Zdravotné poistenie cudzincov SIMPLE
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051

Produkt: Zdravotné poistenie cudzincov

Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu
práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a znením Všeobecných poistných
podmienok pre zdravotné poistenie cudzincov SIMPLE (VPP ZPCS).
O aký typ poistenia ide?
Ide o komerčné zdravotné poistenie pre osoby, ktoré nie sú verejne zdravotne poistené na území SR. Pokrýva nevyhnutné náklady na
neodkladnú zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky a na území štátov Schengenského priestoru.

Čo je predmetom poistenia ?

Čo nie je predmetom poistenia?

✓ Kompenzácia a/alebo priama úhrada preukázateľne

x

vzniknutých nevyhnutných nákladov na neodkladnú
zdravotnú starostlivosť poskytnutú cudzincom na
území Slovenskej republiky a na území štátov
Schengenského priestoru.

Ochorenie, úraz alebo
negatívna zmena zdravotného
stavu, ktorá vznikla pred
začiatkom poistenia.

x

Náklady za zdravotnú
starostlivosť, ktorá je nad
rámec neodkladnej zdravotnej
starostlivosti.

x

Náklady za zdravotnú
starostlivosť cudzinca počas
obdobia jeho poistenia v
systéme verejného
zdravotného poistenia.

Poisťovateľ uhradí liečebné náklady ak sú neodkladné
a z medicínskeho hľadiska nevyhnutné, za:

✓ ambulantné vyšetrenie a ošetrenie vrátane
✓

✓

✓

predpísaných liekov a zdravotníckych pomôcok,
hospitalizáciu v štandardne vybavenej izbe vrátane
nevyhnutného lekárskeho ošetrovania,
diagnostických vyšetrení, operácie, zdravotníckeho
materiálu, predpísaných liekov, zdravotníckych
pomôcok a štandardnej nemocničnej stravy počas
hospitalizácie,
prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho
zariadenia a/alebo medzi zdravotníckymi
zariadeniami a/alebo zo zdravotníckeho zariadenia do
miesta pobytu na území štátu, v ktorom došlo
k poistnej udalosti, ak to vyžaduje zdravotný stav
poisteného,
v prípade repatriácie prepravu poisteného alebo
telesných pozostatkov poisteného späť do krajiny,
ktorej cestovný doklad vlastní, resp. v ktorej má
povolený pobyt.

Limit poistného plnenia za všetky poistné udalosti, ktoré
nastali poistenému počas poistnej doby, je 60 000 EUR.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Z poistenia je vylúčená zdravotná
starostlivosť:
!
ktorá je nad rámec neodkladnej
zdravotnej starostlivosti,
!
ktorá nebola odsúhlasená
partnerom – poskytovateľom
asistenčných služieb alebo
poisťovateľom,
!
poskytnutá v krajine, v ktorej má
poistený trvalý pobyt alebo je
účastníkom verejného poistenia
alebo má nárok na bezplatnú
zdravotnú starostlivosť,
!
v súvislosti s psychickými
poruchami, psychologickým
vyšetrením a psychoterapiou,
! súvisiaca s liečbou neplodnosti
a asistovanou reprodukciou,
! súvisiaca s tehotenstvom
a pôrodom.
Úplný zoznam vylúčení z poistenia
nájdete v poistných podmienkach.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓

Na území Slovenskej republiky a území štátov Schengenského priestoru s výnimkou krajiny, v ktorej má poistený trvalý
pobyt alebo je účastníkom verejného zdravotného poistenia alebo má nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

Aké mám povinnosti?
-

Odpovedať na všetky otázky poisťovateľa úplne a pravdivo.
Zaplatiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.
Pri vzniku akútnej choroby alebo pri úraze, ktoré vyžadujú bezodkladnú zdravotnú starostlivosť kontaktovať partnera
(asistenčnú službu) a informovať ju o vzniku udalosti pred návštevou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Na požiadanie poisťovateľa zbaviť mlčanlivosti svojich lekárov a zdravotnícke zariadenia a súhlasiť s poskytnutím
informácií a dokladov súvisiacich s poistením a šetrením poistnej udalosti.
V prípade poistnej udalosti, ak to zdravotný stav umožňuje, podrobiť sa repatriácii na návrh partnera alebo poisťovateľa.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné sa platí jednorazovo za celú poistnú dobu najneskôr v deň uzavretia poistnej zmluvy v mene platnej na území
Slovenskej republiky.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie sa začína podpisom poistnej zmluvy alebo nultou hodinou dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok
poistenia, ak bolo uhradené poistné v plnej výške.
Poistenie končí uplynutím 24. hodiny dňa označeného v poistnej zmluve ako koniec poistenia.
Dôvodom ukončenia poistenia môže byť aj:
- nezaplatenie poistného v plnej výške,
- písomná dohoda zmluvných strán,
- odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia,
- smrť poisteného

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistenie nie je možné vypovedať. Môžete sa s poisťovateľom dohodnúť na ukončení zmluvy k dátumu, s ktorým obe
strany súhlasia.

