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1. Jak dojechać do Narodowego Funduszu Zdrowia w Śląskim oddziale
wojewódzkim w Katowicach?
Z Placu Wolności – autobus 193 który jedzie na Osiedle Witosa Kossutha.
Autobus jeździ co pół godziny. Musisz wysiąść na ostatnim przystanku. Tam stoją 2
budynki, jeden duży, a drugi mały. Musisz wejść do dużego (głównego) budynku i iść do
pokoju 001. Powiedz, że chcesz zrobić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studenta.
Nie musisz wcześniej umawiać się na wizytę.

2. Jakich dokumentów potrzebujesz?
 Zaświadczenie o tym, że jesteś studentem
 Aktualne zameldowanie
 PESEL
 Paszport
 Legitymacja studencka
 NIP (jeżeli masz)

3. Co dalej?
Musisz wypełnić formularz i podpisać umowę którą dostaniesz. Ten formularz i umowa
zostaje u nich, bo kierownik wydziału musi podpisać twoje ubezpieczenie żeby zaczęło
działać. Pracownicy dadzą ci też kartkę, gdzie będzie napisane ile musisz zapłacić i na jaki
rachunek.
Możesz

zapłacić

na

poczcie

albo

przelewem.

procedurę rejestracji musisz najpierw zapłacić za pierwszy miesiąc.

Aby

kontynuować

Za 10 dni dostajesz list z Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tym listem i paszportem
pójdziesz do ZUS-u (Rynek, obok teatru jest mała ulica Teatralna 4)
Potrzebujesz:
 Wszystko co będzie w kopercie: czyli umowa i formularz.
 Dowód osobisty
 Dowód wpłaty
Jak przyjdziesz do ZUS-u zapytaj u pracownika. Oni dadzą ci formularz, wypełnij ten
formularz zgodnie z umową. Weź sobie numerek!

4. Karta czipowa
Po dokonania rejestracji, musisz jeszcze raz pojechać do oddziału NFZ aby zrobić sobie
kartę czipową

Tym razem musisz pójść do małego budynku czyli do budynku dla ubezpieczonych. W
automacie weź sobie numerek. Miej ze sobą:


Umowę,



Dowód osobisty,



PESEL



Aktualne Zameldowanie

Karta jest bezpłatna i odbierasz ją po miesiącu.
Uwaga! Bez karty czipowej nie możesz iść do lekarza.
Nа stronie internetowej NFZ (http://www.nfz-katowice.pl/ ) znajdziesz informację o
usługach. Zawsze musisz wcześniej umówić się na wizytę do lekarza i MUSISZ powiedzieć
że chcesz leczyć w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Najpierw sprawdź koniecznie
czy przychodnia albo szpital obsługuje pacjentów NFZ, i potem umów się na wizytę.

5. Jak anulować umowę?
Musisz przyjechać do NFZ przynajmniej miesiąc wcześniej, napisać w kancelarii list, że
chcesz anulować umowę.
Za miesiąc dostaniesz list o anulowaniu umowy, pójdziesz tym listem do ZUS-u i tam też
wypełnisz formularz o anulowaniu umowy.

