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Den rumänska sjukförsäkringen är obligatorisk och avgiftsbaserad. Normalt betalas
sjukförsäkringsavgiften genom skatter och avgifter som härrör från officiell inkomst i form av lön,
pension eller liknande. Vissa kategorier är undantagna från skyldigheten att betala
sjukförsäkringsavgift t. ex barn, gravida kvinnor och personer med funktionsnedsättning. 2016-01-01
förändrades delar av den rumänska lagstiftningen (Codul fiscal). När det gäller skyldigheten att betala
sjukförsäkringsavgift, förutsätter den nu gällande lagstiftningen, att de personer som helt saknar
inkomst och inte tillhör de kategorier som undantagits från skyldigheten att betala
sjukförsäkringsavgift, betalar en minimiavgift om 5,5 % månatligen av den rumänska minimilönen,
med uppbörd kvartalsvis. Minimiavgiften motsvarar förnärvarande ca 142 SEK per månad.
De medborgare som inte är sjukförsäkrade har endast begränsad rätt till vård, bland annat till
akutsjukvård och vårdinsatser för behandling av epidemiska sjukdomar.
Det europeiska sjukförsäkringskortet
Från och med år 2007, kan de personer som är sjukförsäkrade i Rumänien ansöka om det europeiska
sjukförsäkringskortet (på rumänska ”cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS)”),
vilket ger dem rätt till sjukvård som blivit nödvändig under dessas tillfälliga vistelse i andra
medlemsstater inom den Europeiska Unionen, inom den Europeiska ekonomiska zonen eller i
Schweiz. Med tillfällig vistelse menas en persons resande (till länderna ovan) som turist, genom
arbete, av familjeskäl eller för studier för en period om maximalt 6 månader.
Det europeiska försäkringskortet utges efter ansökan. Den försäkrade skall skriftligen ansöka om det
europeiska sjukförsäkringskortet vid den lokala sjukförsäkringsmyndighet hos vilken denne finns
inregistrerad. Till ansökan skall bifogas en kopia på den ansökandes ID-kort eller om ansökan gäller
en minderårig en kopia på dennes födelsecertifikat.
Den försäkrade ska få sjukförsäkringskortet utfärdat inom 7 arbetsdagar från det att ansökan
inregistrerats i det nationella digitala system som myndigheten ansvarar för.
Kostnaden för det europeiska sjukförsäkringskortet betalas av den nationella fonden för social
sjukförsäkring.
Giltighetstiden för det europeiska sjukförsäkringskortet är ett år från utfärdandedatum.
I de fall försäkringstagaren befinner sig i något av de ovan nämnda länderna och av olika anledningar
denne inte har sitt europeiska sjukförsäkringskort (den försäkrade ansökte inte om kortet före
avresa, kortet har tappats bort, kortet har förstörts, blivit stulet eller erkänns inte av den vårdinstans
det visats upp för eller i andra liknande fall) skall försäkringstagaren kontakta (genom brev, fax eller
e-post) det sjukförsäkringskontor som utfärdat det europeiska sjukförsäkringskortet och begära att
ett provisoriskt intyg utfärdas som ersätter det europeiska sjukförsäkringskortet.

Sjukförsäkringsmyndigheten ska sända intyget, inom 24 timmar, till den adress den sjukförsäkrade
angivit.
Det provisoriska intyget ger den sjukförsäkrade samma rättigheter som det europeiska
sjukförsäkringskortet.
(Källa den rumänska nationella sjukförsäkringsmyndighetens (Casa Națională de Asigurări de Sănătate)
webbplats www.cnas.ro)

Det bulgariska sjukförsäkringssystemet
Sjukförsäkringssystemet i Bulgarien är indelat i en obligatorisk och en frivillig del. Genom den
obligatoriska delen av sjukförsäkringen erbjuds ett bas-paket av hälso- och vårdinsatser. Den frivilliga
delen av sjukförsäkringen, en tilläggsförsäkring, tecknas genom försäkringsbolag som godkänts av
den offentliga sjukförsäkringsmyndigheten.
Normalt betalas sjukförsäkringsavgiften för den obligatoriska delen genom skatter och avgifter som
härrör från officiell inkomst i form av lön, pension eller liknande. Vissa kategorier är undantagna från
skyldigheten att betala sjukförsäkringsavgift t. ex barn. Minimiavgiften per månad, för den
obligatoriska delen av sjukförsäkringen, uppgår förnärvarande till 33,60 BGN (ca 165 SEK)
2016-01-01 ändrades delar av den bulgariska lagstiftningen. Tidigare var de personer som inte varit
sjukförsäkrade skyldiga att betala den månatliga minimiavgiften för 3 år retroaktivt för att bli
försäkrade. Enligt nu gällande lagstiftning måste den som varit utan sjukförsäkring betala den
månatliga minimiavgiften för 5 år retroaktivt räknat från 2015-12-31 och dessutom de månatliga
avgifter som inte betalats efter 2016-01-01. (Det innebär att den medborgare som vill bli
sjukförsäkrad i september 2016 och som inte varit sjukförsäkrad efter 2011-01-01, måste betala ca
11500 sek).
Det europeiska sjukförsäkringskortet
De medborgare som är inkluderade i den obligatoriska delen av sjukförsäkringen har rätt att
kostnadsfritt, efter ansökan, erhålla det europeiska sjukförsäkringskortet.
Giltighetstiden för det europeiska sjukförsäkringskortet är minst ett år från utfärdandedatum (för
barn, pensionärer och andra grupper kan giltighetstiden vara längre).
(Källa National Health Insurance Fund: webbplats www.nhif.bg)

