Preukazy novým poistencom
Od 1. januára 2011 zmení zdravotnú poisťovňu 81 108 poistencov. Zdravotné poisťovne
sú povinné všetkým svojim novým poistencom zaslať preukaz poistenca najneskôr do
20. decembra 2010. Ak ho poistenec do tohto dátumu nedostal, mal by sa v zdravotnej
poisťovni informovať o dôvodoch a žiadať jeho vydanie. Súčasne môže podať podnet na
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak sa potvrdí, že si zdravotná poisťovňa
nesplnila zákonnú povinnosť, úrad jej môže uložiť sankciu do výšky 3 319 eur.
Upozorňujeme poistencov, ktorí od 1. januára 2011 zmenia zdravotnú poisťovňu, že až
do konca roka 2010 používajú preukaz poistenca a európsky preukaz svojej terajšej
zdravotnej poisťovne. Oba preukazy sú povinní zdravotnej poisťovni vrátiť najneskôr
do 8. januára 2011.
Od 1. januára 2011 používajú výhradne preukaz svojej novej zdravotnej poisťovne, ktorý im
bol doručený. O vydanie európskeho preukazu však musia svoju novú zdravotnú poisťovňu
písomne požiadať. Lehota na vydanie preukazu je 30 dní. Ak poistenec plánuje vycestovať
do zahraničia skôr, mal by zdravotnú poisťovňu požiadať o náhradný certifikát, ktorý
nahrádza európsky preukaz a má platnosť tri mesiace. Za vydanie preukazu ani náhradného
certifikátu poistenec neplatí.
Poistenec, ktorý od 1. januára 2011 zmení zdravotnú poisťovňu, je povinný:


preukázateľne vrátiť preukaz poistenca a európsky preukaz zdravotného poistenia
svojej predchádzajúcej zdravotnej poisťovni do 8. januára 2011 - pri nesplnení mu
hrozí pokuta do 165 eur,



oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne zamestnávateľovi; hoci zákon neurčuje lehotu
na oznámenie, poistenec by tak mal urobiť čo najskôr, aby zamestnávateľ odvádzal
poistné do správnej zdravotnej poisťovne,



oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne poskytovateľovi, s ktorým má uzatvorenú
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; hoci zákon rovnako neurčuje lehotu
na oznámenie, poistenec by tak mal urobiť čo najskôr, aby poskytovateľ fakturoval
výkony do správnej zdravotnej poisťovne.

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá od 1. januára 2011 zmení zdravotnú
poisťovňu, je povinná:


písomne vykázať zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára
2011,



odovzdať odpis z ročného zúčtovania poistného za predchádzajúci kalendárny rok do
30. júna 2011.
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