Aktuálne usmernenia

k zrušeniu a likvidácii EZP
V súvislosti so zrušením a likvidáciou Európskej zdravotnej poisťovne, a. s. (EZP) a
dočasnom prevode poistného kmeňa EZP na Spoločnú zdravotnú poisťovňu, a. s. (SZP)
oznamujeme, že:
Doterajší priebeh likvidácie EZP je v súlade so zákonom, likvidovaná spoločnosť, jej vedenie,
zamestnanci a akcionár, poskytujú likvidátorovi a Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou maximálnu súčinnosť.
Aktuálne informácie:
1. Likvidátor EZP vyzval všetky zdravotné poisťovne vykonávajúce verejné zdravotné
poistenie na území SR o prejavenie záujmu o odplatný prevod poistného kmeňa. V
stanovenej lehote, t. j. do 28. 5. 2008 potvrdili záujem o prevzatie poistného kmeňa 3
zdravotné poisťovne, a to: Union zdravotná poisťovňa, a. s.; DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a. s. a APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s.
2. Dňa 2. 6. 2008 likvidátor odoslal podmienky výberového konania a návrh zmlúv o
prevode poistného kmeňa vyššie uvedeným trom zdravotným poisťovniam.
3. Úrad zaslal oznámenie Protimonopolnému úradu SR týkajúce sa dočasného prevodu
poistného kmeňa EZP do SZP.
4. Zdravotným poisťovniam, ktoré prejavili záujem o poistný kmeň EZP, likvidátor
sprístupnil tzv. data-room za účelom oboznámenia sa so stavom v EZP.
5. Likvidátor EZP v súčinnosti s úradom uskutočňuje všetky kroky k tomu, aby sa
výberové konanie a následný prevod poistného kmeňa zrealizoval do konca júna
2008.
6. Účelom výberového konania je zabezpečiť prevod poistného kmeňa na zdravotnú
poisťovňu, ktorá bude schopná čo najlepšie zabezpečiť práva a oprávnené nároky
poistencov, platiteľov poistného a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z verejného
zdravotného poistenia a plniť záväzky, ktoré jej z verejného zdravotného poistenia
vyplývajú.
7. Po úspešnom ukončení výberového konania a schválení prevodu poistného kmeňa
EZP úradom, účinnosť prevodu potvrdí Protimonopolný úrad SR.
8. Likvidátor EZP v súčinnosti s úradom zabezpečuje všetky kroky smerujúce k
plynulému prevzatiu poistného kmeňa preberajúcou zdravotnou poisťovňou tak, aby
neboli dotknuté práva a oprávnené záujmy poistencov, platiteľov poistného a
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia.
9. Popri vyššie uvedenom prevode poistného kmeňa je prioritou aj uspokojenie nárokov

zamestnancov likvidovanej zdravotnej poisťovne.
UPOZORNENIE pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: Výzva likvidátora na
prihlásenie pohľadávok do likvidácie bola uverejnená v Obchodnom vestníku č. OV
2008/104 dňa 30. 5. 2008 pod zn. L000221.
Naďalej platí:


Poistenci EZP majú používať preukaz poistenca EZP - pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, ako aj pri vyberaní liekov v lekárňach.



Poistencom EZP bude poskytovaná potrebná zdravotná starostlivosť v súlade s
ustanoveniami zákona č. 576/2004 Z. z.



Ročné zúčtovanie poistného: Podajú ho do 30. júna 2008 poistenci a platitelia
poistného EZP, ktorým vznikla táto povinnosť. Ročné zúčtovanie podajú do EZP.
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