
OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O POISTENCOCH PRI ZMENE PLATITEĽA POISTNÉHO NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE

2 7 0 0

Druh oznámenia nové opravné

Vyplnil

Kontakt

Dátum

Osobné údaje, ktoré ste uviedli v tomto formulári, bude spracúvať zdravotná poisťovňa výlučne za účelom výkonu zdravotného poistenia. Dĺžka spracúvania údajov je definovaná v § 16 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum

Odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovneOdtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

aitajirpmutáD

Číslo platiteľa
Kód zdravotnej poisťovneStrana číslo /

celkový počet strán
Za kalendárny
mesiac Rok

Údaje o platiteľovi
Meno a  priezvisko / Obchodné meno

Rodné číslo Číslo povolenia k pobytu IČO

Právna forma

Sídlo
Obec

ČísloSúpis. číslo

E-mail

Názov banky alebo

Medzinárodné číslo
bankového účtu (IBAN):

pobočky zahraničnej banky Predčíslie utčúolsíČ

DIČ / IČ DPH

PSČ Štát

Ulica

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10
814 53 Bratislava
Tel.: 0850 00 33 33

kačné č. poistenca Dátum zmeny

Poistenci
.č.P

1.

2.

3.

4.

5.

Priezvisko, meno, titul                                                                                                 Kód                     Plat. zmeny

Kód banky

FaxTelefón



Údaje o platiteľovi
Kód zdravotnej poisťovne – prvé 2 miesta označenie poisťovne, druhé 2 miesta označenie pobočky, ak po-

bočku nemá zriadenú, uvedie„00”

Číslo platiteľa                           – vyplní platiteľ poistného – zamestnávateľ (10 miest)

Údaje o platiteľov                   – vyplní zamestnávateľ:
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, predčíslie účtu, číslo účtu,
kód banky –nepovinné položky, ak je vyplnená položka Medzinárodné číslo
bankové- ho účtu (IBAN)

                                                       – Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN) - uvádza sa predčíslie, číslo účtu 
a kód banky. Od 01.02.2014 sa uvádza IBAN v súlade s nariadením Európskeho
parla- mentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú
technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009

Platnosť zmeny                       – uvedie sa jedno písmeno z nižšie uvedených:
                                                       Z – začiatok platnosti kategórie platiteľa poistného 
                                                       K – koniec platnosti kategórie platiteľa poistného 
                                                       X – storno (vyčiarknutie celého riadku)

Dátum zmeny                          – deň, mesiac a rok zmeny v tvare DDMMRRRR (napr. začiatok, resp. skončenie
pracovného pomeru, alebo povinnosťi štátu platiť poistné atď.)

Kód                                               – uvedie sa jedno číslo a jedno písmeno z nasledujúceho zoznamu kódov:

Zoznam kódov:
1.   Poistenec štátu
O.  fyzická osoba,
      1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu,
      2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu 

a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť alebo
      3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti

podľa osobitného predpisu a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného
predpisu aj po tomto dni,

      4. ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť podľa osobitného predpisu, potreba ošetrovania alebo sta-
rostli- vosti podľa osobitného predpisu, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, a ktorej ne-
vznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu z dôvodu, že ku
dňu vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola zamestnancom, za ktorého
je platiteľom poistného štát podľa písmena w) alebo sa na ňu vzťahuje osobitný predpis.

      fyzická osoba, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi a fyzickú
osobu, ktorá sa spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze,

      fyzická osoba, ktorá je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
      cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky,
      azylant,
      fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, reholné a charitatívne spoločenstvo,
U.  fyzická osoba, ktorá je nemocensky zabezpecená a poberá náhradu služobného platu policajta počas do-

časnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý
nemôže vykonávat vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobit-
ného predpisu

      študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dlžka jeho doktorand-
ského štúdia neprekročila štandardnú dlžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme 
a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov

W. zamestnanec, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom po-
mere, z ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,
ak

      1. bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
      1a. občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich me-

siacov a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného po-
meru alebo štátnozamestnaneckého pomeru alebo

      1b. občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesi-
acov,  jeho trvalý pobyt je v najmenej rozvinutom okrese a dôvodom vyradenia z evidencie uchád-
začov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,

      2. suma jeho mesačného príjmu zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) z tohto pracovného
pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia nepretržite odo dňa vzniku pracovného
pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru ako 67 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny
rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamest-
nanecký pomer,

      3. príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči jeho zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného pomeru
alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z roč-
ného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania (ďalej len „pohľadávka“), príslušná zdravotná po-
isťovňa vyhodnocuje pohľadávku splatnú  k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace
predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký
pomer voči jeho zamestnávateľovi a možno ju uplatniť na úrade alebo výkazom nedoplatkov,

      4. zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takého zamestnanca a
      5. odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako

12 kalendárnych mesiacov.

2.   Zamestnanec
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť za poistencov uvedených v zozname pod číslom 1 (poistenec
štátu) v spojení s písmenami C, O, U , W a za poistencov pod číslom 2 (zamestnanec).
Zamestnávateľ neplní oznamovaciu povinnosť za poistencov uvedených v zozname pod číslom 1 (poistenec
štátu)v spojení s písmenami A, B, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V.

2N – osobitný kód
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2N z titulu čerpania neplateného voľna
zamestnanca a absencie.

2Y – osobitný kód
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2Y z titulu nepravidelných príjmov zamest-
nanca alebo z titulu vyplatených príjmov zamestnancovi po skončení pracovného pomeru.

2D – osobitný kód
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2D zo zamestnávania fyzickej osoby na základe
dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti.

2P – osobitný kód
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2P zo zamestnávania fyzickej osoby na základe 
pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracov-
ného vzťahu, ktorá má nárok na odpočítateľnú položku a ktorá sa pokladá u toho istého zamestnávateľa
za zamestnanca aj z iného dôvodu.

2S – osobitný kód
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2S zo zamestnávania fyzickej osoby zúčastnenej
na štrajku.


