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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
ПЕРЕМІЩЕННИХ ОСІБ, ЩО ПРИБУДУЄ З УКРАЇНИ
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1. Республіка Сербія не уклала Угоду про соціальне страхування
у сфері медичного страхування, на підставі якої особи, які мають
обов’язкове медичне страхування в Україні, могли б реалізувати
право на медичне обслуговування в Республіці Сербія.
2. Іноземці – переселені особи, які прибули з України, яким
МВС прийняло рішення про надання тимчасового захисту та
Управління з питань притулку видало посвідчення особи, особисто
несуть витрати на екстрену медичну допомогу, а також інші види
медичних послуг, що надаються іноземцям на їхнє прохання.
Відповідно до Закону про охорону здоров’я, ухваленого
Національним Парламентом Республіки Сербія, з бюджету
Республіки Сербія виплачується компенсація закладам охорони
здоров’я та приватній практикі за надану невідкладну медичну
допомогу іноземцю, якщо заклад охорони здоров’я чи приватна
практика цей збір не може стягувати з іноземця, із-за причин що у
нього немає потрібних грошових засобів.
Після виплати компенсації закладу охорони здоров’я, тобто
приватній практиці, Міністерство охорони здоров’я вживає заходів
через компетентні органи для стягнення цих витрат з іноземця на
користь бюджету Республіки Сербія.
3. Медичні послуги, які не є невідкладними, за медичними
показаннями (не надаються за особистим бажанням) оплачуються
з бюджету Республіки Сербія за умови надані:
- іноземцям, медичне обслуговування яких здійснюється з
бюджету Республіки Сербія на підставі міжнародного договору про
соціальне страхування, якщо інше не передбачено цим договором;
- шукачам притулку, зареєстрованим іноземцям, які висловили
намір подати заяву про надання притулку, особам, включеним
в програму добровільного повернення та іноземцям, які
проживають в Республіці Сербія на запрошення державних органів
і не мають права на обов’язкове страхування відповідно до закону,
що регулює медичне страхування, під час перебування, відповідно
до принципів взаємності;
- іноземцям, яким надано притулок у Республіці Сербія, якщо вони
фінансово незахищені;
- іноземцям, які хворіють на інфекційні захворювання, через які
особа перебуває під наглядом за станом здоров’я відповідно до
нормативно-правових актів, що регулюють захист населення від
інфекційних захворювань;
- іноземцям, які стали жертвами торгівлі людьми.
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4. Іноземець може бути обов’язково медично застрахований в
Республіканському фонді медичного страхування (далі: РФМС),
якщо він зареєстрував місце проживання в Республіці Сербія
і отримав реєстраційний номер для іноземців Міністерством
внутрішніх справ Республіки Сербія:
- на основі власного страхування (наприклад, працівник,
підприємець у Республіці Сербія, одержувач іноземної пенсії)
- як член сім’ї, який не має власної страхової бази через власника
обов’язкового медичного страхування в РФМС
- на підставі включення до загальнообов’язкового медичного
страхування особи, яка не може бути обов’язково застрахована
на власних засадах страхування або не може бути обов’язково
застрахована як член сім’ї через власника обов’язкового
медичного страхування.
Включення до загальнообов’язкового медичного страхування
здійснюється у філії/представництві РФМС за місцем тимчасового
проживання іноземця. При вступі на обов’язкове медичне
страхування особа сплачує лише внесок на обов’язкове медичне
страхування, який на 2022 рік становить 3.180,64 динара на місяць.
На підставі визначених страхових підстав та виданих і засвідчених
страхових документів про сплачені належні внески на
загальнообов’язкове медичне страхування застрахована особа
має право користуватися медичними послугами в установленому
обсязі та змісті та порядку та способі за рахунок коштів
загальнообов’язкового медичного страхування.
До завершення іноземцем стажу обов’язкового медичного
страхування не менше трьох місяців безперервно з дня набуття
ним статусу застрахованого відповідно до законодавства, за
який сплачено внесок, йому надається право осягнення лише
невідкладної медичної допомоги. .
Особа, яка зарахована на загальнообов’язкове медичне
страхування, набуває статусу застрахованої особи в день подання
заяви про включення до обов’язкового медичного страхування до
компетентної філії/відділенні РФМС.
У разі, коли філія/відділення РФМС визначить, що особа
відповідає умовам для зарахування на обов’язкове медичне
страхування, вона повинна прийняти рішення, згідно з яким
здійснюється сплата внеску на загальнообов’язкове медичне
страхування.
Застрахована особа, яка зараховується до загальнообов’язкового
медичного страхування, повинна самостійно сплачувати власний
внесок на загальнообов’язкове медичне страхування до моменту
зняття її з медичного страхування за власним бажанням у відділенні
РФМС. Це означає, що якщо іноземець, який включений в систему
обов’язкового медичного страхування, повинен залишити Республіку
Сербія, щоб не мати зобов’язань сплачувати подальші внески на
медичне страхування, необхідно щоб у філії/ відділенні РФМС, де
зареєстрований на медичне страхування, до виїзду з Республіки
Сербія, подати запит про зняття з реєстрації на підставі включення до
загальнообов’язкового медичного страхування.
Інформацію про номери телефонів та електрону пошту Контактцентру, адреси філій/відділень РФМС, порядок видачі страхового
документа після визначення статусу застрахованого та розмір
та зміну розміру внесків на підставі включення до обов’язкового
медичного страхування можна знайти на сайті РФМС www.rfzo.rs
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