
 

Výhody pre poistencov Union ZP (19.1.2021)  

 

 

Benefit  

 

 

Prečo ? 

 

Ako  uplatniť ? 

 

Zapožičanie monitoru dychu ( Nanny ) 

pre  novorodencov  do veku 6 mesiacov 

 

Monitor  dychu znižuje riziko úmrtia dieťaťa pri 

syndróme náhleho úmrtia, pri dusení alebo 

zvracaní.  

 

 

Union ZP uhradí poistencovi  zapožičanie 

monitoru na obdobie do dovŕšenia šiesteho 

mesiaca veku poistenca. Poistenec nič 

nedopláca. 

 

 

Novorodenec musí byť poistencom Union ZP. Na  

kontaktnom mieste je  potrebné podať  vyplnenú  

a lekárom (detský  lekár, pôrodník,...) potvrdenú  žiadosť 

alebo originál žiadosti poslať na centrálu Union ZP.  

 

Po prijatí  žiadosti sa s rodičmi telefonicky skontaktuje 

a dohodne termín inštalácie podložky v bydlisku  

novorodenca. Samostatná postieľka pre bábätko je 

podmienka.  

 

Aspoň 1 zákonný zástupca je poistencom Union ZP.  

 

 

Príspevok 30 eur na nákup nového 

monitoru dychu pre novorodencov do 

veku 6 mesiacov 

 

Monitor  dychu znižuje riziko úmrtia dieťaťa pri 

syndróme náhleho úmrtia, pri dusení alebo 

zvracaní.  

 

 

Union ZP uhradí príspevok 30 eur na zakúpenie 

monitoru dychu a pohybu novorodenca 

 

Novorodenec musí byť poistencom Union ZP. 

Je potrebné urobiť : 

Kúpiť si nový monitor dychu.  

Vyplniť žiadosť. 

Pripojiť pokladničný doklad. 

Žiadosť spolu s pokladničným dokladom doručiť osobne 

na kontaktné miesto alebo poslať originál na centrálu 

Union ZP.  

 

Aspoň 1 zákonný zástupca je poistencom Union ZP.  

 

  

 

Príspevok na zakúpenie  

novorodeneckých potrieb pre  

poistencov vo veku 0-3 mesiace 

 

 

Union ZP poskytne  príspevok vo výške  40 Eur 

na  zakúpenie  novorodeneckých potrieb  v e-

shope www.mimulo.sk.  

 

Príspevok je  jednorazový. 

 

 

Automaticky s preukazom poistenca obdrží zákonný 

zástupca  voucher, v ktorom  sú uvedené pokyny  pre  

využitie  príspevku. 

 

 

Darček – knižka Naše dieťatko pre  

tehotné poistenky   

 

Fotokniha na  pamiatku  na  dôležité míľniky  vo 

vývoji  bábätka. 

 

Tehotné poistenky, ktoré sa  zaregistrujú  na  web 

stránke  Union ZP. Budúca mamička musí byť  

poistenkou  Union ZP. 

 

 

Príspevok na  kurz plávania   

s bábätkami pre  deti vo veku  do 18 

mesiacov 

 

 

Plávanie  má  veľmi pozitívny  vplyv na 

psychomotorický vývoj, koordináciu a posilňuje 

imunitu. 

 

Union ZP poskytne  príspevok vo výške  30 Eur 

na   kurz plávania   s bábätkami.  

 

 

 

 

 

Príspevok je  jednorazový.  

 

 

Kurz plávania si zvolí zákonný zástupca  ľubovoľne 

podľa  svojho výberu. 

Zákonný zástupca  poistenca  vyplní  žiadosť 

o príspevok, ktorú si  stiahne z www.union.sk .  

 

Žiadosť  spolu  s prihláškou  na  kurz  a dokladom  

o zaplatení odovzdá  poistenec na  kontaktnom  mieste, 

resp. doručí poštou na adresu  sídla  Union ZP.  

Príspevok mu  bude  poukázaný na  účet / poštovou  

poukážkou.  

 

Bábätko musí byť  poistencom Union ZP. 

 

 

 

Príspevok na okuliarové rámy pre  deti 

do 12 rokov 

 

Deti častejšie potrebujú výmenu rámov 

okuliarov z dôvodu poškodenia, zničenia alebo 

rastu dieťaťa. Úhrada  z verejného  zdravotného 

poistenia  je  5 €, celková cena  okuliarového 

rámu  pre  deti  je  cca 40 €. 

 

Union ZP poskytne  príspevok  vo  výške  10 € 

na okuliarový rám. 

 

 
Zákonný zástupca  poistenca  vyplní  žiadosť 
o príspevok, ktorú si  stiahne z www.union.sk .   
 
Žiadosť  spolu  s dokladom  o zaplatení a potvrdením 
o predpísaní okuliarov odovzdá  poistenec na  
kontaktnom  mieste  (resp. doručí poštou).  Príspevok 
mu  bude  poukázaný na  účet / poštovou  poukážkou. 
 
Dieťa musí byť poistencom Union ZP. 
Okuliare  sú na  predpis  lekára.  
 

http://www.mimulo.sk/
http://www.union.sk/
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Špeciálna starostlivosť o detských 

poistencov s obezitou,  dyslipidémiou a 

artériovou hypertenziou 

 

Zvýšený výskyt obezity  a vysokého krvného 

tlaku  sa  prejavuje už v detskom veku. 

 

 

 
V rámci preventívnych  prehliadok uhrádza Union ZP 
špeciálne vyšetrenia. Detský lekár vyhodnotí rodinnú 
anamnézu, všetky klinické a laboratórne vyšetrenia 
a v prípade pozitívnych výsledkov odošle dieťa 
k špecialistovi, ktorý zabezpečí ďalší manažment 
zdravotnej starostlivosti. 
 

Príspevok 100 % na nepovinné 

preventívne očkovania proti chrípke a 

osýpkam 

Očkovanie proti chrípke a osýpkam Lekár predpíše  vakcínu, v lekárni na základe kartičky 
poistenca UZP vydajú vakcíny zdarma, lekár zaočkuje 

Príspevok  na nepovinné preventívne  

očkovania  vo výške 50% z ceny  

vakcíny 

Očkovanie  proti žltačke, kliešťovej  encefalitíde, 

HPV, meningokokom, pneumokokom, ovčím 

kiahňam.  

Lekár predpíše  vakcínu, ktorú si  zakúpi poistenec 
v lekárni. Lekár zaočkuje a následne poistenec vypíše  
žiadosť (www.union.sk ),predloží ju na  kontaktnom 
mieste  Union ZP alebo pošle poštou. Prílohou  
k žiadosti je  doklad  z registračnej pokladne  z lekárne.  
 

 

 

 

Príspevok 100 eur na zuby pre  všetkých 

poistencov 

 

Union ZP poskytne príspevok vo výške 100 eur 

/ rok na zuby . 

Podmienkou pre  ošetrenie  zubov je  zmluvný 

zubár, pri dentálnej hygiene sa  zmluvný zubár  

nevyžaduje. 

 

Novinka od 1.1.2021 zahŕňa tento príspevok 

aj zubné strojčeky a čeľustnoortopedické 

výkony pre deti do 18 rokov 

 

 
O refundáciu  doplatku požiada poistenec cez  online  
pobočku. 
Povinnou prílohou sú: doklad o úhrade z registračnej 
alebo virtuálnej pokladne alebo faktúra, potvrdenie 
o preventívnej prehliadke za predchádzajúci kalendárny 
rok ( ak bol na nej u nezmluvného poskytovateľa ) 
a v prípade dentálnej hygieny potvrdenie o absolvovaní 
dentálnej hygieny.  
 
Doklady treba  nahrať do online  pobočky. Po obdržaní 
vyúčtovania  od  zubára (môže v niektorých prípadoch 
trvať  aj viac  ako  mesiac)  Union ZP  poukáže doplatok 
na  účet poistenca. 
 

 

Vrátenie doplatkov za lieky a dietetické 

potraviny pre deti do 17 rokov 

v neobmedzenej výške 

 

Union ZP poskytne benefit vo forme vrátenia 

doplatkov za lieky a dietetické potraviny (ktoré 

sú predpísané lekárom  a čiastočne  hradené 

zdravotnou poisťovňou) v neobmedzenej 

výške. 

 
O refundáciu  doplatku požiada zákonný zástupca 
poistenca cez  online  pobočku. 
Cez konto dieťaťa jednorazovo aktivuje tento benefit. 

Nie je potreba skenovania žiadnych dokladov. Po 

obdržaní  a spracovaní  faktúry z lekárne, informačný 

systém automaticky  vypočíta  výšku  doplatku za  lieky. 

Poistencovi sa zobrazí tlačidlo „Vyplať“, po jeho  stlačení 

sa vygeneruje a odošle  platba na  účet poistenca.  

 

Okrem  dieťaťa aj zákonný zástupca musí byť 

poistencom Union ZP. 

 

 

Odmena za prevenciu – pre poistencov 

od 45 rokov 

 
Union ZP podporuje prevenciu a včasný záchyt 
ochorení. Odmeňovaním za  absolvovanie  
preventívnej prehliadky  sa  snaží zvýšiť  účasť 
poistencov na  preventívnych prehliadkach. 

 
Poistenci vo  veku 45 a viac rokov, ktorí absolvujú 
v sledovanom období vybrané  preventívne prehliadky 
vrátane vyšetrení na  zistenie  onkologických  chorôb 
dostanú odmenu. Býva každý rok iná (napr.  balíček  
vitamínov, prírodných výživových  doplnkov, poukážka  
na  zakúpenie knihy a pod.). Aká odmena bude tento 
rok, bude zverejnené na  
https://www.union.sk/odmenujeme-za-prevenciu 
 

 

Test mentálneho zdravia – možnosť 

skorého odhalenia prvých signálov 

poruchy pamäti pre  poistencov starších 

ako  50 rokov 

 
Problematika demencie je celosvetový problém 
a počet pacientov sa zvyšuje vysokým tempom 
každý rok. 
 
Union ZP uhrádza toto vyšetrenie svojim 
poistencom v rámci preventívnej prehliadky 
u všeobecného lekára každé 2 roky. 

 
Vyšetrenie prebieha formou krátkeho testu, vďaka 
ktorému je možné rýchlym spôsobom odhaliť prípadné 
riziko začínajúcich kognitívnych porúch. V prípade 
potreby lekár odporučí pre pacienta vhodný typ 
mentálneho tréningu alebo cielené vyšetrenie 
u špecialistu ( psychiatra alebo neurológa).  
 

 

ABI index (Ankle – Brachial ) 

 
Stanovenie  ABI umožňuje odhaliť ochorenie 
periférnych ciev  s vysokou citlivosťou vo veľmi 
včasnom štádiu. Stanovený ABI  predpovedá 
pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu 
alebo cievnej mozgovej príhody. 
 
 

 
Stanovenie ABI je jednoduché - poistenec  je 
vyšetrovaný poležiačky a na meranie systolického tlaku 
sa použijú manžety, ktoré sa nasadia na horné a dolné 
končatiny.   
 
Union ZP uhrádza toto vyšetrenie svojim poistencom v 
rámci preventívnej prehliadky u všeobecného lekára 
každé 2 roky. 
 

 

Vyšetrenie 

celkového cholesterolu – pre poistencov 

od 18 rokov 

 

Pravidelná kontrola  cholesterolu  môže včas 

odhaliť jeho zvýšené množstvo a zahájiť 

preventívne opatrenia alebo efektívnu liečbu. 

 

 
Union ZP uhrádza vyšetrenie celkového cholesterolu 

svojim poistencom nad rámec zákona pri každej  

preventívnej prehliadke u všeobecného lekára 

http://www.union.sk/
https://www.union.sk/odmenujeme-za-prevenciu


Union ZP uhrádza vyšetrenie celkového 

cholesterolu pri každej preventívnej prehliadke 

všetkým poistencom od 18 rokov.  

v dvojročnom intervale (podľa zákona len  v 17/18 

roku a od 40  roku veku) 

 
 

 

Vyšetrenie potravinovej intolerancie  

(nie alergie!!) 

 
 Potravinová intolerancia spôsobuje široké 
spektrum zdravotných ťažkostí. Vylúčením  tejto 
potraviny  z jedálnička sa  zakrátko  zmenšia až 
úplne eliminujú zdravotné  ťažkosti.  

 
Union ZP  uhrádza  sumu  70 € za vyšetrenie priamo 
zmluvnému  poskytovateľovi.  
Poistenec dopláca doplatok  vo  výške, ktorá  závisí od  
rozsahu  testu, ktorý  si  zvolil. Stačí sa preukázať 
kartičkou poistenca. Vyšetrenie je bezbolestné, z 
malého  množstva  krvi  z prsta sa zistí, ktorú potravinu  
organizmus  pacienta  netoleruje. 
Príspevok je možné využiť len raz.  
 
Zoznam zmluvných poskytovateľov ZS je  na 
www.union.sk . 
 

 

Vyšetrenie CRP  u všeobecného lekára 

pre dospelých – pre poistencov starších 

ako 18 rokov 

 
Vyšetrenie  CRP pomôže rozlíšiť, či ide  
o vírusovú  alebo  bakteriálnu chorobu, 
eliminuje  zbytočné  predpisovanie  antibiotík. 

 
V prípade  indikácie lekár poskytne  vyšetrenie. ZP 
uhrádza  výkon  lekárovi, poistenec nemusí nič doplácať   

 

EKG u všeobecného lekára - Poistenci  

starší ako 18 rokov 

 
Komplexný prehľad o elektrickej aktivite srdca, 
poistenec nemusí navštíviť kardiológa. 
 

 
V rámci preventívnej prehliadky u všeobecného lekára ( 
ktorý spĺňa materiálno – technické požiadavky a má 
potrebné vzdelanie ) môže poistenec absolvovať EKG 
vyšetrenie. Nemusí sa tak objednávať k internistovi. 
 

 
Licencovaná pôrodná asistencia 

Iba vo vybraných regiónoch ! 
 

Tehotné poistenky (od 20. týždňa) 

 
Pôrodná  asistentka poskytne poradenstvo, 
rehabilitáciu, psychofyzickú prípravu, vyšetrenie 
tehotnej,  atď.  (5x počas  tehotenstva)  a po  
pôrode počas šestonedelia navštívi 
novorodenca (2x). 
 
Novinka : Služby pôrodnej asistentky aj v 
online prostredí 

 
Zákaznícke centrum, prípadne kontaktné miesto 
odporučí pôrodnú  asistentku v danom regióne 
a poistenka ju priamo kontaktuje. Nepodlieha 
schvaľovaniu! 
Zoznam pôrodných asistentiek je dostupný na 
www.union.sk . 
 
 
 
 
 

 

Preventívna urologická prehliadka – pre 

poistencov od 40 rokov 

 
Urologické vyšetrenie dokáže včas odhaliť 
rakovinu prostaty. Union ZP uhrádza  toto  
vyšetrenie nad rámec  zákona už poistencom  
vo  veku  od 40 rokov (podľa  zákona  až od  50 
rokov). 
 

 
Každý poistenec môže v rámci preventívnej prehliadky 
u urológa každé 2 roky požiadať o urologické vyšetrenie   
už  od  40 rokov. 

 

Vyšetrenie na včasné odhalenie 

rakoviny hrubého čreva a konečníka – 

pre poistencov od 40 rokov 

 

 

 
Vyšetrenie okultného (skrytého) krvácanie 
v stolici dokáže včas odhaliť riziko rakoviny 
hrubého čreva a konečníka.  Union ZP uhrádza  
toto  vyšetrenie nad rámec  zákona už 
poistencom  vo  veku  od 40 rokov (podľa  
zákona  až od  50 rokov). 

 
Každý poistenec môže v rámci preventívnej prehliadky 
u všeobecného lekára každé 2 roky požiadať o test na 
vyšetrenie okultného   krvácania v stolici   už  od  40 
rokov.  

 

Cytologické vyšetrenie  na zistenie 

rakoviny krčka maternice – pre 

poistenky od 18 rokov 

 
Cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice 
dokáže včas odhaliť dysplastické zmeny na 
krčku aj rakovinu krčka maternice. 
Union ZP uhrádza cytologické  vyšetrenie steru 
z krčka maternice ženám už od 18 rokov 
(podľa  zákona  až od  23 rokov). 
 

 
Poistenka môže požiadať gynekológa v rámci 
preventívnej gynekologickej prehliadky každý rok 
o cytologické vyšetrenie steru z krčku maternice už od 
18 rokov   
 

 

 

Cytologické vyšetrenie  na zistenie 

rakoviny krčka maternice – pre 

poistenky od 18 rokov – LBC metóda 

 

Liquid-Based“ cytológia (LBC) je metóda 

cytologického vyšetrenia steru z krčka 

maternice, pri ktorej sa odobratá vzorka vďaka 

špeciálnej tekutine v odberovej nádobke 

a technologickému postupu spracováva 

v automatizovanom procese, výsledkom čoho je 

čistejší náter, ktorý uľahčuje vyšetrenie danej 

vzorky (neobsahuje hlien alebo iné bunky, ktoré 

by mohli sťažovať hodnotenie preparátu). 

Znižuje sa tak počet tzv. falošne negatívnych 

výsledkov, keď má pacientka rakovinu, ale 

vyšetrenie je negatívne. Je odporúčané  každej 

 

Poistenky Union ZP majú nárok na vyšetrenie steru z 
krčka maternice metódou LBC 1x za 12 mesiacov 
bezplatne. 

 
 
Pozn. Ak napriek tomu poistenka doplatok za vyšetrenie 
LBC metódou uhradí, nie je možné jej ho preplatiť. 

  

 

http://www.union.sk/
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žene, ktorá chce zvýšiť svoje šance na odhalenie 

predrakovinového stavu na maximum. 

 

 

 

Vitamínový balíček pre darcov krvi 

 
 
Balíček vitamínových doplnkov zadarmo pre  
poistencov, ktorí darovaním svojej krvi alebo jej  
zložiek pomáhajú zachrániť iných. 

 
 
Poistenec doručí na pobočku potvrdenie, že bol darovať 
krv (nie staršie ako 3 mesiace) spolu s vyplnenou 
žiadosťou (dostupná na www.union.sk ).  
Potvrdenie  z transfúznej  stanice môže poistenec tiež 
zaslať aj skenované spolu so žiadosťou mailom na 
adresu: darca.krvi@union.sk.  
 
Vitamínový balíček sa odovzdáva osobne alebo zasiela 
na adresu poistenca. 
 

 

Operácia  kĺbov v nadštandardnej  

klinike bez  doplatku 

 

Union ZP zabezpečil pre  svojich  poistencov 

operáciu  bedrového  a kolenného kĺbu  

v Clinica Orthopedica bez  doplatku  za  

nadštandard, ktorý  je  cca  2500 Eur. 

 

 
Stačí  sa  preukázať  preukazom poistenca Union ZP v 
Clinica Orthopedica. 

 

Výhody v Agel SK 

 

Prinášame pre našich poistencov dostupnejšiu 

zdravotnú starostlivosť a extra výhody v sieti 

nemocníc Agel: 

 

Extra hodina na vyšetrenie týždenne pre 

poistencov Union ZP. 

V 82 ambulanciách v 12 tich mestách 

Dostupný všeobecný lekár 

Dostupný gynekológ 

MR, CT, mamografia a USG  do 2 týždňov 

Zľavy navyše 

 

  

 

 
Stačí zavolať na príslušné telefónne číslo podľa mesta, 
v ktorom plánujete vyšetrenie a operátor vám ponúkne 
dátum a čas, ktorý je rezervovaný pre našich 
poistencov.  
Pre uplatnenie zľavy sa stačí preukázať, že ste 
poistencom Union ZP pri úhrade na recepcii alebo v 
pokladni daného zdravotníckeho zariadenia. 
 

Viac informácií nájdete na: https://www.union.sk/vyhody-

agel. 

 

Kvalitné očné vyšetrenie OCT  zadarmo 
 

 

Vyšetrenie OCT oka (optická koherentná 

tomografia) je bezkontaktné zobrazovacie  

vyšetrenie vnútroočných štruktúr s vysokým 

rozlíšením detailov na  identifikovanie ochorení 

zrakového nervu a sietnice. 

 
Poistenci Union ZP majú vyšetrenie optickým 
koherenčným tomografom bez doplatku v h očných 
klinikách: NeoVízia v Bratislave a v Poprade, Očné 
centrum Sokolík v Trenčíne a očná klinika 3F 
v Košiciach. 
Stačí  sa  objednať  na  termín  a preukázať preukazom 
poistenca  Union ZP 
 

 
100 % zľava na online prístup k 

výsledkom diagnostického vyšetrenia 
(eRádiológia) 

 

 

Union ZP zvyšuje bezplatnú dostupnosť 

k výsledkom diagnostického vyšetrenia.  

 
Pre našich poistencov poskytujeme benefit SMS s 
prístupovým kódom zdarma na portál 
www.eradiologia.sk, kde si pacienti môžu pozrieť 
snímky zo svojich vyšetrení MR, CT, RTG a USG. 
 

Operácia kŕčových žíl na DK 
rádiofrekvenčnou metódou 

Ide metódu s použitím medicínskeho prístroja 

generujúceho rádiofrekvenčnú energiu. Jej 

výhodou sú výborné estetické výsledky, vysoký 

pooperačný komfort, rýchly návrat k bežným 

aktivitám, minimalizácia rizika infekcie, skrátenie 

doby nevyhnutného nosenia elastickej 

kompresie dolných končatín a skrátenie doby 

práceneschopnosti 

 

Poistenci Union ZP majú možnosť absolvovať operáciu 
kŕčových žíl touto metódu vo všetkých zariadeniach 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti s príslušnou 
odbornosťou a vybavením na základe preukazu 
poistenca  
 
 

Liečba syndrómu karpálneho tunela 
endoskopickou metódou 

Endoskopia je adekvátnou alternatívou ku 
klasickej chirurgickej metóde liečby, ktorá je 
však kratšia, bezpečnejšia a minimálne 
invazívna. Takýmto zákrokom je vytvorený 
základný predpoklad pre úľavu od prejavov 
syndrómu a s nimi spojené nepohodlie  

 

 
 
Poistenci Union ZP môžu tento zákrok  absolvovať vo 
všetkých chirurgických zariadeniach jednodňovej 
zdravotnej starostlivosti na Slovensku 

 

IVF bez potreby schválenia 

Príspevky na výkony a vyšetrenia 

v rámci liečby neplodnosti metódami 

umelého oplodnenia do výšky 1200 eur 

Union ZP nevyžaduje predchádzajúci súhlas s 

úhradou IVF. Zároveň poskytuje príspevok na 

niektoré výkony alebo vyšetrenia pri  liečbe 

neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie 

(umelého oplodnenia). Ide o ICSI, komplexné 

vyšetrenie spermiogramu a PGD 

(predimplantačnú genetickú diagnostiku)  

Podrobné informácie  o postupe  pri liečbe  poskytne  
poskytovateľ ZS poistencom. Príspevky sú uhrádzané 
priamo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (centrám 
AR), takže naši poistenci doplatia len časť ceny. 
Podmienkou poskytnutia príspevku pri uvedených 
výkonoch je splnenie indikačných kritérií. 

http://www.union.sk/
mailto:darca.krvi@union.sk
https://www.union.sk/vyhody-agel
https://www.union.sk/vyhody-agel


   

 

Aplikácia domáci doktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatná aplikácia dostupná na webe 

www.domacidoktor.sk .    

Bez lekárskych znalostí nie je jednoduché 

posúdiť, ktoré zdravotné problémy či príznaky 

choroby  si vyžadujú pomoc lekára. Táto 

aplikácia dokáže pomerne rýchlo užívateľov 

zorientovať a poradiť im, ako riešiť svoj 

zdravotný problém  

 
Aplikácia domáci doktor predstavuje rýchlu pomoc, keď 
nevieme odhadnúť, či s problémom vyhľadať lekára, 
alebo je vhodný iný postup. Aplikácia je plne 
anonymná. Po zadaní pohlavia a veku treba 
identifikovať problematickú časť tela a vybrať si  z 
príznakov. Domáci doktor následne systémom otázok 
áno / nie zistí, o aký problém pravdepodobne ide.  
 

• Identifikuje príčinu problému 

• Poskytne odporúčanie 

• Načrtne liečbu a možné vyšetrenia 
 

 

Mobilná aplikácia 

 

Union aplikácia od zdravotnej poisťovne 

prináša jednoduchú možnosť, ako sa dostať k 

potrebným informáciám o zdraví a zdravotnom 

poistení. 

 

Vďaka tejto aplikácii budete mať stále poruke 

váš preukaz poistenca, prehľad zdravotných 

výkonov, diagnóz a predpísaných receptov. 

 

 
Aplikáciu v obmedzenom rozsahu môžu využívať aj 
osoby, ktoré nie sú poistencami Union zdravotnej 
poisťovne. Je dostupná pre operačné systémy Android a 
iOS. 
 
 

 

 

Online pobočka 

 

Bezplatná služba pre poistencov a partnerov 

Union ZP, ktorá slúži na jednoduchú, rýchlu 

a pohodlnú elektronickú komunikáciu 

s poisťovňou. Služby online pobočky môžu 

využívať registrovaní aj neregistrovaní 

užívatelia.  

 

 
Zaregistrovať sa do online pobočky môže klient tu :  
 
https://portal.unionzp.sk/onlinepobocka/welcome 
 
Nájde tam kompletný návod ako postupovať. 
 
 

 

Preventívna pripomienka 

 

Aby poistenec nezabudol, formou e-mailu alebo 

SMS správy pripomenutie poistencovi alebo 

zákonnému zástupcovi poistenca od 3 rokov 

nárok na preventívnu prehliadku. 

 

 
Poistenci si môžu službu aktivovať cez zákaznícke 
centrum 0850 003 333 alebo v online pobočke. 

 

24 – hodinová asistenčná služba 

Eurocross international 

 

V prípade vzniku  choroby alebo  úrazu  vám  

partnerská  spoločnosť Eurocross poskytne  

radu ako postupovať. 

 

 
Na tel. č. +420 296339680 môže požiadať  o radu  a 
informácie  ako  postupovať  v prípade  vzniku  choroby  
alebo úrazu  v krajinách EÚ. S operátorom možno 
komunikovať slovensky  alebo česky. 

 

Protónové centrum Praha 

 

Poskytuje moderný  a šetrný spôsob liečby  

rakoviny. 

 
Poistenci Union ZP môžu požiadať o schválenie liečby 
v protónovom centre Praha. 
 

 

Zľava na testy COVID-19 pre 

samoplatcov u viacerých PZS 

 

 

Union ZP ponúka všetkým svojim poistencom 

zľavy na testy ochorenia COVID-19 vo 

viacerých zariadeniach na celom Slovensku. 

 

 
Union ZP zabezpečuje pre svojich poistencov aktuálne 
dve dostupné možnosti diagnostiky ochorenia COVID-19 
spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2, a to 
prostredníctvom PCR testu (odhalenie prítomnosti vírusu 
v organizme) a testov na protilátky (môžu potvrdiť 
prítomnosti vytvorených protilátok v boji s vírusom). 
 
Naši poistenci so záujmom o vyšetrenie so zameraním na 
COVID-19 na vlastnú žiadosť ako samoplatcovia, môžu 
využiť zľavu vo výške 12 % až 31 % na testy COVID-19 
vo vybraných zdravotníckych zariadeniach / 
laboratóriách. 
 
Zľavy na testy COVID-19 pre poistencov Union 
zdravotnej poisťovne 
 

 

http://www.domacidoktor.sk/
https://portal.unionzp.sk/onlinepobocka/welcome
https://www.union.sk/zlava-test-covid
https://www.union.sk/zlava-test-covid

