EGYESÍTSÉK EREJÜKET
AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRCÁVAL
AKÁR 800 € ÖSSZEGŰ BÓNUSSZAL
Éljen a Všeobecná zdravotná poistovňa
páratlan előnyeivel hűséges és új
biztosítottként egyaránt!

akár
800 €
a családtagok és
hozzátartozók számára

100
€
a Pénztárca minden tagjának
€

50%
ennyit oszthat meg
a hozzátartozóival

Az Egészségpénztárca
Fogápolás
Akár 450 € hozzájárulás fogszabályzóra gyerekeknek és
akár 120 € évente fogászati kezelésre, érzéstelenítésre vagy
foghigiénére a biztosítónkkal szerződött szakorvosoknál.
A Všeobecná zdravotná poisťovňa a legszélesebb hálózattal rendelkezik
a fogászati és szájsebészeti szolgáltatók területén.

Látás
Akár 100 € támogatás szemüveglencsékre gyerekeknek és
felnőtteknek, továbbá gyerekeknek szemüvegkeretre.

Gyógyszerek és dietetikus élelmiszerek
Akár 200 € támogatás vényre kiadható gyógyszerekre és
dietetikus élelmiszerekre gyerekeknek és a szüleiknek vagy
törvényes képviselőiknek.

Megelőzés
Nők és csecsemők esetében hozzájárulás az alábbiakhoz:
• légzésfigyelő bérléséhez babáknak és szülőknek akár 36 €-ig,
• méhnyakrák megelőzéshez – innovatív LBC citológiához,
amely a méhnyak megbetegedéseinek a rákot megelőző szakaszait
is képes felismerni,
• nem-invazív prenatális szűrővizsgálathoz 35 év feletti nőknek.
Aktívan sportolók esetében hozzájárulás az alábbiakhoz:
• megelőző sportorvosi vizsgálatokhoz sportolók és aktívan élők
számára – kiterjesztett sportorvosi vizsgálathoz akkreditált
munkahelyen; visszafizetjük önnek a térítési díj 50%-át akár 50 €-ig,
• Egészséges hátgerinc és Túlsúly gyógykezelési programok
a gyógyfürdő ellátások keretében.
Azoknak, akik fontosnak tartják a megelőzést,
és szeretnek utazni:
• CRP-szint vizsgálat felnőttek esetében
a felesleges antibiotikum-használat elkerülése érdekében,
• 50% visszatérítés a nem kötelező védőoltás árából orvosi vény alapján
(kullancsencephalitis, B-csoportú meningococcus, HPV, hepatitisz A-B),
• 30 € utazási védőoltásokra.

VšZP biztosított vagyok
Az Egészségpénztárcát legegyszerűbben
a mobilalkalmazás segítségével tudja igénybe venni.
A mobilalkalmazás az Egészségpénztárca mellett
áttekintést nyújt önnek az egészségügyi ellátásáról, bárhol
is legyen. Magában foglalja a biztosított digitális kártyáját,
elektronikus egészségügyi dokumentációját az orvosi vizitek
és az ön és a gyermekei gyógyszertámogatásának áttekintésével.

3 gyors lépés, hogyan juthat hozzá
az Egészségpénztárcához akár 800 € bónusszal

1

Töltse le a VšZP mobilalkalmazását.

TÖLTSE LE
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KERESSEN RÁ

Aktiválja egyszerűen és gyorsan biometrikus
arcfelismerés segítségével.
A Všeobecná zdravotná poisťovňa Szlovákiában az
egyedüli biztosítóként teszi lehetővé a biometrikus
arcfelismerés segítségével való aktiválást. Az egész
folyamatot néhány kattintással, egyszerűen, gyorsan
és főként biztonságosan tudja végrehajtani.
Az aktiválást személyesen is kérheti:
• a VšZP bármely kapcsolattartási pontján,
• a kiválasztott gyógyszertárakban.
(A kapcsolattartási pontok és gyógyszertárak listáját
megtalálja közvetlenül az alkalmazásban, az Alkalmazás
aktiválása menüpont alatt vagy a www.vszp.sk címen.)
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Vegye fel az Egészségpénztárcába a családtagjait
vagy hozzátartozóit 4–8 fő létszámban,
és vegye igénybe az általunk kínált összes előnyt!
Ne feledje, hogy minél több tagja van a csoportjának,
annál nagyobb összeget tudnak felhasználni az
előnyök visszatérítésére. Minden egyes tag 100 €-val
növeli az Egészségpénztárca egyenlegét.

a

MIÉRT KELL AKTIVÁLNOM

A mobilalkalmazás adatokat tartalmaz az ön
egészségi állapotáról, orvosi vizitjeiről és a korábban vagy
jelenleg szedett gyógyszereiről. Az ön és a személyes adatai
védelme elsőbbséget élvez számunkra, ezért biztosnak kell lennünk
abban, hogy a fiókját valóban ön kezeli. Az aktiválásnak
köszönhetően adatai biztonságban lesznek.

Nem vagyok VšZP biztosított,
és szeretném igénybe venni
az előnyöket
1

Csatlakozzon hozzánk még ma! Töltse ki az online
jelentkezési lapot a vszp.sk oldalon, és legyen ön
is a biztosítottunk! Az egészségbiztosító-váltáshoz
szükséges jelentkezési lap kitöltése mindössze néhány
percet vesz igénybe. A jelentkezési lapot elektronikus
aláírással vagy saját kezűleg is alá tudja írni. Utóbbi
esetben a VšZP futárja elhozza az otthonába a jelentkezési lap nyomtatott példányát.

Ne feledje! Az egészségbiztosítóváltáshoz szükséges jelentkezési lapot
2021. 09. 30-ig kell benyújtania.
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Töltse le és aktiválja a VšZP mobilalkalmazást,
és vegye igénybe 2022. 01. 01-től a legnagyobb
egészségbiztosító által kínált összes előnyt!

Egészségpénztárca
a családtagok és
hozzátartozók számára
Az Egészségpénztárca egy csoportos előnyrendszer, amely
a szolidaritás elvén működik. Ahhoz, hogy ön igénybe tudja venni
az Egészségpénztárca szolgáltatás keretében kínált előnyöket, létre kell
hoznia egy csoportot legalább 4 taggal, akik szintén a VšZP biztosítottjai.
A szolidaritás elvének köszönhetően az egyén nagyobb összeghez tud hozzájutni,
amit ezt követően a saját egészsége érdekében használhat fel. Ha a többi
tag úgy érzi, hogy segítséget kell nyújtaniuk a csoport egy másik tagjának, akkor
kölcsönös megállapodás alapján megoszthatják a részükre fenntartott
összeg felét (vagyis 50 €-t), a fennmaradó 50 €-t pedig továbbra
is saját igényeik szerint tudják felhasználni.
Az Egészségpénztárca szolgáltatás egyik előnye, hogy minél több tag vesz
részt benne, annál nagyobb összeget tudnak megosztani egy másik tag javára, akinek arra az adott pillanatban nagyobb szüksége van (ha például 8 tagja
van a csoportnak, az összes tag által megosztott összegből ki tudják fizetni
egy gyermek számára a 450 euróba kerülő fogszabályzót). Így segíteni tudnak
közeli hozzátartozójuknak. Egyúttal maguk is fel tudják használni a Pénztárca
eszközeit pontosan arra, amire a leginkább szükségük van. A csoportnak
a távolabbi családtagok vagy a közeli ismerősök is tagjai lehetnek, akik
kölcsönösen megbíznak egymásban.

Hogyan kérhetem
az előny megtérítését?
Miután ön az Egészségpénztárcában foglalt, térítési díj ellenében nyújtott ellátásban
részesült, az adott előny felhasználása iránti kérelmet kell benyújtania. A kérelem
benyújtására elektronikus úton a VšZP mobilalkalmazásban vagy az ePobočka
segítségével van lehetőség. Mindezt az ellátástól számított 30 napon belül teheti
meg azzal, h nogy az Egészségpénztárcába felvett tag nevében kizárólag
a csoportkezelő nyújthatja be a kérelmet.
Ne feledje, hogy a VšZP kizárólag a VšZP biztosítóval szerződött orvosok
által nyújtott egészségügyi ellátást téríti meg. A Všeobecná zdravotná
poisťovňa a legszélesebb szerződött egészségügyi szolgáltatói hálózattal
rendelkezik Szlovákia összes egészségbiztosítója közül. Pontos útmutatót
a kérelem benyújtásához itt talál: vszp.sk/penazenkazdravia

Hogyan juthat hozzá
az Egészségpénztárcához?
Az Egészségpénztárca egy egyedülálló előnyrendszer,
amelyet a Všeobecná zdravotná poisťovňa hűséges és
új biztosítottjai vehetnek igénybe.
Az Egészségpénztárca a díjmentes VšZP mobilalkalmazás
és az ePobočka részét képezi, amelyek az ön és a VšZP
közötti kapcsolattartás megkönnyítésére szolgálnak.

TÖLTSE LE

infóvonal

KERESSEN RÁ

0850 003 003

Teljes körű tájékoztatást
aktuális előnyeinkről itt talál:

www.vszp.sk/penazenkazdravia

