VAŠE ZDRAVIE JE NAŠA
SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ
Preto vám prinášame množstvo benefitov
a výhod pre deti a dospelých.
Meníme životy k lepšiemu.
Výhody
pre
poistenc
ov

VÝHODY PRE DETI
A DORAST
Denníček pre bábätko Naše dieťatko
Každá poistenka Union ZP môže v tehotenstve požiadať o zaslanie
denníčka pre bábätko Naše dieťatko. Denníček pomôže zaznamenávať
všetky dôležité okamihy o bábätku. Stačí sa zaregistrovať na stránke
union.sk/mama, uviesť svoje kontaktné údaje a knižka bude
do šiestich týždňov bezplatne zaslaná.

Doplatky za lieky pre deti
v neobmedzenej výške
Každému dieťaťu vo veku od 0 do 17 rokov (vrátane) uhradíme
doplatky za lieky a dietetické potraviny v neobmedzenej
výške. Príspevok je možné uplatniť iba prostredníctvom online
pobočky Union ZP.

Príspevok 30 € na kurz plávania
pre bábätko
Plávanie je pre bábätká veľmi prospešné, pozitívne vplýva nielen
na psychomotorický vývoj, ale aj na imunitu. Vyberte si niektorý
z kurzov vo vašej blízkosti. Na plávanie prispejeme bábätkám
do veku 18 mesiacov sumou 30 €.

Príspevok 40 € na novorodenecké potreby
Každý novorodenec dostane od Union ZP spolu s preukazom
poistenca aj letáčik so zľavou 40 € na nákup novorodeneckých
potrieb v e-shope mimulo.sk.

Príspevok 100 € na ošetrenie
u zubného lekára
Všetkým našim poistencom prispejeme na ošetrenie u zubára
až 100 € ročne. Príspevok je možné uplatniť aj na zubné strojčeky
a na čeľustno-ortopedické výkony pre všetky deti do 18 rokov
poistené u nás.

Monitor dychu pre bábätká
Pokojný spánok vášho bábätka spoľahlivo postráži monitor dychu.
Novorodencovi, ktorého aspoň jeden rodič je tiež naším poistencom,
bezplatne zapožičiame monitor až do 6 mesiacov veku, alebo vám
na jeho kúpu prispejeme sumou 30 €.

Špeciálna starostlivosť o detských
poistencov s obezitou, dyslipidémiou
a artériovou hypertenziou
V rámci preventívnych prehliadok u detského lekára uhrádza Union
ZP špeciálne vyšetrenia. V prípade pozitívnych výsledkov odošle
dieťa k špecialistovi, ktorý zabezpečí ďalší manažment zdravotnej
starostlivosti.

Sprievodca prevenciou zdravia pre deti
Pripravili sme pre vás informačnú a vzdelávaciu brožúru o rozsahu
prevencie pre jednotlivé vekové kategórie. Z brožúry sa dozviete, čo
je prevencia, v akých intervaloch je potrebné navštíviť lekára a ako sa
s dieťaťom na preventívne prehliadky pripraviť.

Príspevok 10 € na okuliarové rámy
– pre deti do 12 rokov
My v Union ZP vieme, že za okuliare pre vaše dieťa musíte doplácať,
a preto poistencom do 12 rokov poskytneme 1x ročne príspevok
v hodnote 10 € na okuliarový rám, ktorý predpíše očný lekár.

Príspevok na očkovanie proti HPV infekcii
DRUH
OČKOVANIA

CENA
VAKCÍNY*

Očkovanie
proti HPV

319 €

VÝŠKA
PRÍSPEVKU

URČENÉ
PRE

50 %

Pre dievčatá
aj pre chlapcov
vo veku 13 až 15
rokov života

Union ZP uhradí v plnej výške všeobecnému lekárovi aj samotný výkon
očkovania. Očkovacie látky, na ktoré sa vzťahuje príspevok, ako aj postup
získania príspevku sú uvedené na union.sk, resp. v platnom
verejnom prísľube.
* Približná cena všetkých dávok očkovacej látky v lekárni

Ďalšie druhy očkovania pre vás aj pre vaše deti nájdete v časti
„Výhody pre všetkých poistencov“.

VÝHODY PRE ŽENY
Vyšetrenie na zistenie rakoviny
krčka maternice
– kategória 18+
Z verejného zdravotného poistenia má žena v rámci preventívnej
gynekologickej prehliadky nárok na cytologické vyšetrenie krčka
maternice od veku 23 rokov. Vďaka Union ZP môžete toto
dôležité vyšetrenie absolvovať už od 18 rokov.
Zároveň si môže poistenka Union ZP na základe odporúčania
od gynekológa každý rok bezplatne zvoliť aj metódu LBC
(liquid-based cytology), ktorá minimalizuje nedokonalosti
konvenčnej cytológie.

Licencovaná pôrodná asistencia
na hladký priebeh tehotenstva
Union ZP uhrádza zdravotnú starostlivosť poskytovanú licencovanými
pôrodnými asistentkami, ktoré navštevujú budúcu mamičku
aj novorodenca v ich domácom prostredí. Pôrodná asistentka
poskytuje odborné poradenstvo v súvislosti so životosprávou,
s hygienou, výživou a dojčením novorodenca. Máme zazmluvnených
10 licencovaných pôrodných asistentiek v rôznych regiónoch
Slovenska.
Služby pôrodnej asistentky môže poistenka Union ZP využiť
päťkrát v rámci prenatálnej starostlivosti (od 20. týždňa
tehotenstva) a štyrikrát po pôrode (počas obdobia
šestonedelia).
Podrobné informácie a podmienky získania výhod nájdete na:
union.sk/vyhody-pre-poistencov.

VÝHODY PRE MUŽOV
Vyšetrenie na zistenie rakoviny
prostaty
– kategória 40+
V rámci verejného zdravotného poistenia sa do rozsahu preventívnej
urologickej prehliadky zaraďuje aj vyšetrenie PSA v krvi (krvné
testy na stanovenie glykoproteínu produkovaného bunkami žliazok
prostaty) pre mužov vo veku od 50 rokov v intervale 3 rokov.
V Union ZP máte nárok na toto vyšetrenie a v indikovaných
prípadoch aj na vyšetrenie markeru p2PSA v rámci
preventívnej prehliadky už od 40. roku veku v dvojročných
intervaloch.

VÝHODY PRE VŠETKÝCH
Príspevok na očkovania
DRUH
OČKOVANIA

CENA
VAKCÍNY*

VÝŠKA
PRÍSPEVKU

URČENÉ
PRE

Osýpky

10 €

100 %

Pre všetkých
poistencov

Chrípka

6€

100 %

Ovčie kiahne

92 €

50 %

Kliešťová
encefalitída

69 €

50 %

Pneumokoky

13 €

50 %

Hepatitída
A

60 €

50 %

Hepatitída
A+B

130 €

50 %

Meningokoky

30 €

50 %

Pre všetkých
poistencov
od dovŕšenia
1. roku
veku života
Pre všetkých
poistencov
od dovŕšenia
1. roku
veku života
Pre všetkých
poistencov
od dovŕšenia
1. roku
veku života
Pre všetkých
poistencov
od dovŕšenia
2. roku
veku života
Pre všetkých
poistencov
od dovŕšenia
1. roku
veku života
Pre všetkých
poistencov
od dovŕšenia
16. roku
veku života
Pre všetkých
poistencov
od dovŕšenia
6. týždňov
veku života

Union ZP uhradí v plnej výške všeobecnému lekárovi aj samotný
výkon očkovania. Očkovacie látky, na ktoré sa vzťahuje príspevok,
ako aj postup získania príspevku sú uvedené na union.sk,
resp. v platnom verejnom prísľube.
* Približná cena všetkých dávok očkovacej látky v lekárni

Príspevky až do výšky 1 200 €
na výkony v súvislosti s umelým
oplodnením
Union zdravotná poisťovňa prispieva nad rámec zákona na niektoré
výkony súvisiace s liečbou neplodnosti metódami asistovanej
reprodukcie (umelého oplodnenia).
Zmluvným zariadeniam asistovanej reprodukcie uhrádzame
za poistencov približne polovicu ceny pri vybraných
výkonoch, ktoré si doposiaľ museli platiť sami v plnej výške:
komplexné vyšetrenie spermiogramu – príspevok vo výške 100 €
intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI) – príspevok vo výške
200 €
predimplantačná genetická diagnostika (PGD) – príspevok
vo výške 900 €
Podmienkou poskytnutia príspevku je splnenie indikačných
kritérií. Viac informácií a zoznam centier AR nájdete na:
https://www.union.sk/umele-oplodnenie-union-family.

Príspevok 100 € na ošetrenie
u zubného lekára
Všetkým našim poistencom prispejeme na ošetrenie u zubára až
100 € ročne. Pomáhame tak znížiť náklady na poskytnutú zdravotnú
starostlivosť, zdravotnícke pomôcky v stomatológii (napr. zubné
korunky) alebo dentálnu hygienu, ktoré hradíte formou doplatku.
Príspevok si uplatníte jednoducho po ošetrení u zmluvného zubára
alebo dentálneho hygienika cez našu online pobočku.

Príspevok 70 € na vyšetrenie
potravinovej intolerancie
Neznášanlivosť (intolerancia) niektorých potravín je častou príčinou
nejasných a dlhodobých zdravotných ťažkostí. Union ZP poskytuje
svojim poistencom nad 18 rokov príspevok vo výške 70 €
na test potravinovej intolerancie.
Stačí požiadať všeobecného lekára o výmenný lístok na vyšetrenie
potravinovej neznášanlivosti a objednať sa na telefónnom čísle
príslušného zdravotníckeho zariadenia. Príspevok na test uhrádzame len
pri prvom vyšetrení, a to priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

EKG u všeobecného lekára
– kategória 18+
Na vyšetrenie EKG sa nemusia poistenci Union ZP objednávať
k internistovi. Stačí prísť k všeobecnému lekárovi, ktorý spĺňa
materiálno-technické požiadavky, má potrebné vzdelanie a v rámci
vyšetrenia poskytne aj vyšetrenie EKG.

CRP vyšetrenie
– kategória 18+
Z kvapky krvi odobranej z prsta môže lekár okamžite určiť, či potrebujete antibiotiká. Union ZP hradí toto vyšetrenie u všeobecného
lekára pre dospelých.

Preventívne vyšetrenie
rizika infarktu
– kategória 18+
Vyšetrenie celkového cholesterolu ako prevencia rizika infarktu je
súčasťou všeobecnej preventívnej prehliadky v 18 rokoch a potom
od 40. roku veku. Union ZP uhrádza toto vyšetrenie v plnej
výške pri každej preventívnej prehliadke.

Vyšetrenie na zistenie rakoviny
hrubého čreva a konečníka
– kategória 40+
Vyšetrenie okultného krvácania v stolici je súčasťou všeobecnej
preventívnej prehliadky od 50 rokov. Ako náš poistenec ho však
môžete absolvovať už od 40. roku veku raz za dva roky.

Odmena za prevenciu
– kategória 45+
Union ZP odmeňuje každý rok svojich poistencov vo veku od 45 rokov za absolvovanie preventívnych prehliadok a všetkých vyšetrení,
ktoré sa v rámci nich vykonávajú.

Test mentálneho zdravia
– kategória 50+
Poistenci Union ZP majú možnosť v rámci preventívnej prehliadky
u vybraných všeobecných lekárov absolvovať test, ktorý dokáže včas
odhaliť prvé signály poruchy pamäti.
Podrobné informácie a podmienky získania výhod nájdete na:
union.sk/vyhody-pre-poistencov.

SPOLOČNE ZA ZDRAVIE
NAŠICH POISTENCOV
Poistenci Union ZP majú možnosť využiť nasledujúce extra výhody
a zľavy z nadštandardných služieb vo vybraných zdravotníckych
zariadeniach:

Dostupnejšia ZS
najbližší voľný termín vyšetrenia/hospitalizácie
voľný obvodný lekár pre dospelých/deti/gynekológ

Extra hodina pre vás
rezervovaná extra hodina týždenne na vyšetrenie u lekára už
vo viac ako 75 ambulanciách po celom Slovensku
možnosť objednať sa telefonicky

Dostupnejší termín na diagnostické
vyšetrenie
MR, CT, MMG, USG vyšetrenia do 2 – 3 týždňov vo viac ako 22 mestách
na Slovensku
komfortné objednanie telefonicky alebo e-mailom
online prístup k výsledkom vyšetrenia

Zľavy z nadštandardných služieb
Nadštandardná ZS: výmena bedrového/kolenného kĺbu v hodnote
2 500 € na súkromnej klinike, OCT a ďalšie očné vyšetrenia, lymfodrenáž,
hyperbarická oxygenoterapia, nadštandardná preventívna prehliadka
Podrobné informácie a podmienky získania výhod nájdete na:
union.sk/spolocne-za-zdravie-poistencov.

Online pobočka
Kráčame s novými trendmi. Cez online pobočku Union ZP je možné
zmeniť či doplniť osobné údaje, uplatniť si naše benefity, požiadať
o rôzne doklady alebo dokumenty aj prezrieť si detaily týkajúce sa
vášho verejného zdravotného poistenia u nás. Postup prihlásenia je
jednoduchý:
1. Navštívte webovú stránku www.union.sk.
2. Otvorte online pobočku.
3. V časti „Prihlásenie“ zadajte všetky povinné údaje.

Mobilná aplikácia
Vďaka UNION mobilnej aplikácii máte vždy pri sebe svoje zdravie
aj zdravotnú poisťovňu, napr. preukaz poistenca, prehľad svojich
zdravotných vyšetrení, recepty, vyhľadanie najbližšieho lekára alebo
lekárne a omnoho viac. Taktiež si môžete do aplikácie pridať aj konto
svojho dieťaťa poisteného u nás. Aplikáciu si môžete stiahnuť
bezplatne v Google Play pre zariadenia Android alebo
App Store pre zariadenia Apple.

Bezplatná 24-hodinová asistencia
Eurocross Assistance – je bezplatná služba, ktorá pomôže riešiť
zložité situácie v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu v krajinách
EÚ. Komunikovať s operátormi môžete v slovenskom alebo českom
jazyku. Telefonická asistencia je dostupná nielen v krajinách EÚ, ale
aj na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku. Nárok na danú službu
má každý poistenec Union ZP, ktorý je držiteľom európskeho
preukazu zdravotného poistenia. +420/296 339 680

Preventívna pripomienka
Odteraz už nezmeškáte žiadny termín u lekára. Preventívnu
prehliadku vám včas pripomenieme e-mailom alebo SMS správou.
Bezplatnú službu si môžete aktivovať na www.union.sk alebo
cez zákaznícke centrum Union ZP na tel. č. 0850 003 333.

Webová aplikácia Domáci doktor
Anonymná aplikácia vám poradí, ako riešiť váš zdravotný problém,
v priebehu niekoľkých minút. Dostupná je pre poistencov Union ZP
cez online pobočku.

Balíček pre darcov krvi
Vážime si ľudí, ktorí dobrovoľne darujú krv. Všetkých darcov
odmeňujeme balíčkom s obsahom vitamínov a výživových doplnkov.
O balíček môže poistenec Union ZP požiadať na kontaktnom mieste
alebo poslať podpísaný sken riadne vyplnenej žiadosti elektronicky
na: darca.krvi@union.sk.

VÝHODY POISTENCOV UNION
ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE, A. S.,
PRI POISTNÝCH PRODUKTOCH
UNION POISŤOVNE, A. S.
Pre študentov a učiteľov:
35 % zľava na celoročné cestovné poistenie, typ cestovné poistenie pre držiteľov študentských a učiteľských
kariet. Ponuka platí pre študentov a pre učiteľov – držiteľov
kariet ISIC, EURO<26, ITIC, ak sú poistencami Union ZP.

Pre všetkých ostatných poistencov:
50 % zľava na individuálne komplexné cestovné
poistenie do zahraničia, ktoré pri turistických cestách
do zahraničia zahŕňa poistenie liečebných nákladov
v zahraničí, poistenie batožiny, poistenie všeobecnej
zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie.
20 % zľava na vybrané produkty individuálneho zdravotného poistenia
napríklad poistenie ušlého zárobku, komplexné individuálne zdravotné poistenie Zdravie MAXI, poistenie
onkologickej choroby
15 % zľava na celoročné cestovné poistenie, typ
cestovné poistenie na opakované cesty
10 % zľava na dlhodobé úrazové poistenie Union
Istota
komplexné úrazové poistenie pre prípad ťažkých, ale aj
menej závažných úrazov
5 % zľava na poistenie rodinných domov, bytov
a domácnosti
5 % zľava na poistenie motorových vozidiel
Union zdravotná poisťovňa, a. s., si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.
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