Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki w Poznaniu

Zdrowotny Informator
Pacjenta (ZIP)
Wypróbuj
ju¿ dziœ !!!
www.nfz.poznan.pl/zip

ZIP czyli Zdrowotny Informator Pacjenta jest
internetowym systemem skierowanym do osób
ubezpieczonych w Wielkopolskim Oddziale
Wojewódzkim NFZ.
Osoba ubezpieczona po zarejestrowaniu siæ w
systemie ZIP, z kaýdego komputera i o kaýdej
porze, ma moýliwoúã:
• dostæpu do informacji o wykonanych úwiadczeniach i zakupionych lekach,
• sprawdzenia wysokoúci kosztów úwiadczeñ zdrowotnych i leków
• sprawdzenia informacji o deklaracji wyboru w podstawowej opiece zdrowotnej,

Jak zarejestrowaæ siê
i zostaæ u¿ytkownikiem systemu ZIP ?
• naleýy wejúã na stronæ:

www.nfz-poznan.pl/zip lub www.nfz.poznan.pl/zip
• wybraã opcjæ Formularz dla nowego uýytkownika,
• wypeùniã wniosek podajàc m.in. nr PESEL, seriæ i nr dowodu osobistego,
• ze wzglædów bezpieczeñstwa formularz naleýy osobiúcie dostarczyã do WOW NFZ.
Dane dostæpowe (nazwa uýytkownika i hasùo) do systemu ZIP sà wydawane po okazaniu
dokumentu toýsamoúci.

Gdzie mo¿na uzyskaæ dane dostêpu
do swojego konta ZIP (login i has³o) ?
ul. Grunwaldzka 158,
pokój 31 (parter),
60-309 Poznañ

Delegatura Leszno,
Pl. Koúciuszki 4,
64-100 Leszno
tel. 65 528 61 70

ul. Piekary 14/15,
pokoje 705, 706 i 709,
61-823 Poznañ

Delegatura Pi³a,
Al. Niepodleg³oœci 33/35
64 – 920 Pi³a
tel. 67 351 28 91

Delegatura Kalisz,
ul.Kolegialna 4
62-800 Kalisz,
tel. 62 501 89 70

Punkt Obsùugi
Ubezpieczonych,
ul. Wojska Polskiego 13,
62-400 Sùupca,
tel. 63 275 12 03

Delegatura Konin,
ul. Szpitalna 43
62 - 504 Konin
tel. 63 240 29 18

Jak zalogowaæ siê do systemu ZIP ?
• naleýy wejúã na stronæ:

www.nfz-poznan.pl/zip lub www.nfz.poznan.pl/zip
• w odpowiednie pola naleýy wpisaã nazwæ uýytkownika i hasùo. Ze wzglædów
bezpieczeñstwa przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianæ hasùa
otrzymanego z NFZ na wùasne hasùo.
Naleýy je zapamiætaã lub przechowywaã w bezpiecznym miejscu.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod
numerami infolinii WOW NFZ:

61 655 44 44,

61 194 94
lub numerem bezp³atnym 0 800 800 805
oraz

(dla telefonów komórkowych)

Raz wydane dane dostêpowe umo¿liwiaj¹ sta³y dostêp do systemu

