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Czym jest ubezpieczenie lekowe?

Bezgotówkowa obsługa 
kart lekowych w aptece

Ubezpieczenie lekowe to rodzaj ubezpieczenia o charakterze zdrowotnym, które pozwala 
zmniejszyć wydatki na leki poprzez obniżenie bądź całkowite zniesienie współpłatności 
pacjenta za leki. W praktyce część odpłatności za lek jest opłacana przez ubezpieczonego 
z własnej kieszeni, pozostałą część pokrywa ubezpieczenie.

Apteki współpracujące z epruf mają możliwość 
bezgotówkowej obsługi pacjentów posiadających 
ubezpieczenie lekowe. Dzięki karcie lekowej pacjent 
już podczas transakcji korzysta z dofinansowania 
w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczeniowej 
i płaci tylko część odpłatności za leki.

Ubezpieczenie lekowe działa 
komplementarnie w stosunku 
do systemu refundacji Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Jeżeli lek jest 
refundowany, to bazą do obliczenia 
świadczenia jest odpłatność za lek 
(pomniejszona już o refundację NFZ).
Dopiero od tej kwoty jest liczone 
dofinansowanie ubezpieczyciela.

Pacjent dokonuje płatności
pomniejszonej o dofinansowanie
wynikające z polisy ubezpieczeniowej

1 Zwrot należnych 
środków aptece

2

model bezgotówkowy



Dwa kroki w realizacji płatności 
w systemie epruf
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Bezgotówkowa obsługa płatności w systemie epruf jest prosta 
– wystarczy tylko kod kreskowy i czytnik. 

Pacjent posiadający ubezpieczenie lekowe 
posługuje się identyfikatorem ubezpieczonego 
w postaci kodu kreskowego na plastikowej bądź 
papierowej karcie lekowej lub nadrukowanego 
na kartce papieru.

Rolą farmaceuty jest każdorazowe sczytanie 
kodu kreskowego z karty lekowej. 
Farmaceuta nie musi znać parametrów produktu 
ubezpieczeniowego. Po sczytaniu kodu kreskowego 
system epruf identyfikuje uprawnienia pacjenta, 
wariant ubezpieczenia oraz datę ważności 
i automatycznie prowadzi farmaceutę przez 
proces realizacji transakcji.

krok 2 Czytnikkrok 1 Kod kreskowy
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Wizerunki kart lekowych

PZU Ubezpieczenie lekowe

PZU Antybiotyk

PZU Cztery Pory Roku

Karty obsługiwane na podstawie umowy na bezgotówkową 
obsługę ubezpieczeń lekowych.

Emitent karty lekowej:
PZU Życie SA

Konstrukcja produktu:
80% dofinansowania
20% odpłatność pacjenta

Kontrola numeru PESEL:
TAK - karta imienna

PZU Karta Apteczna Emitent karty lekowej:
PZU Życie SA

Konstrukcja produktu:
100% dofinansowania

Kontrola numeru PESEL:
NIE - karta na okaziciela

Ubezpieczenie Zdrowotne

LUX MED Panaceus:

Prima

Optima

Maxima

Emitent karty lekowej:
LUX MED Ubezpieczenia

Konstrukcja produktu:
stała odpłatność za opakowanie 
leku, nie więcej niż: 5 zł, 3 zł 
lub 0 zł (w zależności 
od wariantu ubezpieczenia)

Kontrola numeru PESEL:
TAK - karta imienna
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Pomoc
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących 
realizacji płatności w systemie epruf, 
skontaktuj się z zespołem pomocy epruf 
pod bezpłatnym numerem:

800 13 77 83
(infolinia czynna w dni robocze od 8:00 do 16:00)

Jeżeli pacjent ma pytanie dotyczące
ubezpieczenia lekowego, powinien
skontaktować się ze swoim
ubezpieczycielem.

Numer infolinii towarzystwa
ubezpieczeniowego znajduje 
się na karcie lekowej.
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Masz pytanie? Zadzwoń:

800 13 77 83
Bezpłatna infolinia 
dla aptek czynna w dni 
robocze od 8:00 do 16:00

epruf s.a.

ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź E    pomoc@epruf.pl

Zapraszamy 
do kontaktu


