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Έκδοση Βιβλιαρίου υγείας: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση ατομικού βιβλιάριου
ασθενείας (για άμεσα ασφαλισμένους) είναι:
1. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη
που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο στον ΕΦΚΑ παράρτημα του
εργοδότη, όπου φαίνονται οι ημέρες ασφάλισης (ώστε να αποδεικνύεται
ότι έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα ένσημα) το προηγούμενο έτος ή
15μηνο.
2. Φωτογραφία ταυτότητας.
3. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (διαβατήριο κλπ).
4. Αποδεικτικό
κατοικίας
ασφαλισμένου
(Λογαριασμός
ΔΕΚΟ,
εκκαθαριστικό εφορίας κ.λπ).
5. Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικογενειακού
βιβλιάριου ασθενείας (για προστατευόμενα μέλη – παιδιά άμεσα
ασφαλισμένων) είναι:
1. Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο πατέρα (για ασφάλεια τέκνου από τον
πατέρα).
2. Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο μητέρας (για ασφάλεια τέκνου από τη
μητέρα) και υπεύθυνη δήλωση του πατέρα ότι αποδέχεται να ασφαλιστεί
το τέκνο από τη μητέρα. Αν ο πατέρας δεν είναι ασφαλισμένος στον
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3.
4.
5.
6.

7.

ΕΦΚΑ, χρειάζεται και βεβαίωση διαγραφής από τον φορέα ασφάλισης
του πατέρα.
Ταυτότητα.
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
Φωτογραφία.
Για άνεργα τέκνα άνω των 18 ετών υπεύθυνη δήλωση, με δυνατότητα
κάλυψης μέχρι την ηλικία των 24 ετών. Για τέκνα άνω των 24 ετών που
είναι άνεργα και σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών από τη σχολή που
φοιτούν, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι της ηλικίας των 26 ετών. Για τέκνα
που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, το πτυχίο, με δυνατότητα
κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του
26ου έτους της ηλικίας τους. Αν το τέκνο δεν μπορεί να εργαστεί για
λόγους υγείας χρειάζεται απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής.
Φορολογική δήλωση άμεσα ασφαλισμένου, εκκαθαριστικό και
λογαριασμό ΔΕΚΟ για την απόδειξη συγκατοίκησης και συντήρησης
των προστατευόμενων μελών.

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικογενειακού
βιβλιάριου ασθενείας (για προστατευόμενα μέλη – συζύγους άμεσα
ασφαλισμένων) είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο συζύγου.
Ταυτότητα.
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Φωτογραφία.
Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.
6. Φορολογική δήλωση, εκκαθαριστικό και λογαριασμό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Πιτσάβας Γεώργιος

Τσούλης Ιωάννης
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