
objęta ubezpieczeniem podlega podatkowi od wynagrodzeń z 
powodu zatrudnienia w Holandii w oparciu o stosunek pracy. 

2. Co stanowi podstawę prawną podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotnego?

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne opiera się na zapisach ustawy 
o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, decyzji w sprawie 
ubezpieczenia zdrowotnego i regulacji w sprawie ubezpieczenia 
zdrowotnego i związanych z nimi wyjaśnień. W dalszej kolejności 
podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oparte jest na wypełnionym 
przez ubezpieczającego wniosku rejestracyjnym i uzgodnieniach 
związanych z ubezpieczeniem zbiorowym, którego uczestnikiem jest 
ubezpieczający.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne musi zostać wyjaśnione 
i zastosowane zgodnie z przepisami ustawy o obowiązkowym 
ubezpieczeniu zdrowotnym, decyzji w sprawie ubezpieczenia 
zdrowotnego i regulacji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
związanymi z nimi wyjaśnieniami.

W przypadku gdy któreś z postanowień warunków podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotnego nie jest w całości lub w części zgodne 
z postanowieniami Ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu 
zdrowotnym, Rozporządzenia w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego 
czy Regulacji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego, postanowienie 
to lub ta jego cześć, która jest niezgodna, nie znajduje zastosowania. 
Zamiast niego obowiązuje postanowienie ustawy o obowiązkowym 
ubezpieczeniu zdrowotnym, decyzji w sprawie ubezpieczenia 
zdrowotnego lub regulacji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

Tak samo jest w przypadku, gdy w ciągu roku wprowadzone zostaną 
zmiany w Ustawie o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, 
Rozporządzeniu w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego czy 
Regulacji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli na skutek 
wprowadzenia takich zmian dojdzie do rozbieżności w odniesieniu do 
warunków podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, obowiązywać 
będą postanowienia zmienionej Ustawy o obowiązkowym 
ubezpieczeniu zdrowotnym, zmienionego Rozporządzenia w sprawie 
ubezpieczenia zdrowotnego czy zmienionej Regulacji w sprawie 
ubezpieczenia zdrowotnego,
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Wszystkie regulacje ministerialne, regulaminy lub inne załączniki, 
do których odwołano się w niniejszych warunkach ubezpieczenia, 
stanowią integralną część podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Składka
3. Kiedy ubezpieczony nie ma obowiązku 

zapłacenia składki?
Ubezpieczający musi płacić składkę ubezpieczycielowi z wyłączeniem 
następujących przypadków:
• Ubezpieczający nie musi płacić składki za ubezpieczonego do 

pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
miesiącu kalendarzowym, w którym ubezpieczony skończył 18 lat.

• Ubezpieczający nie musi płacić składki ubezpieczycielowi w 
okresie, w którym zobowiązany jest do wpłacania składki 
administracyjnej do biura CAK. W tym przypadku można mówić o 
zaległościach w opłacaniu składek przekraczających sześć miesięcy. 

4. Co się dzieje w przypadku powstania zaległości 
w opłacaniu składek?

4.1 Ostatecznie po 10 dniach roboczych od stwierdzenia przez 
ubezpieczyciela istnienia dwumiesięcznych zaległości w 
opłacaniu składek na ubezpieczenie przedstawiana jest 
ubezpieczającemu propozycja zawarcia porozumienia w sprawie 
dokonania spłaty zaległości. Porozumienie w sprawie spłaty 
zadłużenia zawiera przynajmniej poniższe ustalenia:

• Ubezpieczający upoważnia ubezpieczyciela do comiesięcznego 
automatycznego pobierania przyszłych składek ze swojego 
konta bankowego lub zleca komuś, od kogo otrzymuje 
okresowe płatności, by w jego imieniu dokonywał wpłat kwot 
przyszłych składek ubezpieczycielowi i potrącał je od kwot 
należnych ubezpieczającemu.

• Uzgodnienia związane ze spłatą długu wraz z odsetkami 
i kosztami pobrania, związanymi z podstawowym 
ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z terminami wpłat.

• Zobowiązanie ubezpieczyciela do niezakończenia lub 
niezawieszania podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego z 
powodu istnienia długu wraz z odsetkami i kosztami pobrania 
związanymi z ubezpieczeniem podstawowym w trakcie 
obowiązywania porozumienia w sprawie dokonania spłat. 
Zobowiązanie przestaje obowiązywać, jeżeli ubezpieczający 
wycofa upoważnienie lub zlecenie lub nie wywiąże się z 
uzgodnień.

4.2 Jeżeli ubezpieczający zawarł podstawowe ubezpieczenie 
zdrowotne dla innej osoby, propozycja ubezpieczyciela 
zawiera również gotowość do zaakceptowania wypowiedzenia 
ubezpieczenia podstawowego dla tej innej osoby z dniem 
wejścia w życie porozumienia w sprawie dokonania spłat, pod 
warunkiem, że:

• Ubezpieczony zawarł ubezpieczenie dla siebie najpóźniej w 
dniu, w którym porozumienie w sprawie dokonania spłaty 
wchodzi w życie, w oparciu o inne ubezpieczenie zdrowotne; i

• Jeżeli ubezpieczony zawarł ubezpieczenie zdrowotne u 
ubezpieczyciela (podstawowe ubezpieczenie zdrowotne), 
udzielił ubezpieczycielowi upoważnienia na comiesięczne 
automatyczne pobranie przyszłych składek ze swojego 
konta bankowego lub zlecił komuś, od kogo otrzymuje 
okresowo płatności (np. pracodawcy), by w imieniu 

ubezpieczonego dokonywał wpłat kwot przyszłych składek 
na rzecz ubezpieczyciela i potrącał je od należności na rzecz 
ubezpieczonego. W takim przypadku ubezpieczyciel przesyła 
kopię propozycji ubezpieczonemu.

4.3 Jednocześnie z propozycją w rozumieniu ustępu 4.1 
ubezpieczyciel przesyła ubezpieczającemu pismo, w którym 
zawarta jest informacja, że ubezpieczający ma cztery 
tygodnie na przyjęcie przedstawionej propozycji. Przy tym 
podane zostają konsekwencje nieprzyjęcia przedstawionej 
propozycji, kiedy dług wynikły z niepłacenia składek, bez 
odsetek i kosztów pobrania, wzrośnie do sześciu lub więcej 
miesięcy. Ubezpieczyciel przekazuje również informację 
ubezpieczającemu o możliwości zwrócenia się o pomoc w 
sprawie spłacania długu do odpowiednich organizacji.

4.4 Jak tylko dług, bez odsetek i kosztów pobrania, wzrośnie do 
wysokości zaległości w wymiarze składek za co najmniej cztery 
miesiące, ubezpieczony/ubezpieczający zostaje powiadomiony 
przez ubezpieczyciela, tak szybko jak to tylko możliwe, o 
postanowieniu dokonania zgłoszenia w rozumieniu ustępu 4.7 
w przypadku, gdyby dług wynikający z niepłaconych składek, 
bez odsetek i kosztów pobrania, zwiększył się do co najmniej 
sześciu miesięcy. Zgłoszenie nie zostanie dokonane, jeżeli 
ubezpieczony/ubezpieczający ostatecznie zakwestionuje 
zaległości w opłacaniu składek w ciągu czterech tygodni po 
otrzymaniu stosownej wiadomości.

4.5 W przypadku gdy ubezpieczony/ubezpieczający zakwestionuje 
na czas zaległości w opłacaniu składek, ale ubezpieczyciel 
pozostanie na swoim stanowisku, ubezpieczony/ubezpieczający 
zostanie powiadomiony przez ubezpieczyciela o dokonaniu, w 
rozumieniu ustępu 4.7, zgłoszenia długu w opłacaniu składek, 
bez odsetek i kosztów pobrania, gdy wzrośnie on do co 
najmniej sześciu miesięcy. Do zgłoszenia tego nie dojdzie, jeżeli 
ubezpieczony/ubezpieczający ostatecznie w ciągu czterech 
tygodni po otrzymaniu wiadomości od ubezpieczyciela wniesie 
spór w sprawie zaległości w opłacaniu składek do SKGZ, Postbus 
291, 3700 AG Zeist, www.skgz.nl lub do sądu cywilnego.

4.6 W przypadku gdy porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia 
wejdzie w życie, a zadłużenie, bez odsetek i kosztów pobrania, 
wzrośnie do kwoty zaległości w opłacaniu składek za cztery 
miesiące, ubezpieczyciel nie dokonuje zgłoszenia w rozumieniu 
ustępu 4.7 tak długo, jak kolejne składki są opłacane.

4.7 Jak tylko dług w opłacaniu składek, bez odsetek i kosztów 
pobrania, wzrośnie do co najmniej sześciu miesięcy, zostaje 
dokonane zgłoszone tego faktu oraz ubezpieczonego/
ubezpieczającego do biura CAK. Zostają przy tym przekazane 
do biura CAK dane, które konieczne są do wykonania artykuły 
34a ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. 
Ubezpieczyciel przekazuje również informację, że zachował się 
stosownie do procedury w rozumieniu ustępów od 4.4. do 4.7. 
Do zgłoszenia w rozumieniu pierwszego zdania ustępu 4.7 nie 
dochodzi:

• Gdy doszło o czasie do zakwestionowania istnienia zaległości 
w rozumieniu ustępu 4.4, a ubezpieczyciel nie przekazał 
jeszcze żadnej reakcji w sprawie.

• W okresie czterech tygodni w rozumieniu ustępu 4.5.

• Gdy doszło o czasie do skierowania sporu w sprawie 
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zaległości w opłacaniu składek do SKGZ lub sądu cywilnego 
w rozumieniu ustępu 4.5 i nie doszło jeszcze do podjęcia 
nieodwołalnej decyzji w tej sprawie.

• Jeżeli ubezpieczający zgłosi się do organizacji udzielającej 
pomocy w spłacaniu długów w rozumieniu artykułu 48 ustawy 
o kredytach konsumenckich, takiej jak gmina czy gminne 
instytucje kredytowe, i wykaże, że w ramach tej pomocy 
doszło do zawarcia na piśmie umowy o stabilizacji zadłużenia.

• Jeżeli adres ubezpieczającego nie widnieje w Podstawowej 
Ewidencji Ludności (BRP) lub adres posiadany przez 
ubezpieczyciela nie odpowiada adresowi ubezpieczającego 
widniejącemu w Podstawowej Ewidencji Ludności. Niniejsze 
nie obowiązuje, jeżeli rozbieżność jest wynikiem szczególnych 
sytuacji, które opisane zostały w artykule 1, punktor trzeci 
„Postanowień szczególnych” podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

4.8 Biuro CAK i ubezpieczony/ubezpieczający zostają bezpośrednio 
powiadomieni przez ubezpieczyciela o terminie, w którym 
nastąpi spłacenie lub wygaśnięcie długów wynikających z 
ubezpieczenia podstawowego.

• Dojdzie do zastosowania regulacji o restrukturyzacji 
zadłużenia osoby fizycznej w rozumieniu ustawy o ogłoszeniu 
upadłości.

• Dojdzie do zawarcia na piśmie umowy w rozumieniu ustępu 
4.7 lub dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie spłaty 
zadłużenia, w którym uczestniczą przynajmniej ubezpieczony/
ubezpieczający oraz ubezpieczyciel. 

4.9   Jeśli zaległości w opłacaniu składek obejmują mniej niż dwa 
miesiące lub jeśli przy zaległościach od dwóch do czterech 
miesięcy nie powstanie porozumienie w sprawie ich spłaty, 
ubezpieczyciel może rozwiązać ubezpieczenie podstawowe 
zgodnie z artykułem 10 Postanowień ogólnych.

Udział własny
5. Kiedy obowiązuje udział własny?
Udział własny obowiązuje osoby, które ukończyły 18 lat. Wysokość 
obowiązkowego udziału własnego ujęta jest w załączniku w sprawie 
składek niniejszych warunków ubezpieczenia.

Obowiązkowym udziałem własnym nie są objęte:
• Koszty opieki położnej i opieki w połogu.
• Koszty związane z opieką lekarza rodzinnego. Dotyczy to 

także kosztów pozostałej opieki medycznej (ze strony lekarza 
rodzinnego). Obowiązkowym udziałem własnym objęte 
są natomiast koszty badań, które dla wskazanych przez 
ubezpieczyciela usługodawców opieki medycznej na potrzeby 
lekarza rodzinnego wykonywane są przez innych i osobno naliczane 
do zapłaty, takie jak testy laboratoryjne.

• Koszty rejestracji u lekarza rodzinnego lub w centrum lekarzy 
rodzinnych.

• Koszty profilaktyki dotyczącej stóp.
• Koszty opieki zintegrowanej.
• Koszty opieki pielęgniarskiej i opieki bez pobytu.
• W przypadku gdy dawcą organów jest ubezpieczony, koszty 

kontroli po pobraniu organu po upływie okresu, w którym opieka 
nad ubezpieczonym, w związku z przyjęciem do szpitala z powodu 
selekcji i pobrania materiału do transplantacji w rozumieniu 
artykułu dotyczącego opieki transplantologicznej, punkt e, obciąża 

ubezpieczenie otrzymującego materiał transplantologiczny.
• W przypadku gdy dawca organów jest ubezpieczony, a otrzymujący 

materiał transplantologiczny ma prawo do (pokrycia kosztów) 
opieki transplantologicznej w oparciu o ubezpieczenie zdrowotne, 
koszty przewozu w rozumieniu artykułu dotyczącego opieki 
transplantologicznej, punkty i oraz j;

• Koszty wskazanych przez ubezpieczyciela produktów medycznych 
lub materiałów medycznych oraz koszty opieki nad ubezpieczonym 
sprawowanej przez usługodawcę pomocy medycznej, wskazanego 
przez ubezpieczyciela. Wskazane przez ubezpieczyciela produkty 
medyczne, materiały medyczne i usługodawcy opieki medycznej 
ujęci zostali w zestawieniu „Wskazana opieka medyczna 
nieobjęta udziałem własnym”. Z aktualnym zestawieniem można 
zapoznać się i pobrać je za pośrednictwem strony internetowej 
www.hollandzorg.com/excess. Na wniosek istnieje możliwość 
otrzymania go pocztą.

• Koszty opieki medycznej ubezpieczonego, w przypadku gdy 
ubezpieczony bierze udział w programie wskazanym przez 
ubezpieczyciela i związanym z cukrzycą, depresją, chorobami 
serca i naczyń, POChP, nadwagą, demencją, leczeniem zakrzepicy 
i nietrzymania moczu oraz rzuceniem palenia. Koszty muszą 
mieć związek ze schorzeniem, z powodu którego wybrany 
został program. Wskazane przez ubezpieczyciela programy 
ujęte zostały w zestawieniu „Wskazana opieka medyczna 
nieobjęta udziałem własnym”. Z aktualnym zestawieniem można 
zapoznać się i pobrać je za pośrednictwem strony internetowej 
www.hollandzorg.com/excess. Na wniosek istnieje możliwość 
otrzymania go pocztą.

Obowiązkowy udział własny w opiece medycznej co roku ulega 
indeksacji, w sposób w jaki przewiduje to ustawa o obowiązkowym 
ubezpieczeniu zdrowotnym. Przy tym punktem wyjścia jest 
indeksacja minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu artykułu 8, 
ustęp 1, część a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i minimalnym 
dodatku urlopowym. Obliczona kwota zaokrąglana zostaje do dołu o 
wielokrotność 5,- EUR.

6. Kiedy obowiązuje dobrowolny udział własny?
Ubezpieczający może wybrać dobrowolny udział własny dla 
ubezpieczonych, którzy ukończyli 18 lat. Im wyższy dobrowolny 
udział własny, tym niższa składka. Możliwe do wyboru dobrowolne 
udziały własne i związane z nimi wysokości składek ujęte zostały w 
załączniku do warunków ubezpieczenia „Składki”. Wybrana wysokość 
dobrowolnego udziału własnego podana zostaje w polisie.

W chwili, kiedy ubezpieczony ukończy 18 lat, a ubezpieczający nie 
dokona wcześniej wyboru wysokości kwoty dobrowolnego udziału 
własnego, składka dla tego ubezpieczonego obliczana jest przez 
ubezpieczyciela bez dobrowolnego udziału własnego.

Dobrowolny udziałem własnym nie są objęte:
• Koszty opieki położnej i opieki w połogu.
• Koszty związane z opieką lekarza rodzinnego. Dobrowolnym 

udziałem własnym objęte są natomiast koszty badań, które dla 
wskazanych przez ubezpieczyciela usługodawców opieki medycznej 
na potrzeby lekarza rodzinnego wykonywane są przez innych i 
osobno naliczane do zapłaty, takie jak testy laboratoryjne.

• Koszty rejestracji u lekarza rodzinnego lub w centrum lekarzy 
rodzinnych.

• Koszty profilaktyki dotyczącej stóp.
• Koszty opieki zintegrowanej.
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• Koszty opieki pielęgniarskiej i opieki bez pobytu.
• W przypadku gdy dawcą organów jest ubezpieczony, koszty 

kontroli po pobraniu organu po upływie okresu, w którym opieka 
nad ubezpieczonym, w związku z przyjęciem do szpitala z powodu 
selekcji i pobrania materiału do transplantacji w rozumieniu 
artykułu dotyczącego opieki transplantologicznej, punkt e, obciąża 
ubezpieczenie otrzymującego materiał transplantologiczny.

• W przypadku gdy dawcą organów jest ubezpieczony, a otrzymujący 
materiał transplantologiczny ma prawo do (pokrycia kosztów) 
opieki transplantologicznej w oparciu o ubezpieczenie zdrowotne, 
koszty przewozu w rozumieniu artykułu dotyczącego opieki 
transplantologicznej, punkty i oraz j.

• Koszty wskazanych przez ubezpieczyciela produktów medycznych 
lub materiałów medycznych oraz koszty opieki nad ubezpieczonym 
sprawowanej przez usługodawcę pomocy medycznej, wskazanego 
przez ubezpieczyciela. Wskazane przez ubezpieczyciela produkty 
medyczne, materiały medyczne i usługodawcy opieki medycznej 
ujęci zostali w zestawieniu „Wskazana opieka medyczna nieobjęta 
udziałem własnym”. Z aktualnym zestawieniem można zapoznać 
się i pobrać je za pośrednictwem strony internetowej  
www.hollandzorg.com/excess. Na wniosek istnieje możliwość 
otrzymania go pocztą.

Ubezpieczyciel może wycofać co najmniej jedną z zaoferowanych 
przez siebie wysokości kwot dobrowolnego udziału własnego, 
przedstawionych do wyboru. W przypadku gdy ubezpieczający zawarł 
podstawowe ubezpieczenie zdrowotne z tego rodzaju dobrowolnym 
udziałem własnym, ubezpieczający ma możliwość wyboru 
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego z niższym dobrowolnym 
udziałem własnym lub bez dobrowolnego udziału własnego.

7. Jakie zasady stosowane są do obowiązkowego i 
dobrowolnego udziału własnego?

Ubezpieczony/ubezpieczający ponosi w każdym roku kalendarzowym 
koszty opieki medycznej do wysokości obowiązkowego i ewentualnie 
dobrowolnego udziału własnego za wykorzystaną w tym roku opiekę. 
Opłaty za opiekę przewidziane ustawą i inne koszty opieki medycznej 
nie są doliczane przy ustalaniu, czy została osiągnięta granica 
udziału własnego, chyba że zostanie inaczej postanowione przez 
odpowiedniego Ministra. 

W przypadku gdy ubezpieczyciel bezpośrednio pokryje te koszty 
usługodawcy opieki medycznej, bez odliczenia od tej płatności 
obowiązkowego lub ewentualnie dobrowolnego udziału własnego, 
ubezpieczony/ubezpieczający musi dokonać zwrotu tego udziału 
własnego ubezpieczycielowi.

Koszty opieki medycznej w pierwszym rzędzie pokrywane są z 
obowiązkowego udziału własnego. W następnej kolejności koszty 
opieki medycznej pokrywane są z ewentualnego dobrowolnego 
udziału własnego.

W przypadku gdy podstawowe ubezpieczenie zdrowotne nie 
wchodzi w życie lub nie zostaje zakończone z dniem 1 stycznia 
roku kalendarzowego, obowiązkowy lub ewentualnie dobrowolny 
udział własny zostają ustalone w tym roku kalendarzowym w 
kwocie odpowiednio niższej, proporcjonalnie do liczby dni objętych 
ubezpieczeniem. Wyliczona kwota w euro zostaje zaokrąglona do 
całości.
Może się zdarzyć, że ubezpieczający zawrze podstawowe 
ubezpieczenie zdrowotne z dobrowolnym udziałem własnym 

i w ciągu roku dokona zmiany jego wysokości. Do ustalenia 
ostatecznej kwoty dobrowolnego udziału własnego w danym roku 
kalendarzowym dochodzi w następujący sposób: wysokość każdego 
dobrowolnego udziału własnego zostaje ustalona proporcjonalnie 
do liczby dni objętych ubezpieczeniem w danym roku, dla których 
obowiązywała dana kwota dobrowolnego udziału własnego. Tak 
ustalone dobrowolne udziały własne zostają do siebie dodane i 
podzielone przez liczbę dni ogółem objętych ubezpieczeniem w 
danym roku. Wyliczona kwota w euro zostaje zaokrąglona do całości.

Ochrona ubezpieczeniowa ogółem
8. Co objęte jest ochroną ubezpieczeniową?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do:
• Opieki (natura — u zakontraktowanych przez ubezpieczyciela 

usługodawców opieki medycznej), która dalej zostaje opisana 
w warunkach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, z 
wyłączeniem fizjoterapii, terapii zajęciowej i logopedii.

• Wynagrodzenia kosztów fizjoterapii, terapii zajęciowej i logopedii 
(zwrot kosztów), które dalej zostaje opisane w warunkach 
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tymi 
formami opieki medycznej, tam gdzie w artykułach ogólnych 
(artykułach, które nie zostały ujęte w rozdziale „Uzgodnienia 
związane z ubezpieczeniem zależne od formy opieki medycznej”) 
niniejszych warunków ubezpieczenia widnieje „prawo do opieki”, 
winno ono być odczytywane jako „prawo do refundacji kosztów 
opieki zdrowotnej”.

• Otrzymywania informacji od ubezpieczyciela i pośredniczenia 
przez niego w sprawie otrzymania opieki zdrowotnej, na 
prośbę ubezpieczonego. Można się o to zwrócić poprzez stronę 
internetową: www.hollandzorg.com/careprovider. Można również 
skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu 
+31 (0) 570 687 123.

Z zasady ubezpieczeni powinni korzystać z usług zakontraktowanych 
usługodawców opieki medycznej. Zakontraktowanych usługodawców 
opieki medycznej można znaleźć na stronie internetowej 
www.hollandzorg.com/carefinder. Można również skontaktować się 
telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu +31 (0) 570 687 123.

W przypadku gdy zakontraktowany usługodawca opieki medycznej 
nie jest dostępny, nie można skorzystać z jego usług na czas lub 
dostępny jest w dużej odległości od miejsca zamieszkania lub 
czasowego miejsca pobytu ubezpieczonego za granicą, ubezpieczony 
ma prawo do refundacji kosztów opieki niezakontraktowanego 
usługodawcy opieki medycznej. Wysokość tej refundacji opisana jest 
dalej w warunkach ubezpieczenia.

Zawartość i zakres niniejszej opieki określane są również przez stan 
nauki i praktyki. W przypadku braku takiego kryterium, powyższe 
czynniki są określane przez to, co w danej specjalizacji odpowiada 
uzasadnionej i odpowiedniej opiece.

Ubezpieczony ma prawo do opieki jedynie wtedy, gdy został 
skierowany na leczenie w sposób odpowiadający zarówno rodzajowi, 
jak i zaawansowaniu schorzenia. Udzielona pomoc lub usługa musi 
być celowa i świadczona po niezawyżonych kosztach oraz nie może 
być niepotrzebnie skomplikowana. 
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W warunkach ubezpieczenia dla każdej formy opieki podane jest, 
czy ma zastosowanie przewidziana ustawą opłata pokrywana przez 
ubezpieczonego. Oprócz opłat przewidzianych ustawą zastosowanie 
może mieć również obowiązkowy lub ewentualnie dobrowolny udział 
własny.

9.  Co się dzieje w przypadku kumulacji prawa do 
opieki?

Ubezpieczony nie ma prawa do opieki, jeżeli w oparciu o którąś 
z ustaw lub regulacji prawnych ma już prawo do tej opieki lub do 
refundacji jej kosztów. Do tego rodzaju ustaw i regulacji należą 
m.in.: ustawa o młodzieży, ustawa o wsparciu społecznym z 2015 r., 
rozporządzenia gminne w sprawie tych ustaw i ustawa o długotrwałej 
opiece zdrowotnej.

Obowiązuje to również, jeżeli ubezpieczony nie chce skorzystać ze 
swojego prawa do opieki zdrowotnej lub refundacji kosztów opieki w 
oparciu o te ustawy lub regulacje prawne. 

Ochrona ubezpieczeniowa i 
refundacje w Holandii
10. Co objęte jest ochroną ubezpieczeniową w 

Holandii?
Ubezpieczony ma prawo do opieki medycznej w Holandii, jeżeli:
• Spełnia wszystkie obowiązujące warunki związane z tą opieką 

przed jej uzyskaniem. Do wielu form opieki, oprócz ogólnych 
warunków, zastosowanie mają również warunki szczególne, takie 
jak posiadanie skierowania lub recepty lub pisemnego pozwolenia 
od ubezpieczyciela na skorzystanie z danej formy opieki. W 
warunkach ubezpieczenia podane są warunki ogólne w rozdziałach 
„Postanowienia ogólne” i „Postanowienia szczególne” dla 
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Warunki szczególne, 
które odnoszą się do określonej formy opieki, podane są dla każdej 
z tych form; i

• Usługodawca opieki medycznej, który udziela pomocy 
ubezpieczonemu, wskazany jest przez ubezpieczyciela. Przy 
każdej formie opieki, w warunkach ubezpieczenia, podane jest, 
którzy to usługodawcy. Często chodzi tu o grupę usługodawców 
posiadających określone zezwolenie, rejestrację lub wykształcenie. 
Czasami chodzi o jakiegoś szczególnego usługodawcę opieki 
zdrowotnej.

Ubezpieczony ma również prawo do opieki świadczonej przez 
usługodawcę, który nie został wskazany przez ubezpieczyciela:
• Jeżeli ubezpieczyciel przed wyświadczeniem tej opieki udzieli na to 

pisemnego pozwolenia lub
• Jeżeli usługodawca opieki medycznej udzieli pomocy na 

odpowiedzialność usługodawcy prowadzącego multidyscyplinarny 
proces leczenia/głównego lekarza prowadzącego, który wskazany 
został przez ubezpieczyciela, a opieka zostanie zgłoszona przez 
usługodawcę prowadzącego multidyscyplinarny proces leczenia/
głównego lekarza prowadzącego lub placówkę, w której pracuje 
usługodawca prowadzący multidyscyplinarny proces leczenia/
główny lekarz prowadzący. W zależności od formy opieki mogą 
wystąpić specyficzne warunki, które musi spełniać usługodawca 
zaangażowany dodatkowo w proces leczenia; i

• Do leczenia dochodzi w miejscu, które, biorąc pod uwagę jego 
naturę i okoliczności, może zostać uznane za standardowe.

11. W jaki sposób ustalana jest w Holandii wysokość 
refundacji?

Ubezpieczony ma prawo do opieki medycznej zakontraktowanego 
usługodawcy opieki medycznej w Holandii maksymalnie do stawki, 
która została uzgodniona przez ubezpieczyciela z tym usługodawcą. 
Może się zdarzyć, że w chwili, w której ubezpieczony korzysta z opieki 
medycznej usługodawcy medycznego, dojdzie do zakończenia umowy 
między tym usługodawcą a ubezpieczycielem ubezpieczonego. W 
takim przypadku ubezpieczony ma prawo do refundacji kosztów 
pozostałej opieki świadczonej przez tego usługodawcę opieki 
medycznej do maksymalnej wysokości realnej stawki rynkowej, która 
obowiązuje w Holandii dla tego typu opieki (realna stawka rynkowa 
w Holandii).

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Ubezpieczony ma prawo do refundacji kosztów opieki medycznej 
świadczonej przez niezakontraktowanego usługodawcę opieki 
medycznej w Holandii, jeżeli:
a. Ubezpieczyciel za tę opiekę medyczną stosuje maksymalną 

stawkę, do ustalonej przez ubezpieczyciela maksymalnej stawki. 
W warunkach ubezpieczenia dla danej formy opieki podane 
zostało, czy stosowana jest przez ubezpieczyciela maksymalna 
stawka za niezakontraktowaną opiekę. Z wykazem stawek 
można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem strony 
internetowej www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą.

b. Dla tej opieki nie jest stosowana przez ubezpieczyciela 
maksymalna stawka, do maksymalnej realnej stawki rynkowej, 
która obowiązuje dla tego typu usług medycznych w Holandii 
(stawka rynkowa w Holandii). 

Refundacja wymieniona w punkcie a. nie obowiązuje, jeżeli 
opieka nie może zostać wyświadczona przez zakontraktowanego 
usługodawcę opieki medycznej, nie może zostać wyświadczona 
przez niego na czas, a także z powodu dużej odległości od miejsca 
zamieszkania ubezpieczonego. W takich przypadkach ubezpieczony 
ma prawo do refundacji wymienionej w punkcie b.

Ochrona ubezpieczeniowa i 
refundacja za granicą
12. Co objęte jest ochroną ubezpieczeniową za 

granicą?
Ubezpieczony ma prawo do opieki medycznej za granicą, jeżeli:
• Spełnia wszystkie obowiązujące warunki związane z tą opieką 

przed jej uzyskaniem. Do prawa do opieki medycznej za granicą 
zastosowanie mają te same warunki co do prawa do opieki w 
Holandii. Na przykład posiadanie skierowania lub recepty czy też 
wcześniejszego pisemnego pozwolenia od ubezpieczyciela. W 
warunkach ubezpieczenia podane są warunki ogólne w rozdziałach 
„Postanowienia ogólne” i „Postanowienia szczególne” dla 
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Warunki szczególne, 
które odnoszą się do określonej formy opieki, podane są dla każdej 
z tych form; i

• Ubezpieczony otrzymał pozwolenie od ubezpieczyciela, zanim 
skorzystał z opieki w przypadku opieki z przyjęciem do szpitala 
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w wymiarze przynajmniej jednej nocy. Nie obowiązuje to, gdy 
można mówić o opiece koniecznej z medycznego punktu widzenia. 
Przez opiekę konieczną z medycznego punktu widzenia rozumiana 
jest niemożliwa do przewidzenia opieka, która nie może zostać 
odsunięta w czasie do chwili powrotu do Holandii; i

• Usługodawca opieki medycznej, który udziela pomocy, zgodnie z 
obowiązującym w danym kraju prawem, posiada porównywalne 
kwalifikacje do kwalifikacji wymaganych przez ubezpieczyciela 
od wskazanych w Holandii usługodawców opieki medycznej. 
Wykształcenie zagranicznych usługodawców opieki medycznej 
często różni się od wykształcenia usługodawców opieki medycznej 
w Holandii. Uznaje się za wystarczające kwalifikacje, które spełniają 
wymogi stawiane kwalifikacjom zawodowym w ustawie ogólnej w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych UE.

W przypadku konieczności poddania się leczeniu za granicą najlepiej 
skontaktować się z pogotowiem telefonicznym ubezpieczyciela. 
Zawsze należy skontaktować się, jeżeli dochodzi do nagłej pomocy 
medycznej. Pracownicy pogotowia telefonicznego pomogą znaleźć 
odpowiednią opiekę medyczną. Można również od razu zasięgnąć 
informacji o wysokości możliwej refundacji. 

13. W jaki sposób ustalana jest wysokość refundacji 
za granicą?

W przypadku gdy ubezpieczony mieszka lub czasowo przebywa, 
przez co rozumiany jest również czasowy pobyt związany z 
zaplanowaną opieką medyczną, w innym kraju Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy kraju, który zawarł traktat 
z Holandią, wówczas w kraju tym lub innym kraju Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy kraju, który zawarł 
traktat z Holandią, w przypadku niezakontraktowanego usługodawcy 
medycznego ubezpieczony:
a. Ma prawo do refundacji kosztów opieki medycznej, którą 

otrzymałby od ubezpieczyciela, gdyby pomoc świadczona była 
przez niezakontraktowanego usługodawcę opieki medycznej w 
Holandii, na poniższych warunkach:
i) Jeżeli ubezpieczyciel za tę opieką medyczną stosuje 

maksymalną stawkę, do maksymalnie ustalonej przez 
ubezpieczyciela stawki. W warunkach ubezpieczenia dla 
danej formy opieki podane zostało, czy stosowana jest przez 
ubezpieczyciela maksymalna stawka za niezakontraktowaną 
opiekę. Z wykazem stawek można zapoznać się i 
pobrać go za pośrednictwem strony internetowej 
www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek istnieje możliwość 
otrzymania go pocztą.

ii) Jeżeli dla tej opieki nie jest stosowana przez ubezpieczyciela 
maksymalna stawka, do maksymalnej realnej stawki 
rynkowej, która obowiązuje dla tego typu usług medycznych 
w Holandii (stawka rynkowa w Holandii).

b. Ma prawo do opieki medycznej lub refundacji kosztów opieki 
zgodnie z ustawowymi zasadami ubezpieczenia społecznego 
danego kraju, jeżeli ma to zastosowanie do ubezpieczonego 
w oparciu o postanowienia stosownego rozporządzenia 
europejskiego o zabezpieczeniu społecznym lub odpowiedniego 
traktatu.

Refundacja wymieniona w punkcie i) nie obowiązuje, jeżeli opieka nie 
może zostać wyświadczona przez zakontraktowanego usługodawcę 
opieki medycznej, nie może zostać wyświadczona przez niego na 
czas, a także z powodu dużej odległości od miejsca zamieszkania 
ubezpieczonego lub jeśli ubezpieczony przebywa czasowo za granicą. 
W takich przypadkach ubezpieczony ma prawo do refundacji 

wymienionej w punkcie ii) lub b.

W przypadku gdy ubezpieczony mieszka lub czasowo przebywa, 
przez co rozumiany jest również czasowy pobyt związany z 
zaplanowaną opieką medyczną, w innym kraju Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy kraju, który zawarł traktat 
z Holandią, wówczas w kraju tym lub innym kraju Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy kraju, który zawarł 
traktat z Holandią, w przypadku zakontraktowanego usługodawcy 
medycznego ubezpieczony:
• ma prawo do opieki medycznej zakontraktowanego usługodawcy 

opieki medycznej maksymalnie do stawki, która została uzgodniona 
przez ubezpieczyciela z tym usługodawcą. Może się zdarzyć, że 
dojdzie do zakończenia umowy pomiędzy ubezpieczycielem a tym 
usługodawcą opieki medycznej w chwili, w której ubezpieczony 
korzysta z pomocy tego usługodawcy. W takim przypadku 
ubezpieczony ma prawo do refundacji pozostałych kosztów opieki 
u tego usługodawcy do maksymalnej wysokości równej stawce 
rynkowej za taką opiekę w Holandii.

• ma prawo do opieki medycznej lub refundacji kosztów opieki 
zgodnie z ustawowymi zasadami ubezpieczenia społecznego 
danego kraju, w oparciu o postanowienia stosownego 
rozporządzenia europejskiego o zabezpieczeniu społecznym lub 
odpowiedniego traktatu.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Jeżeli ubezpieczony mieszka lub przebywa czasowo, przez co 
rozumiany jest również czasowy pobyt związany z zaplanowaną 
opieką medyczną, w kraju, który nie jest państwem członkowskim 
Unii Europejskiej, państwem należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, czy krajem, który zawarł traktat z Holandią, 
ubezpieczony posiada prawo do refundacji opieki medycznej w tym 
kraju na poniższych warunkach:
a. Ubezpieczyciel za tę opiekę medyczną stosuje maksymalną 

stawkę do ustalonej przez ubezpieczyciela stawki maksymalnej. 
W warunkach ubezpieczenia dla danej formy opieki podane 
zostało, czy stosowana jest przez ubezpieczyciela maksymalna 
stawka za niezakontraktowaną opiekę. Z wykazem stawek 
można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem strony 
internetowej www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą.

b. Jeżeli ubezpieczyciel za tę opiekę medyczną nie stosuje 
maksymalnej stawki, do maksymalnej stawki rynkowej za tę 
opiekę w Holandii. 

Refundacja wymieniona w punkcie a. nie obowiązuje, jeżeli 
opieka nie może zostać wyświadczona przez zakontraktowanego 
usługodawcę opieki medycznej, nie może zostać wyświadczona 
przez niego na czas, a także z powodu dużej odległości od miejsca 
zamieszkania ubezpieczonego lub jeśli ubezpieczony przebywa 
czasowo za granicą. W takich przypadkach ubezpieczony ma prawo 
do refundacji wymienionej w punkcie b.

Refundację kosztów za opiekę ubezpieczyciel wypłaca w euro. 
Przeliczając zagraniczną walutę korzysta, na tyle, na ile jest to 
możliwe, z kursu wymiany z dnia udzielenia pomocy.

Do sposobu przedstawiania not za opiekę za granicą zastosowanie 
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mają warunki ujęte w artykule 2. „Postanowień ogólnych”. Nota 
musi zostać sporządzona w języku niderlandzkim, niemieckim, 
angielskim, francuskim, polskim, hiszpańskim lub tureckim i 
zawierać opis udzielonej opieki medycznej. W przypadku gdy nota 
sporządzona jest w innym języku, musi zostać do niej załączone 
tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli nota nie 
będzie zawierała tłumaczenia, ubezpieczyciel może podjąć decyzję o 
jej nierozpatrzeniu. Wraz z notą za koszty leczenia za granicą należy 
nadesłać wypełniony i podpisany „Formularz deklaracji - zagranica”. 
„Formularz deklaracji - zagranica” można pobrać za pośrednictwem 
strony internetowej www.hollandzorg.com. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą.

Ochrona w zależności od formy 
opieki
Opieka lekarza rodzinnego
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do opieki lekarza rodzinnego. 
Opieka lekarza rodzinnego obejmuje standardową opiekę lekarską 
świadczoną przez lekarzy rodzinnych. Ochroną nie jest objęte 
profilaktyczne szczepienie przeciw grypie. Badania laboratoryjne 
wykonywane w szpitalu lub samodzielnym laboratorium na wniosek 
lekarza rodzinnego nie są objęte ochroną.

Na co należy zwracać uwagę?
Pomocy muszą udzielać lekarze rodzinni. Lekarz rodzinny może 
posiadać własną indywidualną praktykę lekarską lub pracować w 
oparciu o dyżury (punkt pomocy doraźnej lekarzy rodzinnych), w 
centrum lekarzy rodzinnych lub grupie świadczącej opiekę medyczną.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do pomocy lekarza rodzinnego nie ma zastosowania żadna 
przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Koszty opieki lekarza rodzinnego nie są zaliczane na poczet 
obowiązkowego i ewentualnie dobrowolnego udziału własnego. Na 
poczet kosztów obowiązkowego i ewentualnie dobrowolnego udziału 
własnego zaliczane są natomiast koszty badań (laboratoryjnych) 
w szpitalu lub samodzielnym laboratorium przeprowadzanych na 
zlecenie lekarza rodzinnego.

Profilaktyka dotycząca stóp
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do profilaktyki dotyczącej stóp standardowo 
oferowanej przez lekarzy rodzinnych i specjalistów medycznych 
w przypadku, gdy ubezpieczony chory jest na cukrzycę typu I lub 
II. Profilaktyka dotycząca stóp obejmuje pełen pakiet zabiegów 
w ramach profilu opieki od 1. do 4., tak jak zostało to opisane w 
„Module opieki w profilaktyce owrzodzeń stopy cukrzycowej 2014”. 
W indywidualnym planie leczenia ubezpieczonego określona zostaje 
rzeczywista liczba zabiegów, którymi objęty zostaje ubezpieczony. 
 
Przy monitorowaniu stóp osób chorych na cukrzycę wykorzystywana 
jest klasyfikacja Davida Sima Jr. (klasyfikacja Simm’s), by określić 
ryzyko uszkodzenia stóp. Profilaktyka dotycząca stóp obejmuje:
• coroczną kontrolę stóp składającą się z wywiadu chorobowego, 

badania i inwentaryzacji ryzyka; 
• Powtarzane z określoną częstotliwością badania stóp, wynikającą 

z tego diagnostykę, leczenie problemów skóry oraz paznokci, 
deformacji i ustawienia stóp oraz leczenie czynników stanowiących 
zagrożenie. Ubezpieczony musi być zagrożony w stopniu lekko 
podwyższonym (1. stopień w klasyfikacji Simm’s) lub wysokim 
(2. i 3. stopień w klasyfikacji Simm’s) ryzykiem stanów zapalnych, 
problemów z naczyniami i utratą czucia w stopach.

• Pouczenie i motywowanie związane ze zmianą stylu życia jako 
części leczenia.

• Doradztwo w sprawie odpowiedniego obuwia.

W oparciu o klasyfikację Simm’s i inne czynniki leczenie stóp u 
chorych na cukrzycę podzielone zostało na profile leczenia. Lekarz 
rodzinny ubezpieczonego określa jego profil opieki medycznej. 

Profilaktyka leczenia stóp nie obejmuje czysto kosmetycznych 
zabiegów, takich jak usuwanie odcisków czy obcinanie paznokci u 
stóp wyłącznie z przyczyn kosmetycznych czy pielęgnacyjnych. 

Profilaktyka dotycząca stóp może objęta być opieką zintegrowaną. 
Warunki korzystania z opieki zintegrowanej przedstawione zostały 
w artykule dotyczącym tej tematyki. Profilaktyka dotycząca stóp 
może również stanowić część specjalistycznej opieki medycznej. 
Warunki korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej ujęte 
zostały w artykule poświęconym (ogólnie) tej opiece. Ubezpieczony 
nie ma prawa do profilaktyki dotyczącej stóp w oparciu o niniejszy 
artykuł w przypadku, gdy korzysta już z profilaktyki dotyczącej 
stóp na podstawie artykułu w sprawie opieki zintegrowanej czy 
specjalistycznej (ogólnej) opieki medycznej.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki muszą udzielać poniżsi usługodawcy pomocy medycznej: 
W 1. profilu opieki:
• Lekarz rodzinny, który prowadzi indywidualną praktykę lub pracuje 

w oparciu o dyżury (punkt pomocy doraźnej lekarzy rodzinnych) 
lub w centrum lekarzy rodzinnych.

• Pedolog.
• Pedicurzysta.

W profilu opieki od 2. do 4.:
• Lekarz rodzinny, który prowadzi indywidualną praktykę lub pracuje 

w oparciu o dyżury (punkt pomocy doraźnej lekarzy rodzinnych) 
lub w centrum lekarzy rodzinnych.

• Pedolog.

Gabinet pedicure może raz w roku samodzielnie dokonać kontroli 
stóp w przypadku profilu 1 opieki medycznej. Gabinet pedicure może 
świadczyć opiekę zdrowotną dla profilu 2 na zlecenie podologa. 
W tym wypadku to podolog jest osobą prowadzącą i to on wysyła 
rachunek.

Ubezpieczony musi posiadać skierowanie na profilaktykę dotyczącą 
stóp prowadzoną przez pedicurzystę lub pedologa od lekarza 
rodzinnego lub specjalisty medycznego. Skierowanie musi zawierać 
określenie typu cukrzycy i profilu opieki medycznej.

Jeżeli zabiegi przeprowadzane są przez niezakontraktowanego 
usługodawcę opieki medycznej, wraz z pierwszą notą ubezpieczony 
musi przesłać do ubezpieczyciela kopię skierowania. Nota musi 
zawierać opis przeprowadzonych zabiegów.
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Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do pomocy w zakresie profilaktyki dotyczącej stóp nie ma 
zastosowania żadna przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Koszty profilaktyki dotyczącej stóp nie są zaliczane na poczet 
obowiązkowego i ewentualnie dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku profilaktyki dotyczącej stóp prowadzonej przez 
niezakontraktowanego podologa ubezpieczyciel stosuje maksymalną 
refundację. W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne 
stawki zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej 
pomocy. Z wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za 
pośrednictwem strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. 
Na wniosek istnieje możliwość otrzymania go pocztą. Jeżeli stawki 
niezakontraktowanego podologa są wyższe niż maksymalne stawki 
ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Pozostała opieka medyczna (ze strony lekarza 
rodzinnego)
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do pozostałej opieki medycznej 
(ze strony lekarza rodzinnego) zbliżonej do opieki lekarza rodzinnego 
oraz w odniesieniu do której Holenderski Inspektorat Opieki 
Zdrowotnej wydał opis świadczeń. Pozostała opieka medyczna (ze 
strony lekarza rodzinnego) obejmuje:
• opiekę medyczną w ramach opieki indywidualnej w przypadku 

gruźlicy i chorób infekcyjnych;
• test alergiczny w kierunku alergii na mleko krowie.
 
Pozostała opieka medyczna (ze strony lekarza rodzinnego) nie 
obejmuje profilaktyki dotyczącej stóp. Ochrona ubezpieczeniowa w 
tym zakresie została zawarta w innej części niniejszych warunków 
ubezpieczenia.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki medycznej muszą udzielać poniżsi usługodawcy: 
• w przypadku opieki medycznej w ramach opieki indywidualnej w 

przypadku gruźlicy i chorób infekcyjnych:
 - wykwalifikowany i zarejestrowany w kraju lekarz, czego kryteria 

zostały określone przez Komisję ds. Rejestracji Specjalistów 
Medycznych (RGS) KNMG.

• w przypadku testu alergicznego w kierunku alergii na mleko 
krowie:
 - usługodawca, który w tym celu został zakontraktowany przez 

ubezpieczyciela.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego lub 

specjalisty medycznego. 

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
W odniesieniu do opieki związanej z pozostałą opieką medyczną (ze 
strony lekarza rodzinnego) nie ma zastosowania żadna przewidziana 
ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Koszty pozostałej opieki zdrowotnej (ze strony lekarza rodzinnego) nie 
są zaliczane na poczet obowiązkowego i ewentualnie dobrowolnego 
udziału własnego.

Specjalistyczna opieka medyczna (ogólnie) 
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony posiada prawo do specjalistycznej (ogólnej) 
opieki medycznej. Specjalistyczna opieka medyczna jest opieką 
standardowo świadczoną przez specjalistów medycznych.
Za opiekę taką uważane są:
• Materiały medyczne, które ubezpieczony otrzymuje w ramach 

przyjęcia do szpitala lub leczenia specjalistycznego, jeżeli stanowią 
one część tego przyjęcia do szpitala lub leczenia.

• Produkty medyczne, które ubezpieczony otrzymuje w ramach 
przyjęcia do szpitala lub leczenia specjalistycznego, jeżeli stanowią 
one część tego przyjęcia do szpitala lub leczenia.

• Warunkowo dopuszczona specjalistyczna opieka medyczna, 
która ujęta jest w zestawieniu „Warunkowo dopuszczona 
opieka”. Z niniejszym zestawieniem można zapoznać 
się i pobrać je za pośrednictwem strony internetowej 
www.hollandzorg.com/conditionalcare. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą.

Chirurgia plastyczna (leczenie o naturze chirurgii plastycznej) objęta 
jest medyczną pomocą specjalistyczną wyłącznie wtedy, gdy jej celem 
jest korekta:
• Zmian w wyglądzie, które związane są z widocznymi zaburzeniami 

funkcjonowania ciała.
• Oszpeceń, które są wynikiem choroby, wypadku lub zabiegu 

medycznego.
• Sparaliżowanych lub opadających górnych powiek, jeżeli paraliż lub 

opadanie związane jest z poważnym ograniczeniem pola widzenia 
lub jest wynikiem wrodzonego schorzenia lub stwierdzonego w 
chwili urodzenia schorzenia przewlekłego.

• Następujących zniekształceń wrodzonych: rozczepienia wargi, 
żuchwy i podniebienia, zniekształcenia kości twarzy, niezłośliwych 
naczyniaków, wrodzonych wad układu limfatycznego lub tkanki 
łącznej, znamion lub zniekształceń dróg moczowych i organów 
płciowych.

• Pierwotnych cech płciowych przy stwierdzeniu transseksualności.

Specjalistyczną opieką medyczną nie są objęte:
• Czwarta lub kolejna próba zapłodnienia in vitro na każdą 

zrealizowaną udaną ciążę. Próba zapłodnienia in vitro liczy się jako 
próba, jeżeli doszło do udanej punkcji płynu pęcherzykowego. 
Tylko próby, które następnie uległy przerwaniu, liczą się do liczby 
prób. W związku z tym udaną ciążą jest:
 - Ciąża trwająca przynajmniej dziesięć tygodni, licząc od udanej 

punkcji płynu pęcherzykowego.
 - Jeżeli mowa jest o umieszczeniu zamrożonego(-ych) embrionu(-

ów), ciąża trwająca przynajmniej dziewięć tygodni i trzy dni, 
licząc od chwili wszczepienia embrionu(-ów) przechowanego(-
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ych) w stanie zamrożonym.
 - Spontaniczna ciąża trwająca 12 tygodni od ostatniej miesiączki.

Próba zapłodnienia in vitro po udanej ciąży liczona jest od nowa 
jako pierwsza próba, również jeżeli ciąża nie została donoszona.

• Pierwsza i druga próba zapłodnienia in vitro, jeżeli ubezpieczona 
nie ma ukończonych 38 lat i doszło do umieszczenia więcej niż 
jednego embrionu.

• Opieka związana z płodnością, jeżeli ubezpieczona skończyła 43 
lata. Jeżeli do rozpoczęcia próby zapłodnienia in vitro dochodzi 
przed ukończeniem 43 roku życia, ubezpieczona ma prawo do 
zakończenia tej próby. 

• Leczenie paraliżu i opadania górnych powiek, innego niż 
powodujące poważne ograniczenie pola widzenia lub będącego 
skutkiem wady wrodzonej czy stwierdzonego w trakcie porodu 
przewlekłego schorzenia.

• Odsysanie tłuszczu z brzucha.
• Umieszczenie operacyjne i operacyjna wymiana protezy piersi u 

kobiet, w inny sposób niż po częściowej lub całkowitej amputacji 
piersi lub w wyniku niewytworzenia się zawiązku narządu lub 
niewykształcenia się piersi mimo istnienia jej zawiązku i w 
porównywalnych sytuacjach przy stwierdzonej transseksualności.

• Operacyjne usunięcie protezy piersi bez konieczności medycznej.
• Leczenie chrapania przy pomocy uwulopalatofaryngoplastyki.
• Zabieg sterylizacji lub cofnięcia sterylizacji ubezpieczonego 

(zarówno kobiety, jak i mężczyzny).
• Zabieg obrzezania (cyrkumcyzja) u ubezpieczonych mężczyzn 

niepodyktowany względami medycznymi.
• Korekcja ściany brzucha (abdominoplastyka), chyba że jest mowa o 

okaleczeniu lub poważnym ograniczeniu funkcji.
• Leczenie asymetrycznego ułożenia kości mózgoczaszki: 

skośnogłowia (plagiocefalii), krótkogłowia (brachycefalii) u małych 
dzieci przy pomocy kasku korekcyjnego, jeżeli nie ma mowy o 
przedwczesnym zrośnięciu szwów czaszki (kraniosynostozy).

• Z dniem 1 stycznia 2020 roku: lek przeciwrakowy niwolumab, o ile 
został przepisany w leczeniu raka płuc.

• Ibrutinib - o ile został przepisany jako pierwsza linia leczenia 
przewlekłej białaczki limfocytowej, z wyjątkiem pierwszej 
linii leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej z delecją 17p 
lub mutacją TP53 u pacjentów, którzy nie mogą być leczeni 
chemioimmunoterapią, a do 1 stycznia 2020 r. z wyjątkiem 
pierwszej linii leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej bez 
delecji 17p lub mutacji TP53 u pacjentów w złej kondycji, którzy nie 
mogą być leczeni przeciwciałami anty-CD20.

• Z dniem 1 stycznia 2020 roku: lek przeciwrakowy pembrolizumab, 
o ile został przepisany w leczeniu raka płuc i chłoniaka Hodgkina.

• Z dniem 1 stycznia 2021 roku: lek przeciwrakowy palbocyklib, o ile 
został przepisany w ramach leczenia miejscowo zaawansowanego 
raka piersi z pozytywnym receptorem hormonalnym i negatywnym 
receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 lub 
raka piersi z przerzutami z pozytywnym receptorem hormonalnym 
i negatywnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika 
wzrostu typu 2.

• Daratumumab, o ile został przepisany w ramach leczenia raka, za 
wyjątkiem:
 - zastosowania w monoterapii do leczenia dorosłych pacjentów 

z nawrotowym i opornym szpiczakiem mnogim, których 
poprzednia terapia składała się z inhibitora proteasomów i 
środka immunomodulacyjnego, a także u których podczas 
ostatniej terapii wystąpiła progresja choroby. 

 - Do 1 stycznia 2022 roku: zastosowania w połączeniu z 
lenalidomidem i deksametazonem lub w połączeniu z 

bortezomibem i deksametazonem do leczenia dorosłych 
pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy przeszli już 
przynajmniej jedno leczenie. 

 - Do 1 stycznia 2022 roku: zastosowania w połączeniu z 
bortezomibem, melfalanem i prednizolonem do leczenia 
dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem 
mnogim, którzy nie kwalifikują się do autologicznego 
przeszczepu komórek macierzystych.

• Nusinersen, o ile został przepisany w ramach leczenia rdzeniowego 
zaniku mięśni 5q za wyjątkiem przepisania go do 1 stycznia 2021 
ubezpieczonemu:
1. z pierwszymi objawami rdzeniowego zaniku mięśni 5q w wieku 

poniżej sześciu miesięcy, u którego czas trwania choroby w 
momencie rozpoczęcia leczenia wynosi mniej niż dwadzieścia 
sześć tygodni;

2. z pierwszymi objawami rdzeniowego zaniku mięśni 5q w wieku 
od sześciu do dwudziestu miesięcy, u którego czas trwania 
choroby w momencie rozpoczęcia leczenia wynosi mniej niż 
dziewięćdziesiąt cztery tygodnie;

3. będącemu niemowlęciem, które nie wykazuje objawów 
rdzeniowego zaniku mięśni 5q, z rozpoznaniem genetycznym 
rdzeniowego zaniku mięśni 5q i dwiema lub trzema kopiami 
genu SMN2.

• Z dniem 1 stycznia 2021 roku: lek przeciwrakowy rybocyklib, o ile 
został przepisany w ramach leczenia miejscowo zaawansowanego 
raka piersi z pozytywnym receptorem hormonalnym i negatywnym 
receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 lub 
raka piersi z przerzutami.

• Lek przeciwrakowy atezolizumab, o ile został przepisany w leczeniu 
raka urotelialnego pęcherza moczowego.

• Lek przeciwrakowy ozymertynib, o ile został przepisany w leczeniu 
raka, za wyjątkiem leczenia dorosłych ubezpieczonych z miejscowo 
zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym 
rakiem płuca z receptorem naskórkowego czynnika z mutacją 
T790M.

• Lek przeciwrakowy tisagenlecleucel, o ile został przepisany w 
leczeniu raka.

• Lek przeciwrakowy aksykabtagen cyloleucel, o ile został przepisany 
w leczeniu raka.

• Lek przeciwrakowy durvalumab, o ile został przepisany w leczeniu 
raka.

• Lek przeciwrakowy abemacyklib, o ile został przepisany w leczeniu 
raka.

• Badanie laboratoryjne na wniosek alternatywnego usługodawcy 
opieki medycznej.

Na co należy zwracać uwagę?
Pomocy musi udzielać szpital, specjalista medyczny lub chirurg 
szczękowy, który pracuje poza szpitalem, oraz samodzielne centrum 
lecznicze.

Ubezpieczony musi posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego, 
lekarza specjalisty, położnej, lekarza profilaktyka wieku dziecięcego, 
lekarza osób z niepełnosprawnością umysłową, specjalisty geriatry, 
lekarza zajmującego się leczeniem chorób infekcyjnych lub gruźlicy, 
lekarza oddziału ratunkowego, asystenta lekarza, pielęgniarki 
dyplomowanej, lekarza sportowego, lekarza medycyny pracy lub 
dentysty. Warunek ten nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy 
chodzi o trudną do przewidzenia opiekę, której w rozsądny sposób 
nie można odwlec w czasie. Okres ważności skierowania wynosi 
dwanaście miesięcy liczonych od daty jego wystawienia.
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W celu otrzymania refundacji za opiekę, która została ujęta 
w zestawieniu „Lista zabiegów wymagających zezwolenia”, 
ubezpieczony musi otrzymać od ubezpieczyciela zezwolenie na 
piśmie, zanim dojdzie do leczenia. Z „Listą zabiegów wymagających 
uprzedniego zezwolenia” można zapoznać się i pobrać ją za 
pośrednictwem strony internetowej www.hollandzorg.com. Na 
wniosek istnieje możliwość otrzymania go pocztą.

Składając wniosek o dany rodzaj opieki ubezpieczony musi przedłożyć 
raport prowadzącego leczenie lekarza, który zawiera diagnozę 
medyczną, bieżący opis problemu, proponowany plan leczenia 
(działań opiekuńczych) i, jeżeli dotyczy, odpowiednie zdjęcia.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Specjalistyczna opieka medyczna nie wymaga żadnych opłat 
przewidzianych ustawą. 

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy specjalistycznej 
opieki medycznej ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. 
W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki 
zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Druga opina
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do drugiej opinii. Druga opinia oznacza 
przeprowadzenie badań diagnostycznych lub udzielenie porady 
dotyczącej opieki medycznej przez innego usługodawcę opieki 
medycznej niż usługodawca opieki medycznej, który wykonał 
wcześniejsze badania diagnostyczne czy udzielił wcześniejszej 
porady. Inny usługodawca opieki medycznej musi działać w tym 
samym obszarze specjalizacji zawodowej co pierwotny usługodawca 
opieki medycznej. Z drugą opinią ubezpieczony musi powrócić do 
pierwotnego usługodawcy opieki medycznej, który kieruje leczeniem. 

Na co należy zwracać uwagę?
Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego 
lub lekarza prowadzącego. Okres ważności skierowania wynosi 
dwanaście miesięcy liczonych od daty jego wystawienia.

Opieka transplantologiczna
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony posiada prawo do opieki transplantologicznej w 
zakresie ujętym poniżej w punkcie a. i prawo do refundacji kosztów 
transplantologii w zakresie ujętym poniżej od punktu b. do punktu h. 

Opieka transplantologiczna obejmuje:
a. Transplantację tkanek i organów, jeżeli jest przeprowadzana w 

jednym z krajów członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. W przypadku gdy do transplantacji dochodzi 
w innym kraju niż państwo członkowskie UE czy kraj należący 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dawca musi 
mieszkać w tym kraju i być dla ubezpieczonego małżonkiem, 
zarejestrowanym partnerem lub krewnym pierwszego, drugiego 
lub trzeciego stopnia.

b. Koszty specjalistycznej opieki medycznej związanej z selekcją 
dawcy.

c. Koszty specjalistycznej opieki medycznej związanej z 
operacyjnym usunięciem materiału transplantacyjnego u 
wybranego dawcy.

d. Koszty badań, zabezpieczenia, utylizacji i przewozu materiału 
transplantologicznego od osoby zmarłej w związku z 
przewidywaną transplantacją.

e. Koszty opieki szpitala, którą dawca objęty zostaje w ciągu 
maksymalnie trzynastu tygodni od dnia zwolnienia ze szpitala, 
do którego dawca został przyjęty w celu przeprowadzenia 
selekcji i usunięcia materiału transplantologicznego. Znajduje 
to zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy opieka ma związek z tym 
przyjęciem do szpitala. W przypadku transplantacji wątroby 
w miejsce trzynastu tygodni obowiązuje okres wynoszący pół 
roku.

f. Koszty przewozu dawcy najniższą klasą transportu publicznego 
na terenie Holandii lub, jeżeli i tak dalece, jak jest to konieczne 
z punktu widzenia medycznego, przewóz samochodem na 
terenie Holandii w związku z selekcją i zwolnieniem ze szpitala 
i opieką wspomnianą w punkcie e. Nie ma to zastosowania w 
przypadku, gdy dawca posiada ubezpieczenie zdrowotne. W 
takim przypadku koszty pokrywane są z ubezpieczenia dawcy.

g. Koszty przewozu na terenie Holandii dawcy, który mieszka za 
granicą, w związku z transplantacją nerki, szpiku lub wątroby 
dla ubezpieczonego w Holandii. Nie ma to zastosowania w 
przypadku, gdy dawca posiada ubezpieczenie zdrowotne. W 
takim przypadku koszty pokrywane są z ubezpieczenia dawcy.

h. Pozostałe koszty transplantacji, jeżeli mają one związek z 
miejscem zamieszkania dawcy za granicą. Niezaliczane są do 
tego koszty pobytu w Holandii i utracone dochody.

W przypadku gdy inna osoba w oparciu o ubezpieczenie posiada 
prawo do (wynagrodzenia kosztów) opieki transplantologicznej, a 
dawcą jest ubezpieczony, wówczas ubezpieczony posiada prawo do 
refundacji:
i. Kosztów przewozu najniższą klasą transportu publicznego na 

terenie Holandii lub, jeżeli i tak dalece, jak jest to konieczne 
z punktu widzenia medycznego, przewozu samochodem na 
terenie Holandii w związku z selekcją i zwolnieniem ze szpitala i 
opieką wspomnianą w punkcie e.

g. Kosztów przewozu ubezpieczonego na terenie Holandii, jeżeli 
ubezpieczony mieszka za granicą, w związku z transplantacją 
nerki, szpiku lub wątroby dla ubezpieczonego w Holandii.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki musi udzielić centrum transplantologii.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od specjalisty medycznego. Warunek 
ten nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy chodzi o trudną do 
przewidzenia opiekę, której w rozsądny sposób nie można odwlec w czasie.
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Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki transplantologicznej nie ma zastosowania żadna 
przewidziana ustawą opłata. 

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego 
udziału własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego. 
Nie ma to zastosowania w następujących sytuacjach.

W przypadku gdy dawcą jest ubezpieczony, koszty opieki 
ubezpieczonego obciążają ubezpieczenie otrzymującego materiał 
transplantologiczny, tak jak omówione to zostało w niniejszym 
postanowieniu w pozycji „Co jest objęte ochroną?”, w punkcie e. 
Po upływie wspomnianego tam terminu koszty kontroli po zabiegu 
obciążają ubezpieczanie podstawowe ubezpieczonego. Niezaliczane 
są one w poczet obowiązkowego lub ewentualnie dobrowolnego 
udziału własnego.

W przypadku gdy ubezpieczony jest dawcą organu, a otrzymujący 
materiał transplantologiczny ma prawo do opieki transplantacyjnej 
(refundacji jej kosztów) w oparciu o ubezpieczenie, koszty przewozu 
w rozumieniu punktu i. oraz j. powyżej niezaliczane są na poczet 
obowiązkowego i ewentualnie dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy opieki 
medycznej ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. W 
takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki 
zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej 
www.hollandzorg.com/carefinder. Można również skontaktować się 
telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu +31 (0) 570 687 123. 

Opieka rehabilitacyjna
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do opieki rehabilitacyjnej. Przez 
opiekę rehabilitacyjną rozumiane są: badania, doradztwo i leczenie 
specjalistyczne, paramedyczne, behawioralne oraz urządzenia do 
rehabilitacji i zwiększenia mobilności. Ubezpieczony potrzebuje tego 
rodzaju opieki w celu zapobieżenia, zmniejszenia lub przezwyciężenia 
niepełnosprawności. Niepełnosprawność musi być następstwem 
zaburzeń lub ograniczeń zdolności poruszania się lub schorzenia 
centralnego układu nerwowego, które prowadzi do ograniczeń w 
komunikacji, sprawności umysłowej lub zachowania. Pomocy udziela 
multidyscyplinarny zespół naukowców pod kierownictwem specjalisty 
medycznego.

Na co należy zwracać uwagę?
Pomocy musi udzielać szpital i centrum rehabilitacji. Opieka musi być 
udzielana pod kierownictwem odpowiedzialnego za całość lekarza 
rehabilitanta (głównego lekarza prowadzącego). 

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, 
specjalisty medycznego, lekarza profilaktyka wieku dziecięcego, 
lekarza osób z niepełnosprawnością umysłową, lekarza sportowego 
lub specjalisty w zakresie geriatrii.

W celu uzyskania usługi opieki rehabilitacyjnej u 
niezakontraktowanego świadczeniodawcy opieki medycznej 
muszą Państwo uzyskać od nas pisemną zgodę, zanim dojdzie do 
świadczenia tej pomocy. Składając wniosek o pozwolenie, należy 
przesłać również raport (jego kopię) lekarza prowadzącego, w którym 
widnieje diagnoza(-y), opis występujących aktualnie problemów i 
proponowany przebieg leczenia (działań opiekuńczych).

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki rehabilitacyjnej nie ma zastosowania żadna przewidziana 
ustawą opłata. 

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy opieki 
rehabilitacyjnej ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. 
W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki 
zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Geriatryczna opieka rehabilitacyjna
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do geriatrycznej opieki 
rehabilitacyjnej. Geriatryczna opieka rehabilitacyjna obejmuje 
integralną i multidyscyplinarną opiekę rehabilitacyjną, standardowo 
oferowaną przez specjalistów geriatrii. Dotyczy to opieki w 
zakresie narastającej bezbronności, kumulacji chronicznych 
schorzeń, zmniejszenia możliwości uczenia się oraz wytrenowania 
określonych zdolności. Celem opieki jest zmniejszenie ograniczeń 
w funkcjonowaniu do stopnia, który umożliwia samodzielne 
funkcjonowanie w domu.

Osoba ma prawo do opieki, jeżeli:
• Ubezpieczony został przyjęty do szpitala (musi być mowa o 

pobycie) na początku leczenia; i
• Opieka została włączona w leczenie w ciągu tygodnia od 

przyjęcia do szpitala w związku z opieką specjalistyczną i 
przyjęcie do szpitala nie było poprzedzone przyjęciem do domu 
opieki. Nie odnosi się to do sytuacji, w której występuje ostre 
schorzenie, z którym związane są nagłe zaburzenia mobilności lub 
zmniejszona samodzielność, a przed objęciem geriatryczną opieką 
rehabilitacyjną ubezpieczony objęty był medyczno-specjalistyczną 

26

Po
ds

ta
w

ow
e 

ub
ez

pi
ec

ze
ni

e 



opieką z powodu ostrego schorzenia.

Czas trwania opieki obejmuje maksymalnie sześć miesięcy. W 
szczególnych przypadkach możliwe jest wydłużenie tego okresu.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieka musi być świadczona przez szpital, centrum rehabilitacji i 
placówkę zajmująca się geriatryczną opieką rehabilitacyjną. Opieka 
musi być udzielana pod kierownictwem odpowiedzialnego za 
całość lekarza specjalisty w zakresie geriatrii (głównego lekarza 
prowadzącego).

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, 
specjalisty medycznego, lekarza osób z niepełnosprawnością 
umysłową lub specjalisty w zakresie geriatrii.

Na leczenie trwające dłużej niż sześć miesięcy ubezpieczony musi 
uzyskać zgodę na piśmie od ubezpieczyciela, zanim okres sześciu 
miesięcy zostanie przekroczony. Przed rozpoczęciem leczenia 
ubezpieczony musi przesłać następujące dane: powód, dla którego 
powrót do domu, po rehabilitacji trwającej sześć miesięcy, nadal nie 
jest możliwy, wraz z planem dalszego leczenia z podaniem prognozy 
szansy wyleczenia i powrotu do domu oraz przewidywanym okresem 
dalszego leczenia.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do geriatrycznej opieki rehabilitacyjnej nie ma zastosowania żadna 
przewidziana ustawą opłata. 

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy geriatrycznej 
opieki rehabilitacyjnej ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. 
W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki 
zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Dializa bez przyjęcia do szpitala
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do refundacji kosztów dializy. Opieka 
związana z dializą obejmuje dializę krwi poza kliniką (hemodializę, 
dializę pozaustrojową) oraz płukanie brzucha (dializę otrzewnową). 
Opieka związana z dializą musi być przeprowadzana w centrum dializ 
lub w domu.

Jeżeli do przeprowadzenia dializy dochodzi w domu, ubezpieczony 
ma prawo do refundacji kosztów:

• Aparatury potrzebnej do przeprowadzenia dializy w domu wraz z 
akcesoriami.

• Regularnej kontroli i konserwacji aparatury do dializy oraz 
chemikaliów i płynów, które konieczne są do przeprowadzenia 
dializy.

• Pozostałych artykułów, które w rozsądny sposób można połączyć z 
koniecznością prowadzenia dializy w domu.

• Szkolenia osób, które wykonują dializę w domu lub w pomagają w 
jej przeprowadzeniu, prowadzonego przez centrum dializ.

• Koniecznej fachowej asysty centrum dializ.

Oprócz tego ubezpieczony ma prawo do refundacji:
• Kosztów związanych z koniecznym dostosowaniem mieszkania i 

kosztów przywrócenia mieszkania do poprzedniego stanu. Przy tym 
obowiązuje zasada, że nie ma możliwości uzyskania refundacji w 
oparciu o inne regulacje prawne.

• Pozostałych rozsądnie powiązanych kosztów związanych z 
przeprowadzaniem dializy w domu. Przy tym obowiązuje zasada, 
że nie ma możliwości uzyskania refundacji w oparciu o inne 
regulacje prawne.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieka musi być udzielana pod kierownictwem odpowiedzialnego za 
całość specjalisty medycznego.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od specjalisty medycznego.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki związanej z dializą nie ma zastosowania żadna przewidziana 
ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy opieki związanej 
z dializą ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. W takim 
przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki zgodne 
z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z wykazem 
stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem strony 
internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowane centra dializy można znaleźć na stronie 
internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można również 
skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu 
+31 (0) 570 687 123.

Wentylacja mechaniczna
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do wentylacji mechanicznej. 
Do wentylacji mechanicznej musi dojść w centrum wentylacji 
mechanicznej lub w domu na zalecenie i na odpowiedzialność 
centrum wentylacji mechanicznej.

Jeżeli do wentylacji mechanicznej dochodzi w centrum wentylacji 
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mechanicznej, ochrona obejmuje:
• Konieczną wentylację mechaniczną.
• Specjalistyczną opiekę medyczną, produkty medyczne, opiekę 

pielęgniarską i opiekę, która ma związek z wentylacją mechaniczną.

Jeżeli do wentylacji mechanicznej dochodzi w domu, ochrona 
obejmuje:
• Specjalistyczną opiekę medyczną, produkty medyczne, które mają 

związek z wentylacją mechaniczną.
• Aparaturę służącą do wentylacji mechanicznej. Aparaturę 

udostępnianą ubezpieczonemu, gotową do użytku przed każdym 
zabiegiem.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki musi udzielić centrum wentylacji mechanicznej.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego lub 
specjalisty medycznego. 

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki związanej z wentylacją mechaniczną nie ma zastosowania 
żadna przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy opieki 
medycznej ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. W 
takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki 
zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Badania związane z rakiem u dzieci
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczeni, którzy nie ukończyli 18. roku życia, mają prawo do 
centralnej (referencyjnej) diagnostyki, koordynacji i rejestracji 
przesłanego materiału biologicznego.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki musi udzielać Holenderska Fundacja Onkologii Dziecięcej (Skion).

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, 
specjalisty medycznego lub lekarza osób z niepełnosprawnością 
umysłową.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Badania raka u dzieci nie są objęte żadnymi ustawowymi opłatami.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Ubezpieczeni, którzy nie ukończyli 18. roku życia, nie są objęci ani 
obowiązkowym, ani dobrowolnym udziałem własnym.

Opieka w zakrzepicy
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do opieki związanej z zakrzepicą 
krwi. Opieka związana z zakrzepicą obejmuje:
• Regularne pobieranie próbek krwi od ubezpieczonego.
• Wykonywanie koniecznych badań laboratoryjnych w celu 

określenia czasu krzepnięcia krwi przez pracowników oddziału 
leczenia zakrzepicy lub pod ich kontrolą.

• Przekazanie ubezpieczonemu aparatury i akcesoriów służących do 
mierzenia czasu krzepnięcia krwi.

• Szkolenie ubezpieczonego w wykonywaniu pomiarów czasu 
krzepnięcia krwi i posługiwania się w tym celu aparaturą do tego 
przeznaczoną oraz pomoc w trakcie wykonywania pomiarów.

• Doradztwo związane z wpływem leków na krzepnięcie krwi u 
ubezpieczonego.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki musi udzielić oddział leczenia zakrzepicy.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego lub 
specjalisty medycznego.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki związanej z zakrzepicą nie ma zastosowania żadna 
przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy opieki 
medycznej ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. W 
takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki 
zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Doradztwo w sprawach dziedziczności
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do opieki związanej z doradztwem 
w sprawach dziedziczności. Doradztwo w sprawach dziedziczności 
obejmuje:
• Badanie w poszukiwaniu schorzeń dziedzicznych za pomocą badania 

drzewa genealogicznego, badania chromosomów, diagnostyki 
biochemicznej, badania ultrasonograficznego i badania DNA.
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• Doradztwo związane z dziedzicznością schorzeń/zaburzeń lub 
podwyższonego ryzyka z tym związanego.

• Pomoc psychologiczną związaną z doradztwem w sprawie 
dziedziczności schorzeń/zaburzeń.

• Badanie, w razie konieczności, osób innych niż ubezpieczona w 
celu udzielenia porady. W takim przypadku doradztwo może zostać 
udzielone również innym osobom.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki musi udzielić centrum doradztwa w sprawach związanych z 
dziedzicznością.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, 
specjalisty medycznego, lekarza osób z niepełnosprawnością 
umysłową lub specjalisty w zakresie geriatrii. Okres ważności 
skierowania wynosi dwanaście miesięcy liczonych od daty jego 
wystawienia.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki związanej z doradztwem w sprawach dziedziczności nie ma 
zastosowania żadna przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy opieki 
medycznej ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. W 
takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki 
zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Opieka audiologiczna
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do opieki audiologicznej. Opieka 
audiologiczna obejmuje:
• Badanie słuchu. 
• Doradztwo w sprawach zakupu odpowiedniego aparatu 

słuchowego.
• Pouczenie, w jaki sposób korzystać z aparatury.
• Opiekę psychospołeczną, jeżeli jest konieczna, w związku z 

zaburzeniami słuchu.
• Pomoc w postawieniu diagnozy przy zaburzeniach mowy i 

zaburzeniach językowych u dzieci.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki musi udzielić centrum audiologii.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, 

specjalisty medycznego, lekarza profilaktyka wieku dziecięcego, 
lekarza osób z niepełnosprawnością umysłową lub specjalisty w 
zakresie geriatrii. Okres ważności skierowania wynosi dwanaście 
miesięcy liczonych od daty jego wystawienia.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki związanej z audiologią nie ma zastosowania żadna 
przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy audiologicznej 
opieki medycznej ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. 
W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki 
zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowane centra audiologiczne można znaleźć na stronie 
internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można również 
skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu 
+31 (0) 570 687 123.

Opieka związaną z upośledzeniem zmysłów
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do opieki związanej z 
upośledzeniem zmysłów. Ubezpieczony brany jest pod uwagę dla 
tego typu opieki, jeżeli występuje u niego poważne ograniczenie 
zdolności widzenia lub słyszenia, poważne problemy z mową i 
problemy językowe. Opieka nad osobami z upośledzeniem zmysłów 
obejmuje multidyscyplinarną opiekę, której celem jest nauczenie 
ubezpieczonego funkcjonowania ze swoim upośledzeniem, likwidacja 
lub kompensacja upośledzenia, by możliwe było jak najbardziej 
samodzielnie życie. Opieka multidyscyplinarna oznacza, że do 
leczenia włączeni zostają specjaliści różnych dyscyplin, którzy w 
trakcie tej samej ścieżki leczenia dokonują interwencji, jednocześnie 
i/lub jedna po drugiej.

Na opiekę składa się:
• Badanie diagnostyczne.
• Interwencje, których celem jest wsparcie psychiczne w nauczeniu 

się życia z niepełnosprawnością.
• Interwencje, które usuną lub skompensują niepełnosprawność i 

zwiększą samodzielność ubezpieczonego.

Opieka obejmuje również udzielanie pomocy rodzicom/opiekunom, 
dzieciom i dorosłym w środowisku ubezpieczonego. Uczą się oni, jak 
wspomagać ubezpieczonego. Pomoc dla nich objęta jest ochroną 
ubezpieczeniową ubezpieczonego.

Ograniczenie widzenia
Aby ubezpieczony mógł zostać objęty ochroną w związku z 
niepełnosprawnością, musi być mowa o:
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• ostrości widzenia lepszego oka < 0,3;
• polu widzenia < 30 stopni; lub
• ostrości widzenia lepszego oka pomiędzy 0,3 a 0,5, z powiązanym z 

tym poważnym ograniczeniem w codziennym funkcjonowaniu.

Ograniczenie słuchu
Aby ubezpieczony mógł zostać objęty ochroną w związku z 
ograniczeniem słuchu, musi być mowa o:
• progu utraty słuchu na audiogramie w wymiarze przynajmniej 35 

dB, otrzymanym przy utracie słuchu przy częstotliwościach 1000, 
2000 i 4000 Hz; lub

• progu utraty słuchu większym niż 25 dB przy pomiarze zgodnym z 
indeksem Fletchera i średniej utracie przy częstotliwościach rzędu 
500, 1000 i 2000 Hz.

Problemy z mową i językowe
Aby ubezpieczony miał prawo do opieki wynikającej z poważnych 
trudności z mową i problemów językowych, nie może być 
starszy niż 22 lata. Ubezpieczony musi mieć poważne problemy 
z nauką języka ojczystego z powodów neurobiologicznych i/lub 
neuropsychologicznych. Inne problemy (psychiatryczne, fizjologiczne, 
neurologiczne) muszą być wynikiem zaburzeń rozwoju językowego.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki musi udzielić placówka wyspecjalizowana w opiece nad 
osobami z upośledzeniem zmysłów.

Ubezpieczony musi posiadać pierwsze skierowanie od specjalisty 
medycznego lub audiologa klinicznego. Drugie i kolejne skierowania 
muszą być wystawione przez specjalistę medycznego, audiologa 
klinicznego, lekarza profilaktyka wieku dziecięcego lub lekarza 
rodzinnego. Drugie lub następne skierowanie nie jest konieczne w 
przypadku osób z upośledzeniem wzroku i gdy spełnione zostały 
następujące warunki:
• udzielana była już wcześniej opieka związana z 

niepełnosprawnością sensoryczną z racji upośledzenia wzroku;
• nastąpiła zmiana sytuacji medycznej lub osobistej ubezpieczonego, 

przez co powstała nowa potrzeba pomocy;
• świadczeniodawca świadczący opiekę związaną z 

niepełnosprawnością sensoryczną stwierdza, że potrzeby 
ubezpieczonego są na tyle proste, że zaspokoi je krótki program, 
tak zwany program opieki 11.

Ubezpieczony musi posiadać pozwolenie na piśmie od 
ubezpieczyciela na przyjęcie do szpitala w celu leczenia upośledzenia 
zmysłów, zanim dojdzie do tego przyjęcia do szpitala. Przy składaniu 
wniosku należy załączyć (kopię) plan(u) leczenia.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki związanej z upośledzeniem zmysłów nie ma zastosowania 
żadna przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy opieki związanej 
z upośledzeniem zmysłów ubezpieczyciel stosuje maksymalną 

refundację. W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne 
stawki zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Opieka położnicza
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonej przysługuje prawo do opieki położniczej. Opieka 
położnicza obejmuje standardową opiekę położniczą.

Opieka obejmuje również monitorowanie prenatalne. Monitorowanie 
prenatalne obejmuje:
• Konsultacje (wyjaśnienia dotyczące monitorowania prenatalnego 

związanego z wadami wrodzonymi, w czasie ciąży ubezpieczonej).
• USG w 20. tygodniu ciąży (strukturalne badanie USG — seo — w 

drugim trymestrze ciąży).
• Połączony test związany z chorobami wrodzonymi, jeżeli istnieją po 

temu wskazania medyczne. Na test połączony składają się: pomiar 
fałdu karkowego płodu i badanie surowicy krwi (badanie krwi).

• Nieinwazyjny test prenatalny (NIPT), jeżeli istnieją po temu 
wskazania medyczne. O wskazaniu medycznym jest również 
mowa, jeżeli po przeprowadzeniu połączonego testu okazuje się, 
że istnieje znaczna szansa na urodzenie dziecka z zespołem Downa 
czy zespołami Edwardsa lub Pataua.

• Diagnostyka inwazyjna (biopsja kosmówki lub punkcja wód 
płodowych), jeżeli istnieją po temu wskazania medyczne. 
O wskazaniu medycznym jest również mowa, jeżeli po 
przeprowadzeniu połączonego testu lub nieinwazyjnego testu 
prenatalnego okazuje się, że istnieje znaczna szansa na urodzenie 
dziecka z zespołem Downa czy zespołami Edwardsa lub Pataua.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki medycznej muszą udzielać poniżsi usługodawcy:
• Położna.
• Lekarz rodzinny.
• Szpital.
• Centrum położnicze.
• Placówka opieki położniczej, która w tym celu została 

zakontraktowana przez ubezpieczyciela.
• Centrum badań ultrasonograficznych, wyłącznie do 

przeprowadzania badań USG.

Monitorowanie prenatalne może być wykonywane wyłącznie wtedy, 
gdy usługodawca opieki medycznej:
• Posiada zezwolenie wydane w oparciu o ustawę o badaniach 

przesiewowych; lub
• Posiada porozumienie w sprawie współpracy z centrum 

regionalnym, które dysponuje zezwoleniem udzielonym w oparciu 
o ustawę o badaniach przesiewowych.

W celu skorzystania z opieki położniczej w szpitalu ubezpieczona musi 
posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego, specjalisty medycznego 
lub położnej.
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Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Za korzystanie z pokoju położniczego w szpitalu, bez wskazań 
medycznych, obowiązuje opłata przewidziana ustawą. W celu 
obliczenia wysokości opłaty przewidzianej ustawą korzystanie z 
pokoju położniczego ujęte zostało w opiece w połogu.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Koszty opieki położniczej nie są zaliczane na poczet obowiązkowego 
i ewentualnie dobrowolnego udziału własnego. Na poczet 
obowiązkowego i ewentualnie dobrowolnego udziału własnego 
zaliczane są jednak:
• Badania laboratoryjne wykonywane w szpitalu lub samodzielnym 

laboratorium na wniosek usługodawcy medycznego w celu 
świadczenia opieki położniczej.

• Koszty nieinwazyjnego testu prenatalnego (NIPT).
• Koszty pośrednie, takie jak np. produkty medyczne oraz koszty 

przewozu.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy opieki 
położniczej ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. W takim 
przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki zgodne z 
wykazem stawek dla pomocy niezakontraktowanego usługodawcy 
medycznego. Z wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za 
pośrednictwem strony internetowej 
www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Opieka w połogu
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonej przysługuje prawo do opieki w połogu. Opieka w 
połogu obejmuje opiekę w stosunku do matki i dziecka standardowo 
świadczoną przez opiekunki opieki poporodowej. Opieka ta obejmuje 
opiekę w ciągu pierwszych dziesięciu dni po porodzie.

Rzeczywistą liczbę godzin opieki poporodowej usługodawca ustala 
w porozumieniu z położną i ubezpieczycielem. Przy ustalaniu liczby 
godzin i dni opieki kierować należy się tym, co ujęte zostało w 
„Krajowym protokole wytycznych dla opieki w połogu”. Liczba godzin 
i dni zależy m.in. od składu rodziny i obecności osoby bliskiej, która 
może zająć się opieką. Z protokołem można zapoznać się i pobrać go 
za pośrednictwem strony internetowej www.hollandzorg.com. Na 
wniosek istnieje możliwość otrzymania go pocztą.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki medycznej muszą udzielać poniżsi usługodawcy:
• Opiekunka wyspecjalizowana w opiece poporodowej.
• Szpital.
• Centrum położnicze.
• Placówka opieki położniczej, która w tym celu została 

zakontraktowana przez ubezpieczyciela.

W celu skorzystania z pomocy w trakcie połogu ubezpieczona 
musi zgłosić się do ubezpieczyciela. Jeżeli ubezpieczona zgłosi się 
do ubezpieczyciela przed dwudziestym tygodniem ciąży, wszystko 
zostanie zaplanowane w odpowiedni sposób. Zgłoszenia można 
dokonać telefonicznie poprzez Infolinię +31(0)570 687 123 lub 
przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej 
www.hollandzorg.com/careprovider.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Za opiekę w połogu w domu ubezpieczona musi zapłacić kwotę 
przewidzianą ustawą w wysokości 4,40 EUR za godzinę. Za opiekę 
w okresie połogu w placówce obowiązuje zarówno dla matki, jak i 
dla dziecka opłata przewidziana ustawą w wysokości 17,50 EUR za 
dzień i kwota, która przewyższa stawkę 125 EUR za dzień pobytu w 
placówce. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy ubezpieczona 
posiada wskazania medyczne.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Koszty opieki w połogu nie są zaliczane na poczet obowiązkowego i 
ewentualnie dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy opieki związanej 
z połogiem ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. W 
takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki 
zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Fizjoterapia i usprawniająca terapia ruchowa
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do refundacji kosztów fizjoterapii i 
terapii ruchowej. Fizjoterapia obejmuje standardowe zabiegi 
fizjoterapeutyczne. Usprawniająca terapia ruchowa obejmuje 
standardowe zabiegi terapii usprawniającej.

Ubezpieczony, który ukończył 18. rok życia
Ubezpieczony, który ukończył 18. rok życia, ma prawo do:
• Fizjoterapii i usprawniającej terapii ruchowej schorzenia, które 

znajduje się na liście sporządzonej przez Ministra (Załącznik 1. 
Decyzja w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego), „Liście schorzeń 
objętych fizjoterapią i usprawniającą terapią ruchową”. Prawo do 
refundacji przysługuje od 21. zabiegu. W przypadku niektórych 
schorzeń znajdujących się na „Liście schorzeń - fizjoterapia i 
terapia ruchowa” obowiązuje maksymalny okres trwania zabiegów. 
W przypadku gdy ubezpieczony musi poddać się fizjoterapii 
lub usprawniającej terapii ruchowej, dla której obowiązuje 
maksymalny okres, wówczas posiada prawo do niej przed upływem 
końca tego okresu.

• fizjoterapii miednicy w związku z nietrzymaniem moczu do 
maksymalnie dziewięciu zabiegów (jednorazowo).
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• poddanej nadzorowi usprawniającej terapii ruchowej przy chorobie 
tętnic obwodowych w stadium 2. wg klasyfikacji Fontaine’a 
(claudicatio intermittens, chromanie przestankowe). W takim 
przypadku ubezpieczony ma prawo do maksymalnie trzydziestu 
siedmiu zabiegów na przestrzeni najwyżej 12 miesięcy.

• poddanej nadzorowi terapii ruchowej przy chorobie 
zwyrodnieniowej stawów biodrowych lub kolanowych. W takim 
przypadku ubezpieczony ma prawo do maksymalnie pierwszych 
dwunastu zabiegów na przestrzeni najwyżej 12 miesięcy.

• poddanej nadzorowi terapii ruchowej przy POChP, jeśli występuje 
w stadium II lub wyższym klasyfikacji GOLD dla spirometrii. W 
takiej sytuacji ubezpieczony ma prawo do:
 - W przypadku klasy A klasyfikacji GOLD dla symptomów i ryzyka 

wystąpienia zaostrzeń: maksymalnie pierwszych pięciu zabiegów 
w ciągu najwyżej dwunastu miesięcy.

 - W przypadku klasy B klasyfikacji GOLD dla symptomów i ryzyka 
wystąpienia zaostrzeń: maksymalnie pierwszych dwudziestu 
siedmiu zabiegów w ciągu najwyżej dwunastu miesięcy po 
rozpoczęciu leczenia i maksymalnie trzech zabiegów w ciągu 12 
miesięcy w kolejnych latach.

 - W przypadku klasy C lub D klasyfikacji GOLD dla symptomów 
i ryzyka wystąpienia zaostrzeń: maksymalnie pierwszych 
siedemdziesięciu zabiegów w ciągu najwyżej dwunastu miesięcy 
po rozpoczęciu leczenia i maksymalnie pięćdziesięciu dwóch 
zabiegów w ciągu 12 miesięcy w kolejnych latach.

Ubezpieczony, który nie ukończył 18. roku życia
Jeżeli ubezpieczony nie ukończył 18. roku życia, przysługuje mu prawo 
do fizjoterapii:
• fizjoterapii i terapii ruchowej schorzenia, które znajduje się na 

liście sporządzonej przez Ministra (Załącznik 1. Decyzja w sprawie 
ubezpieczenia zdrowotnego), „Liście schorzeń objętych fizjoterapią 
i terapią ruchową”. Prawo do refundacji przysługuje od pierwszego 
zabiegu. W przypadku niektórych schorzeń znajdujących się na 
„Liście schorzeń - fizjoterapia i terapia ruchowa” obowiązuje 
maksymalny okres trwania zabiegów. W przypadku gdy 
ubezpieczony musi poddać się fizjoterapii lub usprawniającej 
terapii ruchowej, dla której obowiązuje maksymalny okres, 
wówczas posiada prawo do niej przed upływem końca tego okresu.

• fizjoterapii i terapii ruchowej w związku ze schorzeniami 
niewidniejącymi na „Liście schorzeń objętych fizjoterapią i 
terapią ruchową”. Ubezpieczony ma w takim przypadku prawo 
do maksymalnie pierwszych dziewięciu zabiegów w roku 
kalendarzowym dla tego samego schorzenia. Jeśli zabiegi nie 
przyniosą zadowalających wyników, ubezpieczony ma następnie 
prawo do maksymalnie dziewięciu dodatkowych zabiegów dla tego 
samego schorzenia.

Jedynie ubezpieczony, który nie ukończył 18. roku życia, ma prawo do 
refundacji fizjoterapii dziecięcej. 

Z „Listą schorzeń objętych fizjoterapią i usprawniającą terapią 
ruchową” można zapoznać się na stronie internetowej 
www.hollandzorg.com. Na wniosek istnieje możliwość otrzymania jej 
pocztą.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki medycznej muszą udzielać poniżsi usługodawcy:
• fizjoterapia ogólna: fizjoterapeuta;
• fizjoterapia miednicy: fizjoterapeuta miednicy;
• fizjoterapia geriatryczna: fizjoterapeuta geriatryczny;

• fizjoterapia dziecięca: fizjoterapeuta dziecięcy;
• leczenie blizn: fizjoterapeuta i terapeuta skóry;
• fizjoterapia manualna: fizjoterapeuta manualny;
• terapia obrzęków i drenaż limfatyczny: terapeuta obrzęków i 

terapeuta skóry;
• ogólna terapia ruchowa: terapeuta ćwiczeniowy (metodą Cesara 

lub Mensendiecka);
• dziecięca terapia ruchowa: dziecięcy terapeuta ćwiczeniowy;
• nadzorowana terapia ruchowa przy chorobie tętnic obwodowych 

(chromanie przestankowe): fizjoterapeuta lub terapeuta 
ćwiczeniowy należący do krajowej sieci ClaudicatioNet. Tych 
usługodawców opieki medycznej można znaleźć na stronie 
internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można również 
skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123. Przynależność do krajowej sieci 
ClaudicatioNet nie jest obowiązkowa, jeżeli leczenie rozpoczęto 
przed 1 stycznia 2018 r.

• fizjoterapia i terapia ruchowa przy chorobie Parkinsona: 
fizjoterapeuta lub terapeuta ćwiczeniowy należący do krajowej 
sieci ParkinsonNet. Tych usługodawców opieki medycznej można 
znaleźć na stronie internetowej www.hollandzorg.nl/carefinder. 
Można również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod 
numerem telefonu +31 (0) 570 687 123. Przynależność do sieci 
ParkinsonNet nie jest obowiązkowa, jeżeli leczenie rozpoczęto 
przed 1 stycznia 2018 r.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, 
specjalisty medycznego, lekarza profilaktyka wieku dziecięcego, 
lekarza osób z niepełnosprawnością umysłową, specjalisty w zakresie 
geriatrii lub lekarza medycyny pracy:
• Na leczenie związane ze schorzeniem, które znajduje się na „Liście 

schorzeń objętych fizjoterapią i usprawniającą terapią ruchową”.
• Na leczenie prowadzone przez fizjoterapeutę miednicy w związku z 

nietrzymaniem moczu.
• Na poddaną nadzorowi usprawniającą terapię ruchową przy 

chorobie tętnic obwodowych w stadium 2. wg klasyfikacji 
Fontaine’a (chromanie przestankowe).

• Na poddaną nadzorowi terapię ruchową przy chorobie 
zwyrodnieniowej stawów biodrowych lub kolanowych.

• Na poddaną nadzorowi terapię ruchową przy POChP, jeśli 
występuje w stadium II lub wyższym klasyfikacji GOLD dla 
spirometrii.

• Na opiekę w domu lub placówce, świadczoną przez 
niezakontraktowanego usługodawcę opieki medycznej.

Skierowanie musi zawierać wyjaśnienia, z których wyraźnie 
wynika potrzeba zastosowania fizjoterapii lub usprawniającej 
terapii ruchowej. Jeżeli zabiegi przeprowadzane są przez 
niezakontraktowanego usługodawcę opieki medycznej, wraz z 
pierwszą notą ubezpieczony musi przesłać do ubezpieczyciela kopię 
skierowania.

Aby ubezpieczony miał prawo do refundacji kosztów opieki 
świadczonej przez niezakontraktowanego usługodawcę opieki 
medycznej, musi wraz z pierwszą przekazaną notą przesłać 
również zaświadczenie od swojego usługodawcy medycznego. 
W zaświadczeniu musi zostać ujęta liczba wykonanych już u 
ubezpieczonego zabiegów fizjoterapeutycznych lub terapii ruchowej 
związanych z tym samym schorzeniem. Zasady te nie obowiązują, 
jeśli: 
• ubezpieczony nie ukończył 18. roku życia; 
• dotyczy to kosztów fizjoterapii miednicy w związku z 
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nietrzymaniem moczu; 
•  dotyczy to poddanej nadzorowi usprawniającej terapii ruchowej w 

związku z:
 - chorobą tętnic obwodowych w stadium 2. wg klasyfikacji 

Fontaine’a (chromanie przestankowe);
 - chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych lub kolanowych;
 - POChP, jeśli występuje w stadium II lub wyższym klasyfikacji 

GOLD dla spirometrii.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki związanej z fizjoterapią i usprawniającą terapią ruchową 
nie ma zastosowania żadna przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku usługodawcy niezakontraktowanego dla celów 
zabiegów fizjoterapeutycznych i usprawniającej terapii ruchowej 
ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. W takim 
przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki zgodne 
z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z wykazem 
stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem strony 
internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Logopedia
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do refundacji kosztów opieki logopedycznej. 
Logopedia obejmuje standardową opiekę świadczoną przez 
logopedów, pod warunkiem że ma cel leczniczy i w wyniku jej 
zastosowania można oczekiwać uzdrowienia lub poprawy funkcji 
mowy. Za opiekę taką uważana jest również terapia jąkania się.

Za opiekę taką nie są uważane:
• zabiegi związane z zaburzeniami rozwoju językowego powiązane z 

dialektami lub obcojęzycznością;
• leczenie zaburzeń rozwoju językowego w języku niderlandzkim i/

lub obcym w przypadku wielojęzyczności;
• leczenie dysleksji.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki medycznej muszą udzielać poniżsi usługodawcy:
• wczesna logopedia interwencyjna: logopeda wpisany do części 

Rejestru Wczesnej Interwencji Logopedycznej Holenderskiego 
Stowarzyszenia Logopedii i Foniatrii (NVLF);

• terapia afazji: logopeda wpisany do Rejestru Afazji Holenderskiego 
Stowarzyszenia Logopedii i Foniatrii (NVLF);

• program Hanen dla rodziców PDMT (Rozmowa Odbywa się we 
Dwoje): logopeda wpisany do części rejestru „Program Hanen 
dla rodziców PDMT” Holenderskiego Stowarzyszenia Logopedii i 

Foniatrii (NVLF);
• program Hanen dla rodziców MDW (dla rodziców dzieci z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub problemami z komunikacją 
społeczną): logopeda wpisany do części rejestru „Program Hanen 
dla rodziców MDW” Holenderskiego Stowarzyszenia Logopedii i 
Foniatrii (NVLF);

• Indywidualna terapia jąkania: logopeda lub terapeuta jąkania 
wpisany do części Rejestru Jąkania Holenderskiego Stowarzyszenia 
Logopedii i Foniatrii (NVLF);

• zintegrowana terapia jąkania: logopeda lub terapeuta jąkania 
wpisany do części rejestru „Zintegrowana terapia jąkania” 
Holenderskiego Stowarzyszenia Logopedii i Foniatrii (NVLF);

• pomoc logopedyczna przy chorobie Parkinsona: logopeda należący 
do krajowej sieci ParkinsonNet. Tych logopedów można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu (0570) 68 74 70. Przynależność do sieci ParkinsonNet nie 
jest obowiązkowa, jeżeli leczenie rozpoczęto przed 1 stycznia 2018 r.

• pozostała opieka logopedyczna: logopeda.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, 
specjalisty medycznego, pedagoga terapeuty, specjalisty geriatrii 
lub lekarza profilaktyka wieku dziecięcego. Nie odnosi się to do 
opieki świadczonej przez zakontraktowanego usługodawcę opieki 
medycznej, który zakończył pozytywnie kurs „Bezpośredni dostęp”. W 
takim przypadku nie jest potrzebne żadne skierowanie.

Z wykazem usługodawców opieki medycznej, którzy z 
powodzeniem ukończyli kurs „Bezpośredni dostęp”, oznaczonych 
skrótem „DT”, można zapoznać się na stronie internetowej 
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. Zakontraktowanych 
usługodawców opieki medycznej można znaleźć na stronie 
internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można również 
skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu 
+31 (0) 570 687 123.

Przekazując notę, należy załączyć kopię skierowania.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do logopedii nie ma zastosowania żadna przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku logopedii ubezpieczyciel stosuje maksymalną 
refundację. W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne 
stawki zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych logopedów można znaleźć na stronie 
internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można również 
skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu 
+31 (0) 570 687 123.
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Terapia zajęciowa
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do refundacji terapii zajęciowej do 
maksymalnie 10 godzin zajęć w roku kalendarzowym. Terapia 
zajęciowa obejmuje standardowe zabiegi świadczone przez 
terapeutów zajęciowych. Celem terapii zajęciowej jest wsparcie 
sprawności i samodzielności ubezpieczonego.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki medycznej muszą udzielać poniżsi usługodawcy:
• ergoterapia przy chorobie Parkinsona: ergoterapeuta należący do 

krajowej sieci ParkinsonNet. Tych ergoterapeutów można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123. Przynależność do sieci ParkinsonNet 
nie jest obowiązkowa, jeżeli leczenie rozpoczęto przed 1 stycznia 
2018 r.

• pozostała ergoterapia: ergoterapeuta.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, 
specjalisty medycznego, lekarza profilaktyka wieku dziecięcego, 
lekarza osób z niepełnosprawnością umysłową, specjalisty w 
zakresie geriatrii lub lekarza medycyny pracy. Nie odnosi się to do 
opieki świadczonej przez zakontraktowanego usługodawcę opieki 
medycznej, który zakończył pozytywnie kurs „Bezpośredni dostęp”. W 
takim przypadku nie jest potrzebne żadne skierowanie.

Z wykazem usługodawców opieki medycznej, którzy z 
powodzeniem ukończyli kurs „Bezpośredni dostęp”, oznaczonych 
skrótem „DT”, można zapoznać się na stronie internetowej 
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. Zakontraktowanych 
usługodawców opieki medycznej można znaleźć na stronie 
internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można również 
skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu 
+31 (0) 570 687 123.

Przekazując notę, należy załączyć kopię skierowania.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do terapii zajęciowej nie ma zastosowania żadna przewidziana 
ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy medycznego w 
stosunku do terapii zajęciowej ubezpieczyciel stosuje maksymalną 
refundację. W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne 
stawki zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych ergoterapeutów można znaleźć na stronie 
internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można również 

skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu 
+31 (0) 570 687 123.

Dietetyka
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do refundacji dietetyki do maksymalnie 
trzech godzin zabiegów w roku kalendarzowym. Dietetyka obejmuje 
udzielanie informacji związanych z żywieniem i zwyczajami 
żywieniowymi, które mają medyczny cel, oraz leczenie, przy 
pomocy odpowiedniej diety, którego zadaniem jest zlikwidowanie, 
zmniejszenie lub skompensowanie dolegliwości wywołanych 
chorobami związanymi z odżywianiem się, lub wpłynięcie na te 
choroby, standardowo prowadzone przez dietetyków.

Nie przysługuje prawo do opieki dietetyka, jeżeli taką opiekę 
otrzymuje się już w związku z tym samym schorzeniem w ramach 
opieki zintegrowanej.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki medycznej muszą udzielać poniżsi usługodawcy:
• opieka dietetyczna przy chorobie Parkinsona: dietetyk należący 

do krajowej sieci ParkinsonNet. Tych dietetyków można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123. Przynależność do sieci ParkinsonNet 
nie jest obowiązkowa, jeżeli leczenie rozpoczęto przed 1 stycznia 
2018 r. 

• pozostała opieka dietetyczna: dietetyk.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, 
specjalisty medycznego, lekarza profilaktyka wieku dziecięcego, 
lekarza osób z niepełnosprawnością umysłową, lekarza medycyny 
pracy lub specjalisty w zakresie geriatrii. Nie odnosi się to do 
opieki świadczonej przez zakontraktowanego usługodawcę opieki 
medycznej, który zakończył pozytywnie kurs „Bezpośredni dostęp”. W 
takim przypadku nie jest potrzebne żadne skierowanie.

Z wykazem usługodawców opieki medycznej, którzy z 
powodzeniem ukończyli kurs „Bezpośredni dostęp”, oznaczonych 
skrótem „DT”, można zapoznać się na stronie internetowej 
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. Zakontraktowanych 
usługodawców opieki medycznej można znaleźć na stronie 
internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można również 
skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu 
+31 (0) 570 687 123.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do dietetyki nie ma zastosowania żadna przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy medycznego 
w odniesieniu do dietetyki ubezpieczyciel stosuje maksymalną 
refundację. W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne 
stawki zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
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strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Wykaz zakontraktowanych dietetyków można znaleźć na stronie 
internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można również 
skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu 
+31 (0) 570 687 123.

Opieka zintegrowana
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do opieki zintegrowanej. Opieka 
zintegrowana przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18. rok 
życia i chorują na cukrzycę typu 2., zagrożonych chorobami serca i 
naczyń, z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc POChP i astmą.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki medycznej muszą udzielać poniżsi usługodawcy:
• zakontraktowana grupa medyczna; Wykaz zakontraktowanych 

grup medycznych można znaleźć na stronie internetowej www.
hollandzorg.com/carefinder. Można również skontaktować się 
telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu +31(0)570 687 123;

• świadczeniodawca określony jako lekarz rodzinny, podmiot 
świadczący usługi z zakresu profilaktycznej pielęgnacji stóp lub 
dietetyki, każdy z nich do udzielenia odpowiedniej usługi z zakresu 
zintegrowanej opieki zdrowotnej; Obowiązuje przy tym warunek, 
że dla zintegrowanej opieki zdrowotnej usługodawcy muszą być 
zakontraktowani osobno. Koordynacja i organizacja są finansowane 
według „stawki zakupu”. 

Wykaz zakontraktowanych grup medycznych można znaleźć na 
stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego lub 
specjalisty medycznego.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki zintegrowanej nie ma zastosowania żadna przewidziana 
ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Koszty opieki nie są zaliczane na poczet obowiązkowego i 
ewentualnie dobrowolnego udziału własnego. Na poczet kosztów 
obowiązkowego i ewentualnie dobrowolnego udziału własnego 
zaliczane są natomiast koszty badań (laboratoryjnych) w szpitalu lub 
samodzielnym laboratorium, przeprowadzanych na zlecenie lekarza 
rodzinnego.

Opieka dentystyczna
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do opieki dentystycznej. Opieka 
dentystyczna (higiena jamy ustnej) obejmuje standardową opiekę 
dentystyczną.

Wszystkie grupy wiekowe
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do opieki dentystycznej, jeżeli:
• Wystąpiły poważne zaburzenia rozwoju, wzrostu lub doszło 

do nabytego schorzenia układu jamy ustnej. Schorzenie lub 
zaburzenie musi być tak poważne, że bez leczenia nie może zostać 
zachowana lub uzyskana żadna funkcja dentystyczna, która jest 
równowartościowa z funkcją, która normalnie występuje, gdy nie 
ma mowy o schorzeniu lub zaburzeniu. 
W takim przypadku opieka obejmuje również umieszczenie 
implantów, jeżeli pozbawiona zębów szczęka ubezpieczonego 
uległa zmniejszeniu w dużym stopniu i potrzebny jest implant w 
celu utrzymania zdejmowanej protezy. 
Ubezpieczony nie ma prawa do umieszczenia implantu w 
przypadku, gdy nie ma mowy o dolegliwościach funkcjonalnych 
idących w parze z poważnym zmniejszeniem pozbawionej zębów 
szczęki, jeżeli brak zębów występuje już od dłuższego czasu.

• Ubezpieczony posiada schorzenia cielesne innej natury niż 
dentystyczna lub zaburzenia psychiczne. Schorzenie musi być tak 
poważne, że bez leczenia nie może zostać zachowana lub uzyskana 
żadna funkcja dentystyczna, która jest równoważna z funkcją, 
która normalnie występuje, gdy nie ma mowy o schorzeniu lub 
zaburzeniu.

• Bez tego leczenia dentystycznego leczenie medyczne nie przynosi 
wystarczających wyników i ubezpieczony, bez tej innej pomocy, 
nie może zachować lub uzyskać żadnej funkcji, która równoważna 
jest z funkcją, którą ubezpieczony posiadałby, gdyby nie doszło do 
schorzenia.

Ubezpieczony, który nie ukończył 18. roku życia
W przypadku gdy ubezpieczony nie ukończył jeszcze 18. roku życia, 
oprócz opieki dentystycznej przewidzianej dla osób w każdym wieku 
posiada prawo do:
• Profilaktycznego badania dentystycznego raz w roku. Prawo do 

refundacji kosztów częstszych kontroli ubezpieczony posiada 
jedynie wtedy, gdy kontrola taka z punktu widzenia medycznego 
jest konieczna.

• Incydentalnej konsultacji dentystycznej.
• Usunięcia kamienia nazębnego.
• Zabiegu fluoryzacji, maksymalnie dwa razy w ciągu roku od 

chwili pojawienia się stałych zębów. Prawo do refundacji kosztów 
częstszej fluoryzacji ubezpieczony posiada jedynie wtedy, gdy 
zabieg taki jest konieczny z punktu widzenia medycznego.

• Lakowania zębów trzonowych i przedtrzonowych (sealing).
• Leczenia tkanki podporowej zębów, jak i dziąseł (pomoc w 

przypadkach paradontozy).
• Znieczulenia miejscowego (anestezji).
• Leczenia kanałowego (endodoncji).
• Uzupełnienia (rekonstrukcja elementów uzębienia przy pomocy 

materiałów plastycznych).
• Leczenia stawu skroniowo-żuchwowego (gnatologii).
• Zaopatrzenia w protezy wyjmowane.
• Dentystycznej pomocy chirurgicznej, z wyjątkiem zakładania 

implantów.
• Wykonania zdjęć rentgenowskich, z wyjątkiem badania 

rentgenowskiego w leczeniu ortodontycznym.

Ubezpieczony, który ukończył 18. rok życia
W przypadku gdy ubezpieczony ukończył 18. rok życia, oprócz opieki 
dentystycznej przewidzianej dla osób w każdym wieku posiada prawo 
do:
• Specjalistycznej chirurgicznej pomocy dentystycznej i związanego 

z nią prześwietlenia rentgenowskiego, z wyjątkiem zabiegów 
chirurgicznych przy paradontozie, założenia implantów i 
nieskomplikowanego usuwania zębów.
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• Pełnych wyjmowanych protez zarówno szczęki, jak i żuchwy, 
w razie potrzeby z umieszczeniem implantów. Do pełnego 
zaopatrzenia protetycznego na implantach należy jednocześnie 
założenie na stałe konstrukcji umożliwiającej nałożenie protezy 
(systemu zatrzaskowego).

Ubezpieczony, który nie ukończył 23. roku życia
W przypadku gdy ubezpieczony nie ukończył 23. roku życia, a 
opieka nie mieści się w kategorii „wszystkie grupy wiekowe”, 
wówczas posiada on prawo do leczenia zastępującego zęby z 
materiałów nieplastycznych, jak również do założenia implantów, 
jeżeli zastąpienie jednego lub większej liczby brakujących stałych 
zębów dotyczy siekaczy i kłów, których w całości nie posiada 
lub gdy brak zęba bądź zębów jest bezpośrednim następstwem 
wypadku. Zachowany musi przy tym zostać warunek, że konieczność 
przeprowadzenia takiego leczenia została stwierdzona przed 
ukończeniem przez ubezpieczonego 18. roku życia.

Na co należy zwracać uwagę?
Pomocy może udzielić stomatolog współpracujący lub też 
niewspółpracujący z centrum specjalistycznej pomocy dentystycznej.

Specjalistyczna pomoc dentystyczna musi być przeprowadzona 
przez chirurga szczękowego. W celu skorzystania z opieki chirurga 
szczękowego ubezpieczony musi posiadać skierowanie od lekarza 
rodzinnego, dentysty lub ortodonty.

W celu skorzystania z opieki centrum specjalistycznej opieki 
dentystycznej ubezpieczony musi posiadać skierowanie od lekarza 
rodzinnego, dentysty lub ortodonty. Dentysta lub ortodonta wydający 
skierowanie nie może być powiązany z centrum specjalistycznej 
opieki stomatologicznej.

Pełne zaopatrzenie protetyczne (wyjmowane) zarówno szczęki, jak 
i żuchwy, w razie potrzeby z umieszczeniem implantów, musi zostać 
wykonane i umieszczone przez technika dentystycznego. W celu 
skorzystania z opieki technika dentystycznego ubezpieczony musi 
posiadać skierowanie od dentysty.
Higienista stomatologiczny może udzielać wyłącznie następującej 
opieki:
• prewencyjna higiena jamy ustnej (wszystkie procedury opatrzone 

kodami M);
• prosta pomoc w przypadkach paradontozy (T11, T12, T22, T31 do 

T33 włącznie, T41 do T43 włącznie, T60, T61, T91 do T93 włącznie, 
T96);

• wykonanie prostych uzupełnień (V30, V35, V40, V50, V71, V72, 
V81, V82, V91, V92);

• znieczulenie (A10 i A15).
Rodzaj zastosowanego leczenia opatrzony zostaje kodem, tzw. kodem 
zabiegowym. Kody te zostały ustalone przez Holenderski Inspektorat 
Opieki Zdrowotnej. Można się z nimi zapoznać i pobrać zestawienie 
na stronie internetowej www.nza.nl.

Dokonanie pomiarów, wykonanie i umieszczenie aparatu przeciw 
chrapaniu (aparat MRA) wykonywane jest wyłącznie przez lekarza 
stomatologa lub chirurga szczękowego wpisanego do rejestru 
Holenderskiego Towarzystwa Stomatologicznej Medycyny Snu 
(NVTS).
 
W przypadku szeregu form opieki dentystycznej ubezpieczony musi 
uzyskać od ubezpieczyciela pozwolenie na piśmie, zanim skorzysta z 

opieki. Obejmuje to następujące formy:
• Opiekę gnatologiczną, w przypadku ubezpieczonego, który nie 

ukończył 18. roku życia.
• Wykonanie zdjęcia panoramicznego szczęki u ubezpieczonego, 

który nie ukończył 18. roku życia.
• Trzecią lub czwartą fluoryzację w roku od momentu wyżęcia się 

zębów stałych u ubezpieczonego, który nie ukończył 18. roku życia.
• Zastępowanie zębów przy pomocy materiałów nieplastycznych, 

jeżeli ubezpieczony nie ukończył 23. roku życia.
• Opieka opisana w części „Wszystkie grupy wiekowe”.
• Leczenie pod narkozą.
• Osteotomię i połączone leczenie ortodontyczne i osteotomii.
• Wykonanie i umieszczenie aparatu MRA przeciw chrapaniu 

(urządzenie do zmiany położenia żuchwy) oraz diagnostyka i dalsza 
opieka ze strony chirurga szczękowego.

• Założenie implantu dentystycznego.
• Specjalistyczną chirurgiczną pomoc dentystyczną, jeżeli konieczny 

jest pobyt w szpitalu.
• Wykonanie, umieszczenie, naprawę lub nałożenie nowej warstwy 

w protezie pełnej zarówno szczęki, jak i żuchwy, a w razie 
konieczności umieszczenie jej na implantach.

• Opiekę specjalistycznego centrum dentystycznego.

Występując o zgodę na opiekę, ubezpieczony musi przedstawić na 
piśmie uzasadniony plan leczenia usługodawcy opieki medycznej z 
podaniem m.in. diagnozy medycznej i kodu zabiegu, uzupełnionego 
zdjęciami rentgenowskimi i w razie potrzeby modelami uzębienia.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Obowiązują przewidziane ustawą opłaty:
• Za opiekę ujętą w części „Wszystkie grupy wiekowe”, jeżeli nie jest 

ona bezpośrednio związana ze wskazaniem do specjalistycznej 
opieki dentystycznej. Wysokość przewidzianych ustawą opłat 
jest ceną, którą usługodawca opieki medycznej ujął na rachunku, 
jeżeli nie można mówić o prawie do refundacji kosztów ujętych w 
części „Wszystkie grupy wiekowe”. Oznacza to, że ubezpieczony 
rzeczywiście posiada prawo do refundacji wyłącznie dodatkowych 
kosztów, które związane są z tą opieką.

• Za wyjmowaną pełną protezę zarówno szczęki, jak i żuchwy, 
w przypadku gdy ubezpieczony ukończył 18. lat, a opieka nie 
została ujęta w części „Wszystkie grupy wiekowe”. Wysokość opłat 
przewidzianych ustawą wynosi w takim przypadku 25% całego 
kosztu protezy uzębienia. W odstępstwie od tego umieszczenie 
pełnej wyjmowanej protezy uzębienia na założonych implantach 
objęte jest opłatą przewidzianą przez ustawę w wysokości:
a. 10% kosztów protezy uzębienia, jeśli

jest to proteza żuchwy. 
b. 8% kosztów protezy uzębienia, jeśli jest to

proteza górnej szczęki.
• Za naprawę lub przebudowę wyjmowanej protezy uzębienia. 

Wysokość opłat przewidzianych ustawą wynosi w takim przypadku 
10% całego kosztu naprawy lub przebudowy protezy uzębienia.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Ortodoncja w przypadkach szczególnych
Co objęte jest ochroną?
Ortodoncja obejmuje standardową opiekę ortodontyczną oferowaną 
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przez dentystów. Do opieki ortodontycznej ubezpieczony ma prawo, 
jeżeli występują u niego poważne schorzenia rozwoju i wzrostu 
układu stomatognatycznego. Ortodoncja musi być konieczna, 
by zachować lub uzyskać którąś z funkcji dentystycznych, która 
jest równoważna funkcji, którą ubezpieczony by posiadał, gdyby 
schorzenie nie występowało. Schorzenie lub zaburzenie musi 
występować w takim stopniu, by konieczna była również diagnostyka 
lub powiązane leczenie innych form opieki niż dentystyczna (leczenie 
multidyscyplinarne). 

Na co należy zwracać uwagę?
Pomocy musi udzielić ortodonta w razie potrzeby w centrum 
specjalistycznej pomocy dentystycznej.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od dentysty.

Ubezpieczony musi uzyskać od ubezpieczyciela pozwolenie na 
piśmie, zanim skorzysta z opieki. Występując o zgodę na opiekę, 
ubezpieczony musi przedstawić na piśmie uzasadniony plan leczenia 
usługodawcy opieki medycznej z podaniem m.in. diagnozy medycznej 
i kodu zabiegu, uzupełnionego zdjęciami rentgenowskimi i w razie 
potrzeby modelami uzębienia.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki ortodontycznej w szczególnych przypadkach nie ma 
zastosowania żadna przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Produkty medyczne
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do produktów medycznych. 
Produkty medyczne (opieka farmaceutyczna) obejmują:
• Następujące zarejestrowane produkty medyczne, o ile zostały one 

przez nas wskazane:
 - Zarejestrowane produkty medyczne ujęte w załączniku 1. (ale 

nie w załączniku 2.) regulacji w sprawie ubezpieczenia opieki 
zdrowotnej.

 - Zarejestrowane produkty medyczne, które ujęte zostały 
w załączniku 2. regulacji w sprawie ubezpieczenia opieki 
zdrowotnej. Załącznik 2. regulacji w sprawie ubezpieczenia 
opieki zdrowotnej zawiera dla każdego produktu medycznego 
dodatkowe warunki dostarczenia produktu. Ubezpieczony ma 
prawo do refundacji produktu medycznego, jeżeli spełnione 
zostają warunki, które dla określonego produktu medycznego 
ujęte zostały w załączniku 2. regulacji w sprawie ubezpieczenia 
opieki zdrowotnej.

W Regulacji w sprawie farmacji zawarto zarejestrowane środki 
medyczne, jakie są przez nas wskazane. Z Regulacją w sprawie 
farmacji można zapoznać się i pobrać ją za pośrednictwem strony 
internetowej  
www.hollandzorg.com. Na wniosek istnieje możliwość otrzymania 
jej pocztą.

Polityka preferencyjna
W kilku grupach wzajemnie zastępowalnych produktów 
medycznych ubezpieczyciel wskazał jeden preferowany produkt. 
Jeśli ubezpieczony jest uprawniony do preferowanego produktu 

medycznego, nie przysługuje mu prawo do innego produktu 
medycznego, chyba że wystawiający receptę umieści na niej 
adnotację „konieczne ze względów medycznych”, wskazując w ten 
sposób, że preferowany produkt nie jest odpowiedni z medycznego 
punktu widzenia lub jeśli preferowany środek jest niedostępny. W 
takich przypadkach ubezpieczony ma prawo do innego produktu 
medycznego. Lista preferowanych produktów medycznych stanowi 
część Regulacji w sprawie farmacji. Ubezpieczyciel w dowolnym 
momencie może wprowadzić zmiany w liście preferowanych 
produktów medycznych. Zmiany są podawane do wiadomości na 
stronie internetowej www.hollandzorg.com/conditions. Wskazanie 
preferowanego produktu medycznego nazywa się polityką 
preferencyjną.

W przypadku innych wskazanych produktów medycznych 
ubezpieczony ma prawo do produktu zgodnie z polityką tzw. 
Gwarancji Najniższej Ceny. W Regulacji w sprawie farmacji zawarto 
warunki obowiązujące w ramach tej polityki. Jeśli wystawiający 
receptę przez umieszczenie na niej adnotacji „konieczne ze 
względów medycznych” wskaże, że według tej polityki wskazany 
produkt medyczny nie jest odpowiedni, ubezpieczony ma prawo do 
innego zarejestrowanego produktu medycznego.

• Następujące niezarejestrowane produkty medyczne, jeżeli można 
mówić o racjonalnej farmakoterapii:
 - Produkty medyczne, które przygotowywane są przez lub na 

zlecenie aptekarza lub prowadzącego aptekę lekarza rodzinnego 
(lub lekarza rodzinnego prowadzącego z nim wspólną praktykę) 
w jego aptece w niewielkich ilościach (przygotowane przez 
farmaceutę).

 - Produkty medyczne, które są dostarczane na podstawie 
zamówienia z inicjatywy lekarza, po uprzednim uzyskaniu 
zezwolenia ze strony Organu nadzoru państwa nad stanem 
zdrowia publicznego i zgodnie z ustalonymi w rozporządzeniu 
ministerialnym przepisami, i które są przeznaczone do użytku 
przez ubezpieczonego pod nadzorem zamawiającego je lekarza, 
jeśli:
 · produkty te są sporządzane w Holandii przez producenta 

posiadającego zezwolenie na sporządzanie produktów 
medycznych w oparciu o ustawę o produktach medycznych i 
zostały sporządzone zgodnie ze specyfikacją lekarza lub

 · produkty te są dostępne w handlu w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim i są 
sprowadzane na terytorium Holandii, jeśli ubezpieczony cierpi 
na chorobę, która nie występuje w Holandii częściej niż 1 
przypadek na 150 000 mieszkańców;

 · produkty te są dostępne w handlu w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim i są 
sprowadzane na terytorium Holandii jako zamienny produkt 
leczniczy ze względu na niedobór produktów leczniczych.

 -  Produkty medyczne, na których dopuszczenie do obrotu 
handlowego Kolegium ds. oceny produktów leczniczych wydało 
pozwolenie ze względu na zdrowie publiczne, jeśli produkty te 
nie znajdują się w obrocie w Holandii, lecz są w obrocie w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej jako zamienny produkt 
leczniczy ze względu na niedobór produktów leczniczych.

• Następujące preparaty dietetyczne:
 - Preparaty dietetyczne w rozumieniu załącznika 2. regulacji 

w sprawie ubezpieczenia opieki zdrowotnej. Ubezpieczony 
posiada prawo do refundacji kosztów preparatów dietetycznych 
ujętych w załączniku 2. regulacji w sprawie ubezpieczenia opieki 
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zdrowotnej, jeżeli spełnione zostają warunki ujęte w załączniku 
2. regulacji w sprawie ubezpieczenia opieki zdrowotnej.

Pod pojęciem produktów medycznych rozumiane jest również 
standardowe doradztwo i pomoc apteczna związana z oceną 
produktów medycznych i odpowiedzialnym przyjmowaniem 
zapisanych produktów medycznych.

Pojęcie produktów medycznych nie obejmuje:
• Produktów medycznych, które przyjmuje się, by zapobiec 

chorobom w czasie podróży.
• Produktów medycznych na potrzeby prowadzenia badań (produkty 

medyczne zgodne z tym, jak ujęte to zostało w artykule 40, ustęp 
trzeci, pod literą b ustawy o produktach medycznych).

• Produktów medycznych, które (prawie) odpowiadają 
zarejestrowanym produktom medycznym, które nie zostały ujęte w 
załączniku 1. regulacji w sprawie ubezpieczenia opieki zdrowotnej.

• Produktów medycznych, dla których nadal przeprowadzane 
są próby kliniczne i które stawiane są do dyspozycji chorych w 
wyjątkowych przypadkach (produkty medyczne w rozumieniu 
artykułu 40, ustęp trzeci, litera f. ustawy o produktach 
medycznych).

• Produktów medycznych, które ubezpieczony otrzymuje w ramach 
przyjęcia do szpitala lub leczenia specjalistycznego, jeżeli stanowią 
one część tego przyjęcia do szpitala lub leczenia. Takie produkty 
medyczne stanowią wówczas część tej opieki.

Z Załącznikami 1 i 2 do Regulacji w sprawie ubezpieczenia opieki 
zdrowotnej można zapoznać się i pobrać je za pośrednictwem strony 
internetowej www.hollandzorg.com. Na wniosek istnieje możliwość 
otrzymania ich pocztą.

Jak długo refundowane są produkty medyczne?
Produkty medyczne wydzielane są w ograniczonych ilościach. 
Ubezpieczony ma prawo do produktu medycznego wydawanego na 
każdą receptę przez okres najwyżej:
• Dwunastu miesięcy, jeżeli chodzi o pigułkę antykoncepcyjną 

(doustne środki antykoncepcji).
• Trzech miesięcy, jeśli ubezpieczony cierpi na przewlekłe schorzenie 

i używa produktu medycznego już od co najmniej sześciu 
miesięcy. W drodze odstępstwa od powyższej zasady dla leków 
benzodiazepinowych, nasennych i przeciwlękowych obowiązuje 
okres maksymalnie jednego miesiąca. O tym, czy jest mowa o 
przewlekłym schorzeniu, decyduje usługodawca opieki medycznej 
wystawiający receptę.

• Jednej kuracji lub jednego miesiąca, jeżeli chodzi o antybiotyki lub 
chemioterapię służącą do zwalczania stanów ostrych.

• Jednego miesiąca we wszystkich innych przypadkach.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki muszą udzielać aptekarze lub przychodnie lekarzy rodzinnych 
posiadające aptekę.

Preparaty dietetyczne muszą być dostarczane przez dostawców 
preparatów dietetycznych.

Ubezpieczony musi posiadać receptę. Recepta na większość 
produktów medycznych musi zostać wystawiona przez lekarza 
rodzinnego, lekarza specjalistę, ortodontę, dentystę, położną, 
lekarza osób z niepełnosprawnością umysłową, lekarza sportowego, 
specjalistę geriatrii, pielęgniarkę dyplomowaną, lekarza z oddziału 

ratunkowego lub asystenta lekarza. Obowiązuje zasada, że 
wystawiona recepta musi mieć związek z opieką, którą świadczy 
osoba ją wystawiająca.

W przypadku preparatów dietetycznych ubezpieczony musi, oprócz 
recepty, zaświadczenia lekarskiego i instrukcji aptekarskiej, posiadać 
także wypełnione przez dietetyka lub specjalistę medycznego 
Zaświadczenie o preparatach dietetycznych. Z Zaświadczeniem 
o preparatach dietetycznych można zapoznać się i pobrać je za 
pośrednictwem strony internetowej  
www.hollandzorg.com. Na wniosek istnieje możliwość otrzymania go 
pocztą.

Do produktów leczniczych, które ujęte zostały w załączniku 2. 
regulacji w sprawie ubezpieczenia opieki zdrowotnej, odnoszą 
się osobne zasady. Usługodawcy opieki medycznej posiadający 
uprawnienia do wystawiania recept na te produkty medyczne zostali 
ujęci, dla każdego z tych produktów medycznych osobno, w regulacji 
w sprawie farmacji. Z Regulacją w sprawie farmacji można zapoznać 
się i pobrać ją za pośrednictwem strony internetowej  
www.hollandzorg.com. Na wniosek istnieje możliwość otrzymania jej 
pocztą.

Pozwolenie lub instrukcja aptekarska
By mieć prawo do niektórych produktów medycznych ujętych w 
załączniku 2. regulacji w sprawie ubezpieczenia opieki zdrowotnej, 
ubezpieczony, zanim je otrzyma, musi posiadać zezwolenie 
ubezpieczyciela. Przy składaniu wniosku należy załączyć kopię 
recepty.

By ubezpieczony nabył prawo do innych produktów medycznych 
ujętych w załączniku 2., aptekarz lub lekarz rodzinny prowadzący 
aptekę musi na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub instrukcji 
aptekarskiej ustalić posiadanie prawa do produktu medycznego.

Warunki te zostały ujęte w regulacji w sprawie farmacji dla 
każdego produktu medycznego z osobna. Z Regulacją w sprawie 
farmacji można zapoznać się i pobrać ją za pośrednictwem strony 
internetowej www.hollandzorg.com. Na wniosek istnieje możliwość 
otrzymania jej pocztą.

Pozwolenie na dostarczane przygotowane produkty
Dostarczanymi przygotowanymi produktami są niezarejestrowane 
produkty medyczne, które sporządzane są w aptece (przygotowane 
przez farmaceutę) i które zostają dostarczone do innej apteki. W 
przypadku dostarczanych przygotowanych produktów medycznych 
ubezpieczony musi uzyskać od ubezpieczyciela pozwolenie na piśmie, 
zanim skorzysta z opieki. Dostarczane przygotowywane produkty 
medyczne, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia, ujęte 
zostały w „Zestawieniu dostarczanych przygotowanych produktów”. 
Z niniejszym zestawieniem można zapoznać się i pobrać je na stronie 
internetowej www.hollandzorg.com. Na wniosek istnieje możliwość 
otrzymania go pocztą. Składając wniosek o pozwolenie, należy 
przesłać również kopię recepty i raport prowadzącego leczenie 
lekarza, w którym widnieje diagnoza, opis występujących aktualnie 
problemów i proponowany przebieg leczenia.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Dla produktów medycznych, zaliczonych do grupy produktów 
medycznych, które mogą być zastępowane wzajemnie innymi 
produktami medycznymi, obowiązuje opłata przewidziana ustawą, 
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w przypadku gdy cena zakupu jest wyższa niż limit refundacji. 
Obowiązuje również opłata przewidziana ustawą, jeżeli produkt 
medyczny przygotowywany jest z produktu medycznego, za który 
została przewidziana opłata ujęta w ustawie. W regulacji w sprawie 
ubezpieczenia opieki zdrowotnej został uregulowany sposób 
naliczania opłat.

W latach 2019, 2020 i 2021 wysokość ustawowego udziału własnego 
ubezpieczonego wynosi 250 EUR na rok kalendarzowy. W przypadku 
gdy podstawowe ubezpieczenie zdrowotne nie wchodzi w życie lub 
nie zostaje zakończone z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, 
ustawowy wkład własny do ubezpieczenia podstawowego w tym 
roku kalendarzowym zostaje ustalony w kwocie odpowiednio niższej, 
proporcjonalnie do liczby dni objętych ubezpieczeniem. Wyliczona 
kwota w euro zostaje zaokrąglona do całości.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Do obowiązkowego udziału własnego nie są zaliczane środki 
antykoncepcyjne określone w załączniku 2 do Regulacji w sprawie 
ubezpieczenia opieki zdrowotnej oraz ich wydanie i ocena produktów 
leczniczych, tak jak ujęte to zostało w warunkach w zestawieniu 
„Wskazana opieka niezaliczana do obowiązkowego udziału własnego”. 
Z aktualnym zestawieniem można zapoznać się i pobrać je za 
pośrednictwem strony internetowej www.hollandzorg.com/excess. 
Na wniosek istnieje możliwość otrzymania go pocztą.

Z obowiązkowego i dobrowolnego udziału własnego zwolnione są 
wskazane przez ubezpieczyciela preferowane produkty medyczne 
zgodnie z warunkami podanymi w zestawieniu „Wskazana opieka 
medyczna nieobjęta udziałem własnym”. Koszty dostarczenia przez 
aptekę, konsultacja farmaceutyczna dotycząca preferowanego leku 
i instrukcja inhalacji są jednakże nadal objęte obowiązkowym i – w 
stosownych przypadkach – dobrowolnym udziałem własnym.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy medycznego 
w stosunku do produktów medycznych ubezpieczyciel stosuje 
maksymalną refundację. W takim przypadku ubezpieczyciel 
refunduje maksymalne stawki zgodne z wykazem stawek 
dla niezakontraktowanej pomocy. Z wykazem stawek 
można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem strony 
internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Pobyt w szpitalu
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do pobytu w szpitalu i związanej z tym 
opieki pielęgniarskiej, opieki lub opieki paramedycznej. Pobyt w 
szpitalu obejmuje przyjęcie trwające przez nieprzerwany okres 

w wymiarze maksymalnie 1095 dni (trzech lat). Pobyt w szpitalu 
musi podyktowany być koniecznością medyczną związaną z ogólną 
specjalistyczną opieką medyczną, chirurgią plastyczną, rehabilitacją, 
rehabilitacją geriatryczną, transplantologią, wentylacją mechaniczną, 
upośledzeniem zmysłu, opieką położniczą, specjalistyczną opieką 
w chorobach psychicznych, doradztwem w sprawach chorób 
dziedzicznych lub specjalistyczną chirurgią dentystyczną.
 
Przerwa w hospitalizacji w wymiarze maksymalnie trzydziestu dni 
nie jest zaliczana do nieprzerwanego okresu opieki. Niniejsze dni 
przerwy nie są wliczane do obliczania 1095 dni, z wyjątkiem wolnych 
weekendów lub urlopów. Przerwy na wolny weekend lub urlop 
zaliczane są do wymiaru 1095 dni.

Opieka nie obejmuje:
• Pobytu w szpitalu związanego ze schorzeniem psychicznym lub 

ograniczeniem ubezpieczonego, który nie ukończył 18. roku życia.
• Czasowego pobytu w szpitalu w celu odciążenia osób opiekujących 

się chorym w domu (karencja opieki domowej).
• Pobytu w placówce opieki poszpitalnej. Ochrona z tym związana 

ujęta została w osobnym artykule.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieka musi być udzielana przez następujących usługodawców opieki 
medycznej:
• Szpital, w przypadku specjalistycznej opieki medycznej, 

rehabilitacji, rehabilitacji geriatrycznej, transplantacji, wentylacji 
mechanicznej, opieki położniczej, specjalistycznej pomocy 
psychiatrycznej lub specjalistycznej chirurgicznej pomocy 
dentystycznej.

• Centrum rehabilitacji, w przypadku rehabilitacji lub rehabilitacji 
geriatrycznej.

• Szpital psychiatryczny, w przypadku specjalistycznej pomocy 
psychiatrycznej.

• Centrum wentylacji mechanicznej, w przypadku wentylacji 
mechanicznej.

• Centrum chorób dziedzicznych, w przypadku doradztwa 
związanego z chorobami dziedzicznymi.

• Placówka rehabilitacji geriatrycznej.
• Placówka opieki dla osób z upośledzeniem zmysłów.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, 
specjalisty medycznego, dentysty lub położnej. Warunek ten 
nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy chodzi o trudną do 
przewidzenia opiekę, której w rozsądny sposób nie można odwlec w 
czasie.

Ubezpieczony musi przed pobytem w szpitalu uzyskać zgodę od 
ubezpieczyciela w przypadku, gdy pobyt związany jest z:
• Chirurgią plastyczną.
• Specjalistyczną chirurgiczną pomocą dentystyczną.
• Opieką rehabilitacyjną świadczoną przez niezakontraktowanego 

usługodawcę opieki medycznej.
• Opieką związaną z upośledzeniem jednego ze zmysłów.
• Specjalistyczną opieką w zakresie zdrowia psychicznego 

świadczoną przez niezakontraktowanego usługodawcę opieki 
medycznej.

• Specjalistyczną opieką w zakresie zdrowia psychicznego dla 
drugiego i trzeciego roku nieprzerwanego pobytu. Przy składaniu 
wniosku należy załączyć krajowy plan długotrwałej opieki 
w zakresie zdrowia psychicznego (jego kopię). Krajowy plan 
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długotrwałej opieki w zakresie zdrowia psychicznego można 
obejrzeć na i pobrać ze strony  www.hollandzorg.com. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą

Składając wniosek, należy przesłać również raport (jego kopię) 
prowadzącego leczenie lekarza, w którym widnieje diagnoza(-y), opis 
występujących aktualnie problemów i medyczny powód pobytu w 
placówce.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do pobytu w placówce nie ma zastosowania żadna przewidziana 
ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy opieki 
medycznej ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. W 
takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki 
zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej 
www.hollandzorg.com/carefinder. Można również skontaktować się 
telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu +31 (0) 570 687 123.

Pobyt w placówce opieki poszpitalnej
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do pobytu w placówce opieki 
poszpitalnej. Pobyt w placówce opieki poszpitalnej obejmuje 
pobyt konieczny z punktu widzenia medycznego, mający związek 
z leczeniem standardowo świadczonym przez lekarzy rodzinnych. 
Mowa jest tu o 24-godzinnym dostępie do pielęgniarskiej i/lub 
innej opieki medycznej, w razie potrzeby powiązanej z opieką 
paramedyczną, która związana jest ze schorzeniem, które jest 
podstawą pobytu. Celem opieki poszpitalnej jest wyzdrowienie w 
krótkim terminie i powrót do domu ubezpieczonego lub opieka 
paliatywna. 

Opieka nie obejmuje:
• Pobytu rozumianego jako pobyt w szpitalu i ujętego w osobnym 

artykule w niniejszych warunkach ubezpieczenia.
• Czasowego pobytu w szpitalu w celu odciążenia osób opiekujących 

się chorym w domu (karencja opieki domowej).
• Pobytu w szpitalu związanego ze schorzeniem psychicznym lub 

ograniczeniem ubezpieczonego, który nie ukończył 18. roku życia.
• Pobytu ubezpieczonego ze wskazaniem do długotrwałej opieki 

zdrowotnej.

Regulacja przejściowa
W przypadku gdy ubezpieczony w dniu 31 grudnia 2016 roku 
posiadał wskazanie do opieki poszpitalnej w oparciu o decyzję w 
sprawie stopnia niepełnosprawności Centrum Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności (CIZ), w rozumieniu artykułu 1.2, ustęp drugi 
regulacji o systemie dotacji pobytu poszpitalnego 2016, tak jak 
obowiązywało w dniu 31 grudnia 2016 roku, wówczas ubezpieczony 
ma prawo do przedłużenia opieki u tego samego usługodawcy opieki 
medycznej. 
 
Prawo do kontynuacji opieki ubezpieczony posiada tak dalece, jak w 
oparciu o decyzję w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności 
miał wskazanie do korzystania z opieki poszpitalnej, w rozumieniu 
artykułu 1.2, ustęp drugi regulacji o systemie dotacji pobytu 
poszpitalnego 2016.

W przypadku gdy do orzeczenia stopnia niepełnosprawności przez CIZ 
doszło po 1 października 2016 roku i ważne jest ono do 31 grudnia 
2016 roku, ubezpieczony posiada prawo do kontynuacji opieki u tego 
samego usługodawcy opieki medycznej:
• Przez trzy miesiące od daty wejścia w życie decyzji o stopniu 

niepełnosprawności, tak dalece, jak ubezpieczony jest wskazany do 
podstawowej lub intensywnej opieki poszpitalnej, lub

• Przez trzy lata od daty wejścia w życie decyzji o stopniu 
niepełnosprawności, tak dalece, jak ubezpieczony jest wskazany do 
paliatywnej opieki poszpitalnej z powodu nieuleczalnej choroby.

Ubezpieczyciel może odejść od niniejszej regulacji przejściowej w 
przypadku, gdy sytuacja zdrowotna ubezpieczonego w takim stopniu 
ulegnie zmianie, że nie ma dłużej z punktu widzenia medycznego 
potrzeby opieki poszpitalnej lub ubezpieczony nie jest dłużej 
przewidywany do niniejszej opieki w inny sposób.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki musi udzielić placówka opieki poszpitalnej.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego. 
Ubezpieczony musi przed pobytem uzyskać zgodę od ubezpieczyciela 
w przypadku: 
• Pobytu w placówce, która nie posiada żadnej umowy z 

ubezpieczycielem.
• Opieki trwającej dłużej niż trzy miesiące, która nie jest opieką 

paliatywną.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do pobytu w placówce nie ma zastosowania żadna przewidziana 
ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy medycznego w 
stosunku do opieki poszpitalnej ubezpieczyciel stosuje maksymalną 
refundację. W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne 
stawki zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.
Zakontraktowanych usługodawców  opieki medycznej można znaleźć 
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na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Opieka i opieka pielęgniarska bez pobytu
Co objęte jest ochroną?
W przypadku opieki i opieki pielęgniarskiej bez przyjęcia do 
placówki ochroną objęta jest standardowa opieka pielęgniarska. 
Ubezpieczony ma prawo do opieki i opieki pielęgniarskiej w 
przypadku, gdy ma ona związek z koniecznością świadczenia 
specjalistycznej opieki medycznej (ogólnie), chirurgią plastyczną, 
specjalistyczną chirurgiczną opieką dentystyczną, rehabilitacją, 
rehabilitacją geriatryczną, transplantologią, wentylacją mechaniczną, 
specjalistyczną opieką psychiatryczną, opieką lekarza rodzinnego, 
podstawową opieką psychiatryczną, opieką położnej, opieką nad 
osobami z upośledzeniem zmysłów lub opieką paramedyczną, lub 
w przypadku, gdy u ubezpieczonego występuje wysokie ryzyko 
konieczności skorzystania z takiej opieki. 

Na opiekę składają się zabiegi wykonywane przez pielęgniarkę 
(świadczenie pomocy medycznej) oraz inne formy opieki, ale również 
precyzowanie wskazań, koordynacja, sygnalizowanie, prowadzenie i 
prewencja.

Opieka nie obejmuje:
• Opieki i opieki pielęgniarskiej w trakcie pobytu w szpitalu lub innej 

placówce.
• Opieki w połogu.

Na co należy zwracać uwagę?
Ubezpieczony lub jego prawny przedstawiciel musi podpisać plan 
opieki. Plan opieki musi zawierać przynajmniej: rodzaj, zakres, 
częstotliwość i przewidywany okres koniecznej opieki i opieki 
pielęgniarskiej bez pobytu w placówce oraz cele do osiągnięcia wraz 
z uzasadnieniem. W planie opieki musi ujęty zostać również wkład 
najbliższego otoczenia.

Pielęgniarka środowiskowa i pielęgniarka dyplomowana mogą 
określić wskazania i przygotować plan opieki dla ubezpieczonego.
Wskazanie musi być ustanowione zgodnie z normami wskazywania i 
organizowania opieki pielęgniarskiej i opieki w środowisku chorego, 
opracowanymi przez Holenderskie Stowarzyszenie Pielęgniarzy i 
Opiekunów (V&VN).

Pozostałej opieki medycznej muszą udzielać poniżsi usługodawcy:
• Pielęgniarka dyplomowana.
• Pielęgniarka środowiskowa.
• Placówka opieki i opieki medycznej w domu.

Zanim ubezpieczony skorzysta z opieki, musi uzyskać od 
ubezpieczyciela pozwolenie na piśmie:
• Na refundację opieki i opieki pielęgniarskiej bez pobytu w 

placówce świadczonej przez niezakontraktowanego usługodawcę 
opieki medycznej. Przy składaniu wniosku należy załączyć kopię 
planu opieki.

• Na refundację opieki i opieki pielęgniarskiej bez pobytu w 
placówce świadczonej za granicą. Przy składaniu wniosku należy 
załączyć kopię planu opieki oraz ofertę opieki, w której zostaje 
ujęte, jakiego rodzaju opieki dotyczy, jej koszty i okres udzielania 
pomocy za granicą.

• Na refundację opieki paliatywnej w domu, jeżeli trwa ona dłużej 

niż trzy miesiące. Przy składaniu wniosku należy załączyć plan 
opieki (jego kopię).

W przypadku zmiany planu opieki ubezpieczony musi ponownie 
uzyskać od ubezpieczyciela pozwolenie na piśmie, zanim skorzysta z 
nowej opieki.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki bez pobytu w placówce nie ma zastosowania żadna 
przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Koszty opieki i opieki pielęgniarskiej nie są zaliczane na poczet 
obowiązkowego i ewentualnie dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy świadczącego 
opiekę i opiekę pielęgniarską bez pobytu w placówce 
ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. W takim 
przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki zgodne 
z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z wykazem 
stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem strony 
internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/carefinder. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.

Budżet powiązany z osobą
W miejsce prawa do opieki ubezpieczony może zostać wzięty pod 
uwagę do przyznania mu osobistego budżetu. W takim przypadku 
ubezpieczonemu przyznany zostaje budżet, w ramach którego 
sam dokonuje zakupu opieki i opieki pielęgniarskiej. Do prawa do 
osobistego budżetu odnoszą się specjalne warunki. Ujęte one zostały 
w regulacji o budżecie powiązanym z osobą w opiece środowiskowej. 
Z Regulacją w sprawie opieki środowiskowej można zapoznać się i 
pobrać ją na stronie internetowej www.hollandzorg.com. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania jej pocztą. Jeżeli poniesione przez 
ubezpieczonego koszty opieki pielęgniarskiej i opieki przekraczają 
refundację w formie budżetu powiązanego z osobą, wówczas 
różnicę pomiędzy kosztami a budżetem powiązanym z osobą ponosi 
ubezpieczony.

Przewóz karetką
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do przewozu karetką. Przewóz 
karetką obejmuje przewóz chorych karetką na odległość maksymalnie 
200 km:
a. Do usługodawcy opieki medycznej, który udziela pomocy, która 

(częściowo) pokrywana jest z podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego ubezpieczonego.

b. do placówki, w której przebywa ubezpieczony i pobyt ten 
(częściowo) pokrywany jest w oparciu o Ustawę o długotrwałej 
opiece zdrowotnej. Przewóz do placówki opieki niecałodobowej 
nie jest w tym ujmowany.

c. przewóz do osoby lub placówki, u/w której ubezpieczony, 
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który nie ukończył osiemnastego roku życia, otrzyma opiekę 
psychologiczno-psychiatryczną, której koszty w całości lub 
częściowo pokrywa, na mocy Ustawy o młodzieży, odpowiednie 
kolegium złożone z burmistrza i członków rady.;

d. Z placówki, w rozumieniu punktu b., do:
1. Osoby lub placówki, u/w której ubezpieczony zostaje 

poddany badaniom lub objęty leczeniem, którego koszty 
pokrywane są w całości lub częściowo w oparciu o ustawę o 
długotrwałej opiece zdrowotnej.

2. Osoby lub placówki, u/w której dochodzi do przymierzenia i 
dopasowania protezy, której koszty w całości lub częściowo 
pokrywane są w oparciu o ustawę o długotrwałej opiece 
zdrowotnej.

e. Do mieszkania ubezpieczonego lub innego mieszkania 
w przypadku, gdy w mieszkaniu ubezpieczonego nie ma 
odpowiednich warunków do sprawowania opieki, jeśli 
ubezpieczony opuszcza jednego z usługodawców opieki 
medycznej w rozumieniu od punktu a. do punktu d.

Odległość przekraczająca 200 kilometrów objęta jest przewozem 
karetką, jeżeli ubezpieczyciel udzieli w tej sprawie zezwolenia na 
piśmie, zanim dojdzie do przewozu.

Przewóz innym środkiem transportu niż karetka może również zostać 
uwzględniony. Dzieje się tak w przypadku, w którym niemożliwy jest 
przewóz karetką i na jego wykorzystanie oraz zastosowanie danego 
rodzaju środka transportu zostało zawczasu udzielone pozwolenie na 
piśmie przez ubezpieczyciela.
 
Na co należy zwracać uwagę?
Opiekę może świadczyć podmiot organizujący przewóz karetką 
posiadający autoryzowane pozwolenie.

Ubezpieczony musi mieć wskazanie pisemne od lekarza 
rodzinnego, lekarza specjalisty, lekarza zajmującego się osobami 
z niepełnosprawnością umysłową, specjalisty w zakresie geriatrii, 
pielęgniarki dyplomowanej lub położnej. Warunek ten nie znajduje 
zastosowania w przypadku, gdy chodzi o trudną do przewidzenia 
opiekę, której w rozsądny sposób nie można odwlec w czasie.

W dwóch przypadkach ubezpieczony musi uzyskać zgodę od 
ubezpieczyciela, zanim dojdzie do przewozu. Ma to miejsce w 
następujących sytuacjach:
• przewóz na odległość większą niż 200 kilometrów;
• przewóz przy pomocy środka transportu innego niż karetka.
Wystąpienie o pozwolenie nie znajduje zastosowania w przypadku, 
gdy chodzi o trudną do przewidzenia opiekę, której w rozsądny 
sposób nie można odwlec w czasie.

Składając wniosek o dany rodzaj przewozu, ubezpieczony musi 
przedłożyć raport prowadzącego leczenie lekarza, który zawiera 
diagnozę medyczną, bieżący opis problemu i uzasadnienie wniosku.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do przewozu karetką nie ma zastosowania żadna przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Przewóz chorych w pozycji siedzącej 
Co objęte jest ochroną? 
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do przewozu w pozycji 
siedzącej. Przewóz w pozycji siedzącej obejmuje przewóz (własnym) 
samochodem lub taksówką, innym niż karetka, lub przewóz 
publicznym środkiem transportu na odległość maksymalnie do 200 
kilometrów w jedną stronę.

a. Do usługodawcy opieki medycznej, który udziela pomocy, która 
(częściowo) pokrywana jest z podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego ubezpieczonego.

b. do placówki, w której przebywa ubezpieczony i pobyt ten 
(częściowo) pokrywany jest w oparciu o Ustawę o długotrwałej 
opiece zdrowotnej. Przewóz do placówki opieki niecałodobowej 
nie jest w tym ujmowany.

c. Z placówki, w rozumieniu litery b., do:
1. Osoby lub placówki, u/w której ubezpieczony zostaje 

poddany badaniom lub objęty leczeniem, którego koszty 
pokrywane są w całości lub częściowo w oparciu o ustawę o 
długotrwałej opiece zdrowotnej.

2. Osoby lub placówki, u/w której dochodzi do przymierzenia i 
dopasowania protezy, której koszty w całości lub częściowo 
pokrywane są w oparciu o ustawę o długotrwałej opiece 
zdrowotnej.

d. Do mieszkania ubezpieczonego lub innego mieszkania, jeżeli w 
mieszkaniu ubezpieczonego nie ma warunków do sprawowania 
koniecznej opieki, w chwili opuszczenia usługodawcy opieki 
medycznej, w rozumieniu od punktu a. do punktu c., lub 
do osoby i placówki, u/w której ubezpieczony, który nie 
ukończył osiemnastego roku życia, objęty zostanie opieką 
psychologiczno-psychiatryczną, której koszty w całości lub 
częściowo pokrywane są w oparciu o Ustawę o młodzieży przez 
odpowiednie kolegium burmistrza i członków rady.

Obowiązuje przy tym warunek, iż musi być mowa o jednym z 
poniższych powodów:
• Ubezpieczony musi zostać poddany dializie nerek; do tego zalicza 

się również przewóz na konsultacje, badanie i kontrole, będące 
niezbędną częścią leczenia.

• Ubezpieczony musi zostać poddany zabiegom onkologicznym 
chemioterapii, immunoterapii lub radioterapii; do tego zalicza 
się również przewóz na konsultacje, badanie i kontrole, będące 
niezbędną częścią leczenia.

• Ubezpieczony porusza się na wózku.
• Wzrok ubezpieczonego jest tak słaby, że nie może przemieszczać 

się bez opieki.
• Ubezpieczony nie ukończył osiemnastu lat i został wskazany do 

intensywnej opieki pediatrycznej.

Refundacja przewozu w pozycji siedzącej (własnym) samochodem 
wynosi 0,30 EUR za kilometr. Liczba kilometrów obliczana jest, 
biorąc pod uwagę drogę pokonywaną najszybciej, zgodnie z 
najbardziej aktualną wersją programu do planowania trasy przejazdu 
Królewskiego Holenderskiego Związku Turystycznego w Internecie 
(www.anwb.nl/verkeer/routeplanner) poprzez wpisanie kodów 
pocztowych miejsca początkowego i miejsca docelowego podróży. 
Refundacje za przewóz środkami transportu publicznego stosowane 
są wyłącznie za przewóz najniższą klasą. 

Co odnosi się do sytuacji szczególnych?
Przewóz chorych na siedząco odnosi się również do przewozu w 
innych przypadkach niż określone powyżej, jeżeli ubezpieczony 
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posiada wskazania do przewozu związanego z długotrwałym 
leczeniem lub długotrwałym schorzeniem i z konsultacjami, 
badaniem i kontrolami, będącymi niezbędną częścią leczenia, i brak 
refundacji przewozu ubezpieczonego jest szczególnie nieuzasadniony. 
W oparciu o różne dane ubezpieczyciel określa, czy istnieją podstawy 
do refundacji przewozu ubezpieczonego. W tym celu ubezpieczyciel 
wykorzystuje następujące równanie: (liczba tygodni trwania leczenia) 
x (liczba przewozów w tygodniu potrzebnych w celu prowadzenia 
leczenia) x (odległość w kilometrach konieczna do dotarcia do 
usługodawcy opieki medycznej) x 0,25. Jeżeli wynik równania jest 
równy lub wyższy niż 250, ubezpieczony posiada prawo do refundacji.

Przewóz chorego na siedząco obejmuje również przewóz osoby 
towarzyszącej choremu. Obecność tej osoby musi być konieczna 
lub musi chodzić o opiekę ubezpieczonego, który nie ukończył 16. 
roku życia. W szczególnych przypadkach ubezpieczyciel może wydać 
pozwolenie na piśmie na przewóz dwóch osób towarzyszących.

Przewóz innym środkiem lokomocji niż samochód czy transport 
publiczny może również zostać objęty przewozem chorych na 
siedząco. Jest to przypadek, w którym niemożliwy jest przewóz 
samochodem lub środkiem transportu publicznego i na jego 
wykorzystanie oraz jego rodzaj zostało zawczasu udzielone 
pozwolenie na piśmie przez ubezpieczyciela.

Odległość przekraczająca 200 kilometrów objęta jest przewozem 
osób na siedząco, jeżeli ubezpieczyciel udzieli w tej sprawie 
zezwolenia na piśmie.

Na co należy zwracać uwagę?
Do przewozu ubezpieczony może korzystać z własnego samochodu 
lub samochodu innej osoby. Może również korzystać z usług firmy 
taksówkarskiej lub publicznej firmy przewozowej. 

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego lub 
specjalisty medycznego.

By móc uzyskać refundację, ubezpieczony musi uzyskać zgodę 
ubezpieczyciela na piśmie, zanim dojdzie do przewozu.

Składając wniosek o przewóz, należy przesłać powód składania 
wniosku oraz skierowanie.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Za przewóz na siedząco ubezpieczony musi zapłacić kwotę 
przewidzianą ustawą w wysokości maksymalnie 103 EUR za rok 
kalendarzowy. Opłata przewidziana ustawą nie obejmuje:
• Przewozu z placówki, do której ubezpieczony został przyjęty w 

oparciu o podstawowe ubezpieczenie zdrowotne lub ustawę 
o długotrwałej opiece zdrowotnej, do innej placówki, do 
której ubezpieczony został przyjęty w oparciu o podstawowe 
ubezpieczenie zdrowotne lub ustawę o długotrwałej opiece 
medycznej w celu przeprowadzenia specjalistycznego badania 
lub specjalistycznego zabiegu, którego przeprowadzenie nie jest 
możliwe w pierwszej z wymienionych placówek.

• Przewozu z placówki, w rozumieniu punktu a., do osoby lub 
placówki w celu przeprowadzenia specjalistycznego badania lub 
specjalistycznego zabiegu w oparciu o podstawowe ubezpieczenie 
zdrowotne, którego przeprowadzenie nie jest możliwe w pierwszej 
ze wspomnianych placówek, i z powrotem.

• Przewozu z placówki, w której ubezpieczony został przyjęty w 

oparciu o ustawę o długotrwałej opiece zdrowotnej, do osoby 
lub placówki w celu przeprowadzenia leczenia dentystycznego 
w oparciu o finansowanie z ustawy o długotrwałej opiece 
zdrowotnej, którego przeprowadzenie nie jest możliwe w pierwszej 
z wymienionych placówek, i z powrotem.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego przedsiębiorstwa 
taksówkowego ubezpieczyciel stosuje maksymalną refundację. 
W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje maksymalne stawki 
zgodne z wykazem stawek dla niezakontraktowanej pomocy. Z 
wykazem stawek można zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem 
strony internetowej: www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Z listą zakontraktowanych towarzystw taksówkowych 
można zapoznać się na stronie internetowej 
www.hollandzorg.com/carefinder. Można również skontaktować się 
telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu +31 (0) 570 687 123.

Podstawowa opieka w zakresie zdrowia 
psychicznego
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do opieki w zakresie zdrowia 
psychicznego. Podstawowa opieka w zakresie zdrowia psychicznego 
obejmuje diagnostykę i leczenie od lekkich po umiarkowanie ciężkie 
stany w niezłożonych problemach psychicznych lub stabilnych 
przewlekłych dolegliwościach, które standardowo świadczone są 
przez psychologów klinicznych. Psychiatra nie może być usługodawcą 
prowadzącym multidyscyplinarny proces leczenia i będącym za niego 
w pełni odpowiedzialny w podstawowej opiece w zakresie zdrowia 
psychicznego.

Opieka podzielona została na następujące produkty:
• Niespecjalistyczną Krótkookresową Opiekę w Zakresie Zdrowia 

Psychicznego,
• Niespecjalistyczną Średniookresową Opiekę w Zakresie Zdrowia 

Psychicznego,
• Niespecjalistyczną Intensywną Opiekę w Zakresie Zdrowia 

Psychicznego,
• Niespecjalistyczną Przewlekłą Opiekę w Zakresie Zdrowia 

Psychicznego,
• Niepełną ścieżkę leczenia.
Na produkty opieki mogą składać się różne części, takie jak: rozmowa 
wstępna, diagnostyka, leczenie przy pomocy indywidualnych 
rozmów, sesje grupowe lub leczenia przez Internet, pomiar efektu, 
sprawozdawczość i konsultacje.

Podstawowa opieka w zakresie zdrowia psychicznego nie obejmuje:
• Opieki potrzebnej ubezpieczonemu w związku ze schorzeniem 

psychicznym lub ograniczeniem, jeżeli nie ukończył on 18. roku 
życia.

• Leczenia zaburzeń adaptacyjnych. O zaburzeniach adaptacyjnych 
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jest mowa, jeżeli ktoś po jakimś znaczącym zdarzeniu lub zmianie 
(stresująca sytuacja) cierpi na dolegliwości psychiczne, które 
utrudniają mu codzienne funkcjonowanie w pracy i w domu.

• Pomocy w problemach w pracy i w związkach prywatnych.
• Działań prewencyjnych w depresji, zaburzeniach lękowych i 

napadach paniki oraz problemach związanych z nadużywaniem 
alkoholu.

Za pośrednictwem strony internetowej www.hollandzorg.com można 
znaleźć dalsze informacje na temat rodzajów leczenia, jakie są zgodne 
ze stanem wiedzy lub praktyką. Na wniosek istnieje możliwość 
otrzymania tego wykazu pocztą.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieka związana z prowadzeniem multidyscyplinarnego procesu 
podstawowej opieki i odpowiadaniem za niego w zakresie zdrowia 
psychicznego musi być udzielana przez następujących usługodawców 
opieki medycznej:
• psychologa opieki zdrowotnej;
• psychologa klinicznego;
• neuropsychologa klinicznego;
• psychoterapeutę;
• specjalistę geriatrii, zatrudnionego w placówce udzielającej 

podstawowej opieki w zakresie zdrowia psychicznego;
• specjalistę ds. uzależnień, zatrudnionego w placówce udzielającej 

podstawowej opieki w zakresie zdrowia psychicznego;
• geriatrę klinicznego, zatrudnionego w placówce udzielającej 

podstawowej opieki w zakresie zdrowia psychicznego;
• pielęgniarkę dyplomowaną, zatrudnioną w placówce udzielającej 

podstawowej opieki w zakresie zdrowia psychicznego.
Obowiązuje przy tym warunek, iż usługodawca musi posiadać statut 
jakości widniejący w Rejestrze standardów jakości Holenderskiego 
Inspektoratu Zdrowia. 

Regulacja przejściowa
W przypadku gdy ubezpieczony ukończył 18 lat w roku 2019 i w 
chwili tej objęty jest opieką pedagoga terapeuty lub usługodawcy 
pomocy medycznej, który wpisany jest do rejestru stowarzyszenia 
Holenderskiego Instytutu Psychologów (NIP), jako psycholog/
profilaktyk dziecięcy, usługodawca może świadczyć pomoc, jako 
prowadzący multidyscyplinarny proces leczenia, przez okres 
maksymalnie 365 dni, licząc od dnia 18. urodzin ubezpieczonego.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, 
specjalisty medycznego, lekarza osób z niepełnosprawnością 
umysłową, specjalisty w zakresie geriatrii, lekarza medycyny pracy lub 
lekarza profilaktyka wieku dziecięcego. Warunek ten nie obowiązuje 
w następujących przypadkach:
• nieprzewidzianej konieczności udzielenia pomocy medycznej, która 

to pomoc według racjonalnej oceny, nie może być odkładana w 
czasie;

• kontynuacji leczenia, które zapoczątkowane zostało 
nieprzewidzianą koniecznością udzielenia pomocy medycznej, 
która to pomoc według racjonalnej oceny, nie mogła być 
odkładana w czasie;

• leczenie, które wynika ze świadczeń medycznych realizowanych na 
podstawie decyzji wymiaru sprawiedliwości;

• przekierowanie w związku z tą samą problematyką ze 
specjalistycznej opieki w zakresie zdrowia psychicznego do opieki 
podstawowej;

• kontynuacja leczenia w tym samym zakresie w ramach 

„Niespecjalistycznej opieki w zakresie zdrowia psychicznego dla 
chorób przewlekłych” w tym samym podmiocie świadczącym 
opiekę zdrowotną;

• jeśli pacjent ukończył 18 lat, kontynuacja leczenia w tym samym 
podmiocie świadczącym opiekę zdrowotną;

• jeśli pacjent ukończył 18 lat, kontynuacja leczenia przez 
świadczeniodawcę prowadzącego multidyscyplinarny proces 
leczenia dla dorosłych po przekazaniu przez specjalistę w zakresie 
ortopedagogiki lub psychologa/profilaktyka dziecięcego;

• leczenie trwające dłużej niż pół roku;
• udzielenie specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia 

psychicznego.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do podstawowej opieki w zakresie zdrowia psychicznego nie ma 
zastosowania żadna przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy podstawowej 
opieki w zakresie zdrowia psychicznego ubezpieczyciel stosuje 
maksymalną refundację. W takim przypadku ubezpieczyciel 
refunduje maksymalne stawki zgodne z wykazem stawek dla 
niezakontraktowanej pomocy. Z wykazem stawek można zapoznać się 
i pobrać go za pośrednictwem strony internetowej:  
www.hollandzorg.com/rates. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej 
www.hollandzorg.com/carefinder. Można również skontaktować się 
telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu +31 (0) 570 687 123.

Specjalistyczna opieka w zakresie 
zdrowia psychicznego
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do specjalistycznej opieki w 
zakresie zdrowia psychicznego. Specjalistyczna opieka w zakresie 
zdrowia psychicznego obejmuje diagnostykę i leczenie specjalistyczne 
(bardzo) skomplikowanych schorzeń psychicznych standardowo 
świadczoną przez psychiatrów i psychologów klinicznych. 

Specjalistyczna opieka w zakresie zdrowia psychicznego nie obejmuje:
• Opieki potrzebnej ubezpieczonemu w związku ze schorzeniem 

psychicznym lub ograniczeniem, jeżeli nie ukończył on 18. roku życia.
• Leczenia zaburzeń adaptacyjnych. O zaburzeniach adaptacyjnych 

jest mowa, jeżeli ktoś po jakimś znaczącym zdarzeniu lub zmianie 
(stresująca sytuacja) cierpi na dolegliwości psychiczne, które 
utrudniają mu codzienne funkcjonowanie w pracy i w domu.

• Pomocy w problemach w pracy i w związkach prywatnych.
•  Działań prewencyjnych w depresji, zaburzeniach lękowych i 

napadach paniki oraz problemach związanych z nadużywaniem 
alkoholu.

Za pośrednictwem strony internetowej www.hollandzorg.com można 
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znaleźć dalsze informacje na temat rodzajów leczenia, jakie są zgodne 
ze stanem wiedzy lub praktyką. Na wniosek istnieje możliwość 
otrzymania tego wykazu pocztą.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieka związana z prowadzeniem multidyscyplinarnego procesu 
specjalistycznej opieki i odpowiadaniem za niego w zakresie zdrowia 
psychicznego musi być udzielana przez następujących usługodawców 
opieki medycznej:
• psychologa klinicznego;
• neuropsychologa klinicznego;
•  psychiatrę;
•  psychoterapeutę;
•  specjalistę geriatrii, zatrudnionego w placówce udzielającej 

specjalistycznej opieki w zakresie zdrowia psychicznego;
•  lekarza specjalistę ds. uzależnień, zatrudnionego w placówce 

udzielającej specjalistycznej opieki w zakresie zdrowia 
psychicznego;

•  geriatrę klinicznego, zatrudnionego w placówce udzielającej 
specjalistycznej opieki w zakresie zdrowia psychicznego;

•  pielęgniarkę dyplomowaną, zatrudnioną w placówce udzielającej 
specjalistycznej opieki w zakresie zdrowia psychicznego;

•  psychologa opieki zdrowotnej, zatrudnionego w placówce 
udzielającej specjalistycznej opieki w zakresie zdrowia 
psychicznego.

Obowiązuje przy tym warunek, iż usługodawca musi posiadać statut 
jakości widniejący w Rejestrze standardów jakości Holenderskiego 
Inspektoratu Zdrowia.

Regulacja przejściowa
W przypadku gdy ubezpieczony ukończył 18 lat w roku 2019 i w chwili 
tej objęty jest opieką pedagoga terapeuty lub psychologa/profilaktyka 
dziecięcego, który wpisany jest do rejestru stowarzyszenia 
Holenderskiego Instytutu Psychologów (NIP), usługodawca może 
świadczyć pomoc, jako prowadzący multidyscyplinarny proces 
leczenia, przez okres maksymalnie 365 dni, licząc od dnia 18. urodzin 
ubezpieczonego.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, 
specjalisty medycznego, lekarza osób z niepełnosprawnością 
umysłową, specjalisty w zakresie geriatrii, lekarza medycyny pracy lub 
lekarza profilaktyka wieku dziecięcego. Warunek ten nie obowiązuje 
w następujących przypadkach:
• nieprzewidzianej konieczności udzielenia pomocy medycznej, która 

to pomoc według racjonalnej oceny, nie może być odkładana w 
czasie;

• kontynuacji leczenia, które zapoczątkowane zostało 
nieprzewidzianą koniecznością udzielenia pomocy medycznej, 
która to pomoc według racjonalnej oceny, nie mogła być 
odkładana w czasie;

• leczenie, które wynika ze świadczeń medycznych realizowanych na 
podstawie decyzji wymiaru sprawiedliwości;

• przekierowanie w związku z tą samą problematyką z podstawowej 
opieki w zakresie zdrowia psychicznego do opieki specjalistycznej;

• kontynuacja leczenia w tym samym zakresie w tym samym 
podmiocie świadczącym opiekę zdrowotną;

• leczenie po zmianie diagnozy w tym samym podmiocie 
świadczącym opiekę zdrowotną;

• jeśli pacjent ukończył 18 lat, kontynuacja leczenia w tym samym 
podmiocie świadczącym opiekę zdrowotną;

• jeśli pacjent ukończył 18 lat, kontynuacja leczenia przez 

świadczeniodawcę prowadzącego multidyscyplinarny proces 
leczenia dla dorosłych po przekazaniu przez specjalistę w zakresie 
ortopedagogiki lub psychologa/profilaktyka dziecięcego;

• leczenie trwające dłużej niż pół roku.

W celu uzyskania specjalistycznej pomocy w zakresie zdrowia 
psychicznego u niezakontraktowanego usługodawcy opieki 
medycznej ubezpieczony musi uzyskać zgodę na piśmie 
ubezpieczyciela, zanim dojdzie do świadczenia tej pomocy. Składając 
wniosek, należy przesłać również raport (jego kopię) prowadzącego 
leczenie lekarza, w którym widnieje diagnoza(-y), opis występujących 
aktualnie problemów i medyczny powód pobytu w placówce.

W przypadku specjalistycznej opieki medycznej w zakresie zdrowia 
psychicznego z pobytem w placówce dla drugiego oraz trzeciego 
roku nieprzerwanego pobytu ubezpieczony musi uzyskać zgodę od 
ubezpieczyciela przed otrzymaniem opieki. Składając wniosek, należy 
przesłać również raport (jego kopię) prowadzącego leczenie lekarza, 
w którym widnieje diagnoza/diagnozy, opis występujących aktualnie 
problemów i medyczny powód pobytu w placówce.

W przypadku specjalistycznej opieki medycznej w zakresie zdrowia 
psychicznego z pobytem w placówce dla drugiego oraz trzeciego 
roku nieprzerwanego pobytu ubezpieczony musi uzyskać zgodę 
od ubezpieczyciela przed otrzymaniem opieki. Przy składaniu 
wniosku należy załączyć krajowy plan długotrwałej opieki w zakresie 
zdrowia psychicznego (jego kopię). Krajowy plan długotrwałej 
opieki w zakresie zdrowia psychicznego można obejrzeć i pobrać 
za pośrednictwem strony www.hollandzorg.com/ggz. Na wniosek 
istnieje możliwość otrzymania go pocztą.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do specjalistycznej opieki w zakresie zdrowia psychicznego nie ma 
zastosowania żadna przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku niezakontraktowanego usługodawcy specjalistycznej 
opieki w zakresie zdrowia psychicznego ubezpieczyciel stosuje 
maksymalną refundację. W takim przypadku ubezpieczyciel 
refunduje maksymalne stawki zgodne z wykazem stawek 
dla niezakontraktowanej pomocy. Z wykazem stawek można 
zapoznać się i pobrać go za pośrednictwem strony internetowej: 
www.hollandzorg.com/tarieven. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku gdy stawki 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej są wyższe niż 
maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej www.hollandzorg.com/zorgzoeker. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Infolinią pod numerem 
telefonu +31 (0) 570 687 123.
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Opieka w zakresie materiałów medycznych
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do materiałów medycznych 
(opieki w naturze). Materiały medyczne obejmują materiały 
pomocnicze i opatrunki, które ujęte zostały w „Regulaminie 
materiałów medycznych”. Zakres opieki został bliżej określony w 
niniejszym regulaminie. W regulaminie tym wyszczególniono również, 
czy ubezpieczony otrzymuje materiały medyczne na własność czy 
jedynie może je wynająć. W regulaminie tym określone zostały 
również bliższe warunki otrzymania prawa do opieki i korzystania z 
materiałów medycznych. 

Z Regulaminem materiałów medycznych można zapoznać 
się i pobrać go za pośrednictwem strony internetowej 
www.hollandzorg.com/hulpmiddelen. Na wniosek istnieje możliwość 
otrzymania go pocztą.

Za materiały medyczne uważane są:
• Materiały medyczne i środki opatrunkowe, które ubezpieczony 

otrzymuje w ramach przyjęcia do szpitala lub leczenia 
specjalistycznego, jeżeli stanowią one część tego przyjęcia do 
szpitala lub leczenia. Materiały te stanowią wtedy część tej opieki. 
W przypadku przeniesienia opieki ze szpitala do domu materiały 
medyczne i konieczne akcesoria (związane z główną jednostką) 
również objęte są specjalistyczną opieką medyczną. W takiej 
sytuacji środki opatrunkowe objęte są pojęciem materiałów 
medycznych.

• Materiały medyczne i środki opatrunkowe, do których 
ubezpieczony ma prawo w oparciu o ustawę o długotrwałej opiece 
zdrowotnej, ustawę o wsparciu społecznym i ustawę o dochodach 
zależnych od zdolności do pracy (WIA).

• Koszty normalnego korzystania z materiałów medycznych, takie 
jak zużycie energii i baterii, chyba że inaczej zostało to ustalone w 
warunkach ubezpieczenia.

Na co należy zwracać uwagę?
Z zasady ubezpieczeni powinni korzystać z usług zakontraktowanych 
usługodawców opieki medycznej. Zakontraktowanych usługodawców 
opieki medycznej można znaleźć na stronie internetowej 
www.hollandzorg.com/zorgzoeker. Można również skontaktować się 
telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu +31 (0) 570 687 123.

Ubezpieczony ma prawo wybrać opiekę u niezakontraktowanego 
usługodawcy opieki medycznej. W „Regulaminie materiałów 
medycznych” ujęte zostało, którzy usługodawcy opieki medycznej 
mogą w takim przypadku świadczyć opiekę. W celu otrzymania 
materiałów medycznych ubezpieczony musi mieć zapisane te 
materiały. W „Regulaminie materiałów medycznych” wskazano, 
osobno dla każdej kategorii materiałów medycznych, który z 
usługodawców opieki medycznej może zapisać te materiały.

W „Regulaminie materiałów medycznych” zostało ujęte, w których 
przypadkach ubezpieczony musi uzyskać zgodę ubezpieczyciela 
na piśmie przed uzyskaniem pomocy i jakie warunki musi spełniać 
wniosek.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
W odniesieniu do niektórych materiałów medycznych zastosowanie 
ma opłata przewidziana ustawą. Ujęto je w „Regulaminie materiałów 
medycznych”. W odniesieniu do niektórych materiałów medycznych 
zastosowanie ma maksymalna refundacja. Opłatą ujętą w ustawie 

objęte są również koszty, które przekraczają ustawową maksymalną 
refundację i z tego powodu muszą być pokryte przez ubezpieczonego.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego. 
Nie dotyczy to materiałów medycznych, które zostają wynajęte przez 
ubezpieczonego, z wyjątkiem związanych z materiałami medycznymi 
artykułów, które podlegają zużyciu, i kosztów związanych z 
użytkowaniem.

Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku gdy zakontraktowany usługodawca opieki medycznej na 
czas pozostawi do dyspozycji materiały medyczne, ale ubezpieczony 
kupi lub wynajmie materiały medyczne lub środki opatrunkowe u 
niezakontraktowanego usługodawcy opieki medycznej, ubezpieczyciel 
stosuje maksymalną stawkę refundacji. 

Materiał medyczny lub środek opatrunkowy, który ubezpieczyciel 
przekazuje na własność, refunduje się do maksimum 75% 
kosztów, które poniósłby, gdyby opieka dostarczona została przez 
zakontraktowanego usługodawcę opieki medycznej. W takim 
przypadku refundacja wynosi maksymalnie 75% ewentualnych 
kosztów naprawy materiału medycznego.

Koszty materiału medycznego, który ubezpieczyciel wypożycza w celu 
użytkowania przez ubezpieczonego, refundowane są w każdym roku 
kalendarzowym osobno. Ubezpieczyciel refunduje maksymalnie 75% 
kosztów, które poniósłby, wynajmując materiały celem korzystania 
z opieki w danym roku kalendarzowym. Refundacja równa jest 
proporcjonalnie obliczonej kwocie za dni w roku kalendarzowym, w 
którym ubezpieczony ma prawo do opieki związanej z materiałami 
medycznymi, i w które rzeczywiście postawiono mu materiały 
medyczne do dyspozycji.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można znaleźć 
na stronie internetowej
www.hollandzorg.com/zorgzoeker. Można również skontaktować się z
Infolinią ubezpieczyciela pod numerem telefonu +31 (0) 570 687 123.

Rzucanie palenia
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do wzięcia udziału w programie rzucenia 
palenia. Opieka obejmuje udział w programie opieki medycznej, 
w razie potrzeby w połączeniu z odpowiednimi produktami 
medycznymi, którego celem jest zmiana zachowania i w ostatecznym 
rozrachunku rzucenie palenia. Ubezpieczony ma prawo do produktów 
medycznych związanych z rzuceniem palenia, jeżeli stanowią one 
element programu. Opieka ograniczona jest do udziału w jednym 
programie rocznie.
 
Prowadzenie leczenia związane z rzuceniem palenia, inne niż 
poprzez udział w programie rzucania palenia, może stanowić również 
część opieki świadczonej przez lekarza rodzinnego, specjalistę 
medycznego, położną lub podstawowej opieki w dziedzinie zdrowia 
psychicznego. Do prawa do pokierowania w rzucaniu palenia odnoszą 
się w takim przypadku warunki do prawa do tych form opieki. 
Warunki wymienione zostały w artykułach odnoszących się do tych 
form opieki, a mianowicie opieki lekarza rodzinnego, specjalisty 
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medycznego (ogólnie), opieki położnej i podstawowej opieki w 
dziedzinie zdrowia psychicznego.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki medycznej muszą udzielać poniżsi usługodawcy:
• lekarz rodzinny oferujący program rzucania palenia;
• świadczeniodawca zarejestrowany w Rejestrze Jakości 

zaprzestania palenia tytoniu; Z rejestrem tym można 
zapoznać się za pośrednictwem strony internetowej www.
kwaliteitsregisterstopmetroken.nl;

• zakontraktowany przez nas świadczeniodawca zajmujący 
się wsparciem przy zaprzestawaniu palenia tytoniu. 
Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można 
znaleźć na stronie internetowej www.hollandzorg.com/
zorgzoeker. Można również skontaktować się telefonicznie z 
Infolinią pod numerem telefonu +31 (0) 570 687 123.

 
Kierowanie leczeniem w zakresie rzucania palenia, jako część opieki 
należącej do lekarza rodzinnego, specjalisty medycznego, opieki 
położnej lub podstawowej opieki w zakresie zdrowia psychicznego, 
musi być świadczone przez usługodawców opieki medycznej, którzy 
wskazani zostali w odpowiednich artykułach odnoszących się do tych 
form opieki.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do opieki związanej z rzucaniem palenia nie ma zastosowania żadna 
przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Koszty programu rzucania palenia ujęte zostały w zestawieniu 
„Wskazana opieka medyczna nieobjęta obowiązkowym udziałem 
własnym”. Koszty opieki nie są w związku z tym zaliczane na poczet 
obowiązkowego udziału własnego. Koszty są natomiast zaliczane na 
poczet dobrowolnego udziału własnego.

Do kierowania procesem rzucania palenia, jako części opieki 
należącej do lekarza rodzinnego, specjalisty medycznego, opieki 
położnej, opieki zintegrowanej lub podstawowej opieki w zakresie 
zdrowia psychicznego, zastosowanie mają postanowienia związane z 
udziałem własnym dla tych form opieki.
 
Czy przy korzystaniu z opieki niezakontraktowanego usługodawcy 
opieki medycznej obowiązują jakieś dopłaty?
W przypadku programu rzucenia palenia prowadzonego przez 
niezakontraktowanego usługodawcę opieki medycznej ubezpieczyciel 
stosuje maksymalną refundację. W takim przypadku ubezpieczyciel 
refunduje maksymalne stawki zgodne z wykazem stawek dla 
niezakontraktowanej pomocy. Z wykazem stawek można zapoznać się 
i pobrać go za pośrednictwem strony internetowej: www.hollandzorg.
com/tarieven. Na wniosek istnieje możliwość otrzymania go pocztą. 
W przypadku gdy stawki niezakontraktowanego usługodawcy opieki 
medycznej są wyższe niż maksymalne stawki ubezpieczyciela, różnicę 
dopłaca ubezpieczony.

Zakontraktowanych usługodawców  
opieki medycznej można znaleźć na stronie internetowej www.
hollandzorg.com/zorgzoeker. Można również skontaktować się 
telefonicznie z Infolinią pod numerem telefonu +31 (0) 570 687 123. 

Doradztwo i opieka w dążeniu do zdrowego stylu 
życia
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do doradztwa i opieki w dążeniu do 
zdrowego stylu życia, jeśli jest obciążony w co najmniej umiarkowanie 
podwyższonym stopniu ryzykiem dla zdrowia w związku z nadwagą 
(GGR) według kryteriów podanych w wytycznych w sprawie 
otyłości i standardów opieki dotyczących otyłości Holenderskiego 
Towarzystwa Lekarzy Rodzinnych (NHG). Doradztwo i opieka w 
dążeniu do zdrowego stylu życia obejmują działania nakierowane 
na zmniejszenie przyjmowanej energii i zwiększenie aktywności 
fizycznej oraz ewentualnie zastosowanie interwencji psychologa 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb w celu wsparcia zmiany 
zachowań. Doradztwo i opieka w dążeniu do zdrowego stylu życia są 
oferowane w ramach programu opieki. Może on być udostępniany 
indywidualnie lub grupowo i dzieli się na dwa okresy: leczenia i 
leczenia podtrzymującego. Całkowity czas trwania programu opieki 
wynosi 24 następujące po sobie miesiące.

Do refundacji kwalifikują się programy opieki uwzględnione jako 
doradztwo i opieka w dążeniu do zdrowego stylu życia w rejestrze 
„Loket Gezond Leven” („Punkt Zdrowego Życia”) Krajowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) i uznane przynajmniej 
poprzez kwalifikację do „pierwszego wskazania ze względu na 
efektywność”.

Na co należy zwracać uwagę?
Opieki medycznej muszą udzielać poniżsi usługodawcy:
• Usługodawca opieki medycznej, który posiada kompetencje 

przynajmniej trenera zdrowego stylu życia na poziomie wyższych 
studiów zawodowych i jako trener zdrowego stylu życia widnieje w 
rejestrze Holenderskiego Stowarzyszenia Zawodowego Trenerów 
Zdrowego Stylu Życia (BLCN). 

•  Fizjoterapeuta, który posiada kompetencje przynajmniej trenera 
zdrowego stylu życia na poziomie wyższych studiów zawodowych 
i który z adnotacją „trener zdrowego stylu życia” widnieje w 
rejestrze jakości odpowiedniego stowarzyszenia zawodowego.

• Terapeuta usprawniania ruchem, który posiada kompetencje 
przynajmniej trenera zdrowego stylu życia na poziomie wyższych 
studiów zawodowych i który z adnotacją „trener zdrowego stylu 
życia” widnieje w Rejestrze Jakości Paramedyków.

• Dietetyk, który posiada kompetencje przynajmniej trenera 
zdrowego stylu życia na poziomie wyższych studiów zawodowych 
i który z adnotacją „trener zdrowego stylu życia” widnieje w 
Rejestrze Jakości Paramedyków.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego.

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Do doradztwa i opieki w dążeniu do zdrowego stylu życia nie ma 
zastosowania żadna przewidziana ustawą opłata.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Koszty doradztwa i opieki w dążeniu do zdrowego stylu życia nie są 
zaliczane na poczet obowiązkowego ani ewentualnego dobrowolnego 
udziału własnego.
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Warunkowo dopuszczona opieka
Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony posiada prawo do warunkowo dopuszczonej 
opieki i usług, które zostały określone regulacją ministerialną 
(artykułem 2.2 regulacji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego) 
na ujętych tam warunkach, tak dalece, jak mowa jest o opiece i 
usługach na odpowiednim poziomie. Warunkowo dopuszczona 
opieka medyczna ujęta została w zestawieniu „Warunkowo 
dopuszczona opieka”. Z niniejszym zestawieniem można 
zapoznać się i pobrać je za pośrednictwem strony internetowej 
www.hollandzorg.com/voorwaardelijkezorg. Na wniosek istnieje 
możliwość otrzymania go pocztą. 
 
W przypadku gdy dopuszczone warunkowo zostają drogie lub 
sieroce produkty medyczne lub inne formy opieki w trakcie trwania 
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas do prawa do 
takiej opieki stosowane są warunki ujęte w odpowiednich regulacjach 
ministerialnych. 

Czy obowiązują przewidziane ustawą opłaty?
Warunkowo dopuszczona opieka medyczna nie wymaga żadnych 
opłat przewidzianych ustawą.

Czy koszty opłacane są z obowiązkowego i dobrowolnego udziału 
własnego?
Po ukończeniu 18. roku życia koszty zaliczane są na poczet 
obowiązkowego lub ewentualnego dobrowolnego udziału własnego. 
Niniejsze nie obowiązuje, jeżeli opieka stanowi część opieki 
ujętej w artykule 5 i 6 postanowień szczególnych podstawowego 
ubezpieczenia zdrowotnego.
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Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
Flexpolis No Risk I
Polisa Flexpolis No Risk I obejmuje ochroną obowiązkowy udział własny tymczasowych pracowników zagranicznych.

Postanowienia szczególne związane z polisą Flexpolis No Risk I
Polisa Flexpolis No Risk I jest dodatkowym ubezpieczeniem 
zdrowotnym. Do polisy Flexpolis No Risk I zastosowanie mają 
uzgodnienia zawarte w rozdziale „Postanowienia ogólne” i lista 
terminów, chyba że uzgodnienia wyraźnie odnoszą się wyłącznie do 
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Oprócz tego w stosunku 
do polisy Flexpolis No Risk I obowiązują postanowienia szczególne. 

Zawarcie i zakończenie 
polisy Flexpolis No Risk I
1. Kiedy można zawrzeć polisę Flexpolis No Risk I?
Zawarcie polisy Flexpolis No Risk I regulują następujące warunki 
akceptacji:
• Ubezpieczający może zawrzeć polisę Flexpolis No Risk I wyłącznie 

wtedy, gdy osoba, którą ubezpieczający chce ubezpieczyć, w chwili 
zawierania polisy Flexpolis No Risk I posiada również podstawowe 
ubezpieczenie zdrowotne.

• Ubezpieczający i osoba, która ma zostać objęta ubezpieczeniem, 
nie mają żadnych zaległości w opłacaniu składek i nie zostali w 
przeszłości skreśleni z listy członków przez Eno Zorgverzekeraar 
N.V. czy Eno Aanvullende Verzekeringen N.V.

• Ubezpieczający i pozostałe osoby, które mają zostać objęte 
ubezpieczeniem, w dniu wejścia w życie polisy Flexpolis No Risk I 
należą do (grupy) osób objętych zawartą z nami umową grupową, 
na potrzeby których zostaje zawarta polisa Flexpolis No Risk II.

Odmowa zawarcia polisy Flexpolis No Risk I może zostać 
podyktowana również innymi względami.

2. W jaki sposób zawierana jest polisa Flexpolis No 
Risk I?

Pracodawca ubezpieczonego lub inna osoba (prawna), z którą 
ubezpieczyciel zawarł umowę grupową, składa wniosek o objęcie 
polisą Flexpolis No Risk I w imieniu ubezpieczonego. Może do tego 

dojść tylko wtedy, gdy osoba ta została w tym celu upoważniona 
przez ubezpieczonego.

3. Kiedy zaczyna działać ochrona wynikająca z 
polisy Flexpolis No Risk I?

Jeżeli złożony wniosek nie jest pełny, polisa Flexpolis No Risk I 
wchodzi w życie z opóźnieniem. Polisa Flexpolis No Risk I wchodzi w 
życie w chwili, w której ubezpieczyciel otrzymuje właściwie i w pełni 
wypełniony wniosek.  

W przypadku gdy wniosek o zawarcie polisy Flexpolis No Risk I nie 
zostanie złożony wraz z wnioskiem o podstawowe ubezpieczenie 
zdrowotne dotyczące tej samej osoby, ochrona zaczyna obowiązywać 
z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy ubezpieczający składa wniosek o zawarcie 
polisy Flexpolis No Risk I dla innej osoby, ubezpieczyciel wychodzi 
z założenia, że ubezpieczający przekazał ubezpieczycielowi 
pełnomocnictwo do zakończenia dodatkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego tej osoby u poprzedniego ubezpieczyciela. W przypadku 
gdy ubezpieczający sobie tego nie życzy, musi o tym powiadomić 
ubezpieczyciela na piśmie w chwili składania wniosku.

4. Kiedy przestaje obowiązywać polisa Flexpolis No 
Risk I?

Oprócz podstaw do zakończenia, które ujęte zostały w rozdziale 
„Postanowienia ogólne”, do zakończenia polisy Flexpolis No Risk I 
dochodzi w dniu następującym po dniu, w którym:
a) uległa zakończeniu umowa zbiorowa w rozumieniu artykułu 1 

„Postanowień szczególnych” polisy Flexpolis No Risk I;
b) doszło do zakończenia stosunku pracy ubezpieczającego/

ubezpieczonego z pracodawcą, z którym ubezpieczyciel zawarł 
umowę zbiorową;

c) w przypadku gdy ubezpieczający/ubezpieczony z innych 
powodów, niż wymienione w punkcie b), nie spełnia dłużej 
warunków uczestnictwa w umowie zbiorowej w rozumieniu 
artykułu 1 „Postanowień szczególnych” polisy Flexpolis No Risk I.
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Składka
5. Kiedy ubezpieczony nie ma obowiązku 

zapłacenia składki?
Ubezpieczający musi płacić składkę ubezpieczycielowi, z wyjątkiem 
okresu, w którym doszło do zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej 
objętej polisą Flexpolis No Risk I z powodu odbywania przez 
ubezpieczającego kary więzienia.

Szczególne ograniczenia związane z 
polisą Flexpolis No Risk I
6. Kiedy obowiązuje okres oczekiwania?
Po zawarciu polisy Flexpolis No Risk I obowiązuje okres oczekiwania 
w wymiarze sześciu miesięcy. Ubezpieczony w okresie tych 
sześciu miesięcy nie ma prawa do refundacji kosztów opieki 
zdrowotnej. Okres oczekiwania w wymiarze sześciu miesięcy nie 
znajduje zastosowania, kiedy do zawarcia polisy Flexpolis No Risk I 
dochodzi jednocześnie z zawarciem podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego lub gdy polisa Flexpolis No Risk I wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia.

Oprócz wspomnianego okresu oczekiwania w stosunku do danego 
ubezpieczonego mogą obowiązywać szczególne okresy oczekiwania.

7. Jakie obowiązują ograniczenia szczególne w 
ochronie ubezpieczeniowej?

Ubezpieczony nie ma prawa do refundacji kosztów opieki medycznej:
• które powstały za granicą, chyba że wyraźnie inaczej powiedziane 

jest w niniejszych warunkach ubezpieczenia.
• które zaliczane są na poczet dobrowolnego udziału własnego, 

chyba że określono wyraźnie inaczej w niniejszych warunkach 
ubezpieczenia.

• które objęte są ustawowymi opłatami, chyba że wyraźnie inaczej 
powiedziane jest w niniejszych warunkach ubezpieczenia.

• które wynikają z własnej winy lub celowego działania 
ubezpieczonego.

• które powstały w czasie udziału w przestępstwie.
• które powstały w czasie i są również skutkiem udziału w zawodach 

sportowych za granicą.
• które powstały w czasie i są również skutkiem uprawiania 

niebezpiecznych sportów lub profesjonalnego lub 
półprofesjonalnego uprawiania sportu.

• które powstały w czasie i są również skutkiem wędrówki górskiej, 
która dla osoby niedoświadczonej wiąże się z zastrzeżeniami, 
koniecznością odbycia odpowiedniego treningu lub nadmierną 
skalą trudności.

• związanej z uprawianiem sportów zimowych, oprócz 
saneczkowania, łyżwiarstwa, biegów narciarskich i jazdy na nartach 
na przygotowanych do tego stokach górskich.

• prowadzenia dochodzeń, akcji ratunkowych i ratowniczych.

8. Jakie ograniczenia mają zastosowanie w 
przypadku szczególnych okoliczności?

Ubezpieczony nie ma prawa do refundacji kosztów opieki medycznej, 
jeżeli szkoda spowodowana została przez, wynikła w czasie lub jest 
konsekwencją atomowej reakcji łańcuchowej. Wyłączenie to nie 
obowiązuje szkody spowodowanej przez radioaktywne nuklidy, 
które znajdują się poza instalacją jądrową i wykorzystywane lub 
przeznaczone są do celów przemysłowych, handlowych, rolnych, 
medycznych, naukowych lub związanych z bezpieczeństwem. 
Warunkiem jednak musi być przy tym fakt, że na wytwarzanie, 
wykorzystywanie, magazynowanie i usuwanie radioaktywnych 
substancji zostało wydane ważne pozwolenie organu rządowego. 
Postanowienia zawarte w powyższych trzech ustępach nie znajdują 
zastosowania tak dalece, jak w oparciu o prawo holenderskie lub 
zagraniczne odpowiedzialność za poniesione szkody ponosi ktoś inny.

9.  Co się dzieje w przypadku kumulacji prawa do 
opieki?

Ubezpieczony nie ma prawa do refundacji kosztów opieki medycznej:
• Jeżeli w oparciu o inną umowę, ustawę lub inne przepisy posiada 

już prawo do refundacji kosztów opieki medycznej.
• Jeżeli w oparciu o tę inną umowę, ustawę lub inne przepisy 

posiadałby prawo do refundacji kosztów, gdyby nie istniała polisa 
Flexpolis No Risk I.

Związany z tą inną umową, ustawą lub innymi przepisami udział 
własny lub opłata przewidziana ustawą nigdy nie jest objęta ochroną 
polisy Flexpolis No Risk I.

Ochrona No Risk I
Obowiązkowy udział własny

Flexpolis No Risk I

100%

Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do refundacji kosztów zaliczanych na poczet 
obowiązkowego udziału własnego.
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Flexpolis No Risk II
Polisa Flexpolis No Risk II obejmuje ochroną szczególne formy opieki i usług zdrowotnych dla tymczasowych pracowników zagranicznych.

Postanowienia szczególne związane z polisą Flexpolis No Risk II
Polisa Flexpolis No Risk II jest dodatkowym ubezpieczeniem 
zdrowotnym. Do polisy Flexpolis No Risk II zastosowanie mają 
uzgodnienia zawarte w rozdziale „Postanowienia ogólne” i lista 
terminów, chyba że uzgodnienia wyraźnie odnoszą się wyłącznie do 
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Oprócz tego w stosunku 
do polisy Flexpolis No Risk II obowiązują postanowienia szczególne. 
Wszystkie załączniki, które zawierają odwołania do zastosowanych 
warunków ubezpieczenia, stanowią część polisy Flexpolis No Risk II.

Zawarcie i zakończenie polisy 
Flexpolis No Risk II
1. Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie 

dodatkowe?
Zawarcie polisy Flexpolis No Risk II regulują następujące warunki 
akceptacji:
• Ubezpieczający może zawrzeć polisę Flexpolis No Risk II wyłącznie 

wtedy, gdy osoba, którą ubezpieczający chce ubezpieczyć, w chwili 
zawierania polisy Flexpolis No Risk II posiada również podstawowe 
ubezpieczenie zdrowotne.

• Ubezpieczający i osoba, która ma zostać objęta ubezpieczeniem, 
nie mają żadnych zaległości w opłacaniu składek i nie zostali w 
przeszłości skreśleni z listy członków przez Eno Zorgverzekeraar 
N.V. czy Eno Aanvullende Verzekeringen N.V.

• Ubezpieczający i pozostałe osoby, które mają zostać objęte 
ubezpieczeniem, w dniu wejścia w życie polisy Flexpolis No Risk II 
należą do (grupy) osób objętych zawartą z nami umową grupową, 
na potrzeby których zostaje zawarta polisa Flexpolis No Risk II.

Odmowa zawarcia polisy Flexpolis No Risk II może zostać 
podyktowana również innymi powodami.

2. W jaki sposób zawierana jest polisa Flexpolis No 
Risk II?

Wniosek o zawarcie polisy Flexpolis No Risk II składa w imieniu 
ubezpieczonego pracodawca. Może do tego dojść tylko wtedy, gdy 
pracodawca został w tym celu upoważniony przez ubezpieczonego.

Ubezpieczony automatycznie objęty jest ochroną polisy Flexpolis No 
Risk II, w przypadku gdy firma HollandZorg dokonała w tej sprawie 
uzgodnień w ramach umowy zbiorowej.

3. Kiedy zaczyna działać ochrona wynikająca z 
polisy Flexpolis No Risk II?

Jeżeli złożony wniosek nie jest pełny, polisa Flexpolis No Risk II 
wchodzi w życie z opóźnieniem. Polisa Flexpolis No Risk II wchodzi w 
życie w chwili, w której ubezpieczyciel otrzymuje właściwie i w pełni 
wypełniony wniosek. 

W przypadku gdy wniosek o zawarcie polisy Flexpolis No Risk II nie 
zostanie złożony wraz z wnioskiem o podstawowe ubezpieczenie 

zdrowotne dotyczące tej samej osoby, ochrona zaczyna obowiązywać 
z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy ubezpieczający składa wniosek o zawarcie 
polisy Flexpolis No Risk II dla innej osoby, ubezpieczyciel wychodzi 
z założenia, że ubezpieczający przekazał ubezpieczycielowi 
pełnomocnictwo do zakończenia dodatkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego tej osoby u poprzedniego ubezpieczyciela. W przypadku 
gdy ubezpieczający sobie tego nie życzy, musi o tym powiadomić 
ubezpieczyciela na piśmie w chwili składania wniosku.

4. Kiedy przestaje obowiązywać polisa Flexpolis No 
Risk II?

Oprócz podstaw do zakończenia, które ujęte zostały w rozdziale 
„Postanowienia ogólne”, do zakończenia polisy Flexpolis No Risk II 
dochodzi w dniu następującym po dniu, w którym:
a) uległa zakończeniu umowa zbiorowa w rozumieniu artykułu 1 

„Postanowień szczególnych” polisy Flexpolis No Risk II;
b) doszło do zakończenia stosunku pracy ubezpieczającego/

ubezpieczonego z pracodawcą, z którym ubezpieczyciel zawarł 
umowę zbiorową;

c) w przypadku gdy ubezpieczający/ubezpieczony z innych 
powodów, niż wymienione w punkcie b), nie spełnia dłużej 
warunków uczestnictwa w umowie zbiorowej w rozumieniu 
artykułu 1 „Postanowień szczególnych” polisy Flexpolis No Risk 
II.

Składka
5. Kiedy ubezpieczony nie ma obowiązku 

zapłacenia składki?
Ubezpieczający musi płacić składkę ubezpieczycielowi, z wyjątkiem 
okresu, w którym doszło do zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej 
objętej polisą Flexpolis No Risk II z powodu odbywania przez 
ubezpieczającego kary więzienia. 

Ochrona ubezpieczeniowa ogółem
6. Kiedy ubezpieczony ma prawo do refundacji?
Zawartość i zakres niniejszej opieki określane są również przez stan 
nauki i praktyki. W przypadku braku takiego kryterium, powyższe 
czynniki są określane przez to, co w danej specjalizacji odpowiada 
uzasadnionej i odpowiedniej opiece.

Ubezpieczony ma prawo do refundacji kosztów opieki medycznej, 
jeżeli:
• Spełnia wszystkie postawione przez ubezpieczyciela warunki.
• Posiada wskazanie do tego rodzaju opieki, wziąwszy pod uwagę 

jej zawartość i zakres. Udzielona pomoc lub usługa musi być 
celowa i świadczona po niezawyżonych kosztach oraz nie może być 
niepotrzebnie skomplikowana.
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• Do leczenia dochodzi w miejscu, które, biorąc pod uwagę jego 
naturę i okoliczności, może zostać uznane za standardowe.

Ubezpieczony posiada prawo do wyższej refundacji kosztów opieki 
medycznej niż rzeczywiście zapłacone koszty za tego rodzaju opiekę.

Opieka musi być świadczona przez wskazanego przez ubezpieczyciela 
usługodawcę opieki medycznej. To, kto może udzielać opieki 
medycznej, wskazano dla każdej formy opieki medycznej. 
Ubezpieczony ma prawo do refundacji kosztów opieki medycznej 
świadczonej przez niewskazanego przez ubezpieczyciela usługodawcę 
opieki medycznej wyłącznie po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na 
piśmie od ubezpieczyciela.

Dla niektórych form opieki zdrowotnej ubezpieczyciel stosuje 
maksymalne stawki za każdą sesję lub zabieg wykonany przez 
niezakontraktowanego usługodawcę opieki medycznej. Stawki 
maksymalne nie odnoszą się do zakontraktowanych usługodawców 
opieki medycznej. Zakontraktowanych przez ubezpieczyciela 
usługodawców opieki medycznej można znaleźć na stronie 
internetowej www.hollandzorg.com/zorgzoeker. W przypadku gdy 
dochodzi do zakończenia umowy pomiędzy ubezpieczycielem i 
usługodawcą opieki medycznej w okresie, gdy ubezpieczony objęty 
jest jego opieką, ubezpieczony zachowuje prawo do refundacji 
serii zabiegów, tak jakby usługodawca opieki medycznej nadal był 
usługodawcą zakontraktowanym.

W przypadku gdy ubezpieczony musi zapłacić podatek VAT za opiekę, 
refundacja obejmuje również i ten koszt.

Szczególne ograniczenia związane z 
polisą Flexpolis No Risk II
7. Kiedy obowiązuje okres oczekiwania?
Po zawarciu polisy Flexpolis No Risk II obowiązuje okres oczekiwania 
w wymiarze sześciu miesięcy. Ubezpieczony w okresie tych sześciu 
miesięcy nie ma prawa do refundacji kosztów opieki zdrowotnej. 
Okres oczekiwania w wymiarze sześciu miesięcy nie znajduje 
zastosowania, kiedy do zawarcia polisy Flexpolis No Risk II 
dochodzi jednocześnie z zawarciem podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego lub gdy polisa Flexpolis No Risk II wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia.

Oprócz wspomnianego okresu oczekiwania w stosunku do danego 
ubezpieczonego mogą obowiązywać szczególne okresy oczekiwania.

8. Jakie obowiązują ograniczenia szczególne w 
ochronie ubezpieczeniowej?

Ubezpieczony nie ma prawa do refundacji kosztów opieki medycznej:
• które powstały za granicą, chyba że wyraźnie inaczej powiedziane 

jest w niniejszych warunkach ubezpieczenia.
• które zaliczane są na poczet obowiązkowego lub dobrowolnego 

udziału własnego, chyba że wyraźnie inaczej powiedziane jest w 
niniejszych warunkach ubezpieczenia.

• które objęte są ustawowymi opłatami, chyba że wyraźnie inaczej 
powiedziane jest w niniejszych warunkach ubezpieczenia.

• które wynikają z własnej winy lub celowego działania 
ubezpieczonego.

• które powstały w czasie udziału w przestępstwie.

• które powstały w czasie i są również skutkiem udziału w zawodach 
sportowych za granicą.

• które powstały w czasie i są również skutkiem uprawiania 
niebezpiecznych sportów lub profesjonalnego lub 
półprofesjonalnego uprawiania sportu.

• które powstały w czasie i są również skutkiem wędrówki górskiej, 
która dla osoby niedoświadczonej wiąże się z zastrzeżeniami, 
koniecznością odbycia odpowiedniego treningu lub nadmierną 
skalą trudności.

• związanej z uprawianiem sportów zimowych, oprócz 
saneczkowania, łyżwiarstwa, biegów narciarskich i jazdy na nartach 
na przygotowanych do tego stokach górskich.

• prowadzenia dochodzeń, akcji ratunkowych i ratowniczych. 
 

9. Jakie ograniczenia mają zastosowanie w 
przypadku szczególnych okoliczności?

Ubezpieczony nie ma prawa do refundacji kosztów opieki medycznej, 
jeżeli szkoda spowodowana została przez, wynikła w czasie lub jest 
konsekwencją atomowej reakcji łańcuchowej. Wyłączenie to nie 
obowiązuje szkody spowodowanej przez radioaktywne nuklidy, 
które znajdują się poza instalacją jądrową i wykorzystywane lub 
przeznaczone są do celów przemysłowych, handlowych, uprawy 
ziemi, medycznych, naukowych lub związanych z bezpieczeństwem. 
Warunkiem jednak musi być przy tym fakt, że na wytwarzanie, 
wykorzystywanie, magazynowanie i usuwanie radioaktywnych 
substancji zostało wydane ważne pozwolenie organu rządowego. 
Postanowienia zawarte w powyższych trzech ustępach nie znajdują 
zastosowania tak dalece, jak w oparciu o prawo holenderskie lub 
zagraniczne odpowiedzialność za poniesione szkody ponosi ktoś inny.

10.  Co się dzieje w przypadku kumulacji prawa do 
opieki?

Ubezpieczony nie ma prawa do refundacji kosztów opieki medycznej:
• Jeżeli w oparciu o inną umowę, ustawę lub inne przepisy posiada 

już prawo do refundacji kosztów opieki medycznej.
• Jeżeli w oparciu o tę inną umowę, ustawę lub inne przepisy 

posiadałby prawo do refundacji kosztów, gdyby nie istniałaby 
polisa Flexpolis No Risk II.

Związany z tą inną umową, ustawą lub innymi przepisami udział 
własny lub opłata przewidziana ustawą nigdy nie jest objęta ochroną 
polisy Flexpolis No Risk II.

Ochrona i refundacja w zależności 
od formy opieki
Konieczny ze względów medycznych powrót do 
kraju pochodzenia

Flexpolis No Risk II

100%

Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do przewozu swojej osoby i organizacji tego 
przewozu:
i. z kraju pobytu czasowego do Holandii lub do swojego kraju 

pochodzenia;
ii. z Holandii do kraju swojego pochodzenia.
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Zarówno kraj czasowego pobytu, jak i kraj pochodzenia muszą 
znajdować się w granicach geograficznych Europy. Przewóz członków 
rodziny i innych towarzyszy podróży nie jest objęty ubezpieczeniem. 
Przewóz musi spowodowany być koniecznością medyczną.

O konieczności medycznej można mówić, jeżeli ubezpieczyciel uzna, 
że leczenie w kraju pochodzenia ubezpieczonego konieczne jest z 
punktu widzenia medycznego, ponieważ na miejscu może okazać się 
niemożliwe lub jest nieuzasadnione z punktu widzenia medycznego 
lub ponieważ leczenie na miejscu wiąże się z wyższymi kosztami niż w 
Holandii lub kraju pochodzenia ubezpieczonego. Powody społeczne 
takie jak łączenie rodzin lub problemy językowe nie są objęte 
ubezpieczeniem.

Ubezpieczony zachowuje prawo do tej ochrony jeszcze w ciągu 14 dni 
od zakończenia polisy Flexpolis No Risk II. 

Na co należy zwracać uwagę?
Ubezpieczyciel zajmuje się organizacją przewozu ubezpieczonego do 
kraju pochodzenia. W tym celu ubezpieczony lub jego przedstawiciel 
musi skontaktować się z pogotowiem HollandZorg pod numerem 
telefonu: +31 (0) 570 687 110.

Przewóz ciała osoby zmarłej

Flexpolis No Risk II

100%

Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do przewozu swojego ciała z miejsca śmierci 
w Holandii lub kraju czasowego pobytu do kraju pochodzenia i 
organizacji tego przewozu. Kosztami przewozu są: koszty samego 
transportu (bilet), jak również dodatkowe koszty niezbędne w 
celu organizacji przewozu (obowiązkowe balsamowanie zwłok, 
trumna do przewozu itp.). Zarówno kraj czasowego pobytu, jak i 
kraj pochodzenia muszą znajdować się w granicach geograficznych 
Europy. 

Ubezpieczony zachowuje prawo do tej ochrony jeszcze w ciągu 14 dni 
od zakończenia polisy Flexpolis No Risk II.

Na co należy zwracać uwagę?
Ubezpieczyciel zajmuje się organizacją przewozu. W tym celu 
przedstawiciel ubezpieczonego musi skontaktować się z pogotowiem 
HollandZorg pod numerem telefonu: +31 (0) 570 687 110.

Doraźna pomoc dentystyczna w Holandii

Flexpolis No Risk II

maksymalnie 200,- EUR w roku kalendarzowym

Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do refundacji kosztów doraźnej pomocy 
dentystycznej w Holandii.

Przez doraźną pomoc dentystyczną rozumiane jest: niemożliwe 
do przewidzenia leczenie, którego w rozsądny sposób nie można 
odłożyć w czasie. Celem udzielanej pomocy jest zlikwidowanie 
ostrych dolegliwości bólowych i zapewnienie możliwości spożywania 

pokarmu. Ubezpieczenie nie obejmuje leczenia uzębienia.

Każdy zabieg posiada własną definicję. Definicje te zostały ustalone 
przez Holenderski Inspektorat Opieki Zdrowotnej. Wyłącznie zabiegi, 
których opis zgodny jest z definicją ujętą w „Wykazie zabiegów 
doraźnej pomocy dentystycznej” HollandZorg objęte są refundacją. 
Z „Wykazem zabiegów doraźnej pomocy dentystycznej” HollandZorg 
można zapoznać się na stronie internetowej www.hollandzorg.com. 
Na wniosek istnieje możliwość otrzymania go pocztą.

Na co należy zwracać uwagę?
Pomoc musi zostać udzielona przez dentystę.

Wyjmowane (pełne) zaopatrzenie protetyczne zarówno szczęki, 
jak i żuchwy, w razie potrzeby z umieszczeniem implantów, lub 
jego naprawa mogą zostać wykonane i umieszczone również przez 
technika dentystycznego. W celu skorzystania z opieki technika 
dentystycznego ubezpieczony musi posiadać skierowanie od 
dentysty.

Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można 
znaleźć na stronie internetowej www.hollandzorg.com. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta pod 
numerem telefonu 0 570 687 123.

Produkty medyczne

Flexpolis No Risk II

100%

Co objęte jest ochroną?
Ubezpieczony ma prawo do refundacji ustawowego udziału własnego 
za produkty medyczne z ubezpieczenia podstawowego.
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Znaczenie terminów
W niniejszych warunkach ubezpieczenia stosuje się następujące 
definicje terminów:

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
Już zawarta lub mająca zostać zawarta umowa ubezpieczenia szkody 
z Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. W niniejszym ubezpieczeniu 
szkody ochroną objęte zostaje ryzyko wystąpienia potrzeby 
skorzystania z opieki medycznej lub innych usług w uzupełnieniu do 
ochrony podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W tych ramach 
ujęto również ubezpieczenie dentystyczne, chyba że wyraźnie zostało 
zaznaczone inaczej.

Karetka
Pojazd silnikowy w rozumieniu artykułu 1, ustęp pierwszy, litera b 
ograniczonej w czasie ustawy o przewozie karetkami.

Prowadzący aptekę lekarz rodzinny
Lekarz rodzinny, któremu zostało, w oparciu o artykuł 61, ustęp 
dziesiąty i jedenasty ustawy o produktach medycznych, wydane 
pozwolenie na udostępnianie produktów medycznych.

Aptekarz
Aptekarz wpisany do rejestru aptekarzy posiadających siedzibę 
w rozumieniu artykułu 61, ustęp piąty ustawy o produktach 
medycznych.

Lekarz
Lekarzem jest lekarz zarejestrowany zgodnie z warunkami w 
rozumieniu artykułu 3 ustawy o zawodach w indywidualnej opiece 
medycznej.

Lekarz zajmujący się zwalczaniem chorób infekcyjnych lub 
zwalczaniem gruźlicy
Lekarz, który jako lekarz medycyny społecznej zarejestrowany został 
w rejestrze KNMG lekarzy zajmujących się zwalczaniem chorób 
infekcyjnych lub zwalczaniem gruźlicy.

Lekarz osób z niepełnosprawnością umysłową
Lekarz, który zarejestrowany jest jako lekarz osób z 
niepełnosprawnością umysłową w rejestrze lekarzy rodzinnych, 
specjalistów geriatrii i lekarzy osób z niepełnosprawnością umysłową 
prowadzonym przez Komisję ds. Rejestracji KNMG.

Podstawowa opieka w zakresie zdrowia psychicznego
Niespecjalistyczna podstawowa opieka w zakresie zdrowia 
psychicznego.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne
Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne HollandZorg, które jest 
ubezpieczeniem zdrowotnym.

Centrum wentylacji mechanicznej
Centrum, które zajmuje się zapewnianiem mechanicznej wentylacji 
i, o ile jest to konieczne, uzyskało na te działania pozwolenie 
przewidziane prawem. Centrum wentylacji mechanicznej może 
funkcjonować przy szpitalu, ale nie jest to wymagane.

Lekarz medycyny pracy
Lekarz, który zarejestrowany jest jako lekarz medycyny pracy w 

rejestrze Komisji ds. Rejestracji Lekarzy Społecznych KNMG i który 
działa w imieniu pracodawcy lub służb BHP i medycyny pracy, z 
którymi współpracę nawiązał pracodawca.

Fizjoterapia miednicy
Standardowa pomoc, którą świadczy fizjoterapeuta miednicy.

Fizjoterapeuta miednicy
Fizjoterapeuta wpisany jako fizjoterapeuta miednicy do Centralnego 
Rejestru Jakościowego (CKR) lub do Rejestru Certyfikacji 
Fizjoterapeutycznej.

BRP
Podstawowa Ewidencja Osób

CAK
Biuro CAK, wspomniane w artykule 6.1.1, ustęp pierwszy ustawy o 
długotrwałej pomocy medycznej.

Centrum specjalistycznej pomocy dentystycznej
Centrum uniwersyteckie lub wskazane przez ubezpieczyciela 
równoważne centrum świadczenia pomocy dentystycznej w 
przypadkach szczególnych, w których wymagane jest leczenie 
zespołowe lub szczególna wiedza medyczna.

Centrum doradztwa w chorobach dziedziczonych
Centrum, które dysponuje zezwoleniem w oparciu o ustawę o 
szczególnych zabiegach leczniczych w stosowaniu klinicznych badań 
genetycznych i doradztwa związanego z chorobami dziedziczonymi i, 
tak dalece, jak jest to wymagane, dopuszczone zostało do działania 
jako centrum doradztwa w chorobach dziedziczonych w oparciu o 
ustawę w sprawie udzielania pozwoleń dla placówek medycznych.

Ubezpieczenie zbiorowe
Umowa zawarta pomiędzy ubezpieczycielem a pracodawcą lub 
osobą prawną, która nie jest pracodawcą, a która reprezentuje 
interesy grupy osób. Pracownicy lub osoby z niniejszej grupy 
objęci są korzyściami wynikającymi z umowy w przypadku, gdy 
spełniają warunki ujęte w umowie. Pracownicy i osoby te zwani są 
uczestnikami.

POChP
Przewlekła obturacyjna choroba płuc, określana też jako COPD 
(chronic obstructive pulmonary disease).

(Produkt opieki medycznej) DBC
DBC jest skrótem określającym przebieg leczenia specjalistycznego. 
Opis DBC i produktów DBC wyrażony jest przy pomocy kodów DBC 
lub kodów leczenia specjalistycznego zamkniętej ścieżki (medycznej) 
opieki specjalistycznej, tak jak opisane to zostało w decyzjach 
Holenderskiego Inspektoratu Opieki Zdrowotnej. Ścieżka leczenia 
DBC zaczyna się w chwili, gdy ubezpieczony zgłasza się z problemem 
medycznym, i ulega zakończeniu w chwili zakończenia leczenia lub 
po upływie maksymalnej liczby dni, w trakcie których (produkt) DBC 
może pozostawać „otwarty”, w przypadku gdy nie doszło jeszcze do 
zakończenia leczenia.

Diagnostyka
Badanie natury, przyczyny i powagi schorzenia.
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Centrum dializ
Centrum, które zajmuje się świadczeniem usług dializy i, o ile jest to 
konieczne, uzyskało na te działania pozwolenie przewidziane prawem. 
Centrum dializ może funkcjonować przy szpitalu, ale nie jest to 
wymagane.

Preparaty dietetyczne
Polimerowe, oligomerowe, monomerowe i modułowe preparaty 
dietetyczne.

Dietetyk
Dietetyk, który spełnia wymagania decyzji w sprawie dietetyków, 
terapeutów zajęciowych, logopedów, higienistów stomatologicznych, 
terapeutów ruchowych, ortooptyków i pedologów, i który widnieje w 
Rejestrze Jakości Paramedyków.

Centrum badań ultrasonograficznych
Placówka przeprowadzająca monitoring prenatalny, która posiada 
pozwolenie na mocy ustawy o badaniach przesiewowych.

Państwo EOG
Państwo, które jest stroną w Umowie o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym: Liechtenstein, Norwegia i Islandia.

Terapeuta zajęciowy
Terapeuta zajęciowy, który spełnia wymagania decyzji w sprawie 
dietetyków, terapeutów zajęciowych, logopedów, higienistów 
stomatologicznych, terapeutów ruchowych, ortooptyków i 
pedologów, i który widnieje w Rejestrze Jakości Paramedyków.

Państwo UE
Państwo członkowskie Unii Europejskiej: Belgia, Bułgaria, Cypr 
(grecka część), Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja (łącznie z 
Gwadelupą, Gujaną Francuską, Martyniką, Reunion, Sint Maarten), 
Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Chorwacja, Łotwa, Litwa, 
Luksemburg, Malta, Austria, Polska, Portugalia (łącznie z Maderą i 
Azorami), Rumunia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania (łącznie z Ceutą, 
Melillą i Wyspami Kanaryjskimi), Czechy, Szwecja i, do momentu 
wystąpienia z UE, Zjednoczone Królestwo (łącznie z Gibraltarem).

Nadużycie
Popełnienie, próba popełnienia lub zlecenie popełnienia fałszerstwa 
na piśmie, oszustwa, podstępu, przywłaszczenia lub celowe 
wyrządzenie szkody ubezpieczycielowi, którego celem jest otrzymanie 
(refundacji kosztów) opieki medycznej, do której nie istnieje 
żadne prawo, lub zawarcie, kontynuacja lub zakończenie umowy 
ubezpieczenia, a także otrzymanie ochrony ubezpieczeniowej pod 
fałszywymi pozorami.

Fizjoterapeuta
Fizjoterapeutą jest fizjoterapeuta zarejestrowany zgodnie z 
warunkami w rozumieniu artykułu 3 ustawy o zawodach w 
indywidualnej opiece medycznej. Przez fizjoterapeutę rozumiany jest 
również terapeuta prowadzący gimnastykę leczniczą i masażysta w 
rozumieniu artykułu 108 ustawy o zawodach w indywidualnej opiece 
medycznej.

Centrum położnicze
Placówka położnicza. W placówce tej ubezpieczona może urodzić 
dziecko i ewentualnie przebywać pod opieką w okresie połogu.

Instytucja opieki położniczej
Usługodawca opieki medycznej, w którego placówce jednakowo 
reprezentowane są różne dyscypliny związane z łańcuchem opieki 
położniczej i który oferuje zintegrowane podejście do opieki położniczej.

Zakontraktowany usługodawca opieki medycznej
Usługodawca opieki medycznej, z którym ubezpieczyciel zawarł 
umowę. Umowa obejmuje uzgodnienia dotyczące np. bezpośredniej 
deklaracji udzielonej opieki medycznej i jakości opieki medycznej. 
Zakontraktowanych usługodawców opieki medycznej można 
znaleźć na stronie internetowej www.hollandzorg.com. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta pod 
numerem telefonu +31 (0) 570 687 123.

Niedobór produktów medycznych
Wskazany przez ubezpieczyciela zarejestrowany produkt 
medyczny może być tymczasowo niedostępny lub dostępny w 
niewystarczających ilościach u posiadacz-y zezwolenia na handel 
(równoległy), wydanego na mocy ustawy o produktach leczniczych 
lub na mocy rozporządzenia europejskiego nr 726/2004.

Europa geograficzna
Kontynent europejski (półwysep europejski), z wyjątkiem Białorusi, 
Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Mołdawii, europejskiej części Turcji i 
europejskiej części Kazachstanu.

Zarejestrowany produkt medyczny
Produkt medyczny, dla którego wydane zostało pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu handlowego lub wydane zostało równoległe 
pozwolenie zgodnie z ustawą o produktach medycznych, jak również 
na mocy rozporządzenia 726/2004/WE, Dziennik Urzędowy WE L136.

Fizjoterapeuta geriatra
Fizjoterapeuta wpisany jako fizjoterapeuta geriatryczny do 
Centralnego Rejestru Jakościowego (CKR) lub do Rejestru Certyfikacji 
Fizjoterapeutycznej.

Fizjoterapia geriatryczna
Standardowa pomoc, którą świadczy fizjoterapeuta geriatra.

Specjalistyczna opieka w zakresie zdrowia psychicznego
Specjalistyczna opieka medyczna w zakresie zdrowia psychicznego.

Psycholog opieki zdrowotnej
Psychologiem opieki zdrowotnej jest psycholog opieki zdrowotnej 
zarejestrowany zgodnie z warunkami w rozumieniu artykułu 3 ustawy 
o zawodach w indywidualnej opiece medycznej.

GGZ
Opieka w zakresie zdrowia psychicznego.

HollandZorg
Eno Zorgverzekeraar N.V. W przypadku wskazania dodatkowych 
ubezpieczeń przez „HollandZorg” rozumiana jest spółka Eno 
Aanvullende Verzekeringen N.V.

Terapeuta skóry
Terapeuta skóry, który spełnia wymagania Decyzji w sprawie 
wymagań stawianych kształceniu i wiedzy specjalistycznej terapeutów 
skóry i który przystąpił do Rejestrze Jakości Paramedyków.
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Lekarz rodzinny
Lekarz, który zarejestrowany jest jako lekarz rodzinny w rejestrze 
lekarzy rodzinnych, specjalistów geriatrii i lekarzy osób z 
niepełnosprawnością umysłową prowadzonym przez Komisję ds. 
Rejestracji KNMG.

Struktura organizacji dyżurów lekarzy rodzinnych (punkt pomocy 
doraźnej lekarzy rodzinnych)
Osoba prawna skupiająca organizacyjnie lekarzy rodzinnych. 
Jednostka organizacyjna powstała w celu świadczenia doraźnej 
pomocy lekarskiej wieczorami, w nocy i w weekendy, stosująca stawki 
uregulowane przepisami.

Centrum lekarzy rodzinnych
Placówka udzielająca pomocy lekarzy rodzinnych.

Placówka
• Placówka w rozumieniu ustawy o dopuszczeniu do działania 

placówek opieki zdrowotnej.
•  Osoba prawna posiadająca siedzibę za granicą, która w danym 

kraju udziela pomocy w ramach istniejącego w tym kraju systemu 
opieki społecznej lub której celem jest udzielanie pomocy 
określonej grupie funkcjonariuszy publicznych.

Placówka opieki dla osób z upośledzeniem zmysłów
Placówka udzielająca pomocy osobom z upośledzeniem zmysłów, 
która jest członkiem Holenderskiej Federacji Centrów Audiologicznych 
(FENAC) lub Holenderskiego Towarzystwa Okulistycznego (NOG).

Intensywna opieka pediatryczna
Opieka świadczona ubezpieczonym, którzy nie ukończyli 18. roku 
życia, ze skomplikowanym problemem medycznym natury cielesnej 
(złożona problematyka somatyczna) lub z niepełnosprawnością 
fizyczną, przy czym:
• Wymagany jest stały nadzór; lub
• W bezpośrednim sąsiedztwie ubezpieczonego musi być dostępna 

przez dwadzieścia cztery godziny na dobę pomoc prowadzona 
przez pielęgniarkę.

Próba zapłodnienia in vitro
Opieka związana z metodą zapłodnienia in vitro, która obejmuje:
• hormonalne wspomaganie dojrzewania komórek jajowych w ciele 

kobiety;
• punkcję płynu pęcherzykowego (otrzymanie dojrzałych komórek 

jajowych);
• zapłodnienie komórek jajowych i hodowlę embrionów w laboratorium;
• kilkakrotne wszczepienie jednego lub dwóch, ewentualnie 

przechowywanych w stanie zamrożonym, embrionów w macicę w 
celu spowodowania zajścia w ciążę;

Lekarz profilaktyk wieku dziecięcego
Lekarz, który:
• Jako lekarz Medycyny Społecznej zarejestrowany został w rejestrze 

Lekarzy Medycyny Społecznej, Komisji ds. Rejestracji Lekarzy 
Medycyny Społecznych KNMG; lub

• Jako lekarz profilaktyk wieku dziecięcego został zarejestrowany 
w rejestrze opieki zdrowotnej młodzieży Komisji ds. Rejestracji 
Medycyny Społecznej KNMG; i

u którego opieka zdrowotna młodzieży udzielana jest w rozumieniu 
ustawy o zbiorowej profilaktyce zdrowia społecznego.

Chirurg szczękowy
Specjalista w zakresie chorób jamy ustnej, chirurgii szczękowej i 
twarzy, który został wpisany przez Komisję ds. Rejestracji Specjalizacji 
Stomatologicznych (RTS) Holenderskiego Królewskiego Towarzystwa 
Wspierania Stomatologii (KNMT) do rejestru specjalistów chorób 
jamy ustnej, chirurgii szczękowej i twarzy.

Rok kalendarzowy
Okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

Instalacja jądrowa
Instalacja jądrowa w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie wypadków jądrowych.

Opieka zintegrowana
Skoordynowana, multidyscyplinarna opieka w zakresie określonego 
schorzenia w oparciu o istotny standard opieki. Celem jest 
wymuszenie ścisłej współpracy pomiędzy usługodawcami opieki 
medycznej i dopasowania opieki do potrzeb pacjenta. Opieka 
zintegrowana, która finansowana jest w oparciu o Ustawę o 
regulacji rynku opieki medycznej z zastosowaniem ustalonych 
zasad polityki finansowania osiągnięć multidyscyplinarnej opieki 
przewlekłych schorzeń. Cały program objęty jest jedną stawką. Opieka 
zintegrowana może być finansowana także przez usługodawców, 
którzy udzielają opieki i zgłaszają ją ‘osobno’, w przypadku której 
koordynacja i organizacja jest finansowana w oparciu o „stawkę 
zakupu”.

Psycholog/profilaktyk dziecięcy NIP
Usługodawca opieki zdrowotnej, który został wpisany do rejestru 
stowarzyszenia Holenderskiego Instytutu Psychologów (NIP) jako 
psycholog/profilaktyk dziecięcy.

Fizjoterapeuta dziecięcy
Fizjoterapeuta wpisany jako fizjoterapeuta dziecięcy do Centralnego 
Rejestru Jakościowego (CKR) lub do Rejestru Certyfikacji 
Fizjoterapeutycznej.

Fizjoterapia dziecięca
Standardowa pomoc małoletnim, którą świadczy fizjoterapeuta 
dziecięcy.

Terapeuta usprawniania ruchowego
Terapeuta usprawniania ruchowego wpisany jako dziecięcy terapeuta 
usprawniania ruchowego do Rejestru Jakości Paramedyków.

Dziecięca terapia ruchowa
Standardowa pomoc małoletnim, którą świadczy fizjoterapeuta 
dziecięcy.

Geriatra kliniczny
Lekarz, który został wpisany do rejestru specjalistów Komisji ds. 
Rejestracji Specjalistów Medycznych KNMG jako geriatra kliniczny.

Neuropsycholog kliniczny
Psycholog opieki zdrowotnej, który został zarejestrowany jako 
neuropsycholog kliniczny zgodnie z warunkami ujętymi w artykule 14 
ustawy o zawodach w indywidualnej opiece medycznej.
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Psycholog kliniczny
Psycholog opieki zdrowotnej, który został zarejestrowany jako 
psycholog kliniczny zgodnie z warunkami ujętymi w artykule 14 
ustawy o zawodach w indywidualnej opiece medycznej.

KNGF
Królewskie Holenderskie Partnerstwo Fizjoterapeutów.

KNMG
Królewskie Holenderskie Towarzystwo Wspierania Kunsztu 
Medycznego.

Centrum położnicze
Centrum, które zajmuje się świadczeniem usług opieki w połogu 
i, o ile jest to konieczne, uzyskało na te działania pozwolenie 
przewidziane prawem.

Pomoc w połogu
Wyszkolona pomoc, która po porodzie udziela pomocy położnicy i jej 
rodzinie. Pomoc w połogu dba o matkę i dziecko oraz w razie potrzeby 
informuje o ich stanie położną lub lekarza.

Dostawca materiałów medycznych
Organizacja dostarczająca (medyczne) materiały pomocnicze, ujęta w 
rejestrze Powszechnego Zarządzania Danymi Usługodawców Opieki 
Medycznej (rejestr AGB usługodawców opieki medycznej). Rejestr zawiera 
dane usługodawców opieki medycznej z Holandii. Dane te są oznaczone 
niepowtarzalnym kodem, tzw. kodem AGB. Pozwala to na jednolitą 
rejestrację danych usługodawców opieki medycznej przez ubezpieczycieli.

Leczenie blizn
Fizjoterapia, której zadaniem jest zapobieganie lub zmniejszanie bólu 
i dolegliwości ruchowych wywołanych bliznami.

Logopeda
Logopeda, który spełnia wymagania decyzji w sprawie dietetyków, 
terapeutów zajęciowych, logopedów, higienistów stomatologicznych, 
terapeutów ruchowych, ortooptyków i pedologów, i który widnieje w 
Rejestrze Jakości Paramedyków.

Terapeuta manualny
Fizjoterapeuta wpisany jako fizjoterapeuta manualny do 
Centralnego Rejestru Jakościowego (CKR) lub do Rejestru Certyfikacji 
Fizjoterapeutycznej. 

Terapia manualna
Terapia manualna obejmuje standardową opiekę prowadzoną przez 
terapeutów manualnych.

Holenderska stawka rynkowa
Koszty opieki minus koszty, które są wyższe niż koszty racjonalnie 
stosowane w holenderskich warunkach rynkowych.

Doradca medyczny
Pracownik ubezpieczyciela, który został zarejestrowany zgodnie 
z warunkami w rozumieniu artykułu 3 ustawy o zawodach w 
indywidualnej opiece medycznej.

Specjalista medyczny
Lekarz, który posiada uznany prawnie tytuł i został zarejestrowany 

w rejestrze specjalistów w rozumieniu artykułu 14, ustęp pierwszy 
ustawy o zawodach w indywidualnej opiece medycznej.

Higienista stomatologiczny
Higienista stomatologiczny, który spełnia wymagania decyzji w 
sprawie dietetyków, terapeutów zajęciowych, logopedów, higienistów 
stomatologicznych, terapeutów ruchowych, ortooptyków i 
pedologów, i który widnieje w Rejestrze Jakości Paramedyków.

Niezakontraktowany usługodawca opieki medycznej
Usługodawca opieki medycznej, z którym ubezpieczyciel nie poczynił 
żadnych uzgodnień.

NIPT
Nieinwazyjny test prenatalny.

Nota
Pisemny dowód kosztów poniesionych przez usługodawcę opieki 
medycznej związanych z wyświadczoną opieką medyczną, który 
zawiera przynajmniej: nazwę, adres, miejsce zamieszkania i 
zawód usługodawcy opieki medycznej, datę wystawienia noty, 
datę świadczenia opieki oraz jej opis, nazwisko i datę urodzenia 
ubezpieczonego.

NVLF
Holenderskie Stowarzyszenie Logopedii i Foniatrii.

Terapeuta obrzęków
Fizjoterapeuta wpisany jako fizjoterapeuta obrzęków do Centralnego 
Rejestru Jakościowego (CKR) lub do Rejestru Certyfikacji 
Fizjoterapeutycznej.

Terapia obrzęków i drenaż limfatyczny
Standardowa pomoc, którą świadczy fizjoterapeuta obrzęków.

Terapeuta usprawniania ruchem
Terapeuta usprawniania ruchem metodą Cesara i terapeuta 
usprawniania ruchem metodą Mensendiecka, który spełnia 
wymagania decyzji w sprawie dietetyków, terapeutów zajęciowych, 
logopedów, higienistów stomatologicznych, terapeutów ruchowych, 
ortooptyków i pedologów, i który widnieje w Rejestrze Jakości 
Paramedyków.

Terapia usprawniania ruchem
Standardowa pomoc, którą świadczy terapeuta usprawniania ruchem.

Środki komunikacji publicznej
Dostępny każdemu przewóz osób działający zgodnie z rozkładem 
jazdy i świadczony za pomocą samochodu, autobusu, pociągu, 
metra, tramwaju lub pojazdu poruszającego się w oparciu o system 
prowadnic w rozumieniu ustawy o przewozie osób z 2000 r. oraz 
dostępny każdemu przewóz promowy o stałym rozkładzie.

Ortodoncja
Standardowa opieka ortodontyczna oferowana przez dentystów.

Ortodonta
Dentysta, który został wpisany do rejestru ortopedii stomatologicznej i 
szczękowo-twarzowej Komisji ds. Rejestracji Specjalistów Medycznych 
Holenderskiego Towarzystwa Wspierania Stomatologii (NMT).
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Pedagog terapeuta
Pedagog terapeuta, który został wpisany do rejestru Holenderskiego 
Stowarzyszenia Pedagogów i Edukatorów (NVO) jako ogólny pedagog 
terapeuta NVO.

Pedicurzystka
Pedicure wpisany do Rejestru Jakości Pedicure (KRP) ze specjalizacją 
w zakresie stopy cukrzycowej (DV) lub pedicure medycznego (MP) 
lub wpisany do Rejestru Jakości Usługodawców Opieki Medycznej 
w Zakresie Stóp (KMV), prowadzonego przez Rejestrację Jakości 
i Akredytację Profesjonalistów Opieki Zdrowotnej (KABIZ) we 
współpracy z Holenderskim Towarzystwem Usługodawców Opieki 
Medycznej w Zakresie Stóp (NMMV). Pedicurzystka, która świadczy 
usługi w zakresie pedicure w rozumieniu ubezpieczenia dodatkowego 
może również być wpisana do Rejestru Jakości Pedicure (KRP) ze 
specjalizacją w kosmetyce stóp pacjentów z reumatyzmem (RV).

Asystent lekarza
Asystent lekarza, który spełnia wymagania ograniczonej w 
czasie decyzji w sprawie samodzielnych uprawnień asystentów 
lekarzy i został wpisany do Rejestru Jakości Asystentów Lekarzy 
Holenderskiego Towarzystwa Asystentów Lekarzy (NAPA) jako 
asystent lekarza.

Psychiatra
Lekarz, który został wpisany do rejestru psychiatrów Komisji ds. 
Rejestracji Specjalistów Medycznych KNMG.

Szpital psychiatryczny
Placówka, która została dopuszczona do działania jako szpital 
psychiatryczny.

Psychoterapeuta
Psychoterapeuta zarejestrowany zgodnie z warunkami w rozumieniu 
artykułu 3 ustawy o zawodach w indywidualnej opiece medycznej. 

Racjonalna farmakoterapia
Leczenie przy pomocy produktów medycznych w odpowiedniej dla 
ubezpieczonego formie. Przy tym działanie i skuteczność produktów 
leczniczych musi wynikać z literatury naukowej. Leczenie przy pomocy 
produktów medycznych musi spełniać warunek metody najbardziej 
ekonomicznej.

Recepta
Zapis produktu medycznego.

Świadczeniodawca prowadzący multidyscyplinarny proces leczenia/
główny lekarz prowadzący
Usługodawca opieki medycznej, który w reakcji na problem medyczny 
pacjenta stawia diagnozę i który ponosi odpowiedzialność za leczenie. 
Usługodawca prowadzący multidyscyplinarny proces leczenia i za 
niego w pełni odpowiedzialny sam może świadczyć opiekę medyczną. 
W przypadku gdy opieka jest świadczona również przez innego 
usługodawcę, usługodawca prowadzący multidyscyplinarny proces 
leczenia ponosi odpowiedzialność za całość leczenia.

Lekarz rehabilitant
Lekarz, który jako lekarz rehabilitant został wpisany do rejestru 
specjalistów Komisji ds. Rejestracji Specjalistów Medycznych KNMG.

Centrum rehabilitacji
Placówka, która zajmuje się świadczeniem opieki rehabilitacyjnej i, 
na tyle, na ile jest to wymagane, uzyskała na te działania pozwolenie 
przewidziane prawem. W centrum zatrudniony jest zespół 
multidyscyplinarny naukowców pod kierownictwem specjalisty 
medycznego.

Na piśmie
Przekazywanie informacji na papierze lub przy pomocy e-maila, lub za 
pośrednictwem formularza internetowego.

Lekarz SEH
Lekarz oddziału ratunkowego, który jako lekarz oddziału ratunkowego 
został wpisany do rejestru specjalistów Komisji ds. Rejestracji 
Specjalistów Medycznych KNMG.

SKGZ
Fundacja Skarg i Sporów Dotyczących Ubezpieczeń Zdrowotnych

Specjalistyczna opieka w zakresie zdrowia psychicznego
Specjalistyczna opieka medyczna w zakresie zdrowia psychicznego.

Specjalista geriatra
Lekarz, który zarejestrowany został jako specjalista geriatra (lekarz 
opiekun) w rejestrze lekarzy rodzinnych, specjalistów geriatrii i lekarzy 
osób z niepełnosprawnością umysłową prowadzonym przez Komisję 
ds. Rejestracji KNMG.

Lekarz sportowy
Lekarz, który jako lekarz Medycyny Społecznej zarejestrowany został 
w rejestrze Lekarzy Medycyny Społecznej, Komisji ds. Rejestracji 
Lekarzy Medycyny Społecznych KNMG z zaznaczeniem specjalizacji 
jako medycyna sportowa.

SVB
Bank Ubezpieczeń Społecznych.

Dentysta
Dentystą jest dentysta zarejestrowany zgodnie z warunkami w 
rozumieniu artykułu 3 ustawy o zawodach w indywidualnej opiece 
medycznej.

Technik dentystyczny
Technik dentystyczny (protetyk), który spełnia wymagania decyzji w 
sprawie wymagań związanych z wykształceniem i wiedzą fachową 
techników dentystycznych.

Czasowy pobyt za granicą
Pobyt za granicą przez maksimum sześć kolejnych miesięcy.

Centrum transplantacji
Placówka, która otrzymała pozwolenie na świadczenie usług w 
zakresie transplantologii w oparciu o ustawę o szczególnych zabiegach 
medycznych.

Oddział leczenia zakrzepicy
Centrum, które zajmuje się opieką w zakrzepicy krwi i, na tyle, na 
ile to konieczne, uzyskało na te działania pozwolenie przewidziane 
prawem.
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Ubezpieczony
Tam, gdzie w niniejszych warunkach ubezpieczenia widnieje słowo 
„ubezpieczony”, odnosi się to do osoby objętej ubezpieczeniem. 
Tam, gdzie w niniejszych warunkach ubezpieczenia widnieje słowo 
„ubezpieczający”, odnosi się to do osoby zawierającej ubezpieczenie. 
Tam, gdzie w niniejszych warunkach ubezpieczenia widnieje słowo 
„ubezpieczony/ubezpieczający”, odnosi się to zarówno do osoby 
objętej ubezpieczeniem, jak i zawierającej ubezpieczenie.

Pobyt w szpitalu
Pobyt w szpitalu przez okres 24 godzin lub dłuższy.

Państwo będące stroną traktatu
Państwo, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej ani 
państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z 
którym Holandia poczyniła uzgodnienia w sprawie świadczenia opieki 
medycznej i refundacji jej kosztów: Australia (wyłącznie w trakcie 
pobytu nieprzekraczającego jednego roku), Bośnia i Hercegowina, 
Republika Zielonego Przylądka, Macedonia, Maroko, Czarnogóra, 
Serbia, Tunezja, Turcja i Szwajcaria.

Położna
Położna, która jako położna zarejestrowana jest zgodnie z warunkami 
w rozumieniu artykułu 3 ustawy o zawodach w indywidualnej opiece 
medycznej.

Dzień opieki
Dzień opieki w rozumieniu ustalonym przez Holenderski Inspektorat 
Opieki Zdrowotnej w zasadach polityki w sprawie funkcjonowania i 
specjalistycznej opieki medycznej.

Dom opieki
Placówka służąca leczeniu i pobytowi w ramach ustawy o 
długotrwałej opiece medycznej w związku ze schorzeniami 
somatycznymi i psychogeriatrycznymi.

Pielęgniarka
Pielęgniarka, która jako pielęgniarka zarejestrowana została zgodnie 
z warunkami w rozumieniu artykułu 3 ustawy o zawodach w 
indywidualnej opiece medycznej. 

Pielęgniarka dyplomowana
Pielęgniarka, która jako pielęgniarka dyplomowana zarejestrowana 
została zgodnie z warunkami w rozumieniu artykułu 14 ustawy o 
zawodach w indywidualnej opiece medycznej.

Pielęgniarka dyplomowana ze specjalizacją w zakresie chorób 
psychicznych
Pielęgniarka, która jako pielęgniarka dyplomowana ze specjalizacją 
w zakresie chorób psychicznych zarejestrowana została zgodnie 
z warunkami w rozumieniu artykułu 14 ustawy o zawodach w 
indywidualnej opiece medycznej.

Obowiązkowy udział własny
Kwota kosztów medycznych, którą ubezpieczony płaci sam.

Lekarz specjalista uzależnień
Lekarz, który jako lekarz specjalista uzależnień został wpisany do 
rejestru specjalistów Komisji ds. Rejestracji Specjalistów Medycznych 
KNMG.

Skierowanie
Porada na piśmie zawierająca wyjaśnienia skierowane do 
ubezpieczonego przez usługodawcę opieki medycznej, który 
świadczy ubezpieczonemu opiekę medyczną, dotyczące usługodawcy 
opieki medycznej, który może zaoferować dalszą pomoc i którego 
ubezpieczony potrzebuje z powodów medycznych. Usługodawca 
opieki medycznej, który wystawia skierowanie, jest kierującym. 
Kierujący nie może wystawić skierowania do samego siebie.

Ubezpieczenie
Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, dodatkowe ubezpieczenie 
zdrowotne, ubezpieczenie dentystyczne.

Ubezpieczający
Osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem. 
Jeżeli osoba ta zawrze umowę ubezpieczenia dla siebie, jest ona 
jednocześnie ubezpieczonym.

Ubezpieczony
Osoba, której ryzyko potrzeby korzystania z opieki zdrowotnej objęte 
jest ochroną ubezpieczeniową i która jako ubezpieczony wymieniona 
jest na polisie.

Warunki ubezpieczenia
Prawa i obowiązki, które obowiązują ubezpieczonego/
ubezpieczającego oraz ubezpieczyciela i które tworzą ubezpieczenie.

Recepta
Wskazanie na piśmie zawierające wyjaśnienia usługodawcy opieki 
medycznej, który świadczy ubezpieczonemu opiekę medyczną, 
dotyczące świadczonej ubezpieczonemu pomocy, której ubezpieczony 
potrzebuje z powodów medycznych. Na przykład zawierające 
określony produkt medyczny lub materiał medyczny. Usługodawca, 
który wydaje receptę, jest zapisującym.

Dobrowolny udział własny
Ustalona między ubezpieczonym a HollandZorg, jako element 
podstawowej opieki zdrowotnej, kwota przeznaczona na koszty opieki 
medycznej, którą zobowiązany jest zapłacić ubezpieczony.

Ustawa BIG
Ustawa o zawodach w indywidualnej opiece medycznej.

Ustawowy wkład własny
Część kosztów opieki medycznej, która objęta jest ochroną 
ubezpieczeniową, którą zobowiązany jest zapłacić ubezpieczony. 
Minister określa, które to są koszty. Opłata przewidziana ustawą 
obowiązuje niezależnie od obowiązkowego i ewentualnego 
dobrowolnego udziału własnego.

Ubezpieczyciel
Tam, gdzie w niniejszych warunkach ubezpieczenia mowa jest o 
ubezpieczycielu, rozumiana jest przez to spółka Eno Zorgverzekeraar 
N.V. W przypadku odwołania do dodatkowego ubezpieczenia jest to 
spółka Eno Aanvullende Verzekeringen N.V.

Pielęgniarka środowiskowa
Pielęgniarka, która zdobyła wykształcenie ze stopniem licencjata, 
zwana również pielęgniarką środowiskową poziomu 5.
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Wlz
Ustawa o długotrwałej opiece zdrowotnej.

Samodzielne centrum leczenia
Placówka specjalistycznej opieki medycznej.

Lekarz specjalista zaburzeń psychicznych związanych z uszkodzeniem 
mózgu
Lekarz, który jako lekarz specjalista zaburzeń psychicznych związanych 
z uszkodzeniem mózgu został wpisany do rejestru Komisji ds. 
Rejestracji Specjalistów Medycznych KNMG.

Szpital
Placówka specjalistycznej opieki medycznej przeznaczona do 
prowadzenia badań, leczenia i opieki nad chorymi.

Opieka
Opieka i pozostałe usługi w rozumieniu ustawy o obowiązkowym 
ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie podstawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Opieka i usługi wymienione w artykułach objęte 
ochroną i refundacją w rozdziale dotyczącym szczególnych 
postanowień w zakresie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. 
Opieka i pozostałe usługi wymienione w artykule dotyczącym ochrony 
i refundacji w rozdziale związanym z ubezpieczeniem dentystycznym.

Usługodawca opieki medycznej
Osoba (fizyczna) lub osoba prawna, która udziela profesjonalnej 
pomocy medycznej, wykonując zawód lub prowadząc 
przedsiębiorstwo.

Grupa opieki medycznej
Usługodawca opieki medycznej, który jako główny kontrahent 
świadczy opiekę zintegrowaną. Usługodawca opieki medycznej 
może sam świadczyć opiekę, ale może również korzystać z innych 
usługodawców opieki medycznej, którzy na zlecenie głównego 
kontrahenta w sposób spójny i we współpracy świadczą opiekę 
zintegrowaną. Z zasady deklaracja opieki dokonywana jest poprzez 
głównego kontrahenta.

Inspektorat Zdrowia
Holenderski Inspektorat Zdrowia.

Plan opieki
Dynamiczny zestaw uzgodnień dokonany pomiędzy ubezpieczonym 
i jego usługodawcą(-cami) opieki medycznej, dotyczących 
opieki środowiskowej i własnego wkładu w proces leczenia 
(samozarządzanie). Uzgodnienia te oparte zostają na indywidualnych 
celach, potrzebach i sytuacji. Decyzje podejmowane są wspólnie. 
Plan opieki musi zawierać przynajmniej rodzaj, zakres i przewidywany 
okres koniecznej opieki środowiskowej oraz spodziewane efekty. 
Plan opieki musi zostać podpisany przez ubezpieczonego lub jego 
prawnego przedstawiciela. Podpis musi zostać umieszczony również 
po wprowadzeniu zmian w planie opieki.

Program opieki 11
Program opieki 11 określony w raporcie Biura HHM o programach 
opieki dla osób z upośledzeniem wzroku, słuchu i zdolności 
komunikacyjnych z listopada 2016 r. Program opieki 11 przeznaczony 
jest dla osób szukających odpowiedzi na pytania z zakresu nabywania 
umiejętności, które pozwolą na powrót do możliwie samodzielnego 

życia. Dotyczy to pytań z dziedziny komunikacji, prowadzenia 
domu, korzystania z wyposażenia pomocniczego, dbania o siebie i 
mobilności, na które można łatwo odpowiedzieć.

Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne w znaczeniu ustawy o obowiązkowym 
ubezpieczeniu zdrowotnym.
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