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1 Vitajte vo vašom Medzinárodnom programe zdravotnej starostlivosti

Tento Medzinárodný program zdravotnej starostlivosti (International Healthcare Programme®) pre vás zariadil váš 
zamestnávateľ. 

Táto príručka vám vysvetlí výhody, na ktoré máte nárok v rámci Medzinárodného programu zdravotnej starostlivosti. 
Budete mať nárok na poistné krytie, pokiaľ budete zamestnaný v spoločnosti VSEOBECNA UVEROVA BANKA A.S., 
VÚB,CONSUMER FINANCE HOLDING A.S,VUB FACTORING A.S, VUB LEASING a.s. a váš zamestnanecký pomer bude 
na dobu neurčitú. Prílohou tejto príručky je Karta výhod, kde sú uvedené sumy poistných limitov.

Medzinárodný program zdravotnej starostlivosti je program na ochranu zdravia, ktorý vám zabezpečuje nasledovné:

 •   Prístup k ďalšiemu odbornému lekárskemu názoru;
 •   Krytie výdavkov na lekársku starostlivosť, cestovné a ubytovanie, ako aj iné plnenia pri podstúpení liečby   
     konkrétnych vážnych chorôb v popredných medzinárodných nemocniciach mimo krajiny vášho trvalého pobytu;
 •   Preplatenie výdavkov na lieky po vašom návrate domov.

Medzinárodný program zdravotnej starostlivosti nie je program, ktorý vypláca paušálnu sumu po diagnóze, ale namiesto 
toho je to program, ktorý poskytuje poistné krytie nákladov na liečbu, vrátane zaistenia cesty a ubytovania, až do výšky 
poistnej sumy a individuálnych limitov uvedených v Karte výhod.

Nasledujúca príručka ponúka súhrn informácií ako získať ďalší lekársky názor a ako podať žiadosť, aby ste mohli využiť 
tento program. 

Služby v rámci tohto programu sú poskytované v spolupráci s nasledovnými:

Best Doctors: spoločnosť zodpovedná za službu ďalšieho odborného názoru, známu tiež pod anglickým názvom 
InterConsultation®.

We go Further, Unipessoal LDA a Further Underwriting International, SLA (Further): spoločnosti zodpovedné za recepčné 
zdravotnícke a nezdravotnícke služby s cieľom zabezpečiť liečbu v zahraničí.
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2 Čo váš Medzinárodný program zdravotnej starostlivosti pokrýva

Služba ďalšieho odborného lekárskeho názoru

Máte prístup k službe Best Doctors InterConsultation®, ktorá vám poskytuje prístup k radám a informáciám od popredných 
medzinárodných špecialistov. 

Program Best Doctors obsahuje databázu viac ako 50 000 popredných svetových špecialistov. Best Doctors využíva metódu 
nominovania zo strany kolegov, čo umožňuje budovať rešpektovanú a jedinečnú sieť špecialistov, ktorí sú medzinárodne 
uznávaní ako tí najlepší vo svojom odbore. 

Ako súčasť služby Best Doctors, všetky vaše zdravotné záznamy a diagnostické testy pošleme vybranému špecialistovi na 
komplexné zhodnotenie. Zvolený špecialista vám poskytne jasnú odbornú správu, ktorá zhodnotí a potvrdí vašu diagnózu 
spolu s plánom liečby. Počas tohto procesu vám bude pomáhať určený Manažér prípadu. Túto službu si môžete vyžiadať 
kedykoľvek. 

Liečba v zahraničí

Môžete si vybrať možnosť podstúpiť liečbu mimo krajiny vášho trvalého pobytu pokiaľ ide o nasledovné Poistené choroby a 
lekárske zákroky:

Liečba rakoviny 

Liečba:

 1. Liečba všetkých malígnych nádorov vrátane leukémie, sarkómu a lymfómu (s výnimkou kožného lymfómu), 
  charakteristických nekontrolovateľným rastom a šírením malígnych buniek a napádaním tkanív;
 2. Každá rakovina v počiatočnom štádiu (in-situ), ktorá je obmedzená na epitel svojho vzniku a nenapáda 
  tkanivo orgánu ani okolité tkanivá;
 3. Všetky predrakovinové zmeny buniek, ktoré sú cytologicky a histologicky klasifikované ako 
  dysplázia vysokého stupňa alebo vážna dysplázia.

Chirurgický zákrok týkajúci sa koronárneho arteriálneho bypassu  

Podstúpenie chirurgického zákroku na radu odborného kardiológa za účelom úpravy zúženia alebo upchatia jednej alebo 
viacerých koronárnych ciev pomocou bypassu.

Výmena alebo zákrok na srdcovej chlopni 

Podstúpenie chirurgického zákroku na radu odborného kardiológa za účelom výmeny alebo zákroku na jednej alebo 
viacerých srdcových chlopniach.
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Neurochirurgia
 
Konkrétne:

 • Akýkoľvek chirurgický zákrok na mozgu alebo akejkoľvek inej intrakraniálnej štruktúre;
 • Liečba benígnych nádorov nachádzajúcich sa na mieche.

Transplantácia orgánu od živého darcu

Konkrétne chirurgická transplantácia, pri ktorej Poistený dostane ľadvinu, časť pečene, pľúcny lalok alebo časť pankreasu 
od iného žijúceho kompatibilného darcu.

Transplantácia kostnej drene

Konkrétne transplantácia kostnej drene (ang. skr. BMT) alebo transplantácia kmeňových buniek periférnej krvi (angl. skr. 
PBSCT) z buniek kostnej drene Poistenému, ktoré pochádzajú od:
 
 • Poisteného (autogénna transplantácia kostnej drene); alebo 
 • Od živého kompatibilného darcu (alogénna transplantácia kostnej drene).

Tento Program uhradí nasledovné:

 • Náklady na hospitalizáciu a súvisiace služby, vrátane operácie, lekárskych návštev a konzultácií, analýzy 
  a lekárske testy, transfúzie, lieky (vrátane max. 30 dní po opustení nemocnice 
  v zahraničí a ich nákup po návrate do krajiny pobytu), prepravu vozidlom alebo letecky,
  ak je to nevyhnutné z lekárskeho hľadiska;
 • Výdavky za cestu a ubytovanie pre poisteného plus jednu doprevádzajúcu osobu a darcu 
  (v prípade transplantácie);  
 • Náklady na dopravu späť do vlasti pre poisteného a darcu (v prípade transplantácie) v prípade smrti 
  počas podstúpenia liečby v zahraničí;
 • Náklady na lieky (Príspevok na lieky) pre pokračovanie v liečbe po návrate 
  do krajiny trvalého pobytu.

Tento Program nehradí nasledovné:

 •  Akúkoľvek lekársku starostlivosť v krajine trvalého pobytu (s výnimkou Príspevku na lieky);
 •  Preplatenie liečby, ktorá nebola vopred schválená spol. Further a Poisťovacou spoločnosťou.
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3 Čo váš Medzinárodný program zdravotnej starostlivosti nepokrýva

Služba ďalšieho odborného lekárskeho názoru

Môžete získať ďalší lekársky názor od Best Doctors aj v prípade, ak zdravotný stav nie je zahrnutý vo vyššie uvedenej Časti 
2 „Liečba v zahraničí“, avšak táto služba nie je k dispozícii pre zdravotné problémy týkajúce sa duševného zdravia, akútne 
stavy (keď sa symptómy náhle prejavia alebo sa rapídne menia alebo zhoršujú), menej vážne chronické choroby, problémy so 
zubami alebo ak ste hospitalizovaní v čase podania žiadosti. 

Liečba v zahraničí

Existuje množstvo zdravotných problémov, liečby a výdavkov, ktoré nie sú kryté poistením. Niektoré z nich sú nasledovné:

Vylúčené choroby alebo lekárske zákroky

 • Niektoré druhy rakoviny. Program pokrýva malígne melanómy, ktoré sú 
  najagresívnejšou a život ohrozujúcou formou rakoviny kože, ale iné formy rakoviny kože sú vylúčené;
 • Niektoré druhy transplantácií (ako napríklad transplantácie umožnené kúpou orgánov).

Lekárske výluky

 • Choroby týkajúce sa AIDS alebo z nej vyplývajúce, keď je poistená osoba HIV-pozitívna alebo trpí AIDS;
 • Experimentálne liečby alebo alternatívna medicína;
 • Služby domácej zdravotnej starostlivosti a opatera alebo zdravotná sestra v domácnosti;
 • Zdravotná starostlivosť v dôsledku demencie alebo straty mentálnych funkcii.

Vylúčené výdavky

 • Protézy (ako napríklad umelá končatina alebo sklenené oko), okrem protetickej srdcovej chlopne a
  prsných implantátov po amputácii prsníka;
 • Ortopedické pomôcky, ako sú krčné výstuhy a strmene;
 • Kúpa invalidného vozíka, špeciálnej postele alebo akéhokoľvek lekárskeho vybavenia;
 • Náklady na telefonáty.
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4 Podanie žiadosti do vášho Medzinárodného programu zdravotnej starostlivosti

Služba ďalšieho odborného lekárskeho názoru

Pre vyžiadanie si ďalšieho lekárskeho názoru alebo podanie žiadosti v rámci Programu zavolajte centrum zákazníckej podpory 
na číslo 0800-601470 alebo pošlite email na adresu ispclaim@wegofurther.com  Akonáhle sa spojíte a požiadavka na 
ďalší lekársky názor bude schválená, dostanete informačný balíček. Tento informačný balíček podrobne vysvetlí čo služba 
zahŕňa a ktoré časti budete musieť skompletizovať, vrátane podpísania príslušných autorizačných formulárov. Pomôže vám 
Manažér prípadu, ktorý vám bude pridelený a s vašou žiadosťou sa bude zaobchádzať dôverným spôsobom.

Následne sa od vás budú požadovať doplňujúce informácie ako napríklad názvy nemocníc a lekárov, ktorých ste navštívili, 
informácie o vašom zdravotnom stave, ako aj história vašich zdravotných záznamov. Bude tiež potrebné, aby ste poskytli 
podpísaný súhlas (v niektorých prípadoch sa bude vyžadovať splnomocnenie), že vaše zdravotné záznamy môžu byť vašim 
lekárom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sprístupnené ďalšej strane. 

Máte tiež možnosť poskytnúť vašu zdravotnú dokumentáciu priamo.
   
Takže, pre zhrnutie, pre využitie služby ďalšieho lekárskeho názoru bude potrebné doložiť:

 • Žiadosť podpísanú Poistencom (alebo zákonným zástupcom) s povolením na vydanie zdravotných   
  záznamov od ošetrujúcich lekárov;
 •  Kópiu identifikačného dokladu Poistenca. Akceptovanými dokumentami sú:
  Pas
  Rodný list 
 •  Relevantné zdravotné záznamy/históriu choroby, ktorá sa má vyhodnotiť spolu s lekárskym vyhlásením  
  vystaveným príslušným zdravotníckym úradom s konečnou diagnózou a popisom podstúpenej liečby (ak  
  bola nejaká);
 •  Všetky relevantné kópie výsledkov laboratórnych, klinických, histologických a iných testov, potvrdené  
  vystavujúcim zdravotníckym úradom.

V prípade potreby sa môže požadovať dodatočná dokumentácia z lekárskeho pracoviska. 

Po obdržaní zdravotných záznamov bude váš prípad postúpený medzinárodnému odborníkovi zvolenému ako „ten najlepší“ 
inými lekármi, ktorý spracuje vašu požiadavku.

Medzinárodný odborník poskytne odbornú správu, ktorá bude obsahovať zhodnotenie vašej diagnózy a odpoveď na vaše 
otázky. Táto správa bude doručená spolu s prekladom do vášho miestneho jazyka.

V závislosti od zdravotných okolností prípadu je možné poskytnúť pomoc s doručením správy vašemu lekárovi, aby bolo 
možné zistenia z odbornej správy zohľadniť vo vašom liečebnom pláne. 
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Liečba v zahraničí

Ak máte záujem vyhľadať liečbu Poistených chorôb alebo lekárskych zákrokov, postupujte rovnakým spôsobom ako je 
uvedený vyššie pri žiadosti o ďalší lekársky názor. Ak zvažujete liečbu v zahraničí, nie je potrebné aby ste tiež žiadali o 
posudok ďalšieho lekára, avšak pre posúdenie oprávnenia vašej žiadosti bude potrebné doložiť všetky zdravotné záznamy 
týkajúce sa ochorenia. 

Ak je vaša žiadosť oprávnená a zdravotný stav je zahrnutý do poistného krytia podľa Programu, spol. Further vás požiada o 
potvrdenie, či si želáte využiť možnosť podstúpiť liečbu v zahraničí.

Zahraničné nemocnice

V prípade, že si zvolíte podstúpiť liečbu v zahraničí, Further vám poskytne zoznam popredných medzinárodných nemocníc.
Zoznam bežne obsahuje minimálne 3 nemocnice, ale v závislosti od medicínskej povahy prípadu môže byť jedna nemocnica 
špeciálne odporúčaná.

Následne vás spol. Further požiada, aby ste potvrdili svoju voľbu jednej z týchto nemocníc a to najneskôr do 3 mesiacov. Urobíte 
tak vyplnením príslušného formulára, ktorý vám dá Further k dispozícii. Musíte tiež uviesť, kto vás bude doprevádzať. 
Ak spol. Further nedostane odpoveď do 3 mesiacov, môže byť požadované opätovné prehodnotenie vášho zdravotného stavu a 
tiež vám bude ponúknutý aktualizovaný zoznam nemocníc.

Pri zvažovaní podstúpenia liečby v zahraničí je množstvo vecí, ktoré by ste mali mať na pamäti:

 • Finančný dopad podstúpenia liečby v zahraničí, vzhľadom na výšku životných nákladov v cieľovej krajine,  
  výšku výdavkov nehradených z tohto Programu (napríklad výdavky za stravu počas ambulantnej liečby,  
  okrem raňajok, pre vás a váš doprovod) a očakávanú dĺžku liečby;
 • Niektoré výdavky, ktoré nie sú kryté poistením je možné zaplatiť z Dennej dávky za hospitalizáciu, 
  ktorú Program poskytuje;
  Psychologické aspekty odlúčenia od rodiny a domova a kultúrne a jazykové rozdiely medzi vašou   
  domovskou krajinou a krajinou pobytu;
 • Mali by ste mať platný pas a byť schopní získať víza do cieľovej krajiny, berte to do úvahy. 
  zvážte. 

Pri žiadosti o víza vám Further poskytne pomoc a podporu počas tohto procesu, vrátane poskytnutia všetkých relevantných 
zdravotných dokumentov potrebných k žiadosti a všetkých iných podporných dokumentov. Further, kde je to možné, tiež zašle 
žiadosť o víza vo vašom mene a bude sledovať vývoj situácie. Program uhradí administratívne poplatky vzniknuté v dôsledku 
žiadosti o víza. Further nemôže zaručiť, že žiadosť o poskytnutie víz bude úspešná.
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V prípade potreby Further poskytne pomoc pri procese žiadosti o víza, ako aj akúkoľvek inú potrebnú pomoc, ako napríklad 
naplánovanie stretnutí na príslušnej ambasáde alebo veľvyslanectve.

Príprava na liečbu

Keď Further prijme vaše potvrdenie o voľbe nemocnice, stanoví dátumy vašej cesty a hospitalizácie a poskytne vám 
Predbežné lekárske potvrdenie.

Predbežné lekárske potvrdenie je písomné potvrdenie žiadosti, ktoré poskytuje Further. Toto potvrdenie obsahuje potvrdenie 
poistného krytia podľa tohto Programu pred samotným poskytnutím služby v uvedenej nemocnici, za akúkoľvek liečbu, 
služby, dodávky alebo predpisy týkajúce sa Žiadosti.

Odporúčame vám zvážiť zakúpenie cestovného poistenia pre krytie nepredvídaných okolností, ktoré nie sú zahrnuté v 
poistení podľa tohto Programu.

V súvislosti s organizáciou hospitalizácie:

 • Further zabezpečí, aby bola zdravotná dokumentácia k dispozícii zdravotníckemu personálu v nemocnici;
 • Further zabezpečí, aby ste boli doprevádzaní na prvej ceste do nemocnice alebo k ošetrujúcemu lekárovi a  
  pomôže vám pri vstupnom pohovore a uľahčí administratívne záležitosti a hospitalizáciu;
 • Further uhradí náklady na liečbu poistenú v tomto Programe priamo nemocnici.

V súvislosti s organizáciou cesty:

 • Further zorganizuje a uhradí prepravu z adresy vášho trvalého pobytu pre vás a váš doprovod (plus živý  
  darca v prípade transplantácie) na určené letisko alebo medzinárodnú vlakovú stanicu, letenku alebo  
  vlakový lístok v ekonomickej triede do cieľového miesta liečby a prepravu do určeného hotela; 
 • Further uľahčí rovnakú organizáciu vašej spätnej cesty po skončení liečby v zahraničí.

V súvislosti s organizáciou ubytovania:

 • Further zorganizuje a uhradí vaše ubytovanie a jedného vášho doprovodu (plus živý darca v prípade   
  transplantácie) počas pobytu v cudzine za účelom podstúpenia liečby;
 • Organizácia ubytovania zahŕňa rezerváciu izby s dvoma lôžkami alebo s manželskou posteľou v 3 alebo 4  
  hviezdičkovom zariadení (podľa medzinárodných štandardov) vrátane raňajok;
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 • Further vám tiež zabezpečí dennú dopravu z hotela do nemocnice alebo k ošetrujúcemu lekárovi. Táto  
  doprava uľahčí vašu návštevu lekára v ambulancii alebo návštevu vášho spoločníka v nemocnici, kde  
  podstúpite liečbu;
 • Výber hotela závisí na dostupnosti voľných izieb a vzdialenosti k najbližšej nemocnici alebo ošetrujúcemu  
  lekárovi do 10 kilometrov.

Raňajky budú zahrnuté v rámci vášho ubytovania, avšak ostatné jedlá a výdavky, napríklad za práčovňu, nie sú predmetom 
poistenia, ale ak máte nárok na Dennú dávku za hospitalizáciu, môžete ju použiť na úhrady takýchto výdavkov. 

Further spraví primeraný odhad trvania liečby na základe svojich skúseností v podobných prípadoch a na základe toho Further 
zorganizuje ubytovanie. To bude v prípade potreby upravené podľa vývoja liečby.

Počas liečby v zahraničí

Keď podstupujete liečbu v zahraničí, budete naďalej v priamom spojení s Further prostredníctvom vášho Manažéra prípadu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vývoja liečby, alebo akékoľvek iné otázky týkajúce sa vášho prípadu, môžete kontaktovať 
Further.

Ak počas hospitalizácie alebo starostlivosti v zdravotníckom zariadení v zahraničí  budete potrebovať medicínsky preklad, 
Further vám takéto tlmočenie môže zabezpečiť. 

Po návrate do vašej domovskej krajiny

Po vašom návrate Further zaistí, aby ste mali komplexnú správu ohľadom vašej liečby v zahraničí a návrh plánu pre pokračovanie 
vašej liečby v krajine vášho trvalého pobytu. Further zabezpečí preklad dokumentov a prerokuje každý krok pre pokračovanie v 
starostlivosti vo vašej krajine. 

V prípade, ak budete opätovne potrebovať vycestovať do zahraničia kvôli pokračovaniu v liečbe alebo monitorovaniu vášho 
stavu a liečby medzinárodným lekárom, Further toto tiež pre vás zorganizuje. Táto organizácia a náklady sú tiež kryté poistením 
v rámci tohto Programu (pokiaľ ste stále aktívnym poisteným členom).

Po liečbe v zahraničí Further navrhne lekársky plán pre pokračovanie v liečbe. V tomto programe je Príspevok na lieky, špeciálne 
určený na úhradu výdavkov za nákup takýchto liekov. Aby bolo možné zaplatiť tento príspevok podľa Programu, musíte získať 
lekársky predpis liekov od vášho ošetrujúceho lekára v krajine vášho trvalého pobytu. 
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Karta výhod

Further s vami preberie podrobnosti o Príspevku na lieky pred vaším návratom do vašej krajiny trvalého pobytu, aby ste boli 
informovaní o jeho obmedzeniach a limitoch.
Po zahájení Liečebného plánu po vašom návrate do krajiny trvalého pobytu vám budú preplatené vynaložené výdavky podľa 
tohto plánu. 
Further vám poskytne formulár na preplatenie, ktorý musíte poslať s príslušnými faktúrami a predpismi zakúpených liekov. Further
vám potom priamo uhradí na váš účet dlžnú čiastku v lehote 10 pracovných dní. 

        Limit poistnej sumy na poistenca/poistný rok           500 000 Eur

        Celkový limit na poistenca počas života           1 000 000 Eur

        Výdavky za lieky           50 000 počas platnosti poistnej zmluvy

        Denná náhrada za hospitalizáciu           100 Eur obmedzených na 60 dní na jednu    
          Žiadosť

        Cestovné a ubytovanie           Výdavky sú zahrnuté v celkovej poistnej sume   
          v rámci ročných a celoživotných limitov
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