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Informácie pre odídencov z Ukrajiny

Ako sa poistiť v zdravotnej poisťovni?
Pre vznik zdravotného poistenia je potrebné podať Prihlášku poistenca na verejné
zdravotné poistenie v konkrétnej zdravotnej poisťovni. Tým sa žiadateľ stáva jej
poistencom a poisťovňa mu vydá preukaz poistenca, s ktorým sa preukazuje u
lekára.
Utečenci z Ukrajiny sú povinní poistiť sa v zdravotnej poisťovni len, ak sa na
Slovensku zamestnajú alebo ak získajú status azylanta. V iných prípadoch nie je
potrebné, aby si podávali prihlášku do zdravotnej poisťovne. Viac informácií ..
https://www.dovera.sk/ukrajina#tabpanel-poi,
https://ua.gov.sk/

Zdravotná poisťovňa Dôvera je tu pre Vás
Od roku 1995 a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre 1,6 milióna poistencov, čo
je to viac ako tretina všetkých obyvateľov Slovenska. Má podpísanú Dôvera
zdravotná poisťovňa (alebo len Dôvera) pôsobí na Slovensku od zmluvu s viac ako
90 % všetkých lekárov na Slovensku. Jej poistencom je preto k dispozícii viac ako
11-tisíc zmluvných lekárov, zdravotníckych zariadení, nemocníc či laboratórií.
Dôvera má pre svojich poistencov 75 kamenných pobočiek po celom Slovensku,
ktoré nájdete skoro vo všetkých okresných mestách, kde môžete podať prihlásenie
pre Vás a Vaše deti ak spĺňate hore uvedené podmienky.
Utečenci, ktorí sa stanú azylantmi
Ak utečenec dostane rozhodnutie o tom, že je azylantom, má nárok na
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti tak, ako občania Slovenska , pričom
poistné za neho uhrádza štát (prípadne zamestnávateľ, ak sa zamestná).
Je preto potrebné, aby sa prihlásil do niektorej zo zdravotných poisťovní na
Slovensku a podal si v nej Prihlášku poistenca na verejné zdravotné poistenie. Musí
tak urobiť bez ohľadu na to, či sa na Slovensku zamestná alebo nie.
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Ukrajinci, ktorí sa na Slovensku zamestnajú
Utečenec z Ukrajiny, ktorý požiadal o dočasné útočisko, o azyl alebo už je
azylantom, má možnosť na Slovensku pracovať bez povolenia na zamestnanie. V
prípade, že sa zamestná, stane sa súčasťou verejného zdravotného poistenia a má
nárok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti ako občan Slovenska. Musí však
splniť podmienku minimálnej mesačnej mzdy na Slovensku (na rok 2022 je to
646 eur). Poistné za neho uhrádza zamestnávateľ zdravotnej poisťovni na
Slovensku, ktorú si vyberie. U lekára sa utečenec preukáže preukazom poistenca,
ktorý mu vydá zvolená zdravotná poisťovňa.
V prípade, ak sa utečenec zamestná, musí sa najneskôr do ôsmich kalendárnych
dní (od vzniku pracovného pomeru) prihlásiť do niektorej zdravotnej poisťovne
na Slovensku . Zamestnávatelia sú vo väčšine prípadov nápomocní a na základe
splnomocnenia pomôžu cudzincom s uzatvorením zdravotného poistenia.

Potrebujete pomoc, radi Vám pomôžeme,
kontaktujte nás
+421 903 401 396 alebo 0850 850 850

