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FRAMKVÆMDARÁÐIÐ UM SAMRÆMINGU 
ALMANNATRYGGINGAKERFA HEFUR,

með hliðsjón af a-lið 72. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um samræmingu 
almannatryggingakerfa (1), en samkvæmt honum skal 
framkvæmdaráðið fjalla um álitaefni er lúta að framkvæmd eða 
túlkun ákvæða reglugerðar (EB) nr. 883/2004 og reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 frá 16. september 
2009 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EB)  
nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa (2),

með hliðsjón af ákvörðun framkvæmdaráðsins nr. SI frá  
12. júní 2009 um evrópska sjúkratryggingakortið (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Til að auðvelda samþykkt og endurgreiðslu á kostnaði 
vegna aðstoðar, sem er veitt á grundvelli evrópska 
sjúkratryggingakortsins, er nauðsynlegt fyrir þá þrjá aðila, 
sem málið varðar aðallega, þ.e. hinn tryggða, veitendur 
heilbrigðisþjónustu og stofnanirnar, að auðvelt sé að bera 
kennsl á og samþykkja evrópska sjúkratryggingakortið 
sem skal samrýmast einni fyrirmynd og samræmdum 
forskriftum.

2) Upplýsingarnar, sem skulu koma fram á evrópska 
sjúkratryggingakortinu, eru skilgreindar í 7. lið ákvörðunar 
nr. S1. Innleiðing evrópska sjúkratryggingakortsins með 
sýnilegum upplýsingum er fyrsta stig í ferli sem leiðir 
að lokum til notkunar rafrænna miðla sem veita rétt til 
aðstoðar á meðan dvalið er tímabundið í öðru aðildarríki 

 en lögbæra ríkinu eða búseturíkinu. Þar af leiðandi geta 
þar til bærar stofnanir aðildarríkjanna, sem þess óska, 
einnig vistað frá upphafi, á rafrænum miðli, s.s. örflögu 
eða segulrönd, þær upplýsingar sem um getur í þessari 
forsendu.

3) Ef sérstakar aðstæður koma í veg fyrir að hægt sé að gefa 
út evrópska sjúkratryggingakortið skal þess í stað gefa út 
bráðabirgðavottorð eftir samræmdri fyrirmynd.

 Ákvörðunin er tekin í samræmi við þau skilyrði sem 
mælt er fyrir um í 2. mgr. 71. gr. reglugerðar (EB)  
nr. 883/2004.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. Hönnun og forskriftir evrópska sjúkratryggingakortsins 
skulu vera í samræmi við I.viðauka við þessa ákvörðun.

2. Fyrirmyndin að bráðabirgðavottorðinu skal vera í samræmi 
við II.viðauka við þessa ákvörðun.

3. Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum Evrópu
sambandsins. Hún kemur til framkvæmda á gildistöku degi 
reglugerðar (EB) nr. 987/2009.

 Formaður framkvæmdaráðsins,

 Gabriela PIKOROVÁ

ÁKVÖRÐUN nr. S2 frá 12. júní 2009

um tækniforskriftir fyrir evrópska sjúkratryggingakortið (*)

(2010/C 106/09)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 26. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2011 frá 1. júlí 
2011 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, 
sjá EESviðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, 
bls. 46.

(1) Stjtíð. ESB L 166, 30.4.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2000, bls. 1
(3) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 23.
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I. VIÐAUKI 

 

Tæknileg ákvæði um hönnun evrópska sjúkratryggingakortsins 

 

1. INNGANGUR 

Í samræmi við aðrar ákvarðanir framkvæmdaráðsins um samræmingu almannatryggingakerfa eru á evrópska sjúkra-
tryggingakortinu lágmarksupplýsingar, sem lesa má með berum augum, til nota í öðru aðildarríki en ríkinu þar sem menn 
eru tryggðir eða búsettir, ætlaðar til: 

— að bera kennsl á hinn tryggða, þar til bæra stofnun og kortið, 

— að gefa til kynna rétt til að njóta heilbrigðisþjónustu meðan á tímabundinni dvöl stendur í öðru aðildarríki. 

Fyrirmyndirnar hér á eftir eru byggðar á tækniforskriftunum sem eru skilgreindar í þessu skjali en einungis ber að líta á 
þær sem sýnishorn. 

 

 

 
 

Mynd 1 

Dæmi um framhlið 

 

 

 
 

Mynd 2 

Dæmi um bakhlið 

 

 

 Þó að uppröðun upplýsinga, sem lesa má með berum augum, sé sú sama á báðum fyrirmyndunum, þ.e. óháð því hvor 
hlið evrópska sjúkratryggingakortsins er notuð, eru framhlið og bakhlið með ólíku skipulagi. Þetta er niðurstaða mála-
miðlunar á milli þeirrar kröfu að evrópska kortið skuli samrýmast einni fyrirmynd og þess að munur er á skipulagi hlið-
anna en jafnframt er þess gætt að sama svip sé haldið á fram- og bakhlið kortsins. 
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2. TILVÍSUN Í STAÐLA 

 

Tilvísun Titill skjals/Lýsing Útgáfudagur 

ISO 3166-1 Codes for the representation of names of countries and their 
subdivisions – Part 1: Country codes 

1997 

ISO/IEC 7810 Identification cards – Physical characteristics 1995 

ISO/IEC 7816 Identification cards – Integrated circuit(s) cards with contacts  

 Part 1:Physical characteristics 1998 

 Part 2:Dimension and location of the contacts 1999 

ISO-staðlaröð 8859  8-bit single-byte coded graphic character sets  1998 

 Part 1 – 4: Latin alphabet Nos 1 to 4  

EN 1867 Machine readable cards – Health care application – Numbering 
system and registration procedure for issuer identifiers 

1997 

 

 

3. FORSKRIFTIR 

3.1. Skilgreiningar 

Ef örgjörvi er á kortinu er hann staðsettur á framhliðinni. Ef segulrönd er á kortinu er hún á bakhliðinni. 
Ef hvorki er örgjörvi né segulrönd á kortinu eru upplýsingarnar, sem tilgreindar eru í þessu skjali, á 
framhliðinni. 

 

3.2. Heildarskipulag 

Snið evrópska sjúkratryggingakortsins er í samræmi við ID-1 sniðið (53,98 mm á hæð, 85,60 mm á 
breidd og 0,76 mm á þykkt). Ef evrópska sjúkratryggingakortið er í formi límmiða, sem er festur á 
bakhlið innlends korts, gildir ID-1 viðmiðunin um þykkt ekki. 

 

3.2.1. Evrópskt sjúkratryggingakort: framhlið kortsins 

Bakgrunnurinn skiptist í tvennt um ás sem skiptir kortinu lóðrétt í hluta 1 vinstra megin (53 mm breiður) 
og hluta 2 hægra megin. 

Viðmiðunarlínur mynda fjóra reiti: 

— 3 lóðréttar viðmiðunarlínur 

a) 5 mm frá vinstri brún kortsins, 

b) 21,5 mm frá vinstri brún kortsins, 

c) 1 mm frá hægri brún kortsins, 

— 3 láréttar viðmiðunarlínur 

d) 2 mm frá efri brún kortsins, 

e) 17 mm frá efri brún kortsins, 

f)  5 mm frá neðri brún kortsins. 
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a) Kort án örflögu 

 

 
 

 

b) Kort með örflögu 

 

 
 

3.2.2. Evrópskt sjúkratryggingakort: bakhlið kortsins 

Bakgrunnurinn skiptist um ás sem skiptir kortinu lárétt í tvo jafnstóra hluta. Hluti 1 er efri hlutinn og hluti 
2 er neðri hlutinn. 

Viðmiðunarlínur mynda fimm reiti: 

— í samhverfu 

g) 9 mm frá vinstri brún kortsins, 

h) í miðju kortsins, 

i) 9 mm frá hægri brún kortsins. 

— Lóðrétt 

j) 3 mm frá vinstri brún kortsins, 

k) 3 mm frá hægri brún kortsins. 
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— Lárétt 

l) í miðju kortsins, 

m) 2 mm frá neðri brún kortsins. 

 

c) Með segulræmu 

 

 
 

 

d) Án segulræmu 

 

 
 

3.3. Bakgrunnur og myndeiningar 

3.3.1. Bakgrunnslitir 

Litaskipan bakgrunnsins er sem hér segir (1): 

—  Hluti 1 er dökkblár, blandaður með purpurarauðu (2). 

—  Hluti 2 er gráblár (3) og dökknar lítillega frá miðju kortsins til hliðanna. 

— Upplýsingareiturinn samanstendur af hvítum röndum sem nota skal, hverja um sig, sem bakgrunn 
fyrir upplýsingalínu (sjá síðar). 

 

 

 
 
(1) Tæknilegar upplýsingar um litaskipanina eru fáanlegar samkvæmt beiðni á skrifstofu framkvæmdaráðsins. Þær eru látnar í té 

með viðeigandi sniði samkvæmt bestu starfsvenjum fagmanna í prentiðnaði (þ.e. sem Quark Xpress-skrá. Notuð er fjögurra 
lita CMYK-litaskipan og allar myndir eru með TIFF-sniði). 

(2) Tilvísun í CMYK-litaskipan fyrir þennan lit er C78 M65 Y21 K7. 
(3) Tilvísun í CMYK-litaskipan fyrir gráa litinn er C33 M21 Y13 K1 og fyrir bláa litinn C64 M46 Y16 K2 
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Skygging er notuð á hluta 2 og á upplýsingareitnum til að reitirnir sýnist vera upphleyptir og virðist birtan 
koma frá ofanverðu vinstra horni kortsins. 

Auða svæðið er annaðhvort í sama lit og hluti 2 (án skyggingar) eða upplýsingareiturinn. 

 

3.3.2. ESB-merki 

ESB-merkið samanstendur af Evrópustjörnunum í hvítum lit: 

—  Ef það er á framhlið kortsins er það 15 mm að þvermáli og staðsett neðan við viðmiðunarlínu „d“, 
lóðrétt, og á miðjum hluta 2 á bakgrunninum, lárétt. 

—  Ef það er á bakhlið kortsins er það 10 mm að þvermáli og staðsett samhverft á lóðrétta „i“-ásnum og 
fyrir miðju auða svæðinu. 

Ef evrópska kortið er gefið út í löndum sem eru ekki aðilar að Evrópusambandinu er notað annað merki. 

 

3.3.3. Upplýsingareitur 

Upplýsingareiturinn samanstendur af 4 mm háum, hvítum gagnaröndum (fimm þegar hann er á 
framhliðinni og fjórar þegar hann er á bakhliðinni) með 2 mm millibili: 

— Þegar upplýsingareiturinn er á framhlið kortsins er hann miðja vegu á milli lóðréttu 
viðmiðunarlínanna „b“ og „c“ og láréttu línanna „e“ og „f“. 

— Þegar upplýsingareiturinn er á bakhlið kortsins er hann samhverft meðfram lóðrétta „h“-ásnum og á 
milli lóðréttu viðmiðunarlínanna „j“ og „k“ og ofan við láréttu línuna „m“. 

 

3.3.4. Autt svæði 

Auða svæðið er á bakhlið evrópska kortsins og er til innlendra nota. Það má t.d. nota sem áritunarlínu eða 
fyrir texta, kennimerki eða aðrar merkingar. Það sem er á þessu svæði hefur ekkert lagalegt gildi heldur 
eingöngu upplýsingagildi. 

Staðsetning þessa svæðis er sem hér segir: 

— Ef evrópska kortið er haft á framhlið korts er bakhlið þess auð og án allra forskrifta. 

— Ef evrópska kortið er haft á bakhlið annars korts er autt svæði aðgengilegt á bakhlið kortsins, án allra 
annarra forskrifta en stærðar þess (10 mm hæð og 52 mm breidd). Það er samhverft meðfram lóðrétta 
„h“-ásnum og á miðju svæðinu á milli segulrandarinnar og upplýsingareitsins. Útgefandi kortsins 
getur haft þar rönd fyrir undirritun eða texta. 

— Ef engin segulrönd er á kortinu er auða svæðið 20 mm að hæð í stað 10 mm. 

 

3.4.  Fyrirframskilgreindir þættir upplýsinga 

3.4.1. Heiti korts 

Heiti reits Heiti korts 

Lýsing Almennt heiti kortsins samkvæmt ákvörðun framkvæmdaráðsins nr. 190. 

Staðsetning Ef það er haft á framhlið, neðan við láréttu viðmiðunarlínuna „d“ og hægra megin við lóðréttu 
viðmiðunarlínuna „a“.  

Ef það er haft á bakhlið, samhverft á lóðrétta „h“-ásnum og á miðju svæðinu á milli 
segulrandarinnar og efri brúnar kortsins.  
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Heiti reits Heiti korts 

Gildi Gildið „evrópskt sjúkratryggingakort“ er ritað á opinberu tungumáli Evrópusambandsins  

Snið Leturgerðin er „Verdana True Type“ eða sambærilegt, venjulegt letur með hástöfum, stærðin 
skal vera 7 punktar á framhlið korts en 6 punktar á bakhlið, í hvítum lit, breidd stafa skal vera 
90% af venjulegri stærð og staðsetning og bil á milli stafa „venjuleg“.  

Lengd 40 stafir  

Athugasemd Það er alfarið á ábyrgð aðildarríkis að farið sé rétt með heitið á tungumáli útgáfuríkisins.  

 

3.4.2. Yfirskrift 

Heiti reits Yfirskrift 

Lýsing Yfirskrift gefur til kynna innihald upplýsingareits.  

Staðsetning Fyrir ofan hvern persónuupplýsingareit  

Yfirskrift vinstra megin á kortinu er stillt að vinstri brún og yfirskrift hægra megin að hægri 
brún kortsins.  

Gildi Gildi eru rituð á opinberu tungumáli Evrópusambandsins og eru eftirfarandi (enska lögð til 
grundvallar):  

 1. (Engin yfirskrift er á kennimerki eyðublaðs) 

 2. (Engin yfirskrift er á kenninúmeri útgáfuaðildarríkis) 

 3. Heiti 

 4. Eiginnöfn 

 5. Fæðingardagur og –ár 

 6. Kenninúmer einstaklings 

 7. Kennitala stofnunar 

 8. Númer korts 

 9. Lokadagsetning  

Snið Leturgerðin er „Verdana True Type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal vera 5 
punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90% af venjulegri stærð og staðsetning og bil á 
milli stafa „venjuleg“.  

Línubil skal vera 2 punktar auk stafastærðar.  

Lengd Eftir þörfum fyrir hvert framangreint gildi  

Athugasemd Hver yfirskrift er merkt ótvírætt með númeri til að kort séu samsvarandi á ólíkum tungumálum.  

Það er alfarið á ábyrgð aðildarríkis að farið sé rétt með gildi yfirskriftar á tungumáli 
útgáfuríkisins.  

 

3.4.3. Útgáfuríki 

Heiti reits Útgáfuríki Kenninúmer (ID) 

Lýsing Kenninúmer útgáfuríkis kortsins.  

Staðsetning Reitur 2: Hvítur ferhyrningur, 4 mm á hæð og 4 mm á breidd, í miðju ESB-merkisins.  

Gildi Tveggja stafa ISO-landskóði (ISO 3166-1)  
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Heiti reits Útgáfuríki Kenninúmer (ID) 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur með hástöfum, stærðin 
skal vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90% af venjulegri stærð og 
staðsetning og bil á milli stafa „venjuleg“.  

Lengd 2 stafir.  

Athugasemd Staðlaður ISO-kóði fyrir Konungsríkið Bretland verður „UK“ í stað „GB“. Aðeins einn kóði 
verður notaður fyrir hvert aðildarríki.  

 

3.5. Einstakir þættir persónuupplýsinga 

Einstakir þættir persónuupplýsinga hafa eftirfarandi sameiginlega eiginleika: 

— Farið að EN 1387 að því er varðar stafamengi: Latneskt stafróf nr. 1-4 (ISO 8859-1 til 4) 

— Ef nauðsynlegt er að skammstafa einstaka þætti, sökum takmarkaðs rýmis, verður að að gefa það til 
kynna með punkti. 

Upplýsingar verða prentaðar með leysi- eða hitaprentun eða grafnar en ekki með upphleyptu letri. 

Hver þáttur upplýsinganna verður settur í upplýsingareitinn samkvæmt eftirfarandi kerfi. 

 

 
 

Mynd 3 

Dæmi um upplýsingareit á framhlið 

 

 
 

Mynd 4 

Dæmi um upplýsingareit á bakhlið 

 

3.5.1. Autt rými (fyrra kennimerki) 

Heiti reits Autt rými 

Lýsing  

Staðsetning Reitur 1:  

— Ef það er á framhlið, neðan við láréttu viðmiðunarlínuna „d“ og vinstra megin við lóðréttu 
viðmiðunarlínuna „c“. 

— Ef það er á bakhlið, samhverft meðfram lóðrétta „g“-ásnum og fyrir miðju auða svæðinu. 

Í báðum tilvikum er það í hvítum ferhyrningi sem er 4 mm á hæð og 10 mm á breidd.  
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3.5.2. Einstakir þættir upplýsinga sem tengjast korthafa 

Athugið að korthafi þarf ekki að vera hinn tryggði heldur getur hann verið greiðsluþegi þar eð kortið er 
persónukort. 

Heiti reits Kenninafn korthafa 

Lýsing Kenninafn korthafa eins og það er notað í útgáfuaðildarríkinu.  

Staðsetning Reitur 3  

Gildi —  

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur með hástöfum, stærðin 
skal vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90% af venjulegri stærð og 
staðsetning og bil á milli stafa „venjuleg“.  

Stillt að vinstri brún.  

Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar.  

Lengd Allt að 40 stafir.  

Athugasemd Í reit fyrir kenninafn mega vera titlar, styttingar á titlum eða aðrir nafnaukar.  

 

Heiti reits Eiginnafn eða -nöfn eða millinafn eða -nöfn korthafa 

Lýsing Eiginnafn og millinafn (eða -nöfn) korthafa eins og þau eru notuð í útgáfuaðildarríkinu.  

Staðsetning Reitur 4  

Gildi —  

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur með hástöfum, stærðin 
skal vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90% af venjulegri stærð og 
staðsetning og bil á milli stafa „venjuleg“.  
Staðsetning við vinstri brún.  

Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar.  

Lengd Allt að 35 stafir.  

Athugasemd Í nafnareit geta verið upphafsstafir, einn eða fleiri.  

 

Heiti reits Fæðingardagur og -ár 

Lýsing Fæðingardagur og -ár korthafa eins og það er notað í útgáfuaðildarríkinu.  

Staðsetning Reitur 5  

Gildi DD/MM/ÁÁÁÁ, þar sem D er dagur, M er mánuður og Á er ár  

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal vera 7 
punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90% af venjulegri stærð og staðsetning og bil á 
milli stafa „venjuleg“.  

Stillt að vinstri brún ef það er á framhlið kortsins en að hægri brún ef það er á bakhlið þess.  

Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar.  

Lengd 10 stafir, þ.m.t. skástrik milli stafaruna.  

Athugasemd —  
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Heiti reits Kennitala korthafa 

Lýsing Einstakir liðir kennitölunnar sem útgáfuaðildarríkið notar.  

Staðsetning Reitur 6  

Gildi Sjá gildandi kennitölu.  

Snið Leturgerðin er „Verdana True Type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal vera 7 
punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90% af venjulegri stærð og staðsetning og bil á 
milli stafa „venjuleg“.  

Stillt að hægri brún ef hún er á framhlið kortsins en að vinstri brún ef hún er á bakhlið þess.  

Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar.  

Lengd Allt að 20 stafir fyrir auðkenniskóða.  

Athugasemd Kennitala korthafa eða, þegar slík kennitala er ekki til, kennitala hins tryggða sem réttindi 
korthafa byggjast á.  

Ekki er hægt að hafa sérstakan reit á kortinu fyrir persónuleg atriði, s.s. kynferði eða stöðu 
innan fjölskyldu. Þau geta samt sem áður verið innifalin í kennitölunni.  

 

3.5.3. Einstakir þættir upplýsinga sem varða þar til bæra stofnun 

Heiti reits Heiti stofnunar 

Lýsing „Stofnun“ er þar til bær tryggingarstofnun.  

Staðsetning Reitur 7, hluti 1  

Gildi Heiti stofnana eru skammstöfuð í stað þess að rita þau fullum stöfum.  

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur með hástöfum, stærðin 
skal vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90% af venjulegri stærð og 
staðsetning og bil á milli stafa „venjuleg“.  
Reitur 7 er stilltur að hægri brún og hluti 1 er hægra megin við hluta 2.  

Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar.  

Lengd Allt að 15 stafir.  

Tvö stafbil og bandstrik aðskilja hluta 1 og hluta 2.  

Þennan hluta má lengja jafn mikið og hægt er að minnka hluta 2.  

Athugasemd Skammstöfuninni er beitt sem aðferð til að leiða í ljós hugsanleg gagnaskráningarvandkvæði 
varðandi auðkenniskóða stofnunarinnar (reitur 7, hluti 2) og tryggja á þann hátt gæðaeftirlit 
með kennitölu stofnunarinnar.  

Hægt er að fá fullt heiti stofnunarinnar á grundvelli skammstöfunarinnar eða auðkenniskóðans, 
t.d. með beintengdum búnaði á Netinu.  
Engir punktar eru notaðir í skammstöfunum  

 

Heiti reits Kennitala stofnunar 

Lýsing Auðkenniskóði sem úthlutað er á landvísu til stofnunar, þ.e. þar til bær tryggingarstofnun.  

Staðsetning Reitur 7, hluti 2  

Gildi Sjá innlenda landsskrá yfir þar til bærar stofnanir  
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Heiti reits Kennitala stofnunar 

Snið Leturgerðin er „Verdana True Type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal vera 7 
punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90% af venjulegri stærð og staðsetning og bil á 
milli stafa „venjuleg“.  

Reitur 7 er stilltur að hægri brún og hluti 2 er vinstra megin við hluta 1.  

Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar.  

Lengd 4 til 10 stafir.  

Athugasemd Birta má viðbótarupplýsingar, uppfærðar og eldri, sem kunna að vera nauðsynlegar fyrir 
samskipti við stofnunina, og sem geta orðið aðgengilegar á Netinu með hjálp búnaðar sem 
gegnir hlutverki þekkingarmiðstöðvar.  

Þar til bæra stofnunin getur verið önnur en samskiptastofnunin eða stofnunin sem annast 
endurgreiðslur yfir landamæri eða stofnunin sem annast tæknilegu hliðina á útgáfu evrópska 
sjúkratryggingakortsins. Einnig má gera þessar upplýsingar aðgengilegar á Netinu með hjálp 
búnaðar sem gegnir hlutverki þekkingarmiðstöðvar.  

 

3.5.4. Einstakir þættir upplýsinga sem tengjast kortinu 

Heiti reits Sérnúmer korts 

Lýsing Sérnúmer, sem útgefandi úthlutar hverju korti, í þeim tilgangi að auðkenna það. Það 
samanstendur af tveimur hlutum, kenninúmeri útgefanda og raðnúmeri kortsins.  

Staðsetning Reitur 8  

Gildi Fyrstu 10 stafirnir gefa til kynna útgefanda kortsins í samræmi við staðalinn EN 1867 frá 1997.  

Síðustu 10 stafirnir mynda einstakt raðnúmer.  

Snið Leturgerðin er „Verdana True Type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal vera 7 
punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90% af venjulegri stærð og staðsetning og bil á 
milli stafa „venjuleg“.  

Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar.  

Lengd 20 stafir (með núllum á undan eftir þörfum fyrir þá 10 stafi sem mynda einstakt raðnúmer 
kortsins).  

Athugasemd Í þeim aðildarríkjum, sem gefa út evrópskt sjúkratryggingakort, sem eru ekki rafræn, má beita 
sérstakri skráningaraðferð við úthlutun kenninúmers til útgefanda í stað hinnar opinberu sem 
skilgreind er í staðlinum EN 1867.  

Hægt á að vera að bera saman, út frá sérnúmeri korts, upplýsingarnar á kortinu og 
upplýsingarnar sem útgáfustofnunin hefur um þetta sama númer, t.d. til að draga úr hættunni á 
svikum eða finna hugsanlegar villur í skráningu gagna þegar gögn á kortinu eru notuð í 
tengslum við endurgreiðslukröfur.  

 

Heiti reits Lokadagsetning 

Lýsing Síðasti dagur sem korthafi á rétt á heilbrigðisþjónustu meðan á tímabundinni dvöl hans stendur 
í aðildarríki, öðru en aðildarríkinu sem veitir sjúkratrygginguna.  

Staðsetning Reitur 9  

Gildi DD/MM/ÁÁÁÁ, þar sem D er dagur, M er mánuður og Á er ár.  

Snið Leturgerðin er „Verdana True Type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal vera 7 
punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90% af venjulegri stærð og staðsetning og bil á 
milli stafa „venjuleg“.  

Stillt að hægri brún.  

Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar.  

 



Nr. 12/92  1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Heiti reits Lokadagsetning 

Lengd 10 stafir, þ.m.t. skástrik milli stafaruna.  

Athugasemd Aðildarríki er heimilt að krefjast endurgreiðslu kostnaðar við heilbrigðisþjónustu sem er veitt á 
gildistíma kortsins, þótt réttindatímabilið kunni að vera annað en gildistími kortsins.  

 

3.6. Öryggiskröfur 

Útgefandi kortsins ber fulla ábyrgð á öllum öryggisráðstöfunum þar eð hann hefur mestu möguleikana á 
að meta áhættu og gera viðeigandi gagnráðstafanir. 

Þegar evrópska kortið er haft á bakhlið innlends korts ná allar öryggisráðstafanir, sem gilda um innlenda 
kortið, til þess. Þó er lagt til, sem viðbótaröryggisráðstöfun, að sumar upplýsingar séu á báðum hliðum 
kortsins. 

Ef önnur atriði en þau, sem eru tilgreind hér að framan, eru talin til nauðsynlegra öryggisráðstafana 
(t.d.andlitsmynd af korthafa) verða þau sett á hina hlið kortsins. 
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II. VIÐAUKI 

 

Fyrirmynd að bráðabirgðavottorði í stað evrópska sjúkratryggingarkortsins 

1. INNGANGUR 

Bráðabirgðavottorð (hér á eftir kallað „vottorðið“) má einungis afhenda hinum tryggða samkvæmt beiðni og sem 
bráðabirgðavottorð í stað evrópska kortsins. 

Vottorðið er með sama sniði í öllum aðildarríkjunum og á því eru, í sömu röð, sömu upplýsingar og á evrópska kortinu (reitir 
1 til 9), auk upplýsinga sem votta uppruna og gildi vottorðsins (reitir a til d). 

2. FYRIRMYND AÐ VOTTORÐINU 

Sjá næstu bls. 
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BRÁÐABIRGÐAVOTTORÐ 

Í STAÐ 

EVRÓPSKA SJÚKRATRYGGINGAKORTSINS 
 

eins og það er skilgreint í 2. viðauka við ákvörðun nr. S2 
um tækniforskriftir fyrir evrópska sjúkratryggingakortið 

 
Útgáfuaðildarríki 

 1.  2. …  

  
Upplýsingar sem varða korthafa 

   

 3.   Nafn: .....................................................................................................................................................................................................................  

4.   Eiginnöfn: .............................................................................................................................................................................................................  

5.   Fæðingardagur og -ár: …/…/….. 

6.   Kennitala: ..............................................................................................................................................................................................................  

 

  
Upplýsingar sem varða þar til bæra stofnun 

   

 7.   Kennitala stofnunarinnar:Nafn: ............................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

 

  
Upplýsingar sem varða kortið 

   

 8.   Númer korts: .........................................................................................................................................................................................................  

9.   Lokadagsetning: …/…/….. 

 

  
Gildistími vottorðs 

  
Útgáfudagur vottorðs 

 

 a) Frá: …/…/….. 

b) Til: …/…/….. 

 c) …/…/…..  

    
Undirskrift og stimpill stofnunarinnar 

 

   d) 
 
 
 
 

 

     

 Athugasemdir og upplýsingar 
Allar reglur um gögn á evrópska sjúkratryggingakortinu sem unnt er að lesa berum augum að því er varðar lýsingu, gildi, lengd og upplýsingar í 
gagnareitum, gilda einnig um vottorðið. 

 
 

 

 
 


