Všeobecné podmienky Union zdravotnej poisťovne, a.s.
pre poskytnutie príspevku jej poistencom na pečatenie zubov
(ďalej len „podmienky“)
Union zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej aj „zdravotná poisťovňa) poskytuje
svojim poistencom príspevok na pečatenie zubov vo výške 7 eur / zub
1. Podmienky nároku na príspevok na pečatenie zubov č. 16, 17, 26, 27, 36, 37,
46 a 47:
a. Platný poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni v čase poskytnutia výkonu.
b. Ak je žiadateľom poistenec, ktorý nedovŕšil 18. rok veku života (maloletý
poistenec), za tohto poistenca koná jeho zákonný zástupca.
c. Splnenie základných požiadaviek stanovených zdravotnou poisťovňou: vek 5
– 10 rokov, uplatnenie si príspevku na pečatenie len zdravých zubov č. 16,
17, 26, 27, 36, 37, 46 a 47. Na ostatné zuby, alebo na zhryzené, poškodené
pečate, ktoré je potrebné opätovne nanovo vykonať sa príspevok na
pečatenie nevzťahuje.
d. Pečatenie zubov musí byť vykonané zmluvným poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti v medicínskom odbore – stomatológia v príslušnom
kalendárnom roku platnosti benefitu (rozhodujúci je dátum na účtovnom
doklade vystavenom poistencovi). Úhradu za výkon pečatenia vykoná
poistenec/zákonný zástupca priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
2. Podmienky úhrady príspevku na pečatenie zubov:
a. Zákonný zástupca poistenca je povinný predložiť poisťovni riadne vyplnenú
a vlastnoručne podpísanú písomnú žiadosť „Žiadosť o úhradu
príspevku na pečatenie zubov“ uverejnenú na webovej stránke zdravotnej
poisťovne: www.union.sk, prípadne dostupnej na ktoromkoľvek kontaktnom
mieste zdravotnej poisťovne.
b. Za zákonného zástupcu je pre účely týchto všeobecných podmienok
považovaný rodič maloletého poistenca alebo osoba, ktorej bol maloletý
poistenec rozhodnutím súdu zverený do výchovy (napr. opatrovník, pestún a
pod.).
c. Neoddeliteľnou prílohou „žiadosti o úhradu príspevku na pečatenie zubov“ je
originál účtovného dokladu potvrdzujúci uhradenie výkonu pečatenia
zubov.
d. Účtovný doklad musí obsahovať dátum, názov výkonu, číslo pečateného
zuba, počet pečatených zubov.
e. Žiadosť o úhradu príspevku na pečatenie zubov spolu s dokladmi musí byť
doručená zdravotnej poisťovni najneskôr do konca kalendárneho roka,
v ktorom bol zdravotný výkon poskytnutý, a to poštou (pričom pri podaní
poštou je rozhodujúci dátum podacej pečiatky pošty) alebo osobne na
ktoromkoľvek kontaktnom mieste zdravotnej poisťovne.

3. Splatnosť príspevku na pečatenie zubov:
a. Zdravotná poisťovňa uhradí žiadateľovi príspevok za výkon pečatenia zubov
len po splnení týchto všeobecných podmienok na účet zákonného zástupcu
poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu uvedenú v žiadosti pri
splnení stanovených podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo
dňa doručenia zaevidovania riadne, správne a úplne vyplnenej kompletnej
žiadosti o úhradu príspevku a jej príloh.
b. V prípade neúplnej žiadosti, alebo potreby zisťovania ďalších rozhodných
skutočností pre poskytnutie príspevku zdravotnou poisťovňou, sa táto doba
predlžuje o dobu uvedeného zisťovania, o čom bude poistenec informovaný.
4. Povinnosti žiadateľov:
a. Žiadateľ svojim podpisom na „Žiadosti o úhradu príspevku na pečatenie
zubov“ zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v
tejto žiadosti a jej prílohách.
b. Ak zdravotná poisťovňa po úhrade príspevku žiadateľovi dodatočne zistí, že
žiadateľ nespĺňal podmienky na poskytnutie príspevku (napr. bol dodatočne
spätne ukončený poistný vzťah poistenca z dôvodu nesplnenia alebo jeho
oneskoreného splnenia oznamovacej povinnosti), žiadateľ je povinný
poskytnutý príspevok vrátiť zdravotnej poisťovni na základe jej písomnej
výzvy a v určenej lehote.
5. Platnosť a účinnosť všeobecných podmienok pre poskytnutie príspevku na
pečatenie zubov
a. Tieto Všeobecné podmienky Union zdravotnej poisťovne, a.s. pre poskytnutie
príspevku jej poistencom na pečatenie zubov nadobúdajú účinnosť od 1.
januára 2015 a platia do 31.12. 2015.
b. Zdravotná poisťovňa si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu a doby
poskytovania príspevku na pečatenie zubov, o tejto zmene bude poistencov
informovať prostredníctvom svojej webovej stránky: www.union.sk.
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