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Zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poist'ovňa, ä.S.

Veľejný prísl'ub
podl'a s 850 a nasl. zákona č,.4011964zb. občianskeho zákonníka

V znení neskorších predpisov

Union zdravotná poist'ovňa, a.s., so sídlom KaradŽičova 10,814 53 Bratĺslava, lČo: 36 284 831, zapísaná
v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka č. 3832lB, právna forma: akciová
spoločnost' (d'alej ako,,zdravotná poist'ovňa'' alebo,,Union ZP'') týmto

vyhlasuje,
že poskytne zákonným zástupcom svojich poistencov novorodencov príspevok na nákup
novorodeneckých potrieb za nasledovných podmienok:

1. Nárok na prĺspevok má poistenec vo veku od narodenia do dovŕšenia 12. mesiaca Života.
2. Nárok na príspevok má poistenec s aktĺvnym poistným vzt'ahom (nie poistenci EU), alebo má

podanú platnú a potvrdenú prihlášku na zmenu zdravotnej poist'ovne1.
3. Výška príspevku je 40.00 EUR.
4. Prĺspevok je jednorazový. Príspevok je možné uplatnit' v e-shope: www.mimulo.sk.
5. Príspevok poskytuje zdravotná poist'ovňa bez Žiadosti zákonného zástupcu prostredníctvom

jedinečného kodu uvedeného na letáku, ktoý bude doručený súčasne s prvotným zaslaním
preukazom poistenca novorodenca a nie je moŽné ho vyplatit' v hotovosti, ani ho čerpat'
prostredníctvom iného e-shopu alebo formou inej sluŽby/tovaru.

Učinnost'tohto verejného prĺsľubu je od 01.10.2022

Zdravotná poist'ovňa si vyhradzuje právo tento verejný prísl'ub kedykolVek, jednostranne menit' alebo
odvolat', a to formou zverejnenia zmien alebo odvolania verejného prĺsl'ubu na jej webovej stránke:
www.union.sk. Zmena alebo odvolanie verejného prísl'ubu nadobúda účinnost' ku dňu uvedenom vo
verejnom prísl'ube alebo v odvolaní, najneskÔr však dňom ich zverejnenia.

V Bratĺslave, dňa 29.o9.2022

ichal Špaňár
predseda predstavenstva

Union zdravotná poisťovňa, a.s

1zaplatnúprihláškusapovažujezdravotnoupoisťovňouprijatáprihláška,ktoráobsahujevšetkynáležitosti stanovenévs8zákona č.58ol2oo4z.z,za
potvrdenú prihlášku sa považuje prihláška potvrdená v zmysle s 6 ods. 11 zákona č. 58ol2oo4 z. z
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Elena Májeková
člen predstavenstva

Union zdravotná poĺst'ovňa, a.s.


