
Osobitné podmienky služby Zdravie plus 

Poskytovateľ programu Karta výhod Východoslovenská energetika, a. s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO: 44 483 767, DIČ:2022730457, IČ DPH:SK2022730457, ktorá v zmysle týchto podmienok koná  
v zastúpení innogy Slovensko, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809, 
DIČ: 2022646549, IČ DPH: SK2022646549 v spolupráci so spoločnosťou Europ Assistance s.r.o., so sídlom 
Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika, vydáva tieto Osobitné podmienky služby Zdravie plus 
v rámci programu Karta výhod (ďalej len Osobitné podmienky alebo OPZP-1509), ktoré definujú podmienky  
a predpoklady poskytovania služby. Na práva a povinnosti poskytovateľa programu a oprávnenej osoby sa vzťahujú 
Pravidlá programu Karty výhod aj Všeobecné podmienky poskytovania služieb v rámci programu Karta výhod 
(ďalej len Všeobecné podmienky alebo VPKV-1509), ktoré bližšie definujú podmienky a predpoklady poskytovania 
jednotlivých služieb programu. 
Služba Zdravie plus je poskytovaná zákazníkom, ktorí vstúpili do programu Karta výhod so službou Zdravie plus 
pred 11. 8. 2015. 

Článok 1 – Úvodné ustanovenia 
Predmetom služby Zdravie plus je poskytnutie plnenia oprávnenému alebo oprávnenej osobe formou asistenčných 
služieb v rozsahu VPKV-1509 a týchto Osobitných podmienok Zdravie plus (ďalej len „OPZP- 1509“). 

Článok 2 – Výklad osobitných pojmov 
1. Osobitné pojmy sa pre účely týchto - OPZP-1509 vykladajú takto: 

a)   oprávnenou osobou je účely poskytovania služby je odberateľ – fyzická osoba spotrebiteľ, ktorý uzavrel 
Objednávku programu Karta výhod, čím vstúpil do programu Karta výhod a môže využívať službu Zdravie 
plus. Oprávnená osoba je aj osoba žijúca v spoločnej domácnosti s účastníkom programu Karta výhod. 

b)   hospitalizácia je poskytnutie lôžkovej základnej a špecializovanej diagnostickej a liečebnej starostlivosti 
v zdravotníckom zariadení (nemocnici), ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná z dôvodu choroby 
oprávnenej osoby, a to iba v prípade hospitalizácie na lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia, ktoré 
má stály lekársky dohľad a jeho prevádzkovanie je v súlade s platnými právnymi predpismi a ak je doba 
hospitalizácie aspoň 24 hodín (alebo pobyt v zdravotníckom zariadení cez noc); 

c)   choroba: zmena fyzického zdravia oprávneného alebo oprávnenej osoby zaznamenaná až po dátume 
vstupe do programu Karty výhod, služba Zdravie plus; 

d)   úraz je neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily nezávisle na vôli oprávnenej 
osoby, ku ktorému došlo počas trvania služby, a ktorým bolo oprávnenej osobe spôsobené poškodenie 
zdravia; 

e)   nesebestačnosť je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý neumožňuje vykonávanie bežných 
denných aktivít. Musí sa jednať o také zdravotné postihnutie, ktoré obmedzuje duševné, zmyslové alebo 
fyzické schopnosti, prípadne kombinované postihnutie, ktoré neumožňuje starostlivosť o vlastnú osobu 
a jej sebestačnosť, a robí ju závislou na pomoci inej osoby. Posúdenie nesebestačnosti je v kompetencii 
poskytovateľa a asistenčnej centrály na základe predložených lekárskych správ. 

  ďalej aj ako udalosť, alebo asistenčná udalosť 

Článok 3 – Hlásenie udalosti 
1.   V prípade udalosti je oprávnená osoba povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať 

Asistenčnú linku na telefónnom čísle 0850 123 313, ktoré je klientom k dispozícii nepretržite, 24 hodín denne, 
7 dní v týždni. 

2.  Pri kontaktovaní Asistenčnej linky je oprávnená osoba povinná oznámiť nasledujúce informácie: 
  meno, priezvisko a kontaktné telefónne číslo; 
  číslo Karty výhod; 
   popis udalosti a okolností dôležitých na určenie najvhodnejšieho riešenia udalosti, prípadne ďalšie údaje, 

ktoré sú potrebné pre poskytnutie služieb a plnenia. 
3.   Pri poskytovaní asistenčných služieb spojených s udalosťou je oprávnená osoba povinná poskytnúť asistenčnej 

centrále súčinnosť pri získavaní lekárskych správ či všetkých iných informácií potrebných pre určenie nároku 
oprávneného na poskytovanie asistenčných služieb. V prípade, keď sa nepreukáže nárok na poskytovanie 
asistenčných služieb, nebudú mu tieto služby poskytované. 



4.   V prípade asistenčnej udalosti, keď oprávnenou osobou je dieťa do 18 rokov, musí o poskytnutie plnenia 
požiadať zákonný zástupca dieťaťa. 

5.  Oprávnený, ktorému nastala asistenčná udalosť, je povinný poskytnúť poskytovateľovi bez zbytočného 
odkladu vyplnený formulár „Oznámenie asistenčnej udalosti“ spolu s nasledujúcimi dokladmi: 

    kópiou prepúšťacej správy príslušného zdravotníckeho zariadenia v prípade hospitalizácie oprávnenej 
osoby v dôsledku úrazu alebo choroby s uvedením počtu dní hospitalizácie alebo, 

    pokiaľ hospitalizácia oprávnenej osoby stále trvá, potvrdenie o hospitalizácii oprávnenej osoby  
v zdravotníckom zariadení s lekárskou správou potvrdzujúcou povahu a rozsah ochorenia resp. telesného 
poškodenia s uvedením presnej diagnózy, 

    originálny doklad k zaplatenému nadštandardnému ubytovaniu, doprave, ubytovaniu, prípadne iným službám. 
6.   Prípadné náklady spojené s obstaraním a získaním dokumentácie potrebnej na preukázanie nároku na 

asistenčné plnenie podľa týchto OPZP- VPKV-1509 hradí oprávnená osoba. 
7.   Poskytovateľ alebo asistenčná centrála si vyhradzujú právo požadovať od oprávnenej osoby aj iné doklady, 

ktoré považujú za potrebné, preskúmavať skutočnosti, ktoré poskytovateľ považuje za potrebné k overeniu 
svojej povinnosti plniť (napr. lekársku správu, výpis zo zdravotnej dokumentácie na náklady oprávnenej osoby, 
atď.). Všetky informácie, o ktorých sa poskytovateľ pri preskúmavaní skutočností potrebných k overeniu 
povinnosti plniť dozvie, smie použiť len pre svoju potrebu, inak len so súhlasom oprávnenej osoby. 

8.   Pokiaľ sú doklady preukazujúce vznik asistenčnej udalosti vystavené v inom ako slovenskom jazyku, je oprávnená 
osoba povinná na vlastné náklady doložiť úradný preklad týchto dokladov, pokiaľ ho o to poskytovateľ požiada. 

9.   Poskytovateľ je povinný poskytnúť plnenie formou asistenčných služieb alebo formou finančného plnenia 
do 15 dní, akonáhle ukončí vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu svojej povinnosti poskytnúť plnenie. 
Finančné plnenie hradí poskytovateľ na účet vedený v eur uvedený v žiadosti oprávnenej osoby. 

Článok 4 - Cena za využívanie služby 

      Zdravie Plus 1 € / mesiac 

Článok 5 – Zabezpečenie nadštandardného ubytovania 
1.   V prípade hospitalizácie oprávnenej osoby trvajúcej aspoň 24 hodín (alebo pobytu v zdravotníckom zariadení cez 

noc) zaistí asistenčná centrála nadštandardnú formu ubytovania oprávnenej osobe v zdravotníckom zariadení. 
Úhrada nadštandardného ubytovania je obmedzená dennou sadzbou vyhlásenou daným zdravotníckym 
zariadením pre tento typ ubytovania, max. však limitom 200,- eur s DPH. 

2.  V prípade, keď z objektívneho dôvodu na strane zdravotníckeho zariadenia (napr. chýbajúca možnosť 
nadštandardného ubytovania či nadštandardné ubytovanie nie je možné v nadväznosti na diagnózu) nie je 
možné zabezpečiť nadštandardné ubytovanie, poskytne asistenčná centrála oprávnenej osobe finančnú 
kompenzáciu za hospitalizáciu za podmienok dennej sadzby daného zdravotníckeho zariadenia a do výšky 
limitov uvedených v odseku 1 tohto článku. 

3.  V prípade, keď na strane zdravotníckeho zariadenia úplne neexistuje možnosť poskytnutia nadštandardného 
ubytovania, poskytne asistenčná centrála oprávnenej osobe finančnú kompenzáciu za hospitalizáciu vo výške 
20,- eur s DPH na deň, max. však vo výške limitov uvedených v odseku 1 tohto článku. 

4.  Na získanie nároku na zabezpečenie služieb a poskytnutie finančného plnenia podľa tohto článku je oprávnená 
osoba povinná poskytnúť asistenčnej centrále lekársku správu alebo informácie preukazujúce vznik nároku na 
poskytnutie služieb a finančného plnenia. 

5.  V prípade, keď dôjde k hospitalizácii osoby, ktorá je dieťaťom oprávnenej osoby, môže oprávnená osoba 
požiadať o nahradenie služieb zabezpečenia nadštandardnej formy ubytovania za službu ubytovania takejto 
osoby v nemocnici ako rodiča s dieťaťom, max. však do limitu plnenia uvedeného v odseku 1 tohto článku. 

Článok 6 – Finančná kompenzácia za pobyt v nemocnici 
V prípade hospitalizácie oprávnenej osoby, ktorej trvanie presiahne dĺžku trvania 10 dní (resp. 9 nocí pobytu), 
vyplatí asistenčná centrála jednorazové plnenie po skončení hospitalizácie vo výške 100,- eur s DPH. 

Článok 7 – Doprava zo zdravotníckeho zariadenia 
1.  Po ukončení hospitalizácie zaistí asistenčná centrála odvoz oprávnenej osoby zo zdravotníckeho zariadenia 

prostriedkom zodpovedajúcim jeho zdravotnému stavu (taxi, sanitné vozidlo, sanitné vozidlo so sprievodom,  
a pod). O type dopravy rozhoduje asistenčná centrála. 



2.  O poskytnutie asistenčnej služby podľa odseku 1 tohto článku môže oprávnená osoba požiadať najneskôr  
v deň ukončenia hospitalizácie. Asistenčná centrála službu zorganizuje a uhradí náklady na zorganizovanú 
službu maximálne do limitu 100,- eur s DPH za jednu asistenčnú udalosť. 

Článok 8 – Ošetrovateľské služby 
1.  Po ukončení hospitalizácie za podmienky nesebestačnosti oprávneného a odporúčania ošetrujúceho lekára 

zaistí asistenčná centrála ošetrovateľské služby (zdravotná sestra) v mieste bydliska oprávnenej osoby a do 
limitu 500,- eur s DPH na jednu udalosť ich uhradí. 

2.  Predmetom plnenia podľa odseku 1 tohto článku sú len náklady spojené s výkonom činnosti zdravotnej sestry 
v max. rozsahu 8 hodín denne. 

3.  O poskytnutie služby podľa odseku 1 tohto článku môže oprávnený požiadať najneskôr do 21 dní po ukončení 
hospitalizácie. 

Článok 9 – Osobitné výluky a ustanovenia 
1.  Plnenie s výnimkou služieb podľa článku 4 týchto OPZP-1409 sa ďalej nevzťahuje na udalosti, ku ktorým dôjde 

v dôsledku: 
 a)   akýchkoľvek profesionálne vykonávaných športov, alebo rizikových športov (horolezectva, potápania, 

a iné); o rizikovosti športu rozhoduje asistenčná centrála; a) intoxikácie alkoholom, drogami či inými 
omamnými látkami, liečby následkov požívania alkoholu, drog alebo iných návykových látok, dôsledkov 
odvykacích alebo detoxikačných procedúr; 

 b)   pokračovania, následkov alebo recidívy chorôb alebo úrazov, v dôsledku ktorých bola oprávnená osoba 
hospitalizovaný v období 12 mesiacov pred dátumom udalosti, alebo v tomto období došlo k ošetreniu  
z dôvodu postupu choroby či následkov úrazov, alebo došlo k podstatnej zmene v užívaní liekov vo vzťahu 
k danej chorobe či následkom úrazu; 

 c)   asténie, depresívnych stavov a psychických porúch či ochorení bez ohľadu na to, či je potrebná psychiatrická 
liečba; 

 d)   tehotenstva, hospitalizácie spojenej s pôrodom, dobrovoľným prerušením tehotenstva a ich dôsledkami, 
umelým oplodnením; 

 e)   zdravotných prehliadok, vyšetrení, transplantácie, liečebných a kúpeľných pobytov, kozmetických 
zákrokov a operácií, ktoré si oprávnený sám dobrovoľne vyžiada; 

 f)  degeneratívneho ochorenia chrbtice a jeho priamych a nepriamych dôsledkov; 
 g)   pobytov v liečebni pre dlhodobo chorých, pobytov v sanatóriách, ozdravovniach, zotavovniach, útulkoch, 

domovoch dôchodcov, pobytov v zariadeniach (klinikách či nemocniciach) kúpeľných, dietetických alebo 
psychiatrických, zdravotných pobytov na horách alebo pri mori, alebo pobytov v gerontologických  
a geriatrických zariadeniach, v rehabilitačných zariadeniach a v zariadeniach na rekvalifikáciu osôb,  
v zariadeniach na pohybovú a funkčnú rehabilitáciu. 

2.   Služba sa nevzťahuje na udalosti, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti vstupu do programu 
Karty výhod, služba Zdravie plus. 

3.  V prípadoch, keď je zabezpečenie služieb vykonávané bez predchádzajúceho nahlásenia a schválenia 
asistenčnou centrálou, nebudú vzniknuté náklady oprávnenej osobe spätne hradené; výnimočne ich výška 
môže byť krátená, a to do výšky nákladov, ktoré by poskytovateľ hradil, ak by služby boli poskytnuté jej 
zmluvným dodávateľom. 

4.  Záväzok poskytovateľa a asistenčnej centrály poskytnúť v prípade udalosti oprávnenej osobe asistenčné 
služby a plnenie nenahrádza, a ani nemôže nahradiť úlohu útvarov či zborov zriadených zo zákona štátnymi 
alebo miestnymi orgánmi na zabezpečovanie záchranných zdravotníckych, hasičských, vyslobodzovacích alebo 
prieskumných úloh a za prípadné zásahy týchto útvarov nie je z tejto služby poskytovaná žiadna finančná, ani 
iná forma kompenzácie. 

5.  Náklady služieb presahujúce finančné limity uvedené v článkoch 5, 7 a 8 týchto OPZP-VPKV-1409 budú 
uhradené oprávnenou osobou. V prípade, že oprávnená osoba nebude súhlasiť s úhradou nákladov nad 
finančné limity uvedené v článkoch 5 a 6 týchto OPZP-VPKP-1409, môže požiadať o čiastočné poskytnutie 
služieb len do limitov uvedených v článkoch 5 a 6 týchto OPP-VPKV-1409. Poskytovateľ nenesie akúkoľvek 
zodpovednosť za prácu či jej následky, ktoré si oprávnená osoba zabezpečí nad rámec krytia tejto služby. 

6.  Plnenia budú poskytnuté iba za predpokladu, že sú čerpané v Slovenskej republike. Tieto OPZP-VPKP-1409 
boli schválené poskytovateľom a nadobúdajú účinnosť dňa 1. 10. 2015. 


