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NOTA INFORMATIVA

La targeta sanitària europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a
rebre les prestacions sanitàries que siguen necessàries, des d’un punt de vista mèdic, durant una
estada temporal en territori de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa (1), tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l’estada prevista, d’acord amb la legislació del país d’estada,
independentment que la causa de l’estada siga fer turisme, fer alguna activitat professional o seguir
estudis.
La targeta sanitària europea (TSE) no és vàlida si el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, cas en el qual és necessari que l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) expedisca el formulari corresponent, després de l’informe favorable del servici de salut. La TSE no és
vàlida tampoc si traslladeu la vostra residència al territori d’un altre estat.
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L’ús de la TSE durant el període de validesa queda condicionat al fet que el titular continue
complint els requisits que van donar lloc a obtindre-la. Si no és així, les despeses que s'originen
es podrien reclamar en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb el que preveu l'article
76 del Reglament (CE) 883/04.
En alguns casos, haureu d’assumir una quantitat fixa o un percentatge de les despeses derivades de
l’assistència sanitària, en igualtat de condicions que els assegurats del país a què vos heu desplaçat.
Eixos imports no són reintegrables.
Si no sou espanyol ni nacional de cap país dels que s'indiquen al final d'esta nota informativa,
incloent-hi Espanya, i vos desplaceu a Dinamarca, Suïssa, Liechtenstein, Islàndia o Noruega, no
teniu dret a rebre prestacions sanitàries en estos països.
Podeu sol·licitar o renovar la TSE des de casa a través del portal Tu Seguridad Social
(https://sede-tu.seg-social.gob.es), a través de la seu electrònica de la Seguretat Social
(http://run.gob.es/pvssdm) o per telèfon al número 901 16 65 65.
En el cas que la vostra TSE no siga acceptada al país d'estada, podeu dirigir-vos a la xarxa SOLVIT
(solvit@ue.maec.es), servici gratuït per a la resolució de problemes entre administracions que apliquen els reglaments comunitaris de Seguretat Social.

(1)

Estats on la TSE té validesa: Alemanya, Àustria, Bèlgica,
Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia,
Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia,
Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega,
Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca,
Romania, Suècia, Suïssa i Xipre.
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