VYBRANÉ BENEFITY PRE POISTENCOV DÔVERY
1.

Ušetria na ošetrení u zubára: našim poistencom preplatíme doplatky za ošetrenie u zmluvného
zubára až do výšky 150 € ročne. Od 1.1.2022 sa príspevok vzťahuje aj na pečatenie zubov u detí, na
zhotovenie mostíkov alebo koruniek u poistencov nad 18 rokov a navyše všetky 4-ročné deti u nás
dostanú zubný balíček v hodnote 30 €.Podmienkou je absolvovanie preventívnej prehliadky u zubára
a všeobecného lekára.

2.

Ušetria na okuliarových rámoch a okuliarových šošovkách pre svoje deti: Našim poistencom do 18
rokov prispejeme až 50 € ročne na okuliarový rám a okuliarové šošovky v zmluvných očných optikách.
Podmienkou je absolvovanie preventívnej prehliadky u pediatra, zodpovedajúcej veku dieťaťa.
Benefit je platný od 1.1.2022.

3.

Ušetria na liekoch a dietetických potravinách: našim poistencom do dovŕšenia 18. roku veku ich
mamičkám a otcom poisteným v Dôvere, vrátime doplatky za lieky a dietetické potraviny na predpis.
Sumu doplatku navyšujeme až do výšky až 300 eur pre každého. Benefit je platný od 1.1.2021.

4.

Môžu požiadať o grant/finančný príspevok: pre našich poistencov/žiadateľov, ktorí potrebujú
finančný príspevok na riešenie akéhokoľvek zdravotného problému, ktorý sa nehradí z VZP.

5.

Môžu využívať nástroj na samodiagnostiku: Nástroj od Infermedica na vyhodnotenie príznakov
zdravotných ťažkostí na princípe umelej inteligencie. Poistencom Dôvery pomôže vyhodnotiť
príznaky, určiť pravdepodobné ochorenie a navrhnúť ďalší postup.

6.

Môžu sa bezplatne objednať na vyšetrenie u lekára: so službou DôveraPomáha nečakať sa poistenci
Dôvery, ktorých všeobecní lekári sú zapojení v programe DôveraPomáha a poistenci registrovaní
v programe DôveraPomáha diabetikom, môžu bezplatne objednať u vybraných ambulantných
lekárov na vyšetrenie v rámci ordinačných hodín a tak nečakať dlhé hodiny v čakárni.

7.

Môžu bezplatne využívať praktickú službu pre rodičov: Sprievodca rodiča je prehľadná služba pre
rodičov detí, primárne do 3 rokov, s množstvom užitočných informácií ohľadom očkovania,
preventívnych prehliadok a iných zaujímavostí.

8.

Majú nárok na bezplatné preventívne vyšetrenie na odhalenie rakoviny hrubého čreva
a konečníka: Našim poistencom hradíme nad rámec zákona test na okultné krvácanie v stolici už od
40 roku veku vo frekvencii 1x za 2 roky. Zákonný nárok na preventívne vyšetrenie je od 50 roku veku.

9.

Môžu sa bezplatne zapojiť do programu pre diabetikov: unikátny program DôveraPomáha
diabetikom pomáha pacientom s cukrovkou prežiť plnohodnotný a kvalitný život. Registrovať sa
môže každý poistenec Dôvery, ktorý má diabetes 2. typ, je starší ako 18 rokov a jeho ošetrujúci
diabetológ je zapojený v programe a prebieha vo vybraných okresoch: Košice, Košice - okolie,
Michalovce, Sobrance, Vranov nad Topľou, Komárno, Levice a Nové Zámky.

10. Môžu využívať bezplatnú telefonickú poradňu pre diabetikov: Dialinka je unikátna služba, kde
sa naši poistenci starší ako 18 rokov s diabetom 1 a 2 typu, prediabetom alebo tehotenským
diabetom môžu telefonicky poradiť s edukátorom ohľadom diabetu. Poradenstvo je bezplatné, platí
sa len cena hovoru.
11. Ošetria ich bez problémov: našim poistencom zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť u viac ako 11tisíc zmluvných lekárov v rámci celého Slovenska. Poskytneme im však príspevok vo výške 80% z ceny
ošetrenia aj u nezmluvného lekára. Od 1. Júna 2016 má Dôvera dohodnuté bez limitné prostredie s viac
ako 90 % zmluvnými zubármi. Nemalo by sa stať, že poistencov Dôvery odmietnu ošetriť.
12. Majú k dispozícii čakacie listiny: v nich sa dozvedia dĺžku čakacích lehôt u jednotlivých lekárov a
môžu si podľa toho vybrať, kde podstúpia zákrok.

13. Majú prístup k najmodernejšej onkologickej liečbe v Protónovom centre v Prahe.
14. Sa na nás môžu spoľahnúť: so službou Bezpečné lieky ich upozorníme, ak užívajú lieky, ktoré by sa
nemali kombinovať, upozorníme ich aj na lacnejšie alternatívy, tzv. generiká.
15. Môžu využívať bezplatnú Elektronickú pobočku, kde sa dozvedia všetko o svojom zdraví a zdraví
svojich detí, absolvované vyšetrenia, predpísané lieky, upozornenia na preventívne prehliadky či
hodnotenie lekárov od iných poistencov.
16. Môžu si stiahnuť Mobilnú aplikáciu Dôvera do svojho mobilu: ľahko sa tak dostanú ku svojim
zdravotným záznamom, majú v nej uložený svoj preukaz poistenca, ľahko nájdu najbližšiu lekáreň a
majú prehľad o svojich platbách poistného.
17. Môžu využívať nadštandardný program očkovaní pre celú rodinu, pretože dbáme na ich prevenciu.
18. Majú k dispozícii množstvo nadštandardných výhod: príspevky na očkovania, zľavy do vybraných
kúpeľov, zľavy vo vybraných nadštandardných izbách v nemocniciach Svetu zdravia, mamografické
vyšetrenie pre ženy do 10 dní, výhodné zľavy u obchodných partnerov a iné.
Ponuka platí len pre poistencov Dôvery. Bližšie informácie o výhodách a kritériách na ich uplatnenie nájdete na www.dovera.sk.

