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Putno zdravstveno osiguranje RFZO
БЕОГРАД - Грађани који се спремају
за одлазак на одмор у иностранство
полису
здравственог
путног
осигурања могу набавити и у
Републичком фонду за здравствено
осигурање.

Цена породичне полисе за Грчку, као и било коју другу европску земљу укључујући и
Турску, за пут од 10 дана износи 780 динара по особи, за 15 дана 1.090 динара по
особи, док се пут од пет дана може осигурати за 390 динара.
Полиса се може купити у било којој филијали Фонда, без обзира на пребивалиште у
Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Сопоту, Барајеву, Малом Иђошу - у сваком од скоро
200 места у којима постоје испоставе Фонда и где и иначе оверавају здравствене
књижицу.
За путну полису РФЗО није од значаја да ли са земљом путовања Србија има
склопљен међудржавни уговор, који, примера ради, није склопљен са Грчком најчешћом дестинацијом грађана Србије.
"Путна полиса РФЗО-а омогућава кориснику да се у случају потребе може обратити
најближој здравственој установи у месту у коме се затекне и не ограничава га на
државне установе или било какву одређену мрежу здравствених установа", рекла је
Тањугу руководилац Добровољног здравственог осигурања РФЗО-а Јасмина Бојовић.
Она објашњава да са полисом РФЗО, трошак у свакој здравственој установи у
иностранству уз одговарајући рачун биће рефундиран, а рок за исплату је 14 дана.
Наша саговорница каже да yа оне којки су yаинтересовани да купе путну полису
РФЗО-а не постоје ограничење ни по питању година старости, а и да су цене
приступачне.
"Цене нисмо мењали од прве издате полисе, али смо уводили нове попусте, рецимо за
осигуранике који су се код нас осигурали више пута. За породична и групна путовања
попуст је 20 одсто, а појам породице за нас обухвата не само родитеље и децу већ и
баке и деке", каже Бојовић.
За куповину полису здравственог путног осигурања потребно је у филијалу РФЗО
понети оверену здравствену књижицу и путну исправу.
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PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RFZO
Tanjug | petak, 04.07.2014. | 14:09
Građani koji se spremaju za odlazak na odmor u inostranstvo polisu
zdravstvenog putnog osiguranja mogu nabaviti i u Republičkom fondu
za zdravstveno osiguranje
Cena porodične polise za Grčku, kao i bilo koju drugu evropsku zemlju uključujući i Tursku,
za put od 10 dana iznosi 780 dinara po osobi, za 15 dana 1.090 dinara po osobi, dok se put
od pet dana može osigurati za 390 dinara.
Polisa se može kupiti u bilo kojoj filijali Fonda, bez obzira na prebivalište u Novom Sadu,
Nišu, Kragujevcu, Sopotu, Barajevu, Malom Iđošu - u svakom od skoro 200 mesta u kojima
postoje ispostave Fonda i gde i inače overavaju zdravstvene knjižicu.
Za putnu polisu RFZO nije od značaja da li sa zemljom putovanja Srbija ima sklopljen
međudržavni ugovor, koji, primera radi, nije sklopljen sa Grčkom - najčešćom destinacijom
građana Srbije.
"Putna polisa RFZO-a omogućava korisniku da se u slučaju potrebe može obratiti najbližoj
zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zatekne i ne ograničava ga na državne ustanove
ili bilo kakvu određenu mrežu zdravstvenih ustanova", rekla je Tanjugu rukovodilac
Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja RFZO-a Jasmina Bojović.
Ona objašnjava da sa polisom RFZO, trošak u svakoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu
uz odgovarajući račun biće refundiran, a rok za isplatu je 14 dana.
Naša sagovornica kaže da ya one kojki su yainteresovani da kupe putnu polisu RFZO-a ne
postoje ograničenje ni po pitanju godina starosti, a i da su cene pristupačne.
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"Cene nismo menjali od prve izdate polise, ali smo uvodili nove popuste, recimo za
osiguranike koji su se kod nas osigurali više puta. Za porodična i grupna putovanja popust
je 20 odsto, a pojam porodice za nas obuhvata ne samo roditelje i decu već i bake i deke",
kaže Bojović.
Za kupovinu polisu zdravstvenog putnog osiguranja potrebno je u filijalu RFZO poneti
overenu zdravstvenu knjižicu i putnu ispravu.
........
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Цена породичне полисе за Грчку, као и било коју другу европску земљу укључујући и
Турску, за пут од 10 дана износи 780 динара по особи, за 15 дана 1.090 динара по
особи, док се пут од пет дана може осигурати за 390 динара. Полиса се може купити у
било којој филијали Фонда, без обзира на пребивалиште у Новом Саду, Нишу,
Крагујевцу, Сопоту, Барајеву, Малом Иђошу - у сваком од скоро 200 места у којима
постоје испоставе Фонда и где и иначе оверавају здравствене књижицу. За путну
полису РФЗО није од значаја да ли са земљом путовања Србија има склопљен
међудржавни уговор, који, примера ради, није склопљен са Грчком - најчешћом
дестинацијом грађана Србије. "Путна полиса РФЗО-а омогућава кориснику да се у
случају потребе може обратити најближој здравственој установи у месту у коме се
затекне и не ограничава га на државне установе или било какву одређену мрежу
здравствених установа", рекла је Тањугу руководилац Добровољног здравственог...
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Путно здравствено осигурање и у РФЗО
Ажурирано пре 2 дана 21 час
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Грађани који се спремају за одлазак на одмор у иностранство полису
здравственог путног осигурања могу набавити и у Републичком фонду за
здравствено осигурање.
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Турску, за пут од 10 дана износи 780 динара по особи, за 15 дана 1.090 динара по
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Тањугу руководилац Добровољног здравственог осигурања РФЗО-а Јасмина Бојовић.
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"Цене нисмо мењали од прве издате полисе, али смо уводили нове попусте, рецимо за
осигуранике који су се код нас осигурали више пута. За породична и групна путовања
попуст је 20 одсто, а појам породице за нас обухвата не само родитеље и децу већ и
баке и деке", каже Бојовић.
За куповину полису здравственог путног осигурања потребно је у филијалу РФЗО
понети оверену здравствену књижицу и путну исправу.
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Građani koji se spremaju za odlazak na odmor u inostranstvo polisu zdravstvenog
putnog osiguranja mogu nabaviti i u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Cena porodične polise za Grčku, kao i bilo koju drugu evropsku zemlju uključujući i Tursku, za put
od 10 dana iznosi 780 dinara po osobi, za 15 dana 1.090 dinara po osobi, dok se put od pet dana
može osigurati za 390 dinara.
Polisa se može kupiti u bilo kojoj filijali Fonda, bez obzira na prebivalište u Novom Sadu, Nišu,
Kragujevcu, Sopotu, Barajevu, Malom Iđošu – u svakom od skoro 200 mesta u kojima postoje
ispostave Fonda i gde i inače overavaju zdravstvene knjižicu.
Za putnu polisu RFZO nije od značaja da li sa zemljom putovanja Srbija ima sklopljen međudržavni
ugovor, koji, primera radi, nije sklopljen sa Grčkom – najčešćom destinacijom građana Srbije.
“Putna polisa RFZO-a omogućava korisniku da se u slučaju potrebe može obratiti najbližoj
zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zatekne i ne ograničava ga na državne ustanove
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ili bilo kakvu određenu mrežu zdravstvenih ustanova”, rekla je Tanjugu rukovodilac
Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja RFZO-a Jasmina Bojović.
Ona objašnjava da sa polisom RFZO, trošak u svakoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu uz
odgovarajući račun biće refundiran, a rok za isplatu je 14 dana.
Naša sagovornica kaže da za one koji su Zainteresovani da kupe putnu polisu RFZO-a ne postoje
ograničenje ni po pitanju godina starosti, a i da su cene pristupačne.
“Cene nismo menjali od prve izdate polise, ali smo uvodili nove popuste, recimo za
osiguranike koji su se kod nas osigurali više puta. Za porodična i grupna putovanja popust
je 20 odsto, a pojam porodice za nas obuhvata ne samo roditelje i decu već i bake i deke”,
kaže Bojović.
Za kupovinu polisu zdravstvenog putnog osiguranja potrebno je u filijalu RFZO poneti overenu
zdravstvenu knjižicu i putnu ispravu.
(Tanjug)
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Građani koji se spremaju za odlazak na odmor u inostranstvo polisu zdravstvenog putnog
osiguranja mogu nabaviti i u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje
Cena porodične polise za Grčku, kao i bilo koju drugu evropsku zemlju uključujući i
Tursku, za put od 10 dana iznosi 780 dinara po osobi, za 15 dana 1.090 dinara po osobi,
dok se put od pet dana može osigurati za 390 dinara.
Polisa se može kupiti u bilo kojoj filijali Fonda, bez obzira na prebivalište u Novom Sadu,
Nišu, Kragujevcu, Sopotu, Barajevu, Malom Iđošu - u svakom od skoro 200 mesta u kojima
postoje ispostave Fonda i gde i inače overavaju zdravstvene knjižicu.
Za putnu polisu RFZO nije od značaja da li sa zemljom putovanja Srbija ima sklopljen
međudržavni ugovor, koji, primera radi, nije sklopljen sa Grčkom - najčešćom
destinacijom građana Srbije.
"Putna polisa RFZO-a omogućava korisniku da se u slučaju potrebe može obratiti najbližoj
zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zatekne i ne ograničava ga na državne ustanove
ili bilo kakvu određenu mrežu zdravstvenih ustanova", rekla je Tanjugu rukovodilac
Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja RFZO-a Jasmina Bojović.
Ona objašnjava da sa polisom RFZO, trošak u svakoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu
uz odgovarajući račun biće refundiran, a rok za isplatu je 14 dana.
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Naša sagovornica kaže da ya one kojki su yainteresovani da kupe putnu polisu RFZO-a ne
postoje ograničenje ni po pitanju godina starosti, a i da su cene pristupačne.
"Cene nismo menjali od prve izdate polise, ali smo uvodili nove popuste, recimo za
osiguranike koji su se kod nas osigurali više puta. Za porodična i grupna putovanja popust
je 20 odsto, a pojam porodice za nas obuhvata ne samo roditelje i decu već i bake i
deke", kaže Bojović.
Za kupovinu polisu zdravstvenog putnog osiguranja potrebno je u filijalu RFZO poneti
overenu zdravstvenu knjižicu i putnu ispravu.
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