Podmienky získania knižky deníček pre bábätko Naše dieťatko

1.

Knižku deníček pre bábätko Naše dieťatko (ďalej len „knižka“) môže získať iba poistenka
Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len „UZP“).

2.

Poistenka UZP si si môže o knižku požiadať v priebehu celého tehotenstva.

3.

Poistenka UZP môže o knižku požiadať prostredníctvom formulára na webovej stránke UZP:
www.union.sk/mama.

4.

Každá poistenka UZP má nárok počas každého tehotenstva na jednu knižku. Výnimkou sú iba
poistenky UZP, ktoré čakajú v rámci jedného tehotenstva viac detí. V tomto prípade je
potrebné kontaktovať zákaznícke centrum UZP na union@union.sk, do predmetu e-mailu
uviesť Žiadosť o knižku Naše dieťatko a v tele e-mailu zaslať všetky údaje, ktoré obsahuje
formulár na stránke ww.union.sk/mama a taktiež počet detí, ktoré poistenka UZP čaká.

5.

Každá žiadosť zadaná cez stránku www.union.sk/mama alebo cez union@union.sk bude
overená v interných systémech UZP, kde bude preverené, či žiadateľka spĺňa všetky
podmienky pre získanie knižky.

6.

Knižka bude poistenke UZP zaslaná poštou na adresu zadanú vo formulári na stránke
www.union.sk/mama, po udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov, alebo na adresu
uvedenú v žiadosti zaslanej e-mailom na union@union.sk. Žiadateľ je povinný poskytnúť
pravdivé údaje, pričom poskytnutie týchto údajov je podmienkou pre zaslanie knižky zo strany
UZP. Poskytnuté osobné údaje sú Union zdravotnou poisťovňou, a.s. spracúvané pre účely
zaslania knižky denníčka pre bábätko Naše dieťatko. Žiadateľ si je vedomý/á svojich práv
vyplývajúcich mu z ustanovenia § 6 a § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. (viac informácií na
https://www.union.sk/ochrana-osobnych-udajov).

7.

Knižka bude poistenke UZP po odoslaní žiadosti zaslaná v najkratšom možnom čase,
najneskôr však do 6 týždňov od prijatia a spracúvania žiadosti.

Union zdravotná poisťovňa, a.s., si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu podmienok a doby
poskytovania knižky deníček pre bábätko Naše dieťatko, o tejto zmene bude poistencov
informovať prostredníctvom svojej webovej stránky: www.union.sk.

V Bratislave, dňa 23.02.2018
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