Změnili jste
zdravotní pojišťovnu?
Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. lednu
a 1. červenci. Pokud se pro změnu rozhodnete, je důležité nezapomenout
na pár důležitých kroků. Vyhnete se tak zbytečným komplikacím.

Na co nezapomenout?
1 Oznámení změny zaměstnavateli

Pokud jste zaměstnanec, musíte změnu zdravotní pojišťovny oznámit zaměstnavateli do 8 dní, tj. nejpozději
do 8. ledna nebo 8. července dle data zahájení pojistného vztahu, a to nejlépe písemně.
Pozor: Neoznámení této změny by znamenalo odvod zdravotního pojištění na účet nesprávné zdravotní
pojišťovny. Vyčíslené penále by mohl zaměstnavatel následně požadovat po vás jako po zaměstnanci.

2 Oznámení změny lékařům a používání pouze nového průkazu pojištěnce

O změně pojišťovny je třeba co nejdříve informovat všechny ošetřující lékaře, zvláště registrujícího
praktického lékaře a gynekologa. Při každém ošetření a návštěvě lékaře je důležité prokazovat
se novým průkazem pojištěnce.

3 Vrácení průkazu pojištěnce původní zdravotní pojišťovně

Při změně zdravotní pojišťovny je nutné vždy do 8 dní vrátit původní zdravotní pojišťovně průkaz
pojištěnce.

4 Studenti, uchazeči o zaměstnání, příjemci rodičovského příspěvku
a jiné osoby, za které platí pojištění stát

V případě, že za vás hradí zdravotní pojištění stát, je nutné tuto skutečnost
doložit příslušným dokladem. Pokud jste tak neučinili v rámci podání
přihlášky, budete potřebovat potvrzení o studiu, o registraci na úřadě
práce, rozhodnutí o přiznání důchodu atd.

5 OSVČ a OBZP - nastavení nových platebních
příkazů a oznámení výše záloh

Pokud si hradíte pojistné sami, a to jako OSVČ
(osoba samostatně výdělečně činná) nebo jako OBZP
(osoba bez zdanitelných příjmů), musíte tuto skutečnost
oznámit nové pojišťovně a sdělit číslo účtu, ze kterého
budete provádět úhradu pojistného.
OSVČ navíc doloží doklad o výši záloh na
pojistné hrazených u původní zdravotní
pojišťovny. Měsíční zálohy jsou splatné
vždy do 8. dne následujícího měsíce.

A co vás ještě může potkat
v průběhu zdravotního pojištění?
1 Ztráta průkazu pojištěnce
V případě ztráty průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny je nutné tuto skutečnost oznámit do 8 dní pojišťovně.
Ta následně zajistí vydání nového.

2 Oznamování důležitých změn
Pokud dojde k důležitým změnám, například zařazení do evidence úřadu práce, zahájení pobíraní důchodu, dále
pak ukončení studia nebo činnosti OSVČ atd., je potřeba tyto skutečnosti oznámit do 8 dní.
Nahlášení změny příjmení nebo změny trvalé adresy není u ZP MV ČR nutné. Tyto údaje jsou automaticky
aktualizovány z registru obyvatel. Nový průkaz pojištěnce bude zaslán poštou na korespondenční adresu.
Pozor: Pro usnadnění komunikace je vhodné nahlášení změny důležitých kontaktních údajů, jako je
korespondenční adresa (pokud se liší od trvalé), e-mail a telefonní kontakt.

3 Narození dítěte
V případě narození dítěte je potřebné novorozence přihlásit do 8 dní. Učinit je tak možné jednoduše online z domova
nebo na nejbližším pracovišti. Formulář pro online přihlášení naleznete na webu.

4 OSVČ - vyplnění dvou přehledů o příjmech a výdajích
Při změně zdravotní pojišťovny během roku (tedy od 1. července) musí OSVČ doručit přehled o příjmech a výdajích
za předchozí rok na obě zdravotní pojišťovny, na původní i novou zdravotní pojišťovnu.

5 Čerpání zdravotní péče v zahraničí
Evropský průkaz zdravotního pojištění (tzv. EHIC) v zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru
(Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a ve Švýcarsku zajistí poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče za stejných
podmínek jako mají tamní pojištěnci.
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Pozor: Vzhledem k tomu, že ve většině těchto států není z veřejného zdravotního pojištění hrazena veškerá
zdravotní péče (za její poskytnutí se připlácí) a průkazem EHIC nelze krýt např. náklady spojené s převozem
zpět do České republiky, doporučujeme před vycestováním vždy uzavřít komerční cestovní pojištění,
které si můžete sjednat online nebo na našich pracovištích za velice výhodných podmínek.

