Hướng dẫn việc yêu cầu trả lại tiền tiêm vakxin cho
người nước ngoài tại Cộng hòa Séc
Từ ngày 11. 6. 2021 những người nước ngoài có cư trú lâu dài tại Séc mà không có bảo hiểm công chúng (vzp)
trên lãnh thổ Cộng hòa Séc hoặc liên minh châu Âu có thể đăng ký tiêm phòng Covid tại Séc. Điều này áp dụng
cho cả người nước ngoài „từ nước thứ ba“ sinh sống tại Cộng hòa Séc.
UNIQA là nhà cung cấp bảo hiểm y tế cho người nước ngoài, trả tiền tiêm vakxin cho những khách hàng, mà có
đóng bảo hiểm với mức Bảo hiểm tổng thể cho người nước ngoài.
Những người nước ngoài muốn tiêm phòng có thể đăng ký qua hệ thống đăng ký Trung tâm, có chuẩn bị sẵn riêng tại
địa chỉ: https://registrace.mzcr.cz/samoplatci.
Khách hàng của bảo hiểm UNIQA phải trả tiền tiêm vakxin tại nơi tiêm. Sau đó thông báo cho hãng bảo hiểm số tiền đã
trả, tối đa là 2 x 810 Korun, sau đó hãng sẽ trả lại từ chương trình Bảo hiểm tổng thể cho người nước ngoài.
Có hai khả năng đòi lại tiền tiêm vakxin – thông qua mạng (on-line) hoặc điền đơn bằng giấy:

Thông qua mạng on-line
(đối với hãng bảo hiểm đây là sự kiện/thiệt hại)
Hãy mở trang Web của hãng bảo hiểm UNIQA www.uniqa.cz Mục Hlášení škod hoặc vào ngay https://skody.uniqa.cz/

Hãy chọn mục Cestování/Vaccination

Hãy vào mục Cestování/Vaccination, và ấn nahlásit

Vào dòng: Datum a čas vzniku škodní události, hãy điền ngày và giờ tiêm, hãy ấn chọn Ne với câu hỏi „Chcete nahlásit
storno zájezdu či události“ và điền vào mục: číslo pojistné smlouvy → Pokračovat (tiếp tục)

Sau đó hãy điền dữ liệu liên lạc của mình  Pokračovat (tiếp tục)

Sau đó hãy điền dữ liệu về sựu kiện/thiệt hại (události/vakcinaci) (với góc độ từ hãng là: škoda). Vào dòng Město hãy
điền thành phố, nơi tiêm. Tại dòng „Podrobně popište místo vzniku škodní události“ không cần điền. Vào dòng „Popište
průběh události“ hãy điền Vakcinace — COVID 19.

Tại dòng „Termín cesty v zahraničí“ hãy điền ngày tiêm vakxin. Vào dòng „Nahlásili jste škodní událost asistenční službě“
hãy điền chữ Ne và vào dòng „Důvodu neohlášení“ hãy viết Vakcinace — COVID 19».

Tại mục „Uplatňujete si nárok na náhradu škody i v jiné pojišťovně“ hãy ấn chọn Ne (chỉ đòi được một lần tiền cho việc
tiêm vakxin) và hãy điền số tài khoản để hãng chuyển tiền trả → Pokračovat (tiếp tục)

Tiếp theo hãy ấn vào mục „Přidat škodu“ và chọn „Ostatní“ → Uložit (lưu lại) → Pokračovat (tiếp tục)

Hãy ấn vào „Zvolit soubor“ và đưa vào bản scan phiếu trả tiền và scan tờ có ghi ngày tiêm mũi vakxin

Kết thúc bằng ấn → Odeslat (gửi đi).

Thông báo sự kiện bảo hiểm trên mẫu đơn bàng giấy kéo
từ trang mạng
Hãy mở trang Web của hãng bảo hiểm UNIQA www.uniqa.cz Mục Hlášení škod hoặc vào ngay https://skody.uniqa.cz/

Tiếp theo là chọn mục Cestování/Vaccination và ấn chọn Health Foreigners

ЗSau đó ấn vào „Download Claim Form“ và mở ra mẫu đơn „Oznámení o škodě“.

Tờ mẫu đơn kéo về và điền vào, hoặc điền trực tiếp trên mạng – ngày tiêm hãy điền vào dòng „Pojistná událost se stala
dne“, sau đó hãy in bản đã điền ra, kèm theo tờ hóa đơn gốc trả tiền tiêm và bản sao tờ có ngày tháng tiêm.
Toàn bộ giấy tờ trên hãy mang đến bất cứ chi nhánh nào của hãng bảo hiểm UNIQA hoặc gửi bưu điện tới địa
chỉ:
UNIQA pojišťovna a.s.
Oddělení cestovního pojištění
Evropská 136
160 12 PRAHA 6

