
' Kritéľiá na schválenie úhrady zazdravotnú staľostlivost'v EÚ

Kritéľiá na schválenie úhľady za zdravotnú starostIivost'v cudzine mimo EÚ

Union zdľavotná poistbvňa, a.s. vydáva v súlade s ustanovením $ 10 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z.z.v platnom znení nasledujúce kritériá na schválenie úhrady za zdravotnú starostlivost'v EÚ
a v cudzine mimo EÚ.

1) Kritériá na schválenie úhrady za zdravotnú starostlivost' v EÚ Union zdravotná poist'ovňa, a.s
schval'uje Úhradu nákladov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je neodkladnou zdravotnou
starostlivost'ou , t.j. plánovanú zdravotnú starostlivost'v EÚ pre svojich riadne platiacich poistencov
v týchto prípadoch:

a) ochorenie nie je moŽné lieöit' v Slovenskej republike v primeranej lehote pri zohl'adnení súČasného
zdravotného stavu poĺstenca a możného vývoja jeho ochorenia,

b) poŽadovaná liečba sa v Slovenskej republike nevykonáva,

c) boli vyčerpané vŠetky moŽnosti lieÖby v Slovenskej republike a od liečby v inom členskom štáte sa
oČakáva podstatné zlepŠenie zdravotného stavu poistenca alebo zabránenie zhoršenia zdravotného
stavu poistenca, alebo

d) poistenec zdravotnej poist'ovne s bydlĺskom v inom členskom štáte chce pokračovat'v liečbe, ktorá
sazačala v Slovenskej republike, v mieste bydliska'

Úhrada nákladov na p!ánovanú liečbu v EÚ sa schval'uje v sídle Union zdravotnej poist'ovne, a.s.

Union zdravotná poist'ovňa, a.s. môŽe schválit' poskytnutie zdravotnej starostlivosti v EÚ, ak je
navrhnutá na predpísanom tlačive Union zdravotnej poist'ovne, a.s. zmluvným poskytovatel'om
zdravotnej starostlivosti v SR (ošetrujúcim odborným lekárom) a schválená štatutárnym orgánom
poskytovatel'a zdravotnej starostlĺvosti, ktorý je vo vzt'ahu k navrhujúcemu poskytovatel'ovi zdravotnej
starostlivosti zdravotníckym zariadením vyšŠieho typu.

V prípade Špecializovaných výkonov (napr. transplantácie orgánov) je povinnou prílohou Žiadosti
rozhodnutie indikačnej komisie.

Po schválení návrhu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v EÚ Union zdravotná poist'ovňa, a.s.
vystaví poistencovi formulár PD s2 s vymedzenou dobou platnosti a s vymedzeným rozsahom
schválenej zdravotnej starostlivost

DôleŽité upozornenie:

Vystavením formulára PD s2 Union zdravotná poist'ovňa, a.s. garantuje úhradu za poskytnutú
zdravotnú starostlivost'v rÚ iba v systéme verejného zdravotného poistenia.

Poplatky nad rámec formulára PD s2, ktoré si v danej krajine p|atí aj domáci poistenec, si musí
poistenec Union zdravotnej poist'ovne, a.s' uhradit'sám. Môże íst' napr. o príplatky za stravu a pobyt v
nemocnici, hospitalizáciu sprievodcu a pod. Poistenec nesmie vycestovat'za účelom plánovanej liečby
v EÚ bez platného formulára PD s2.

Kritériá na schválenie úhrady za zdravolnú starostlivost'v cudzine mimo EÚ

Union ZP schval'uje úhradu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v cudzine mimo EÚ podl'a $ 9a ods.
2 pre riadne platiacich poistencov Unĺon ZP s bydliskom v SR v ojedinelých prípadoch, ak ochorenie nie
je moŽné diagnostikovat'a liečit'v SR a aniv členských Štátoch EÚ.



Po schválení návrhu Union zdravotnej poist'ovne, a.s. vystaví poistencovi ,,Potvrdenie o schválení
úhľady nákIadov na zdravotnú starostlivost'v cudzine mimo EÚ" s vymedzenou dobou platnosti a
s vymedzeným rozsahom schválenej zdravotnej starostlivosti.
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