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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 
для біженців з України, яким надано 
тимчасовий захист 
(віза з метою толерантності)

Як і ким сплачується 
страховий внесок?
■ Діти до 18 років – медичне страхування  
 оплачується державою. 

■ Особи віком від 18 до 64 років,
 ▶ Студент 18-26 років (навчається в Чехії чи в Україні)  
  – медичне страхування оплачується державою. 

 ▶ Працівник (у трудових відносинах, за договором про  
  виконання робіт з оплатою понад 10 000 чеських крон  
  на місяць, за договором про трудову діяльність від 3 500 чеських крон на місяць) 
  – медичне страхування оплачується роботодавцем.

 ▶ Особа, яка протягом усього дня особисто та належним чином доглядає хоча б за однією  
  дитиною віком до 7 років або за двома і більше дітьми віком до 15 років – медичне страхування  
  оплачується державою.

 ▶ Претендент на роботу, зареєстрований в службі зайнятості – медичне страхування оплачується 
  державою. Ви можете стати претендентом на роботу, звернувшись за допомогою у працевлаштуванні 
  до служби зайнятості. Ви також можете зареєструватися в службі зайнятості, якщо Ви є особою  
  з інвалідністю чи іншими обмеженнями за здоров’ям або якщо Ви доглядаєте за такою особою.

  Якщо Ви працевлаштовані за трудовим договором із місячною зарплатою менше 3500 чеських 
  крон, Ви можете зареєструватися як претендент на роботу в службі зайнятості.
  Ви не можете зареєструватися як претендент на роботу, якщо у Вас є договір на виконання  
  робіт. Інформація українською мовою щодо реєстрації у службі зайнятості, в тому числі  
  формуляри для заповнення:

 

 ▶ Самозайнята особа або особи, які не належать до жодної з вищезазначених категорій, 
  повинні сплачувати страхові внески як самоплатники. Ви можете отримати інформацію про  
  оплату страхових внесків у Вашій медичній страховій компанії.

■ Пенсіонери від 65 років – медичне страхування оплачується державою.

Заява про допомогу 
у працевлаштуванні 
(реєстр претендентів  
на роботу) (mpsv.cz)

Допомога громадянам 
України та їх роботодавцям 
(uradprace.cz)

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ  
150 ДНІВ З ДНЯ НАДАННЯ 
ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ 

змінюється оплата 
ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ. 
Якщо Ви є особа віком 
від 18 до 64 років, будь 

ласка, повідомте медичну 
страхову компанію, в якій Ви 

зареєстровані, як Ви будете 
сплачувати страхові 

внески.

Усі факті, суттєві для включення Вас до окремих вищевказаних груп, Ви повинні повідомити 
своїй медичній страховій компанії не пізніше 8 днів після закінчення 150-денного періоду  
з моменту надання тимчасового захисту або в разі будь-якої зміни під час Вашого страхування.
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