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2021 оны 8-р сарын 2-ноос эрүүл мэндийн бүрэн халамжын 

даатгалыг ЗӨВХӨН Pojišťovny VZP, a.s. (PVZP) гэдэг даатгалаас 

 

2021 оны 8-р сарын 2-ноос эхлэн Чех улсад нэвтэрч, 90-ээс дээш хоногоор оршин суухаар 

төлөвлөж буй гадаадын иргэд бүр Чех улсад нэвтэрснээс хойш 90 хоногийн дотор эрүүл мэндийн 

бүрэн халамжийн даатгалд хамрагдах ёстой. Эрүүл мэндийн бүрэн халамж үзүүлэх аян замын 

даатгалыг 2021 оны 8-р сарын 2-ны өдрөөс эхлэх зөвхөн Pojišťovnou VZP, a.s. гэдэг даатгалаас. 

Энэхүү үүрэг доорх хүмүүст хамаарахгүй: 

- Нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан бол 

- ЕХ-ны иргэд болон тэдний гэр бүлийн гишүүдэд (ялангуяа эхнэр/нөхөр, хүүхэд, асрамжад 

байдаг өвөг дээдэс эсвэл үр удам) 

Хэрэв та урт хугацааны виз, удаан хугацаагаар оршин суух, эсвэл 2021 оны 8-р сарын 2-ны 

өдрөөс хойш урт хугацааны виз эсвэл удаан хугацаагаар оршин суух эрх сунгах хүсэлт гаргаж 

байгаа бол зөвхөн аяллын эрүүл мэндийн даатгалын нотолгоо болгон нотлох боломжтой: 

- Pojišťovnou VZP, a.s-тэй хийсэн эрүүл мэндийн бүрэн халамжийн даатгалын гэрээ 

- Хамгийн сүүлийн хүгацаанд буюу 2021 оны 8-р сарын 1-ний дотор өөр даатгалын 

газартай хийсэн эрүүл мэндийн бүрэн халамжийн даатгалын гэрээ. 

 

Хэрэв та 2021 оны 8-р сарын 1-ээс өмнө Чех улсад ирсэн, эсвэл Чех улсад урт 

хугацааны визээр эсвэл удаан хугацаагаар оршин суусан, шаардлагатай бөгөөд яаралтай 

тусламжийн хүрээнд аяллын даатгалтай, эсвэл эрүүл мэндийн бүрэн халамжийн даатгалаар өөр 

эрүүл мэндийн даатгалын компанид даатгуулсан бол Pojišťovnou VZP, a.s. эрүүл мэндийн 

бүрэн халамжийн даатгалын шинэ гэрээ байгуулахын тулд одоо байгаа оршин суух 

зөвшөөрлийн хүчинтэй байх шаардлагагүй. Та Pojišťovna VZP, a.s. -тай байгуулсан гэрээг зөвхөн 

одоогийн оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, эсвэл шинээр оршин суух зөвшөөрөл хүссэн 

өргөдөл гаргах үед шаардагдана. 

Энэ нь Европын холбоо эсвэл Их Британийн иргэдийн алслагдсан гишүүд гэж нэрлэгддэг хүмүүст 

(түншүүд, бусад хамааралтай хамаатан садан) хамаарна. 

Илүү их мэдээллийг: www.centrumcizincu.cz эсвэл FB Poradny pro integraci Ústí nad Labem  
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