Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
V……………………..dňa………….
Vec: Žiadosť o schválenie úhrady nákladov plánovanej ústavnej starostlivosti
poskytnutej v inom členskom štáte EÚ
Žiadateľ:
(vyplní poistenec/poistenka zdravotnej poisťovne Dôvera, a. s. alebo zákonný zástupca)

Meno
Titul
Bydlisko – obec,
PSČ
Telefón
Štát EU*, kde má
byť starostlivosť
poskytnutá

Priezvisko
Dátum
narodenia
a rodné číslo
Bydlisko – ulica,
č.d.
e-mail

*1. členské štáty EÚ:
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko,
Veľká Británia,
2. štáty EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
3. Švajčiarsko.

V zmysle §10 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v platnom znení žiadam o schválenie
úhrady nákladov plánovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom
členskom štáte EÚ. Potrebné údaje sú uvedené v Návrhu zdravotníckeho zariadenia na
poskytnutie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ, ktorý tvorí prílohu tejto
žiadosti.

………………………………………..
Podpis poistenca/zákonného zástupcu

Príloha:
Návrh zdravotníckeho zariadenia na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v inom
členskom štáte EÚ

Návrh
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v inom členskom
štáte EÚ
a)
b)

vecných dávok v Európskej Únii, na Islande, v Lichtenštajnsku, v Nórsku a vo Švajčiarsku (ďalej len
„členský štát“)
zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pracovným úrazom a chorobou z povolania v členskom štáte

1. Vyplní poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike
a)
b)

poskytnutie vecnej dávky/ zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pracovným úrazom a chorobou
z povolania/ zdravotnej starostlivosti v inom ako členskom štáte (bydlisko poistenca
v Slovenskej republike)
pokračovanie vecnej dávky (potvrdenie o bydlisku v inom členskom štáte)

Meno a priezvisko poistenca: .....................................................Dátum narodenia: ….…….......……..
Predchádzajúce priezvisko: ........................................................
R. č. poistenca: …………………………...…… Číslo telefónu:
pevná linka ............................
mobil ....................................
Adresa bydliska v Slovenskej republike: ....................................................................................................
Základná diagnóza, pre ktorú je návrh vystavený:
MKCH: .......................... slovom: ….........................................................................…..
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ (názov a adresa):
.............................................………...................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..................
Štát : ...................…...
Adresa bydliska v členskom štáte (ak ide o pokračovanie vecnej dávky): .......................................
……………………………………………………………………………….……...…….........
Odôvodnenie potreby plánovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte (vyplní
zdravotnícke zariadenie v SR):

Potvrdenie zdravotnej indikácie klinickým pracoviskom príslušného špecializačného odboru:

Stručná anamnéza a epikríza indikovaného ochorenia, výsledky a závery odborných, laboratórnych,
rtg a iných vyšetrení súvisiacich s navrhovanými vecnými dávkami:

K návrhu priložiť doplňujúcu zdravotnú dokumentáciu a kalkuláciu predpokladaných nákladov plánovanej
ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte vypracovanú poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti z iného členského štátu. Súčasne sa pripojí potvrdenie o možnom prijatí poistenca v inom
členskom štáte
Prílohy:

Doteraz poskytnutá zdravotná starostlivosť:

Iné ochorenia pacienta (MKCH a slovom):

Navrhované vecné dávky v členskom štáte (konkrétny druh vyšetrenia alebo liečby):

Zdôvodnenie:

Spôsob vyšetrenia alebo liečby:
a) Hospitalizácia
b) Ambulantné vyšetrenie
c) Vyšetrenie biologického materiálu

□
□
□

Spôsob prepravy alebo dopravy medzi štátmi:
a) Záchranná zdravotná služba pozemná
b) Letecká záchranná zdravotná služba
c) Dopravná služba
d) Individuálna doprava

Predpokladaný termín od …...................do ............
Predpokladaný termín od ……..…......... do ...........
Predpokladaný termín od .......................do ............

(RLP, RZP)
(LZZS)
(DS)

□
□
□
□

Zdôvodnenie:

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v cudzine :
má □
nemá □
zmluvu s nemocenskou (zdravotnou) poisťovňou v cudzine
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v členskom štáte formulár E 112 SK, prenosný dokument S2
alebo S3, SED S008:
akceptuje □
neakceptuje □
Predpokladaná cena vecných dávok (zdravotnej starostlivosti) ................. EUR
z toho:
- ktorú je možné uhradiť podľa Nariadení ES 883/2004 a 987/2009
cez E 125 EÚ (na základe formulára E 112 SK)
..................EUR
-

ktorú nie je možné uhradiť podľa Nariadení ES 883/2004 a 987/2009
cez E 125 EÚ (nad rámec formulára E 112 Sk)
...................EUR

Navrhujúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti potvrdzuje, že sa vyšetrenie alebo liečba nedá
vykonať v Slovenskej republike.
Dátum: ......................................
...................................................
podpis navrhujúceho špecializovaného lekára
a odtlačok pečiatky

Kontakt (tel., fax, e-mail):
...............................................................
podpis navrhujúceho poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti
a odtlačok pečiatky riaditeľa

...................................................
podpis prednostu kliniky/primára oddelenia
a odtlačok pečiatky

2. Vyplní poistenec
Poistenec DÔVERA zdravotnej poisťovne, a. s. svojím podpisom potvrdzuje, že je informovaný o
možnosti úhrady na vlastnú ťarchu tých nákladov, ktoré nie sú v zmysle aktuálne platnej legislatívy
nákladmi na vecné dávky (zdravotnú starostlivosť) v členskom štáte. Takisto je upozornený nevycestovať
bez potvrdeného platného formulára E 112 SK, prenosného dokumentu S2, S3 alebo SED S008 alebo tohto
potvrdenia. V opačnom prípade súhlasí s úhradou vecných dávok v inom členskom štáte na vlastné
náklady.
Poistenec DÔVERA zdravotnej poisťovne, a. s., dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, dáva týmto pre ..........................zdravotnú poisťovňu,

a.s. súhlas na cezhraničný tok svojich osobných údajov zahraničnému poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti v rozsahu meno, rodné číslo, adresa a diagnóza. Tento súhlas môže dotknutá osoba odvolať
vo DÔVERA .zdravotnej poisťovne, a. s. do odovzdania žiadosti zahraničnému poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti. Dotknutá osoba si je vedomá, že zahraničný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v cieľovej
krajine cezhraničného toku osobných údajov, okrem členských štátov, nemusí zaručovať primeranú úroveň
ochrany osobných údajov.
Dátum:.......................
………………………..
podpis poistenca
(zákonného zástupcu)
__________________________________________________________________
3. Vyjadrenie DÔVERA zdravotnej poisťovne, a. s.
poistenec DÔVERA zdravotnej poisťovne, a. s. s bydliskom v Slovenskej republike
poistenec DÔVERA zdravotnej poisťovne, a. s. s bydliskom v inom členskom štáte
poistenec iného členského štátu (dôchodca poberajúci dôchodok z iného členského štátu s bydliskom
v Slovenskej republike)
poistenec iného členského štátu (rodinný príslušník dôchodcu poberajúceho dôchodok z iného
členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike)
poistenec iného členského štátu (rodinný príslušník s bydliskom v Slovenskej republike pracovníka
poisteného v inom členskom štáte, nebývajúceho v Slovenskej republike)
poistný vzťah k DÔVERA zdravotnej poisťovni, a. s. áno – nie
kód platiteľa poistného (kód): .…...............…
(poistka v ZPISe)
(poistný vzťah v ZPISe)
Vyjadrenie revízneho lekára DÔVERA zdravotnej poisťovne, a. s. po posúdení návrhu:
K vecným dávkam v inom členskom štáte:

odporúčam □

neodporúčam □

Z dôvodu: .....................................................................................................................
K spôsobu prepravy alebo dopravy medzi štátmi:
Záchranná zdravotná služba pozemná

(RLP, RZP)

□

Letecká záchranná zdravotná služba

(LZZS)

□

Dopravná služba

(DS)

□

Individuálna doprava

□

Z dôvodu: ....................................................................................................................

Európsky preukaz zdravotného poistenia vydaný:
áno

□

dňa: ................

nie

□

s platnosťou do ........................
Náhradný certifikát Európskeho preukazu zdravotného poistenia vydaný:
áno □

dňa .......................

nie

□

s platnosťou od............................ do ......................
Dátum: .................................
.................................................
podpis revízneho lekára DÔVERA zdravotnej poisťovne, a. s.
a odtlačok pečiatky

