Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie
Kód poisťovne

Identifikačné číslo poistenca 1

Zmena ZP 1

1. poistenec
Rodné
číslo

Titul pred
menom*B

Dátum
narodenia*B

Meno

2 4

Vznik ZP 1

Titul za
menom*B

Pohlavie*A

Priezvisko

Rod.
priezvisko

Pobyt na území
SR do (len cudzinec)

Číslo OP/ID pasu

Adresa trvalého pobytu (cudzinec uvádza adresu trvalého pobytu v cudzine)
Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

Telefón

Štát

E-mail

Číslo účtu/
IBAN

Adresa prechodného pobytu
Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

Štát

Kontaktná adresa (ak sa líši od adresy trvalého alebo prechodného pobytu)
Číslo

Ulica
Mesto/obec

PSČ

Korešpondenciu a preukaz ZP žiadam zasielať na adresu:

Trvalého pobytu

Prechodného pobytu

Kontaktnú adresu

Štát

Preukaz prevezmem osobne

Na adresu zástupcu poistenca

2. ZAMESTnÁVATEĽ (vyplní zamestnanec) / SZČO (vyplní SZČO)

J K L M N Ň O P Q R S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X

3. Doplňujúce údaje
Súčasná zdravotná poisťovňa:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Matka novorodenca je poistená:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Platiteľ poistného v čase podania prihlášky:

Samoplatiteľ

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
SZČO

Príchod z cudziny

Označenie poistenca podľa § 3*D

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Zamestnávateľ/zamestnanec

Zo štátu (kód štátu)

Štát *E

Typ dôchodku *F

4. Zástupca poistenca (ktorý prihlášku podáva za poistenca)
Rodné číslo/IČO

Meno, priezvisko/názov, právna forma

Vzťah k poistencovi

Označenie
poistenca podľa § 6*G

Otec

Matka

Iné

Adresa trvalého pobytu (cudzinec uvádza adresu trvalého pobytu v cudzine)
Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

Štát

Adresa prechodného pobytu
Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

Štát

Kontaktná adresa (ak sa líši od adresy trvalého alebo prechodného pobytu)
Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

Štátna príslušnosť
(len cudzinec)

Štát

Číslo OP/ID karty/
pasu zástupcu poistenca

5. SÚHLASY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“nariadenie”) obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (“zdravotná poisťovňa”) na:
a) spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške na verejné zdravotné poistenie (“prihláška”) v rozsahu titul pred menom, titul za menom, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa
prechodného pobytu alebo kontaktná adresa (ak sa adresa prechodného pobytu alebo kontaktná adresa líšia od adresy trvalého pobytu), telefón a e-mail za účelom zasielania informácií súvisiacich s činnosťou zdravotnej poisťovne.
b) spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške v rozsahu titul pred menom, titul za menom, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu alebo kontaktná adresa (ak sa adresa
prechodného pobytu alebo kontaktná adresa líšia od adresy trvalého pobytu), telefón a e-mail za účelom zasielania informácií súvisiacich s propagáciou zdravotnej poisťovne a informácií o jej zmluvných partneroch.

Í

Súhlasy udeľujem na dobu určitú, a to na dobu trvania poistného vzťahu v zdravotnej poisťovni. Beriem na vedomie, že každý súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu sídla zdravotnej
poisťovne, odovzdaním písomného odvolania na ktorejkoľvek pobočke zdravotnej poisťovne alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky zdravotnej poisťovne.
Súhlasy udeľujem jednotlivo pre samostatné účely špecifikované v bodoch a) a b) tohto dokumentu a len pre tie body, ktoré som označil/a zaškrtnutím príslušného poľa pri jednotlivých súhlasoch. Zároveň vyhlasujem,
že som pri udelení súhlasov zvážil/a možnosť udeliť súhlas iba na konkrétne účely. Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje v tomto dokumente sú pravdivé a vyhlasujem, že ako dotknutá osoba som bola
poučená, že informácie o spracúvaní mojich osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle zdravotnej poisťovne www.dovera.sk.
V

dňa

podpis poistenca/zástupcu poistenca

Potvrdenie poistenca
Svojím podpisom potvrdzujem,
že údaje, ktoré som v prihláške
vyplnil/a, sú úplné, pravdivé a
Podpis poistenca/zástupcu poistenca
správne.
Dátum vzniku verejného zdravotného
poistenia/zmeny zdravotnej poisťovne
Dátum podania prihlášky
1

Vyplní poisťovňa,

Čas

Potvrdenie poisťovne1
Overil/a podľa preukazu totožnosti a prihlášku za poisťovňu prevzal/a:
Meno a priezvisko
Interné číslo poisťovne			

Dátum prijatia prihlášky1

*A, B, C, D, E, F, G - vyplňte podľa vysvetliviek na str. 3 „Návod ako správne vyplniť prihlášku“

Podpis

Čas

Zákaznícka linka 0850 850 850

Verzia 08

PSČ

Originál prihlášky.

Typ podnikania *C

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3627/B.

IČO
Číslo

Mesto/
obec

A Á B C Č D Ď E É F G H I

Vzorové písmo: polia vypisujte zľava. Píšte čitateľne čiernym alebo modrým prepisovacím perom podľa predtlačeného vzoru. Text nesmie presahovať predtlačený rámik. Súhlas zaškrtnite krížikom.

Názov
Ulica

Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie
Kód poisťovne

Identifikačné číslo poistenca 1

Zmena ZP 1

1. poistenec
Rodné
číslo

Titul pred
menom*B

Dátum
narodenia*B

Meno

2 4

Vznik ZP 1

Titul za
menom*B

Pohlavie*A

Priezvisko

Rod.
priezvisko

Pobyt na území
SR do (len cudzinec)

Číslo OP/IDpasu

Adresa trvalého pobytu (cudzinec uvádza adresu trvalého pobytu v cudzine)
Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

Telefón

Štát

E-mail

Číslo účtu/
IBAN

Adresa prechodného pobytu
Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

Štát

Kontaktná adresa (ak sa líši od adresy trvalého alebo prechodného pobytu)
Číslo

Ulica
Mesto/obec

PSČ

Korešpondenciu a preukaz ZP žiadam zasielať na adresu:

Trvalého pobytu

Prechodného pobytu

Kontaktnú adresu

Štát

Preukaz prevezmem osobne

Na adresu zástupcu poistenca

2. ZAMESTnÁVATEĽ (vyplní zamestnanec) / SZČO (vyplní SZČO)

J K L M N Ň O P Q R S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X

3. Doplňujúce údaje
Súčasná zdravotná poisťovňa:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Matka novorodenca je poistená:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Platiteľ poistného v čase podania prihlášky:

Samoplatiteľ

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
SZČO

Príchod z cudziny

Označenie poistenca podľa § 3*D

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Zamestnávateľ/zamestnanec

Zo štátu (kód štátu)

Štát *E

Typ dôchodku*F

4. Zástupca poistenca (ktorý prihlášku podáva za poistenca)
Rodné číslo/IČO

Meno, priezvisko/názov, právna forma

Vzťah k poistencovi

Označenie
poistenca podľa § 6*G

Otec

Matka

Iné

Adresa trvalého pobytu (cudzinec uvádza adresu trvalého pobytu v cudzine)
Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

Štát

Adresa prechodného pobytu
Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

Štát

Kontaktná adresa (ak sa líši od adresy trvalého alebo prechodného pobytu)
Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

Štátna príslušnosť
(len cudzinec)

Štát

Číslo OP/ID karty/
pasu zástupcu poistenca

5. SÚHLASY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“nariadenie”) obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (“zdravotná poisťovňa”) na:
a) spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške na verejné zdravotné poistenie (“prihláška”) v rozsahu titul pred menom, titul za menom, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa
prechodného pobytu alebo kontaktná adresa (ak sa adresa prechodného pobytu alebo kontaktná adresa líšia od adresy trvalého pobytu), telefón a e-mail za účelom zasielania informácií súvisiacich s činnosťou zdravotnej poisťovne.
b) spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške v rozsahu titul pred menom, titul za menom, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu alebo kontaktná adresa (ak sa adresa
prechodného pobytu alebo kontaktná adresa líšia od adresy trvalého pobytu), telefón a e-mail za účelom zasielania informácií súvisiacich s propagáciou zdravotnej poisťovne a informácií o jej zmluvných partneroch.

Í

Súhlasy udeľujem na dobu určitú, a to na dobu trvania poistného vzťahu v zdravotnej poisťovni. Beriem na vedomie, že každý súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu sídla zdravotnej
poisťovne, odovzdaním písomného odvolania na ktorejkoľvek pobočke zdravotnej poisťovne alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky zdravotnej poisťovne.
Súhlasy udeľujem jednotlivo pre samostatné účely špecifikované v bodoch a) a b) tohto dokumentu a len pre tie body, ktoré som označil/a zaškrtnutím príslušného poľa pri jednotlivých súhlasoch. Zároveň vyhlasujem,
že som pri udelení súhlasov zvážil/a možnosť udeliť súhlas iba na konkrétne účely. Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje v tomto dokumente sú pravdivé a vyhlasujem, že ako dotknutá osoba som bola
poučená, že informácie o spracúvaní mojich osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle zdravotnej poisťovne www.dovera.sk.
V

dňa

podpis poistenca/zástupcu poistenca

Potvrdenie poistenca
Svojím podpisom potvrdzujem,
že údaje, ktoré som v prihláške
vyplnil/a, sú úplné, pravdivé a
Podpis poistenca/zástupcu poistenca
správne.
Dátum vzniku verejného zdravotného
poistenia/zmeny zdravotnej poisťovne
Dátum podania prihlášky
1

Vyplní poisťovňa,

Čas

Potvrdenie poisťovne1
Overil/a podľa preukazu totožnosti a prihlášku za poisťovňu prevzal/a:
Meno a priezvisko
Interné číslo poisťovne			

Dátum prijatia prihlášky1

*A, B, C, D, E, F, G - vyplňte podľa vysvetliviek na str. 3 „Návod ako správne vyplniť prihlášku“

Podpis

Čas

Zákaznícka linka 0850 850 850

Verzia 08

PSČ

Kópia prihlášky.

Typ podnikania *C

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3627/B.

IČO
Číslo

Mesto/
obec

A Á B C Č D Ď E É F G H I

Vzorové písmo: polia vypisujte zľava. Píšte čitateľne čiernym alebo modrým prepisovacím perom podľa predtlačeného vzoru. Text nesmie presahovať predtlačený rámik. Súhlas zaškrtnite krížikom.

Názov
Ulica

Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie

Návod ako správne vyplniť prihlášku na verejné zdravotné poistenie
V prípade akýchkoľvek otázok nám zavolajte na Zákaznícku linku 0850 850 850.
*A. Pohlavie:
M - muž
Ž - žena

*C. Typ podnikania
01 – 	živnostník
02 – 	poľnohospodárstvo SHR
05 – 	športovec
06 – 	umelec
07 – 	obchodný zástupca
09 – 	iné
11 – 	lekár
12 – 	právnik
13 – finančný poradca
14 – iné slobodné
povolanie

*B. Údaje sa udeľujú za účelom vyhotovenia preukazu poistenca
a európskeho preukazu podľa § 10a zákona 580/2004 Z. z.
*D. Označenie poistenca podľa § 3 zákona
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.
01 – osoba s trvalým pobytom na území SR
08 – osoba bez trvalého pobytu v SR a je zamestnaná v SR
09 – osoba bez trvalého pobytu v SR a je SZČO
12 – osoba bez trvalého pobytu v SR a je azylant
13 – osoba bez trvalého pobytu v SR a je zahraničný študent
14 – osoba bez trvalého pobytu v SR a je maloletý cudzinec bez
   zákonného zástupcu, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení
15 – osoba bez trvalého pobytu v SR a je cudzincom zaisteným v SR
16 – osoba bez trvalého pobytu v SR a je vo väzbe alebo vo výkone
   trestu odňatia slobody
17 – nezaopatrený rodinný príslušník z EÚ a narodený v EÚ
18 – ostatní poistenci
19 – nezaopatrené dieťa s povolením na pobyt na území SR
20 – Slovák žijúci v zahraničí

*E. Štát ako platiteľ poistného
Ak za vás platí poistné štát, vyplňte kódy z nižšie uvedeného zoznamu.
01 – nezaopatrené dieťa
02 – študent z iného členského štátu, zahraničný študent na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR
		 viazaná alebo žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike
03 – osoba poberajúca dôchodok v SR, okrem poberateľa vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku alebo
		 dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok
		 z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte
05 – osoba vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie
06 – osoba,ktorápoberárodičovskýpríspevoka rodičovskýpríspevokz iného členského štátu, ak tam niejezdravotnepoistená
07 – osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov
08 – osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku alebo opatruje
		 blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo
		 v zdravotníckom zariadení, ak za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu opatrovania tej istej osoby
10 – osoba poberajúca dávku v hmotnej núdzi a spoločne posudzovaná osoba
12 – osoba obvinená vo väzbe alebo odsúdená vo výkone trestu odňatia slobody, obvinená vo väzbe alebo
		 odsúdená vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistená
13 – osoba, ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok
14 – azylant
15 – osoba vykonávajúca činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo
16 – osoba umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení na základe rozhodnutia súdu celoročne
18 – osoba invalidná, ktorej nevznikol nárok na invalidný dôchodok
19 – osobapoberajúcanáhradupríjmu,ošetrovné,nemocenské,materské;osoba,ktorejzanikolnároknanemocensképouplynutí
		 podpornéhoobdobiaaktorej trvádočasnápracovnáneschopnosť;osoba,ktorej zanikol nárokna ošetrovnépo uplynutí
		 desiatehodňapotreby ošetrovaniaalebo starostlivosti aktorej trvápotrebaošetrovania alebo starostlivosti aj po tomto dni
		 alebo;osoba,ktorejtrvádočasnápracovnáneschopnosť,potrebaošetrovania alebo starostlivosti, ktorá jetehotná alebo sa
		 stará o narodené dieťa a ktorej nevznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo materské z dôvodu, že ku dňu vzniku
		 skutočnostirozhodujúcejpre vzniknárokuna túto dávkubola zamestnancom, za ktorého jeplatiteľom poistného štát alebo
		 sa naňu vzťahuje osobitný predpis;osoba,ktorej trvádočasnápracovnáneschopnosť, má vystavenépotvrdenieo dočasnej
		 pracovnejneschopnostiabolavyradenáz evidencieuchádzačovo zamestnanie
21 – osoba, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie
22 – manžel alebo manželka zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa
		 pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí
23 – fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím
24 – cudzinec zaistený na území SR
25 – osoba, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej
		 neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže
		 vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské
27 – študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia
53 – externý študent
54 – osoba vykonávajúcu dobrovoľnú vojenskú prípravu

Doklady potrebné na podanie
prihlášky podľa typov
poistencov

a) novorodenec
• rodný list dieťaťa
• doklad totožnosti zástupcu poistenca
b) osoba, ktorá mení zdravotnú poisťovňu
• rodný list dieťaťa, ak prihlášku podáva
zákonný zástupca
• doklad totožnosti dieťaťa,
ak ho má vydaný
• doklad totožnosti zástupcu poistenca
• doklad totožnosti
c) cudzinec s trvalým pobytom mimo územia
EÚ (zamestnanec, SZČO)
• doklad o udelení pobytu na území SR
s uvedením rodného čísla
• pracovná zmluva, potvrdenie
o zamestnaní, oprávnenie na vykonávanie
činnosti (živnostenský list)
d) cudzinec, ak získal povolenie
na trvalý pobyt v SR
• potvrdenie ohlasovne o pobyte
na území SR
• povolenie na pobyt vydané
cudzineckou políciou
e) cudzinec s trvalým pobytom
v inom členskom štáte EÚ
(zamestnanec, SZČO)
• pracovná zmluva, potvrdenie
o zamestnaní
• informácia o zdravotnej poisťovni,
v ktorej bol pred pobytom v SR poistený
v EÚ
• oprávnenie na vykonávanie činnosti
(živnostenský list)
• doklad totožnosti
f) cudzinec – študent
• potvrdenie o návšteve školy
• doklady z MŠVVaŠ SR o tom,
že ide o poistenca na zabezpečenie
medzinárodných zmlúv a záväzkov,
ktorými je SR viazaná
• doklad totožnosti

*F. Typ dôchodku

*G. Označenie poistenca podľa § 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

1 – 	starobný

Vypĺňa sa len v nižšie uvedených prípadoch, t. j.

2 – 	predčasne
starobný

1 – 		 prihlášku podáva zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený
		 do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo ak bol poistenec pozbavený spôsobilosti na právne úkony

3 – 	invalidný

2 – prihlášku podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie, ak zákonný zástupca nie je známy
		 a maloletý poistenec je umiestnený v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v zariadení
		 na základe rozhodnutia súdu

5 – 	výsluhový
6 – 	výsluhový
invalidný
10 – dôchodok
z cudziny

3 – prihlášku podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ide o dieťa, ktorého matka písomne požiadala
o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom
4 – prihlášku podáva za fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody ústav na výkon väzby
		 alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody

