Què passa amb la cobertura sanitària si marxes a l’estranger? En aquest cas també és important fer una
diferenciació entre els països de la Unió Europea i la resta.
3.1 Països de la UE/EEE o Suïssa.
Si marxes al territori de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i a Suïssa, per motius de treball, estudis,
turisme...La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a
rebre les prestacions sanitàries que resultin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant la teva estada
temporal. Tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada, d'acord amb la legislació del
país d'estada.
L'assistència sanitària és gratuïta en la majoria dels països. En alguns casos haures d'assumir una quantitat fixa
o un percentatge de les despeses derivades de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els
assegurats de l'Estat al qual us desplaceu. Aquests imports no són reintegrables.
És important que guardis rebuts i factures perquè després et reemborsin els diners. La Targeta Sanitària
Europea no és vàlida quan el desplaçament tingui la finalitat de rebre tractament mèdic.
Per a la seva obtenció t’hauràs d’adreçar a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social
(CAISS) de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, i actualment també és pot demanar via Internet (abans de
tot informa't dels requisits).
La TSE és vàlida per 2 anys, si treballes, i de 90 dies si estàs a l’atur i reps una prestació per desocupació. Si no
reps cap prestació actualment, no et poden emetre la targeta sanitària europea, i t’hauries d’incloure com a
beneficiari a l’assistència d’una altra persona.
3.2 Països fora de la UE/EEE o Suïssa
Varia segons els països i els convenis entre ells; depèn també de quina és la nacionalitat de l’empresa per qui
treballa el treballador desplaçat.
Moltes vegades convé contractar una assegurança mèdica privada. Compara bé es diferents assegurances i la
seva cobertura!
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