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.--Všeobecné podmienky Union zdravotnej poistbvne, a.s.pre poskytnutie ba!íčka jej poistencom za dobrovoľne a oezprispevkové darovanie krvi a krvných
zložiek

(d'alej len,,podmienký,|

Union zdravotná poist'ovňa, a.s. (d'alej a1 ,,zdravotná poisťovňa") poskytuje svojim poistencom (d,alej len
,,darcom krvi") balíček za dobrovol'né a bezpríspevkove darovanie rŇi á rrvných zloŽĺek (d'alej len
,,daľovanie krvi"):

1. Podmienky náľoku na získanie batĺčka:

a' Dobrovol'né a bezpríspevkové darovanie krvi darcom na ktorejkolVek transfúznej stanici alebo nainom na tento úkon určenom mieste na území Slovenskej repúoliry.
b' Nárok na poskytnutĺe balíčka je viazaný na darovanie krvi, krvnej plazmy alebo krvných doštičiek.
c' Pl?ľý poistný vzt'ah darcu krvi v zdravotnej poĺst'ovnĺ v čase darovanĺa krví a podania Žiadosti obalíček.

d. Žiadatel'om môŽe byt' len poistenec (darca krvi) vo veku od 18 do 65 rokov.
e' Potvrdenie o dobrovol'nom a bezpríspevkovom darovaní krvi od zdravotníckeho subjektu, ktonýodber realĺzoval, na Území Slovenskej republiky (resp. preukaz darcu krvi so záznamom odarovaní), nesmie byt'staršie ako 90 dní od posleonéno darovania krvi.
f' Darca krvi má nárok na-balíček najviac 1 xza štvrt'rok (avšak nĺe skÔr ako 90 dní od posledného

darovanĺa krvi. Lehota 90 dní sa vzt'ahuje na rozpätĺe d'arovania krvi)

2. Povinnosti Žiadateľa:

Darca krvi doručí osobne na ktorékol'vek kontaktné miesto zdravotnej poist'ovne Žiadost,o poskytnutiebalíčka spolu s potvrdením o dobrovol'nom a bezpríspevkovom daroúaní krvizdravotníckeho subjektu,ktoý odber realĺzoval, nie staršie ako 90 dní od'posledného darovania krvi.
V prípade, ak má k dispozĺcií iba preukaz darcu krvi, doručíjeho fotokópiu so záznamomposledného
darovania krvi nie staršieho ako 90 dní od posledného dárovania krvi.

Tieto doklady môŽe darca krvizaslat'aj elektronicky na adresu: darca.krvi@union.sk.

Darca krvi v tejto Žiadosti zároveň uvedie svoje kontaktne údaje _ meno, priezvĺsko, číslo preukazupoĺstenca - lČP a adresu, na ktorÚ Žiadazaslať balíček.

obsah balĺčka* za dobrovoľné a bezpríspevkové darovanie krvi:
Komplex pre doplnenie železa a vitamínov, určený pre regeneráciu imunitného systému a krvotvorbu.* Union zdravotná poist'ovňa, a.s. si vyhradzuje piavo na iyio"l. zloŽeniabalíčka.
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3. Spracovanie žiadosti o balĺček za dobrovoľné a bezpríspevkové darovanie krvi:

Žiadosť o balíček zdravotná poisťovňa vybaví najneskÔr do 30 kalendárnych dní od jej doručenia. V
prípade neúplnej Žiadosti a chýbajúcich Údajov Žiadatel'a sa lehota na vybavenie Žiadosti predlŽuje o
dobu, počas ktorej zdravotná poisťovňa zistĺ a doplní chýbajúce údaje.

4. Žiadosť o baIíček - tIačivo

Tlačivo ,,Žiadosť o batíček za dobrovoľné a bezprĺspevkové darovanie krvľ' je moŽné si stiahnuť aj z
webovej stránky www.union.sk, sekcia Výhody pre poistencov.

5. Doplňujúce informácie

Poistenci - darcovia krvi sa v prípade doplňujúcich informácií ohl'adom získania balíčka za dobrovol'né a
bezpríspevkové darovanie krvi mÔŽu informovať a1naZákaznĺckej linke zdravotnej poisťovne, na tel'
čísle: 0850 003 333.

6. PIatnost' a účinnost' všeobecných podmienok pre poskytnutie balĺčka

Všeobecné podmienky zdravotnej poisťovne, pre poskytnutie balíčka za dobrovol'né a bezpríspevkové
darovanie krvi jej poistencom - darcom krvi sú platné s účinnosťou od 10. marca 2022 do odvolania.
Zdravotná poisťovňa si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu podmienok a doby poskytovania balĺčka, o
tejto
zmene bude poistencov informovať prostredníctvom svojejwebovej stránky: www.union.sk.

V Bratislave, dňa 01.03.2022
lng. Elena Májeková, v.r.
riaditel'ka sekcie zdravotného poistenia
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
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