Önnek nem kell sehova mennie,
az összes fontos dolgot elintézheti online
Elérhető a hét
minden napján

az év 365 napján

Könnyítse meg az életét

az ePOBOČKA segítségével
A Všeobecná zdravotná poisťovňa ePobočka szolgáltatása egyszerű és
gyors kapcsolattartást tesz lehetővé a biztosítóval, bárhol is legyen.

Biztosított vagyok
Az ePobočka segítségével:
áttekintheti és frissítheti a személyes adatait,
pl. a lakcímét, bankszámlaszámát, a csökkentett tarifa adatait stb.,
áttekintheti és frissítheti az elérhetőségeit,
új egészségbiztosítási kártyát igényelhet,
megnézheti, ki fizeti ön helyett a biztosítási díjat, és amennyiben hibát észlel az adatokban, panaszt nyújthat be a biztosítást
fizető személy adataira vonatkozóan.
Az ePobočka Gyógyszereim és Számlakivonat menüpontjai
tájékoztatást adnak az önnek és gyermekeinek nyújtott
egészségügyi ellátásokról, szűrővizsgálatokról, a felírt
gyógyszerekről és a gyógyszerek térítési díjáról.

Gyógyszereim
A Gyógyszereim menüpont az elmúlt 6 hónapban felírt
és kiadott gyógyszerekről nyújt áttekintést. Az egyes
gyógyszereknél pontos információ szerepel arról, ki
és mikor írta fel önnek. A gyógyszerek áttekintésében
elolvashatja a betegtájékoztatót, megnézheti, hogy
van-e az adott gyógyszernek olcsóbb változata,
és az milyen megtakarítást jelentene.

Számlakivonat
A számlakivonat részletes áttekintést nyújt az önnek
nyújtott egészségügyi ellátásokról. A kivonatban megtalálja
a vérvételek, laboratóriumi vizsgálatok, CT-vizsgálatok,
fekvőbeteg-ellátások stb. pontos összegét. Itt megtudhatja,
mennyi volt a vényre kiadott gyógyszerek és gyógyászati
segédeszközök térítési díja. Ráadásul a számlakivonaton
a befizetett biztosítási díjak áttekintését és az aktuális
helyét is láthatja az esetleges műtéti várólistán.
Az ePobočka fiókjába kiskorú gyermekeit is felveheti, ha ők is
a VšZP biztosítottjai. Ennek köszönhetően mindig áttekintése
lesz a gyermekeinek nyújtott egészségügyi ellátásokról.

Egyéni fizető vagyok
egyéni vállalkozó/önfizető
Az ePobočka segítségével:
ellenőrizni tudja az egyenlegszámla aktuális egyenlegét,
és teljes körű áttekintést szerezhet az előírásokról,
befizetésekről és azok párosításáról,
kártyával is fizetheti a biztosítási díjat,
ellenőrizheti, hogy a befizetett összeg a megfelelő havi
előíráshoz került-e hozzárendelésre,
ellenőrizheti az előírásokat és befizetéseket, mielőtt járulékfizetési
kötelezettség teljesítéséről szóló igazolást kérelmez,
áttekintheti az éves elszámolás eredményeit és részleteit,
értesítést kaphat az éves elszámolás alapján megállapított
hátralékfizetési kötelezettségről,
megnézheti a következő évben fizetendő biztosítási
díjelőlegek összegét,
részletfizetési ütemtervet kérelmezhet.

Munkáltató vagyok
Az ePobočka segítségével:
teljesíteni tudja a bejelentési kötelezettségeit
– a díjfizető létrejöttének, megszűnésének vagy megváltozott
adatainak bejelentésére vonatkozóan, ellenőrizni és frissíteni
tudja a díjfizető adatait, benyújthatja és megállapíthatja a havi
kimutatások (514. tétel), munkáltatói értesítések (601. tétel) és
osztalékkimutatások (590. tétel) elektronikus tételeit,
ellenőrizheti az alkalmazottait,
ellenőrizheti a hiányzó havi kimutatásokat,
a havi kimutatások feldolgozásából adódó hibák esetén ki tudja
javítani a hibákat tétel, ill. a havi kimutatások vagy a biztosítottakra
vonatkozó munkáltatói bejelentések típusainak segítségével,
megtekintheti a díjfizetőtől beérkező elektronikus tételeket,
ellenőrizni tudja az egyenlegszámla aktuális egyenlegét,
és teljes körű áttekintést szerez az előírásokról, befizetésekről
és azok hozzárendeléséről az előírásokhoz,
megtekintheti az éves elszámolás eredményeit,
minden szükséges információt megtalál a túlfizetésekre
és hátralékokra vonatkozóan,
értesítést kaphat az éves elszámolás alapján megállapított
hátralékfizetési kötelezettségről,
ellenőrizheti az előírásokat és befizetéseket, mielőtt járulékfizetési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolást kérelmez,
részletfizetési ütemtervet kérelmezhet.

Egyszerű regisztráció
fiókjaink felkeresése nélkül, mindenkinek
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Az ePobočkát a következő címen találja:
www.epobocka.com
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Kattintson a „Regisztráljon” gombra.
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Töltse ki a regisztrációs űrlapot.
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Válassza ki a megfelelő kategóriát: biztosított / egyéni
fizető, egészségügyi szolgáltató vagy munkáltató.
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Válasszon biztonsági elemet:
mobilalkalmazás vagy GRID-kártya.
Ha GRID-kártyát szeretne használni a hitelesítéshez, választhatja annak saját kézbe történő
postai kézbesítését, vagy átveheti személyesen a fiókunkban.
Ha a mobilalkalmazást választja a hitelesítéshez,
azt gyorsan és díjmentesen tudja letölteni és
telepíteni a Google Play vagy az App Store
áruház segítségével.

TÖLTSE LE

KERESSEN RÁ

A mobilalkalmazást kényelmesen az otthonában is aktiválni tudja arcbiometria segítségével,
illetve a kiválasztott gyógyszertárakban vagy
a VšZP bármely kapcsolattartási pontján.
Azokat a gyógyszertárakat és VšZP fiókokat,
ahol aktiválni tudja az alkalmazást, a bejelentkezési neve és jelszava megadása után közvetlenül
az alkalmazásban, az „Aktiválás gyógyszertárban
vagy VšZP fiókban”menüpont alatt találja.

infolinka@vszp.sk

0850 003 003

www.epobocka.com

