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ЯКИМ БУДЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ?

Дитині, яка народилася у батьків, котрі мають дозвіл на постійне місце проживання, політичний
притулок, подали заяву про надання міжнародного захисту, які є громадянами країн ЄС (і працюють чи займаються підприємництвом на території ЧР), від народження надається загальногромадське медичне страхування.
Ви можете зареєструвати свою дитину у своєї страхової компанії одразу після народження. Вам потрібно для цього особисті документи, картку застрахованого та свідоцтво про народження дитини.
Страхова компанія видасть для дитини тимчасову реєстрацію на 6 місяців.

• Ви повинні протягом 60 днів від народження звернутися по дозвіл на перебування для дитини. Після оформлення заяви про дозвіл на перебування Ви принесете рішення страховій
компанії, яка оформить постійну реєстрацію дитини.
Дитина, яка народилася у батьків, котрі мають дозвіл на тимчасове (довготривале) перебування у
ЧР і також матиме дозвіл на тимчасове (довготривале) перебування, повинна мати укладену угоду
про комплексне медичне страхування. Комплексна медична допомога своїм обсягом наближається до загальногромадського медичного страхування, включає в себе лікувальне та профілактичне
обслуговування та щеплення, однак має певні обмеження та ліміти. Умови СК відрізняються. Неодмінно детально вивчіть страхові умови.

• Дитина наперед обстежується лікарем, уповноваженим страховою компанією. СК може
відмовитися застрахувати дитину.

• Страховку можна укласти аж після народження дитини. До цього дитина без страхування
і за медичне обслуговування потрібно заплатити.

• Якщо у Вас, як матері, є укладений спеціальний варіант страхування для вагітності та
пологів, з цього страхового фонду відшкодовується медичне обслуговування дитини до
того часу, доки Ви не випишетеся із дитиною із пологового будинку, однак максимально до
3 місяця від народження малюка, і якщо отримана допомога не сягне ліміту, даного у Вашій
страховій угоді.
Навіть у тому випадку, коли Ви перебуваєте у системі загального громадського медичного страхування, оскільки Ви працюєте і Ви маєте дозвіл на тимчасове (довготривале) проживання у ЧР,
Ваша дитина у системі загального громадського медичного страхування не перебуває.

Вам потрібно більше інформації? Прочитайте інформаційний сервіс для іноземців
на сторінках www.cicpraha.org/infoservis
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ЩО РОБИТИ?
ЩО ЩЕ МОЖЕ СТАТИСЯ?

Пологовий будинок повідомить про народження дитини місцевій метриці
(відділення Запису Актів Громадського Стану).
Метрика протягом тижня надасть дитині чеське Свідоцтво про народження
(документ про народження, не йдеться про дозвіл на перебування).
Якщо один із батьків є громадянином ЧР, а другий – іноземець, дитина
автоматично отримує громадянство ЧР, не потрібно звертатися по громадянство для дитини із особливою заявою. Водночас дитина може мати
і громадянство іншої держави.
Ви повинні записати дитину до свого паспорта або оформити їй власний
паспорт за допомогою дипломатичної установи (за винятком політичного
притулку та додаткової охорони).
Якщо батьки дитини неодружені, матір повідомляє метрику
або суд про те, хто саме є батьком дитини (таке повідомлення батьки можуть вчинити і спільно, а також вже протягом вагітності напередодні народження дитини).
Якщо родичі батьків дитини неодружені, матір повідомляє метрику або суд, хто саме є батьком дитини (це
можна здійснити вже протягом вагітності перед народженням дитини).
Суд приймає рішення про визначення (підтвердження) батьківства або його заперечення (відхилення), якщо батько чи мати хочуть визначити
батьківство або не погоджуються з ним. Хтось із
батьків повинен подати заяву до суду протягом 6
місяців від народження дитини.
У Чеській Республіці діє взаємний обов’язок утримання
дитини батьками до того часу, доки вона не буде сама
спроможна себе утримувати (як правило, до закінчення навчання або професійної підготовки).
Після розлучення суд приймає рішення про залишення
дитини на виховання одному з батьків, і про встановлення аліментів (фінансової підтримки дитини) відповідно до можливостей та майнового стану батьків.
• Якщо хтось із батьків не дотримується свого
обов’язку утримання дитини, інший з батьків
може звернутися до суду.
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ЯКИМ БУДЕ ВАШЕ
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ?

Якщо Ви маєте право на постійне місце проживання, політичний притулок, Ви подали заяву про
надання міжнародного захисту, під додатковим захистом, Ви маєте громадянство ЄС, або маєте право
на тимчасове (довготривале) перебування з метою працевлаштування, і Ваш роботодавець має місцезнаходження в Чеській Республіці, то медичне обслуговування протягом вагітності, під час пологів і
післяпологовий догляд будуть оплачені з громадського медичного страхування.
Якщо Ви отримуєте періодичну грошову допомогу в материнстві або доплати за батьківство, і у Вас
надалі тривають трудові відносини, Ви й у подальшому берете участь у громадському медичному
страхуванні.
Якщо у Вас – дозвіл на тимчасове (довготривале) перебування у ЧР або дозвіл на тимчасове перебування члена сім’ї, і Ви не працевлаштовані у працедавця із місцеперебуванням у ЧР, Ви повинні укласти
договір про комерційне медичне страхування іноземців у обсязі необхідної комплексної опіки.
КОМПЛЕКСНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
Якщо Ви проживаєте у Чеській Республіці тимчасово протягом тривалого часу, Ви повинні мати комплексне медичне страхування. Комплексне медичне страхування у 2011 році пропонувало у ЧР п’ять
страхових компаній: «Pojišťovna VZP a. s.», «Maxima», «Slavia,» «Uniqa» та «Victoria Volksbanken».
• Це страхування у обсязі свого покриття наближається загальногромадському медичному страхуванню, однак має певні винятки та обмеження. Умови та ціни окремих страхових компаній відрізняються, тому добре вивчіть пропозиції різних СК та їхні договірні умови. Комплексне страхування
можна укласти мінімально на 6 місяців (у «Pojišťovny VZP» - на 4 місяці), максимально – на 2 роки,
і всю суму необхідно заплатити наперед.
• Страхові компанії пропонують різні варіанти комплексного страхування. Основний, стандартний
варіант покриває медичне обслуговування при вагітності та пологах тільки за умови певної
тривалості страхування перед початком вагітності (так званий період очікування).
• Для покриття медичного обслуговування у зв’язку із вагітністю та пологами можна укласти спеціальний варіант (у СК «Pojišťovna VZP» він називається «Новонароджений» («Novorozenec»), у CК
«Slavie» - «Мама та немовля» («Mama a miminko»), у СК «Uniqa» - «Komplex 2» тощо). Цей варіант
страхування також покриває піклування про дитину після її народження до того дня, у який Вас випишуть додому із пологового будинку.
Добре проінформуйтеся щодо так званого періоду очікування та початку страхового відшкодовування. (Приклад: період очікування у вагітності становить 3 місяці – якщо Ви завагітнієте раніше, ніж за
3 місяці від початку страхування, то страхування не покриє медобслуговування протягом вагітності.
Так само період очікування у пологів може становити 8 місяців – якщо Ви народите до 8 місяців від
початку дії страхування, СК не оплатить пологи). Спеціальні варіанти для вагітності та пологів, як
правило, не мають цього періоду очікування. Ви можете укласти це страхування, коли вже перебуваєте у
стані вагітності. Тому у них вища ціна і мінімальний період тривалості – 12 місяців.
Якщо у Вас немає ніякої страховки, або Ваша страховка не покриває пологів, Ви повинні самостійно
оплатити витрати на медичне піклування під час пологів та після пологів. Тут йдеться про десятки тисяч
крон чеських, а у деяких складних випадках, наприклад, коли дитина перебуває у інкубаторі – про сотні
тисяч крон). Навіть якщо у Вас є страхування, але надане медичне обслуговування перевищить ліміт,
який узгоджений у страховій угоді, решту необхідно буде доплатити.

