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     CNAS

 Comunicat de Presă

Modalitatea de eliberare a Cardurilor Naţionale de Asigurări de

                         Sănătate returnate la CAS Iaşi

Începând cu data de 15 ianuarie 2015, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi

va elibera cardurile returnate, care nu au fost distribuite prin intermediul

serviciilor poştale.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor care nu au intrat în posesia cardului

naţional de sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi a realizat suplimentar

posibilitatea de programare online pe site-ul CAS Iaşi, pentru a solicita cardul

naţional de sănătate. Asiguraţii pot solicita documentul şi direct la sediul Casei

de Asigurări de Sănătate Iaşi.

Procedura online se va realiza prin completarea unui formular de

programare ce va cuprinde:  numele, prenumele şi CNP-ul, urmând ca persoana

care a lansat cererea să primească în timp real un răspuns, ce va conţine numărul

de înregistrare a solicitării şi dacă acest card de sănătate se află sau nu la CAS

Iaşi, precum şi data de la care îl poate ridica.

„În cazul programărilor online, eliberarea cardului naţional de

sănătate de către Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi se va face titularului,

pe baza cărţii de identitate şi a numărului de înregistrare a cererii.

Pentru a evita sincopele şi pentru a nu bloca accesul la servicii

medicale, CAS Iaşi transmite tuturor furnizorilor de servicii medicale,

medicamente şi dispozitive medicale cu care se află în relaţie contractuală,

că asiguraţii care din diverse motive nu au intrat în posesia cardului
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naţional de sănătate şi solicită servicii medicale, pot beneficia de acordarea

acestora după data de 01 februarie 2015. De la această dată, se va utiliza

sistemul cardului naţional de sănătate în paralel cu platforma informatică

utilizată în prezent pentru validarea serviciilor medicale şi farmaceutice”, a

declarat ec. Robert Dâncă, preşedinte director general al CAS Iaşi.

Pentru mai multe informaţii privind eliberarea cardului de sănătate puteţi

solicita accesând adresa de mail: card.national@cjasis.ro


