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Zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poist'ovňa, ä.S.

Verejný 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 Bratislava, 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 uhradĺ poistencom zdravotnej poisťovne čast'ceny lieku (očkovacej látky) vo výške uvedenej v bode 5
tohto verejného prísl'ubu, ktorú uhradil poistenec počas účinnosti tohto verejného prĺsl'ubu pri súčasnom
splnení niŽšie uvedených podmienok:

A. PODMIENKY
1. Poistenec má v čase indikácie, vydania a podania lieku (očkovacej látky) platný poistný vzt'ah

v zdravotnej poist'ovni (nie poistenec EU).
2. Počas doby účinnosti tohto verejného prísl'ubu očkovanie indikoval, v zdravotnej dokumentáciĺ

poistenca písomne odÔvodnil a v zmysle indikácie uvedenej v súhrne charakteristických vlastností lieku
podal poskytovatel' zdravotnej starostlivosti, ktoý je džitel'om platného povolenia na poskytovanĺe
zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre
deti a dorast, gynekolÓgia a pÔrodnĺctvo, ktoný má zároveň v čase poskytovania zdravotnejstarostlivosti
uzatvorenú platnú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poist'ovňou podl'a $ í 2

ods. 7 zákona č. 576ĺ2004 Z.z. v platnom znení.
3. Pri predpisovaní lieku (očkovacej látky) poskytovatel'zdravotnej starostlivosti uvedeným v bode 2 tohto

verejného prísl'ubu vytvoril preskripčný záznam v elektronickej zdravotnej kniŽke poistenca.
4. Lĺek (očkovacia látka) bol vydaný poskytovate|'om lekárenskej starostlivosti poistencovi so sídlom na

ÚzemlSlovenskej republiky počas doby účinnosti tohto verejného prísl'ubu.

5. Predmetom tohto verejného prĺsl'ubu sú očkovacie látky proti:

Chrĺpka
osýpky

ovčie kiahne
Kliešt'ová encefalitída
Hepatitída a + B
Hepatitída A
Meningokoková infekcia
Pneumokoková infekcia
HPV infekcia

lndikácia

1o0 o/o z ceny vakcĺny
uhradenej u poskytovatel'a
lekárenskej starostlivosti

50o/o z ceny vakcĺny uhradenej
u poskytovatel'a lekárenskej
starostlivosti

Výška príspevku

Dávkovanie očkovacej látky podľa
vakcinačnej schémy uvedenej
v súhrne charakteristických
vlastností lieku

Dávkovanie očkovacej látky podl'a
vakcinačnej schémy uvedenej
v súhrne charakteristických
vlastností lieku

Počet dávok
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Zdravotná poisťovňa

6. Liek bude podaný pri poskytovanĺ ambulantnej starostlivosti zmluvným poskytovatel'om zdravotnej
starostlivosti so špecializáciou všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast alebo
gynekologia a pôrodníctvo'

7. Žiadost' musí byt' spráVne Vyplnená a Vlastnoručne podpísaná na určenom tlačive ,,Žiadost' o úhradu
časti ceny očkovacej látky", ktorá je uverejnená na Webovej stránke zdravotnej poist'ovne www.union'sk
alebo dostupná na ktoromkol'vek kontaktnom mieste zdravotnej poist'ovne

8. Poistenec doručí poštou alebo osobne na ktoromkol'vek kontaktnom mieste zdravotnej poist'ovne
písomnú Žiadost' o úhradu časti ceny lieku (očkovacej látky) a origĺnál účtovného dokladu vydaného
poskytovatel'om lekárenskej starostlivosti o úhrade lieku uvedeného v bode 5, stĺpci A tohto verejného
prísl'ubu najneskÔr do 12 mesiacov od zakúpenia očkovacej látky.

9. Splnenie podmienok pre úhradu príspevku sa posudzuje podl'a dátumu zakúpenia vakcíny, uvedenom
na doklade, vydanom poskytovatel'om lekárenskej starostlivosti.

10. Za poistenca mladšieho ako 18 rokov (maloletý poistenec) podáva Žiadost' jeho zákonný zástupca (rodič
alebo ináfyzická alebo právnická osoba, o ktorejto ustanovil súd).

g. ÚHnaoA PRĺsPEVKU
1. Zdravotná poist'ovňa uhradí poistencovi príspevok na liek (očkovaciu látku) na základe splnenia

všetkých vyššie uvedených podmienok najneskÔr do 30 dnĺ odo dňa doručenia riadne, správne
a úplne vyplnenej Žiadosti a jej príloh, a to bankovým prevodom na účet poistenca/zákonného
zástupcu

2. Poistenec svojim podpisom na ,,Žiadosti o úhradu časti ceny očkovacej látky" zodpovedá za
správnosť, pravdivost'a úplnosť údajov uvedených v tejto Žiadosti a jej prĺlohách.

3. Ak zdravotná poist'ovňa po úhrade príspevku poĺstencovi dodatočne zistí, Že poistenec nespĺňal
podmienky na poskytnutie prĺspevku (napr. bol dodatočne spätne ukončený poistný vzt'ah poistenca
z dÔvodu nesplnenia alebo jeho oneskoreného plnenia oznamovacej povinnosti), poistenec je
povinný poskytnutý prĺspevok vrátit' zdravotnej poist'ovni na základe jej písomnej výzvy a v určenej
lehote.

4. Príspevok na očkovacie látky sa nevzt'ahuje na úhradu sluŽieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivostĺ, ktoré zaplatil poistenec u všeobecného lekára pre deti a dorast a všeobecného lekára
pre dospelých podl'a platného cennĺka.

5. Tento verejný prĺsl'ub sa nevzt'ahuje na poistencov, ktoým vznikol nárok na plnú alebo čiastočnú
úhradu lĺekov poskytnutých v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárenskej
starostlivostizaradenýchv zozname kategorizovaných liekov, ktoré sú predpísané a pouŽité v súlade
s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami a obmedzeniami úhrady zdravotnej
poisťovne na jej predchádzajÚci súhlas.
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Tento Verejný prĺsľub je účinný v obdobĺ od í.í .2023 do odvolania
Poist'ovňa si vyhradzuje práVo tento verejný prísl'ub kedykol'vek odvolat'' a to formou zverejnenia odvolania
Verejného prísl'ubu na jej internetovej stránke: WwW.union.sk. odvolanĺe Verejného prísl'ubu nadobudne
účĺnnosť ku dňu uvedenému V odvolaní, najskôr však dňom zverejnenia tohto odvolania.
V Bratislave, dňa 1.1.2023

,,iL
paňár
predstavenstva

Union zdravotná poist'ovňa, a.s.

Jozef Koma
člen predstavenstva
Union zdravotná poist'ovňa, a.s
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