Stanovisko k podnetom na nezákonné prepoistenie
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nebude sankcionovať uložením pokuty tých
poistencov, ktorí nevrátili preukazy pôvodným zdravotným poisťovniam, ak sa v daných
prípadoch preukáže dôvodné podozrenie na nezákonné prepoistenie. V súčasnosti úrad
skúma viac ako 370 podnetov, podaní a žiadostí od týchto občanov, poistencov zdravotných
poisťovní.
Vo všetkých úradom evidovaných prípadoch poistenci tvrdia, že prihláška na zmenu bola
podaná bez ich vedomia alebo súhlasu, bez prejavu vôle poistenca – fyzickej osoby
(písomného či ústneho) zmeniť zdravotnú poisťovňu, ich osobné údaje boli použité
neoprávnenou osobou, resp. boli zneužité. Dotknutí poistenci sa dozvedeli o svojom
„prepoistení“ dodatočne, až po potvrdení prihlášky inou poisťovňou a následnom doručení
preukazu poistenca, príp. európskeho preukazu poistenca. Túto skutočnosť spravidla
potvrdili aj čestnými vyhláseniami.
Hoci konečné rozhodnutie v prípade podnetov môže vydať iba súd, predsedu úradu na
stretnutí s generálnymi riaditeľmi zdravotných poisťovní dňa 21. 1. 2008 vyzve príslušné
zdravotné poisťovne, aby uviedli do pôvodného stavu tie podnety, ktoré podľa úradu
predstavujú neplatné právne úkony. Neplatný právny úkon nemôže na seba viazať ďalšie
právne následky, z tohto titulu považuje úrad potvrdenie prihlášky inou zdravotnou
poisťovňou a zmenu zdravotnej poisťovne k 1. januáru nasledujúceho roka za nulitné úkony.
Na základe vyššie uvedených skutočností teda právne nedošlo k zmene zdravotnej
poisťovne a príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca je stále (nepretržite) pôvodná
zdravotná poisťovňa.
Ak poisťovne nebudú akceptovať stanovisko a výzvu, úrad nemá iné zákonné možnosti, iba
usmerniť dotknutých poistencov na podanie občianskoprávnych určovacích žalôb na
príslušnom súde, či prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne bola resp. nebola podaná v
súlade so zákonom, či sú/nie sú poistencami danej zdravotnej poisťovne. Tento postup však
vzhľadom na preťaženie súdov nemusí byť z časového hľadiska efektívny.
Úrad zároveň podá trestné oznámenia na neznámeho páchateľa pre dôvodné podozrenie z
podvodného prepoistenia. Taktiež úrad odstúpi podnety poistencov Úradu pre ochranu
osobných údajov z titulu zneužitia resp. neoprávneného použitia osobných údajov
dotknutých poistencov.
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