Ce este cardul de sanatate?

Cardul naţional este un card electronic, distinct de cardul european si
poate fi utilizat numai pe teritoriul României
Informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional de
asigurari sociale de sanatate sunt urmatoarele:
a) numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului;
b) codul unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
c) numarul de identificare al cardului naţional.
Cardurile nationale se tiparesc (emit) din oficiu,prin extrageri periodice
din registrul national de evidenta al asiguratilor. Comenzile se dau
centralizat, la nivel national, catre Imprimeria nationala, iar personalizarea
se face de catre Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor
Electronice (Centrul Naţional Unic) din cadrul Direcţiei Generale de
Paşapoarte (HG 900/2012), pentru persoanele care implinesc varsta de 18
ani si/sau cele care dobandesc calitatea de asigurat, asiguratii urmand a le
primi prin intermediul serviciilor postale.
Factorii postali au obligatia sa va caute de doua ori la domiciliu, sa va
lase avize de prezentare si sa va inmaneze cardurile numai pe baza de
semnatura si act de identitate(al Dvs.sau al persoanei desemnate de Dvs.
sa va reprezinte). Este interzis ca acestia sa inmaneze cardurile unor terti,
fara ca acestia sa fie imputerniciti de Dvs, sau sa le lase in cutiile postale.
Actele normative nu prevad un termen de emitere a cardului national fata de
data implinirii varstei de 18 ani si/sau cea a inregistrarii in sistemul de
asigurari sociale de sanatate.
Asiguraţii carora nu li s-a emis (tiparit) cardul de sanatate pot
beneficia de servicii medicale fara prezentarea acestui document, in baza
calitatii de asigurat, urmare verificarii efectuate de catre furnizori aici:
http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html
Asiguratii carora pana la aceasta data nu li s-a emis cardul de
sanatate pot beneficia de servicii medicale fara prezentarea acestuia.
Asiguratii care au pierdut sau deteriorat cardul de sanatate vor solicita
eliberarea unui card duplicat la casele de asigurari, unde vor depune o cerere si vor

plati contravaloarea noului card si a cheltuielilor de distribuire prin servcii postale,
in valoare de 15,5 lei. Pana la primirea noului card de sanatate, asiguratii vor avea
acces la servcii medicale in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate
ce li se va inmana in momentul in care vor depune cererea pentru emiterea cardului
duplicat.
Asiguratii care, din motive personale sau religioase, refuza utilizarea
cardului de sanatate, vor depune o cerere in scris la casa de asigurari in care vor
mentiona motivele refuzului si vor restitui cardul de sanatate, in cazul in care l-au
primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru acesti asigurati in baza unei
adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate cu termen de valabilitate 3 luni.
Adeverinta nu trebuie sa ramana la furnizorul de servcii medicale, ea va fi rpezentata
ori de cate ori asiguratul solicita un serviciu.
Pentru asiguratii care implinesc varsta de 18 ani si/sau dobandesc
calitatea de asigurat se genereaza automat din sistem comanda de tiparire si
distribuire a cardului de sanatate. Nu este necesara solicitarea in scris a asiguratului
pentru eliberarea cardului. Aceastia vor primi cardul national de sanatate prin
servicii postale, la domiciliul inscris in cartea de identitate.

