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Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 3832/B

ŽIADOSŤ

O VYSTAVENIE FORMULÁRU S072 SK/ PRENOSNÉHO DOKUMENTU S1 SK
Údaje o poistencovi
Meno, priezvisko (povinné):
Dátum narodenia (povinné):
Rodné číslo/BIČ poistenca (povinné):
Identifikačné číslo v inom štáte EÚ (IDC EÚ) (povinné, ak je známe):
Adresa v inom členskom štáte EU (povinné):
E-mail:

Telefón:

Na území Slovenskej republiky som A:
zamestnaný/-á

na dobu určitú do:

na dobu neurčitú

v nezamestnanosti od:

materskej dávky od:

živnostník (SZČO)
poberateľ dávky
poberateľ rodičovského príspevku
iné

Zahraničná zdravotná poisťovňa (do ktorej bude poslaný formulár) B
Názov zahraničnej ZP:
Adresa zahraničnej ZP:
Kód zahraničnej ZP:

Údaje o nezaopatrených rodinných príslušníkoch C
1

Meno, priezvisko:

Rodné číslo (SK):

IDC EU:

2

Meno, priezvisko:

Rodné číslo (SK):

IDC EU:

3

Meno, priezvisko:

Rodné číslo (SK):

IDC EU:

4

Meno, priezvisko:

Rodné číslo (SK):

IDC EU:

5

Meno, priezvisko:

Rodné číslo (SK):

IDC EU:

Adresa bydliska NRP:

Manžel/manželka je aktuálne:
zamestnanec/živnostník (SZČO) na území štátu (uveďte štát):
poberateľ dávky v nezamestnanosti/materskej dávky na území štátu (uveďte štát):
poberateľ rodičovského príspevku
iné:

PODMIENKY PRE VYSTAVENIE PRENOSNÉHO DOKUMENTU S072 SK/PD S1 SK
Odo dňa 1. 10. 2019, kedy bol zavedený Systém elektronickej výmeny údajov (EESSI) sa nevydávajú nárokové formuláre v papierovej forme pre štáty,
ktoré sú v spomenutom systéme v plnej prevádzke.
Formulár S072 SK je doklad, ktorý bol do 30. 9. 2019 vydávaný pod názvom – E106, E109, E121, S1.
KRAJINY V PREVÁDZKE EESSI PRE DANÝ FORMULÁR
Rakúsko (AT), Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Švajčiarsko (CH), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Nemecko (DE), Dánsko (DK), Estónsko (EE), Francúzsko
(FR), Chorvátsko (HR), Maďarsko (HU), Írsko (IE), Island (IS), Taliansko (IT), Lichtenštajnsko (LI), Litva (LT), Lotyšsko (LV), Malta (MT), Holandsko (NL),
Nórsko (NO), Poľsko (PL), Švédsko (SE), Slovinsko (SI), Veľká Británia (UK).
V prípade krajín, ktoré v zozname nie sú, bude vystavený prenosný dokument S1 SK – v papierovej forme.
ČO JE FORMULÁR S072 SK/PD S1 SK?
Jedná sa o nárokový doklad, ktorý zabezpečuje dotknutej osobe a/alebo jej nezaopatreným rodinným príslušníkom nárok na plnú zdravotnú
starostlivosť z titulu bydliska v inom členskom štáte.
KTO MÁ NÁROK NA VYSTAVENIE S072 SK/PD S1SK?




A

pracovník (zamestnanec alebo SZČO) a jeho nezaopatrený rodinný príslušník s rovnakým bydliskom ako pracovník,
poberateľ slovenského dôchodku alebo poberateľ výsluhového dôchodku a ich nezaopatrený rodinný príslušník,
nezaopatrený rodinný príslušník pracovníka (zamestnanca alebo SZČO) s bydliskom v inom členskom štáte ako pracovník,
vyslaný pracovník (štátny zamestnanec) v EU a jeho nezaopatrený rodinný príslušník s rovnakým bydliskom ako vyslaný pracovník.

NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY SOM

V žiadosti je potrebné uviesť akého platiteľa zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky aktuálne máte. V prípade, ak ste zamestnaná osoba,
s pracovným pomerom na dobu určitú, je potrebné uviesť dátum ukončenia pracovnej zmluvy. V prípade dávky v nezamestnanosti alebo materskej
dávky je potrebné uviesť dátum, od ktorého ste poberateľom spomínanej dávky.
B

DO KTOREJ ZAHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE ŽIADAM ZASLAŤ FORMULÁR S072 SK/PD S1 SK?

V žiadosti je potrebné uviesť aj presný názov a adresu zahraničnej poisťovne (v členskom štáte Vášho bydliska), do ktorej bude formulár odoslaný.
Zoznam zahraničných poisťovní nájdete aj na https://ec.europa.eu/social/social-security-directory/pai/pai/select-country/language/sk
Informácie o poisťovni nájdete aj na Vašom zahraničnom preukaze poistenca – EHIC-u – ak Vám už bol minulosti vydaný vo Vami
požadovanej poisťovni:

C

KTO JE NEZAOPATRENÝ RODINNÝ PRÍSLUŠNÍK?

Nezaopatrený rodinný príslušník je definovaný podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení §3 ods. 2 písm. d):
 nezaopatrené dieťa/študent
- do 26 r. denné + externé štúdium, nemá titul II. stupňa
- do 30 r. denné štúdium, nemá titul II. stupňa
 manžel/manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku
 manžel/manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do 6 rokov
 manžel/manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nepoberá dávku
v nezamestnanosti
 manžel/manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok
 manžel/manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok
 manžel/manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a nie je poistencom štátu – t.j. je samoplatiteľ
DOKLADY K ŽIADOSTI
 žiadateľ/poistenec - ak je bydlisko v inom členskom štáte, je povinná príloha potvrdenie o pobyte
 vyslaný pracovník (štátny zamestnanec) v EU – potvrdenie z ministerstva alebo štátneho úradu, ktorý Vás vysiela (obsahuje presnú
adresu a obdobie vyslania); formulár PD A1/E101 zo Sociálnej poisťovne
 nezaopatrený rodinný príslušník – nezaopatrené dieťa: rodný list; ak je bydlisko v inom členskom štáte, je povinná príloha potvrdenie
o pobyte; manžel/manželka: sobášny list; ak je bydlisko v inom členskom štáte, je povinná príloha potvrdenie o pobyte
VYSTAVENIE FORMULÁRU S072 SK/PD S1 SK PRE ŠTUDENTOV ZO SR, KTORÍ ŠTUDUJÚ V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE
Dôležité informácie:
 jeden zo zákonných zástupcov SK študenta musí byť ekonomicky činnou osobou na území Slovenskej republiky
 SK študent musí vedieť predložiť aktuálne potvrdenie o štipendiu v inom členskom štáte (pozn.: štipendium sa posudzuje ako významná
relevantná skutočnosť na priznanie bydliska študenta v štáte štúdia a vzniku nároku na vystavenie formuláru. Štipendium sa v zmysle
nariadenia chápe ako zdroj príjmu daného študenta na pokrytie jeho životných potrieb v štáte štúdia)
 SK študent nie je ekonomicky činnou osobou v členskom štáte, v ktorom študuje
Informácia pre SK študentov, ktorí študujú na území Českej republiky a nevzniká im nárok na vystavenie formuláru
S072 SK/PD S1 SK:
Na získanie bezproblémového prístupu k potrebnej zdravotnej starostlivosti počas pobytu slovenského študenta na obdobie štúdia v ČR
odporúčame na základe stanoviska KZP ČR z 12/2018, aby si študenti registrovali slovenský EHIC v českej zdravotnej poisťovni, ktorú si vybrali
za inštitúciu v mieste pobytu v ČR na obdobie svojho štúdia. Po registrácii v českej ZP dostanú od českej ZP potvrdenia s číslom poistenca v ČR,
ktorými sa budú preukazovať u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti českej ZP.

