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Patient information 

Informacje dla pacjentów 

nieubezpieczonych i/lub 

pacjentów zagranicznych 

Pacjenci, którzy nie posiadają 

ubezpieczenia zdrowotnego lub są 

ubezpieczeni za granicą mogą również 

skorzystać z opieki medycznej w szpitalu 

Amstelland. Podczas przyjęcia do szpitala 

i wizyt w Poliklinice obowiązują jednak 

następujące zasady. 

1. Hospitalizacja 

Osoby bez ubezpieczenia zdrowotnego 

Jeśli zostaną Państwo przyjęci do 

Szpitala Amstelland, a nie posiadają 

Państwo ubezpieczenia zdrowotnego, 

będą Państwo zmuszeni sami ponieść 

koszty hospitalizacji.  

Przed przyjęciem do szpitala należy 

skontaktować się z biurem DOTOoffice, 

by uzgodnić płatność zaliczkową. Jeśli 

zostali Państwo już przyjęci, a nie 

posiadają ubezpieczenia, wówczas 

pracownik administracji dłużników 

skontaktuje się z Państwem w zakresie 

płatności faktury. 

Osoby ubezpieczone za granicą 

Każdorazowo otrzymają Państwo fakturę 

pro-forma, którą należy uregulować. Jeśli 

posiadają Państwo ważną Europejską 

Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (lub 

kartę zastępczą) lub mają przy sobie 

formularz S2, to należy przekazać go 

pracownikowi biura rejestracji, a 

rozliczenie finansowe odbędzie się za 

pośrednictwem ubezpieczyciela. Cigna, 

Allianz oraz GBR. 

Pierwsza pomoc 

Jeśli zostaną Państwo przyjęci na Oddział 

Ratunkowy, ponieważ zaistniała 

konieczność udzielenia pierwszej 

pomocy, zapewnimy Państwu zawsze 

konieczną opiekę podstawową. Jednakże 

w tym celu zawsze będziemy musieli 

pobrać zaliczkę na pokrycie kosztów 

opieki podstawowej. Również dlatego, że 

pobyt na Oddziale Ratunkowym może 

przypadać podczas dyżuru. Poniżej 

znajduje się zestawienie kwot 

zaliczkowych. Jeśli zabieg medyczny 

będzie droższy niż wpłacona zaliczka, to 

wyślemy do Państwa fakturę. Jeśli kwota 

zaliczki okaże się wyższa niż koszty 

zabiegu medycznego, to nadpłaconą 

kwotę zwrócimy Państwu na konto 

bankowe. 

Kwoty zaliczki: 

Radiologia € 150,00 

Poliklinka € 500,00 

Klinika € 1.000,00 

Weekendy i dni wolne 

od pracy 

€ 1.250,00 

 

Upoważnienie 

Jeśli firma ubezpieczeniowa poprosi o 

Państwa dane medyczne, wówczas 

niezbędne jest Państwa upoważnienie. 

Upoważnienia udzielają Państwo, 

podpisując formularz upoważniający. Za 

Państwa zgodą akta medyczne mogą 

zostać udostępnione ubezpieczycielowi.  

2. Odwiedziny wPoliklinice 

Osoby nieubezpieczone 

Osoby nieubezpieczone muszą przed 

każdą wizytą w naszej Poliklinice zapłacić 

stałą kwotę. W tym celu należy 

skontaktować się z biurem DOTOffice.  

http://www.ziekenhuisamstelland.nl/


Osoby ubezpieczone za granicą  

Osoby ubezpieczone za granicą również 

muszą przed wizytą w naszej Poliklinice 

uiścić stałą kwotę w rejestracji w holu 

głównym lub w recepcji Oddziału 

Ratunkowego (SEH). O ewentualny zwrot 

od ubezpieczyciela muszą Państwo 

zadbać sami. Jeśli posiadają Państwo 

ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego (lub kartę zastępczą) lub 

mają przy sobie formularz S2, to należy 

przekazać te dokumenty pracownikowi 

biura rejestracji, a rozliczenie finansowe 

odbędzie się za pośrednictwem 

ubezpieczyciela. 

Możliwość płatności 

W Szpitalu Amstelland mogą Państwo 

płacić kartą kredytową, kartą płatniczą 

lub gotówką (w euro i tylko w godzinach 

urzędowania).  

Informacje nt. faktur 

Rejestracja w szpitalu i wysyłanie faktury 

odbywa się przy użyciu kodów DBC’s 

(Diagnoza i przebieg leczenia). DBC jest 

kodem używanym w szpitalu w celu 

rejestracji diagnozy i przebiegu leczenia 

związanego z dolegliwościami 

zdrowotnymi. Kod zawiera wszystkie 

etapy opieki nad pacjentem, od 

pierwszej konsultacji do ostatniej 

kontroli. Poszczególne zabiegi i wizyty 

nie są zatem naliczane osobno; ale 

stanowią składową całego pakietu 

dotyczącego danego schorzenia 

medycznego.  

Pytanie lub uwagi 

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, 

prosimy odwiedzić naszą stronę 

internetową: 

www.ziekenhuisamstelland.nl lub 

skontaktować się z naszym biurem 

DOTOffice: 020-755 7125 / 

dot@zha.nl, od wtorku do czwartku w 

godzinach od 09.00 do 11.30, lub 

skontaktować się z administracją 

zadłużeń w godzinach urzędowania: 

020-7556566. 

 

 

Notes on this leaflet  

If any information in this leaflet is unclear 

or incomplete, please notify us. You can 

share your remarks with us via 

voorlichting@zha.nl. 

http://www.ziekenhuisamstelland.nl/
mailto:dot@zha.nl

