Nové zmluvné podmienky so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
Zástupcovia SKZL sa so ZP Všeobecná zdravotná poisťovňa dohodli na spoločnom rokovaní dňa 01.
decembra 2017 na nových podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré budú platné
od 01.01.2018 do 31.12.2018:
A.) Cena bodu sa zvyšuje na 0,0824 €
B.) Zavedie sa bezlimitné prostredie pre:
- poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) v type ZS 105, ktorí
majú priemerné náklady na jedno unikátne rodné číslo (Ďalej len „URČ“) ≤ 60,00
€, (vypočítané len z výkonov stomatológie, bez preventívnych prehliadok
a stomatoprotetiky),
- pre PZS v type ZS 205 – ČO a DACH, ktorí majú priemerné náklady na jedno
unikátne rodné číslo (ďalej len „URČ“) ≤ 286,56 €,
- uvedené sa týka 94% poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
C.) Zostane zachované limitné prostredie pre:
PZS – ktorí majú vyšší priemerný náklad na jedno unikátne číslo ako v bode B. (uvedené
týka sa približne 6% poskytovateľov).
Týmto bude upravený limit nasledovne:
1. PZS, ktorí by po prepočte 60,00 € x počet URČ (pre typ ZS 105), resp. 286,56 € počet
URČ (pre typ ZS 205) dosiahli výšku mesačného zmluvného rozsahu vyššiu ako je ich
aktuálna, týmto bude mesačný zmluvný rozsah zvýšený na novú vypočítanú hodnotu,
2. PZS, ktorí by po prepočte 60,00 € x počet URČ (pre typ ZS 105), resp. 286,56 € počet
URČ (pre typ ZS 205) nedosiahli výšku ich aktuálneho mesačného zmluvného rozsahu,
bude ponechaný aktuálny mesačný zmluvný rozsah.

Prosíme všetkých členov SOS aby si zmluvy pred podpisom dôkladne prečítali, VšZP pristupuje
ku zmenám v zmluvám veľmi individuálne. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí prosím
kontaktujte svoju regionálnu pobočku SKZL alebo SOS.
Na základe uvedeného SKZL a SOS odporúča podpísať dodatky ku zmluvám, ktoré budú zasielané
zo strany ZP Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Upozorňujeme, že dodatok nadobúda platnosť až jeho zverejnením v centrálnom registri zmlúv
podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. OZ.

