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Verejný prísl'ub
podľa s 850 a nasl. zákona ć,.4011964zb. občianskeho zákonníka
v znení neskoršíchpredpisov
Union zdravotná poist'ovňa, ä.S., so sídlom KaradŽičova 10,814 53 Bratislava,
lČo: e0 284 831, zapĺsaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa,
vloŽka č. 3832/8, právna forma: akciová spoločnost'(d'alej ako ,,zdravotná poisťovňa" alebo
,,Union ZP") týmto

vyhlasuje,

Že preplatí poistencovi jeho doplatok uhradený za kategorlzované lieky a dietetické
potravlnyí, ktoré sú čiastočnehradené z verejného zdravotného poistenla a zároveň
boli predpísané zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vydané
poskytovateľom lekárenskej starostlivostlso sídlom v Slovenskej republike (d'alejajako
,,príspevok" alebo ,,benefit") ato za týchto podmienok:

1.

2.

lde o poistenca Vo veku 0 aŽ 17 rokov vrátane, ktoý má v zdravotnej poisťovni platný
poistný vzťah v čase vydania lieku a/alebo zdravotníckej pomÔcky v lekárni.
Na poistencov EÚ sa tento verejný prĺsl'ub nevzťahuje.

Rodič/zákonný zástupca poistenca, ktoný žiada o prĺspevok (d'alej len ,,Žiadatel"'),

je poistencom zdravotnej poisťovne (nie poistenec eÚ; abbo má podanú platnú
prihlášku do zdravotnej poisťovne2 a zároveřl nie je evidovaný V zozname dlŽníkov
zdravotnej poisťovne3. V prípade, ak zákonným zástupcom poistenca je právnická
osoba, alebo ak je poistenec spôsobilý na právne úkony, táto podmienka sa neaplikuje.

3.

Žiadatel' uviedol v online pobočke v súvislosti s týmto benefitom správne, pravdivé
a úplnéúdaje.

4.

lde o lieky/dietetické potraviny, ktoré boli v čase ich predpísania viazané na lekársky
predpis a boli predpĺsanézmluvným poskytovatel'om zdravotnej starostlivosti.

5.

Nejde o lieky/dietetické potraviny hradené v plnom rozsahu poistencom, lieky/dietetické
potraviny s udelenou výnimkou zdravotnej poisťovne o úhrade nad rámec
kategorizácie.

6.

Nejde o doplatok za vakcínu.

1Aktuálne zoznamykategorizovaných liekov / dieteticĘých potravín uverejňuje Ministerstvo zdľavotníctva
SR na svojom webovom sídle www.health.gov.sk
z Za platnű prihlášku sa považuje prihláška predbežne akceptovaná úľadom pre dohl'ad nad zdľavotnou
starostlivosťou
3 Podl'a 9 ods. 2 zákona ć' s80
S
/2004 Z.z. v p|atnom znenĹ ktoý má nárok len na neodkladnú zdravotnú
starostlivosť).
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Poskytovatel' lekárenskej starostlivosti vydanie lieku/dietetickej potraviny riadne
zdravotnej poist'ovni vykázal.
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8.

Žiadatel'

9.

V prípade, Že sa na poistenca vzt'ahuje zákonný nárok na limit spoluÚčasti (podl'a $ 87a
zákona č' 36312011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych
pomÔcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom
znení), od celkovej sumy príspevku za príslušnýkalendárny štvrt'rok sa odráta suma,
ktorá sa poistencovi automaticky uhrádza na základe zákonného nároku na limit

aktivoval tento benefit v konte poistenca online pobočky najneskÔr
v posledný deň kalendárneho štvrt'roka, zaktoý Žiada doplatky uhradiť (napr. akžiada
uhradit'doplatky zaprvý kalendárny štvrt'rok t. j.za obdobie 1.1. až 3't.3. tak si musí
aktivovat' benefit najneskôr 31.3.). Po prvej aktivácii benefitu ostáVa tento benefit
aktivovaný a Žiadatel' mÔŽe následne poŽiadat' prostredníctvom tlačidla "WPLAŤ''
v konte poistenca v online pobočke o Úhradu aktuálnej sumy uhradených doplatkov za
ucelené ukončenékalendárne štvďroky, maximálne však za 1 celý kalendárny rok, t.j.
štyri štvrt'roky. Ak Žiadatel' žiada o úhradu príspevkov za celý predchádzajúci
kalendárny rok je nutné, aby o tieto poŽiadal najneskÔr do 30. júna aktuálneho
kalendárneho roka.

spoluÚčasti.
10.

K uplatneniu doplatkov nie je nutné predkladat'doklady o úhrade týchto doplatkov,
všetky potrebné podklady má zdravotná poist'ovňa k dispozícii od jednotlivých

poskytovatel'ov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. KedŽe spracovanie údajov
od poskytovatel'ov zdravotnej a lekárenskej starostlivostije moŽné ažpo ich poskytnutí,
údaje o predpísaných a vydaných liekoch/dietetických potravinách sú v online pobočke
uvedené aŽ s určitým časovým posunom.
11. Union ZP preplatídoplatky Žiadatel'ovi výhradne bankovým prevodom, a to na bankový
účetuvedený pri aktivácii benefitu.

na úhradu príspevku, má poistenec/ Žiadatel' iba počas doby Účinnosti tohto
verejného prísl'ubu (rozhodujúci je dátum vydania lieku/dietetickej potraviny uvedený
v zaslanej dávke k faktúre konkrétnym poskytovatel'mi lekárenskej starostlivosti)

12. Nárok

a za splnenia podmienok podl'a bodu 1-12.

Práva a povinnosti zdravotnej poist'ovne:
13.Pri posúdenípreplatenia doplatkov za lieky/dietetické potraviny bude zdravotná
poisťovňa vychádzat'zuznanĄ úhrady vydaného lieku/dietetickej potraviny
jednotlivými poskytovatel'mi lekárenskej starostlivosti sídliacimi na územíSlovenskej
republiky.

14. Zdravotná poisťovňa pri posudzovaní výšky doplatku za lieky/dietetické potraviny bude

vychádzat'z aktuálneho znenia a podmienok Úhrady podl'a zoznaml kategorizovaných
liekov a zoznamu kategorizovaných dietetických potravín zverejnených na webovej
stránke MZ SR (http://www. health. gov. sk).
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zP

nezodpovedá za nesprávne vykázanie alebo zúčtovanieposkytnutej
lekárenskej starostlivosti a za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
pri predpisovaní a výdaji liekov.

Union

zP

za lieky/dietetické potraviny po uplynutĺ lehoty
poŽiadanie
o preplatenie doplatkov podl'a bodu 8. Nárok
na aktiváciu benefitu a/alebo
na vrátenie doplatkov po tomto obdobíŽiadatel'ovi zaniká'
Union

17. Union

nepreplatĺ doplatky

ZP má právo neuhradit'príspevok v prípade uvedenia nepravdivých údajov'

ZP

preplatí doplatky za liekyldietetické potraviny Žiadatel'ovi iba vprípade
splnenia všetkých podmienok tohto verejného prĺsl'ubu, po kontrole vykázanej
lekárenskej starostlivosti a prepoÖte zákonného nároku na úhradu doplatkov v zmysle
zákona 36312011 z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych
pomÔcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

'ĺ8. Union

že poistenec
nespĺňal podmienky na poskytnutie príspevku uvedené v tomto verejnom prísl'ube
alebo, že žiadateľ uviedol nesprávne údaje (napr. bol dodatočne spätne ukoncený
poistný vzt'ah poistenca z dÔvodu nesplnenia alebo jeho oneskoreného splnenia
oznamovacej povinnosti), Žiadatel' je povinný poskytnutý prĺspevok vrátit' zdravotnej
poist'ovni na základe jej písomnej výzvy, a to v lehote určenej vo výzve.

19. Ak zdravotná poist'ovňa po úhrade príspevku Žiadatel'ovi dodatočne zisti,

20. Zdravotná poist'ovňa si vyhradzuje právo jednostranne menit'tento verejný prísl'ub, a to
najmä v súvislosti s legislatĺvnymi zmenami alebo z iných objektívnych dÔvodov'

So zmenami tohto

verejného prísl'ubu vopred oboznámi svojich poistencom

zverejnením na svojej webstránke www.union.sk.
21 .

Zdravotná poist'ovňa si vyhradzuje právo tento verejný prísl'ub kedykoľvek
jednostranne odvolat'a to formou zverejnenia odvolania verejného prísl'ubu na úradnej
tabuli v sÍdle zdravotnej poist'ovne a na jej webovej stránke' www.union.sk. odvolanie
verejného prísl'ubu nadobudne účinnost'kudňu uvedenému v odvolaní'

Účinnost'tohto verejného prísľubu je od

01.o1 .2019

do odvolania.

V Bratislave, dňa 18.12.2018

TomáŠ Kalivoda
clen predstavenstva
Union zdravotná poist'ovňa, a.s

Elena Májeková
člen predstavenstva
Union zdravotná poist'ovňa, a.s

