
PRODUKTY A SLUŽBY PRE JEDNOTLIVCA

UNION*

VŠZP*

VYUŽÍVA PREVENTÍVNE PREHLIADKY

NADŠTANDARDNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

150 € NA ZUBY*
preplatenie doplatkov za ošetrenie u zmluvného 
zubára

Našim poistencom preplatíme doplatky za ošetrenie u zmluvného zubára až 
do výšky 150 € ročne. Podmienkou je absolvovanie preventívnej prehliadky 
u zubára. *Benefit je platný od 1.1.2021. 

DÔVERA GENIO
nástroj na samodiagnostiku

Nástroj na vyhodnotenie príznakov zdravotných ťažkostí na princípe umelej 
inteligencie. Našim poistencom pomôže vyhodnotiť príznaky, určiť 
pravdepo-dobné ochorenie a navrhnúť ďalší postup. Nástroj sa odporúča 
využívať iba dospelým poistencom (vek 18+).

ÁNO

NIE

ELEKTRONICKÁ POBOČKA
online komunikácia so zdravotnou poisťovňou

Prehľad poskytnutej ZS, užívaných ATB, aktivácia SMS pripomienok preven-
tívnych prehliadok, možnosť požiadať o splátkový kalendár na dlžné poistné, 
požiadať o preplatenie doplatkov za lieky na predpis a množstvo iných užitoč-
ných funkcií.

ÁNO

ÁNO

MOBILNÁ APLIKÁCIA
užitočné funkcie a informácie v mobile

Zdravotná karta, preukaz poistenca, otváracie hodiny pohotovostí a lekární, 
prehľady platieb a množstvo iných užitočných funkcií v mobile vždy poruke.

ÁNO

ÁNO

BEZPEČNÉ LIEKY
online informácie o nežiaducich  
kombináciách liekov

Online informácie o nežiaducich kombináciách liekov a kombináciách liekov 
s potravinami. Prístup k bezpečnej liečbe, menšie riziko predpisu duplicitných 
liekov, priebežné informácie o užívaných liekoch, možnosť ušetriť na liekoch. 

NIE

NIE

DIALINKA
telefonické poradenstvo pre diabetikov

Unikátna služba, kde sa naši poistenci starší ako 18 rokov s diabetom 1. a 2. typu, 
prediabetom alebo tehotenským diabetom môžu telefonicky poradiť s eduká-
torom o diabete. Poradenstvo je bezplatné, platí sa len cena hovoru. Viac na 
www.dovera.sk/cukrovka.

NIE

NIE

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM
bezplatné objednanie  
sa na vyšetrenie k lekárovi

Služba DôveraPomáha nečakať, kde sa naši poistenci, ktorých všeobecní lekári 
sú zapojení v programe DôveraPomáha, alebo poistenci registrovaní v programe 
DôveraPomáha diabetikom môžu bezplatne objednať na vyšetrenie k lekárovi.

NIE

NIE

LEKÁRI VŠADE NA SLOVENSKU
preplatenie ošetrenia  
aj u nezmluvného lekára

Naši poistenci môžu absolvovať vyšetrenie u lekárov po celom Slovensku. 
Ošetrenie u nezmluvných lekárov na základe schválenej žiadosti preplatíme 
až do výšky 80 %. 

ÁNO

ÁNO

PROGRAM PRE DIABETIKOV
poradenstvo a edukácia diabetikov

Unikátny bezplatný program DôveraPomáha diabetikom, ktorý poraden-
stvom a edukáciou diabetikov pomáha zvyšovať kvalitu ich života. Vybrané 
okresy programu a bližšie informácie nájdete na www.dovera.sk/cukrovka.

NIE

NIE

POMÁHAME ZACHRAŇOVAŤ ŽIVOTY
záchranárom poskytujeme najdôležitejšie 
informácie o zdraví pacienta

Záchranárom, ktorí splnia zákonné podmienky, sprístupňujeme najdôležitej-
šie informácie o zdraví pacienta, ktoré môžu zachrániť život priamo pri zásahu. 

NIE

NIE

Unikátna služba, kde sa naši poistenci môžu telefonicky poradiť s lekárom 
24 hodín denne, 7 dní v týždni ohľadom problému týkajúceho sa ich zdravia. 
Služba je bezplatná, platí sa len cena hovoru.

NIE

NIE
DÔVERALINKA24
telefonická konzultácia s lekárom 24/7

MAMOGRAFIA DO 10 DNÍ
vyšetrenie už do 10 dní od objednania

Pre naše poistenky vo veku 40 – 69 rokov zabezpečíme vo vybraných mamo-
grafických zariadeniach na Slovensku vyšetrenie prsníkov už do 10 dní od 
objednania. Všetky potrebné informácie a možnosti objednania nájdete na 
www.dovera.sk.

ÁNO,  
iné podmienky
ÁNO,  

do 15 dní

www.dovera.sk

ÁNO,  
nižšia suma, iné 

podmienky
ÁNO,  

nižšia suma, iné 
podmienky



UNION*

VŠZP*

OČKOVANIE PROTI HEPATITÍDE A
100 % úhrada vakcíny

Poistencom do dovŕšenia 18. roku veku, ku dňu vydania vakcíny poisteným 
v Dôvere, hradíme 100 % z ceny vybranej vakcíny proti hepatitíde A.

ÁNO,  
50 %

NIE

OČKOVANIE PROTI HEPATITÍDE A a B
50 % úhrada z ceny všetkých 3 dávok vakcíny

Poistencom po dovŕšení 16. roku veku prispievame na nákup kombinovanej vak-
cíny proti hepatitíde A a B vo výške 50 % z celkovej ceny všetkých troch vakcín.

ÁNO

ÁNO,  
od 1. 1. 2021

OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE
100 % úhrada vakcíny

Všetkým poistencom bez ohľadu na vek hradíme v plnej výške vakcíny proti 
chrípke v období od októbra do konca februára.

ÁNO

ÁNO

OČKOVANIE PROTI PNEUMOKOKOM
preplatenie doplatkov za vakcínu 

Preplácame doplatok za vakcínu Prevenar 13/injekčná suspenzia.
ÁNO

NIE

OČKOVANIE PROTI KLIEŠŤOVEJ 
ENCEFALITÍDE
50 % úhrada z ceny všetkých 3 dávok vakcíny

Poistencom po dovŕšení 1. roku veku, ku dňu výdaja vakcíny poisteným v Dô-
vere, preplácame 50 % z ceny všetkých troch dávok vakcíny. Poistenec musí 
absolvovať celú očkovaciu schému.

ÁNO

ÁNO,  
od 1. 1. 2021

OČKOVANIE PROTI VÍRUSU HPV
príspevok na vakcíny vo výške 30 %, 50 %, 70 % 

Našim poistencom po dovŕšení 13. roku veku do dovŕšenia 18. roku veku pri-
spievame na vakcíny z celkovej ceny: 70 %, ak je nepretržite poistený viac ako 
10 rokov, 50 %, ak viac ako 5 a menej ako 10 rokov, 30 % ak menej ako 5 rokov.

ÁNO,  
50 %

ÁNO, 50 %  
od 1. 1. 2021

EXTRA ZĽAVY NA ZĽAVOVÝCH 
PORTÁLOCH
zľava ďalších 5 % na všetky ponuky

Poistenci Dôvery majú zľavu ďalších 5 % na všetky ponuky na stránkach 
ZľavaDňa, SleveDne, Boomer. Vybrať si môžu z viac ako 2 500 ponúk na well-
ness, cestovanie, šport, zdravie, krása, darčeky a iné.

NIE

NIE

ZĽAVY DO KÚPEĽOV
až do výšky 13 %

Naši poistenci môžu využívať zľavy až do výšky 13 % vo vybraných kúpeľoch. 
Zoznam kúpeľov je dostupný na www.dovera.sk.

ÁNO

ÁNO

VITAMÍNY PRE DARCOV KRVI
vitamíny na obnovu krvi zadarmo pre darcov krvi

Pre našich poistencov, ktorí bezplatne darujú krv, máme pripravený vitamí-
nový doplnok. Vitamíny odovzdáme v ktorejkoľvek pobočke po predložení 
potvrdenia o darovaní krvi.

ÁNO

len pre držiteľov 
Jánskeho plakety

ZĽAVA DO KÚPEĽOV PRE DARCOV KRVI
Kúpele Piešťany a Smrdáky až do výšky 25 %

Naši poistenci, držitelia plakiet za mnohonásobné darovanie krvi, môžu vyu-
žiť zľavy až do výšky 25 % vo vybraných kúpeľoch: Slovenské liečebné kúpele 
Piešťany a Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. Výška zľavy závisí od hodnoty 
plakety: bronzová 10 %, strieborná 15 %, zlatá 20 %, diamantová 25 %.

NIE

NIE

VYŠETRENIE Z KVAPKY KRVI (CRP)
preplatenie vyšetrenia crp

CRP vyšetrenie (rozlíšenie vírusovej a bakteriálnej infekcie a predchádzanie
zbytočnému užívaniu ATB) preplácame všeobecným lekárom pre dospelých  
a lekárom pediatrom nad rámec pravidelných mesačných platieb.

ÁNO

ÁNO

ZĽAVY V LEKÁRŇACH 
A NA E-SHOPE DR.MAX
pravidelné zľavy na vybrané produkty

Naši poistenci môžu využívať pravidelné zľavy na vybrané produkty, ako 
napr. výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, lieky, kozmetické výrobky 
a množstvo iných zaujímavých produktov.

NIE

NIE

TEST PROTILÁTOK NA OCHORENIE 
COVID-19
bezplatne

Naši poistenci, ktorí majú nárok na preventívnu prehliadku v roku 2020 a ešte 
ju neabsolvovali, si môžu otestovať prítomnosť protilátok na koronavírus 
úplne bezplatne, pri absolvovaní preventívnej prehliadky v termíne od 16. 6. - 
31. 10. 2020. Podmienkou zároveň je, aby bol poistenec vedený u všeobecného 
lekára pre dospelých a tento lekár mal zmluvu s laboratóriami Alpha medical.

NIE

NIE

TEST PROTILÁTOK NA OCHORENIE 
COVID-19
25% zľava

Naši poistenci, starší ako 10 rokov, môžu využiť zľavu 25 % na zakúpenie testu 
na prítomnosť protilátok: Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky (ELISA test). 
Testovanie prebieha na vybraných odberných miestach laboratórií Alpha 
medical v rámci Slovenska. Zľavu je možné využiť do 31. 12. 2020.

ÁNO

NIE

PREVENCIA RAKOVINY  
HRUBÉHO ČREVA
úhrada testu na okultné krvácanie v stolici
už od veku 40 rokov

Preventívne vyšetrenie na odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka hra-
díme našim poistencom nad rámec zákona už od veku 40 rokov vo frekvencii 
raz za dva roky (zákonný nárok je od veku 50 rokov).

ÁNO

ÁNO



OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM
bezplatné objednanie sa na vyšetrenie k lekárovi

Služba DôveraPomáha nečakať, kde sa naši poistenci, ktorých všeobecní lekári 
sú zapojení v programe DôveraPomáha, alebo poistenci registrovaní v programe 
DôveraPomáha diabetikom môžu bezplatne objednať na vyšetrenie k lekárovi.

NIE

NIE

PROGRAM PRE DIABETIKOV
poradenstvo a edukácia diabetikov

Unikátny bezplatný program DôveraPomáha diabetikom, ktorý poraden-
stvom a edukáciou diabetikov pomáha zvyšovať kvalitu ich života. Vybrané 
okresy programu a bližšie informácie nájdete na www.dovera.sk/cukrovka.

NIE

NIE

LEKÁRI VŠADE NA SLOVENSKU
preplatenie ošetrenia aj u nezmluvného lekára

Naši poistenci môžu absolvovať vyšetrenie u lekárov po celom Slovensku. 
Ošetrenie u nezmluvných lekárov na základe schválenej žiadosti preplatíme 
až do výšky 80 %. 

ÁNO

ÁNO

BEZPEČNÉ LIEKY
online informácie o nežiaducich  
kombináciách liekov

Online informácie o nežiaducich kombináciách liekov a kombináciách liekov 
s potravinami. Prístup k bezpečnej liečbe, menšie riziko predpisu duplicitných 
liekov, priebežné informácie o užívaných liekoch, možnosť ušetriť na liekoch. 

NIE

NIE

UNION*

VŠZP*

POMÁHAME ZACHRAŇOVAŤ ŽIVOTY
záchranárom poskytujeme najdôležitejšie 
informácie o zdraví pacienta

Záchranárom, ktorí splnia zákonné podmienky, sprístupňujeme najdôležitej-
šie informácie o zdraví pacienta, ktoré môžu zachrániť život priamo pri zásahu. 

NIE

NIE

150 € NA ZUBY*
preplatenie doplatkov za ošetrenie u zmluvného 
zubára

Našim poistencom preplatíme doplatky za ošetrenie u zmluvného zubára až 
do výšky 150 € ročne. Podmienkou je absolvovanie preventívnej prehliadky 
u zubára. *Benefit je platný od 1.1.2021. 

DIALINKA
telefonické poradenstvo pre diabetikov

Unikátna služba, kde sa naši poistenci starší ako 18 rokov s diabetom 1. a 2. typu, 
prediabetom alebo tehotenským diabetom môžu telefonicky poradiť s eduká-
torom o diabete. Poradenstvo je bezplatné, platí sa len cena hovoru. Viac na 
www.dovera.sk/cukrovka.

NIE

NIE

MAMOGRAFIA DO 10 DNÍ
vyšetrenie už do 10 dní od objednania

Pre naše poistenky vo veku 40 – 69 rokov zabezpečíme vo vybraných mamo-
grafických zariadeniach na Slovensku vyšetrenie prsníkov už do 10 dní od 
objednania. Všetky potrebné informácie a možnosti objednania nájdete na 
www.dovera.sk.

ÁNO,  
iné podmienky
ÁNO,  

do 15 dní

GRANTOVÝ PROGRAM 
projekt Bojovníci za zdravie

Projekt Bojovníci za zdravie pomáha našim poistencom s akýmkoľvek zdra-
votným problémom. Môžu nás požiadať o príspevok na liečbu, zdravotnícke 
pomôcky či lieky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. 
Viac informácií na www.bojovnicizazdravie.sk.

NIE

NIE

MOBILNÁ APLIKÁCIA
užitočné funkcie a informácie v mobile

Zdravotná karta, preukaz poistenca, otváracie hodiny pohotovostí a lekární, 
prehľady platieb a množstvo iných užitočných funkcií v mobile vždy poruke.

ÁNO

ÁNO

DÔVERA GENIO
nástroj na samodiagnostiku

Nástroj na vyhodnotenie príznakov zdravotných ťažkostí na princípe umelej 
inteligencie. Našim poistencom pomôže vyhodnotiť príznaky, určiť 
pravdepo-dobné ochorenie a navrhnúť ďalší postup. Nástroj  sa  odporúča  
využívať iba dospelým poistencom (vek 18+).

ÁNO

NIE

MÁ VÁŽNY ZDRAVOTNÝ PROBLÉM

ELEKTRONICKÁ POBOČKA
online komunikácia so zdravotnou poisťovňou

Prehľad poskytnutej ZS, užívaných ATB, aktivácia SMS pripomienok preven-
tívnych prehliadok, možnosť požiadať o splátkový kalendár na dlžné poistné, 
požiadať o preplatenie doplatkov za lieky na predpis a množstvo iných užitoč-
ných funkcií.

ÁNO

ÁNO

Unikátna služba, kde sa naši poistenci môžu telefonicky poradiť s lekárom 
24 hodín denne, 7 dní v týždni ohľadom problému týkajúceho sa ich zdravia. 
Služba je bezplatná, platí sa len cena hovoru.

NIE

NIE
DÔVERALINKA24
telefonická konzultácia s lekárom 24/7

ÁNO,  
nižšia suma, iné 

podmienky
ÁNO,  

nižšia suma, iné 
podmienky



UNION*

VŠZP*

NEVYUŽÍVA ŽIADNU ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

150 € NA ZUBY*
preplatenie doplatkov za ošetrenie u zmluvného 
zubára

Našim poistencom preplatíme doplatky za ošetrenie u zmluvného zubára až 
do výšky 150 € ročne. Podmienkou je absolvovanie preventívnej prehliadky 
u zubára. *Benefit je platný od 1.1.2021. 

DÔVERA GENIO
nástroj na samodiagnostiku

Nástroj na vyhodnotenie príznakov zdravotných ťažkostí na princípe umelej 
inteligencie. Našim poistencom pomôže vyhodnotiť príznaky, určiť 
pravdepo-dobné ochorenie a navrhnúť ďalší postup. Nástroj  sa odporúča  
využívať iba dospelým poistencom (vek 18+).

ÁNO

NIE

ELEKTRONICKÁ POBOČKA
online komunikácia so zdravotnou poisťovňou

Prehľad poskytnutej ZS, užívaných ATB, aktivácia SMS pripomienok preven-
tívnych prehliadok, možnosť požiadať o splátkový kalendár na dlžné poistné, 
požiadať o preplatenie doplatkov za lieky na predpis a množstvo iných užitoč-
ných funkcií.

ÁNO

ÁNO

MOBILNÁ APLIKÁCIA
užitočné funkcie a informácie v mobile

Zdravotná karta, preukaz poistenca, otváracie hodiny pohotovostí a lekární, 
prehľady platieb a množstvo iných užitočných funkcií v mobile vždy poruke.

ÁNO

ÁNO

EXTRA ZĽAVY NA ZĽAVOVÝCH 
PORTÁLOCH
zľava ďalších 5 % na všetky ponuky

Poistenci Dôvery majú zľavu ďalších 5 % na všetky ponuky na stránkach 
ZľavaDňa, SleveDne, Boomer. Vybrať si môžu z viac ako 2 500 ponúk na well-
ness, cestovanie, šport, zdravie, krása, darčeky a iné.

NIE

NIE

ZĽAVY DO KÚPEĽOV
až do výšky 13 %

Naši poistenci môžu využívať zľavy až do výšky 13 % vo vybraných kúpeľoch. 
Zoznam kúpeľov je dostupný na www.dovera.sk.

ÁNO

ÁNO

ZĽAVY V LEKÁRŇACH 
A NA E-SHOPE DR.MAX
pravidelné zľavy na vybrané produkty

Naši poistenci môžu využívať pravidelné zľavy na vybrané produkty, ako 
napr. výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, lieky, kozmetické výrobky 
a množstvo iných zaujímavých produktov.

NIE

NIE

NADŠTANDARDNÉ IZBY 
V NEMOCNICIACH
zľava vo výške 50 %

Pre našich poistencov zľava 50 % na nadštandardné izby vo vybraných oddele-
niach v nemocniciach Svet zdravia.

NIE

NIE

EXTRA ZĽAVY NA ZĽAVOVÝCH 
PORTÁLOCH
zľava ďalších 5 % na všetky ponuky

Poistenci Dôvery majú zľavu ďalších 5 % na všetky ponuky na stránkach 
ZľavaDňa, SleveDne, Boomer. Vybrať si môžu z viac ako 2 500 ponúk na well-
ness, cestovanie, šport, zdravie, krása, darčeky a iné.

NIE

NIE

VYŠETRENIE Z KVAPKY KRVI (CRP)
preplatenie vyšetrenia crp

CRP vyšetrenie (rozlíšenie vírusovej a bakteriálnej infekcie a predchádzanie
zbytočnému užívaniu ATB) preplácame všeobecným lekárom pre dospelých  
a lekárom pediatrom nad rámec pravidelných mesačných platieb.

ÁNO

ÁNO

ZĽAVY V LEKÁRŇACH 
A NA E-SHOPE DR.MAX
pravidelné zľavy na vybrané produkty

Naši poistenci môžu využívať pravidelné zľavy na vybrané produkty, ako 
napr. výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, lieky, kozmetické výrobky 
a množstvo iných zaujímavých produktov.

NIE

NIE

PREVENCIA RAKOVINY  
HRUBÉHO ČREVA
úhrada testu na okultné krvácanie v stolici
už od veku 40 rokov

Preventívne vyšetrenie na odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka hra-
díme našim poistencom nad rámec zákona už od veku 40 rokov vo frekvencii 
raz za dva roky (zákonný nárok je od veku 50 rokov).

ÁNO

ÁNO

TEST PROTILÁTOK NA OCHORENIE 
COVID-19
bezplatne

Naši poistenci, ktorí majú nárok na preventívnu prehliadku v roku 2020 a ešte 
ju neabsolvovali, si môžu otestovať prítomnosť protilátok na koronavírus 
úplne bezplatne, pri absolvovaní preventívnej prehliadky v termíne od 16. 6. - 
31. 10. 2020. Podmienkou zároveň je, aby bol poistenec vedený u všeobecného 
lekára pre dospelých a tento lekár mal zmluvu s laboratóriami Alpha medical.

NIE

NIE

TEST PROTILÁTOK NA OCHORENIE 
COVID-19
25% zľava

Naši poistenci, starší ako 10 rokov, môžu využiť zľavu 25 % na zakúpenie testu 
na prítomnosť protilátok: Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky (ELISA test). 
Testovanie prebieha na vybraných odberných miestach laboratórií Alpha 
medical v rámci Slovenska. Zľavu je možné využiť do 31. 12. 2020.

ÁNO

NIE

ÁNO,  
nižšia suma, iné 

podmienky
ÁNO,  

nižšia suma, iné 
podmienky



SPRIEVODCA RODIČA
praktická služba pre rodičov

Prehľadná služba pre rodičov detí, primárne do 3 rokov, s množstvom informá-
cii ohľadom očkovania, preventívnych prehliadok a míľnikov vývoja dieťaťa.

ÁNO,  
knižná verzia

NIE

NADŠTANDARDNÉ IZBY 
V NEMOCNICIACH
zľava vo výške 50 %

Pre našich poistencov zľava 50 % na nadštandardné izby vo vybraných oddele-
niach v nemocniciach Svet zdravia.

NIE

NIE

LEKÁRI VŠADE NA SLOVENSKU
preplatenie ošetrenia aj u nezmluvného lekára

Naši poistenci môžu absolvovať vyšetrenie u lekárov po celom Slovensku. 
Ošetrenie u nezmluvných lekárov na základe schválenej žiadosti preplatíme 
až do výšky 80 %. 

ÁNO

ÁNO

VYŠETRENIE Z KVAPKY KRVI (CRP)
preplatenie vyšetrenia crp

CRP vyšetrenie (rozlíšenie vírusovej a bakteriálnej infekcie a predchádzanie 
zbytočnému užívaniu ATB) preplácame všeobecným lekárom pre dospelých  
a lekárom pediatrom nad rámec pravidelných mesačných platieb.

ÁNO

ÁNO

ELEKTRONICKÁ POBOČKA
online komunikácia so zdravotnou poisťovňou

Prehľad poskytnutej ZS, užívaných ATB, aktivácia SMS pripomienok preven-
tívnych prehliadok, možnosť požiadať o splátkový kalendár na dlžné poistné, 
požiadať o preplatenie doplatkov za lieky na predpis a množstvo iných užitoč-
ných funkcií.

ÁNO

ÁNO

MOBILNÁ APLIKÁCIA
užitočné funkcie a informácie v mobile

Zdravotná karta, preukaz poistenca, otváracie hodiny pohotovostí a lekární, 
prehľady platieb a množstvo iných užitočných funkcií v mobile vždy poruke.

ÁNO

ÁNO

BEZPEČNÉ LIEKY
online informácie o nežiaducich kombináciách 
liekov

Online informácie o nežiaducich kombináciách liekov a kombináciách liekov 
s potravinami. Prístup k bezpečnej liečbe, menšie riziko predpisu duplicitných 
liekov, priebežné informácie o užívaných liekoch, možnosť ušetriť na liekoch. 

NIE

NIE

PRODUKTY A SLUŽBY PRE RODINU

150 € NA ZUBY*
preplatenie doplatkov za ošetrenie  
u zmluvného zubára

Našim poistencom preplatíme doplatky za ošetrenie u zmluvného zubára až 
do výšky 150 € ročne. Podmienkou je absolvovanie preventívnej prehliadky 
u zubára. *Benefit je platný od 1.1.2021. 

UNION*

VŠZP*

PRODUKTY A SLUŽBY PRE RODINU

300 € PRE KAŽDÉHO Z RODINY*
preplatenie doplatkov za lieky a dietetické potravi-
ny na predpis

Preplatenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny na predpis navýšené 
až do výšky 300 € pre našich poistencov do dovŕšenia 18. roku veku, ich 
matky a otcov poistených v Dôvere. *Benefit je platný od 1.1.2021.

ÁNO,  
iné podmienky

BABYBOX
pre deti do 1. roku veku a ich rodičov

Praktická taška v hodnote viac ako 50 € plná užitočných produktov z lekárne 
Dr.Max pre našich poistencov do 1. roku veku s možnosťou doručiť ju kurié-
rom priamo domov. Taška je univerzálna a dá sa prichytiť na detský kočík.

príspevok na 
novorodenecké 

potreby

NIE

POISTENIE NOVORODENCA  
V POHODLÍ DOMOVA
na mieste a v čase, ktorý poistencovi vyhovuje

Pracovník poisťovne príde poistiť novorodenca priamo domov. Stačí si 
dohodnúť termín návštevy. Zoznam našich pracovníkov je uvedený na 
www.dovera.sk.

ÁNO

NIE

DÔVERA GENIO
nástroj na samodiagnostiku

Nástroj na vyhodnotenie príznakov zdravotných ťažkostí na princípe umelej 
inteligencie. Našim poistencom pomôže vyhodnotiť príznaky, určiť 
pravdepo-dobné ochorenie a navrhnúť ďalší postup. Nástroj sa odporúča  
využívať iba dospelým poistencom (vek 18+).

ÁNO

NIE

ÁNO,  
nižšia suma, iné 

podmienky
ÁNO,  

nižšia suma, iné 
podmienky

ÁNO,  
nižšia suma, iné 

podmienky



OČKOVANIE PROTI VÍRUSU HPV
príspevok na vakcíny vo výške 30 %, 50 %, 70 % 

Našim poistencom po dovŕšení 13. roku veku do dovŕšenia 18. roku veku pri-
spievame na vakcíny z celkovej ceny: 70 %, ak je nepretržite poistený viac ako 
10 rokov, 50 %, ak viac ako 5 a menej ako 10 rokov, 30 % ak menej ako 5 rokov.

ÁNO,  
50 %

ÁNO, 50 %  
od 1. 1. 2021

EXTRA ZĽAVY NA ZĽAVOVÝCH 
PORTÁLOCH
zľava ďalších 5 % na všetky ponuky

ZĽAVY V LEKÁRŇACH 
A NA E-SHOPE DR.MAX
pravidelné zľavy na vybrané produkty

Poistenci Dôvery majú zľavu ďalších 5 % na všetky ponuky na stránkach 
ZľavaDňa, SleveDne, Boomer. Vybrať si môžu z viac ako 2 500 ponúk na well-
ness, cestovanie, šport, zdravie, krása, darčeky a iné.

Naši poistenci môžu využívať pravidelné zľavy na vybrané produkty, ako 
napr. výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, lieky, kozmetické výrobky 
a množstvo iných zaujímavých produktov.

NIE

NIE

NIE

NIE

UNION*

VŠZP*

OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE
100 % úhrada vakcíny

Všetkým poistencom bez ohľadu na vek hradíme v plnej výške vakcíny proti 
chrípke v období od októbra do konca februára.

ÁNO

ÁNO

OČKOVANIE PROTI  
KLIEŠŤOVEJ ENCEFALITÍDE
50 % úhrada z ceny všetkých 3 dávok vakcíny

Poistencom po dovŕšení 1. roku veku, ku dňu výdaja vakcíny poisteným 
v Dôvere, preplácame 50 % z ceny všetkých troch dávok vakcíny. Poistenec 
musí absolvovať celú očkovaciu schému.

ÁNO

ÁNO,  
od 1. 1. 2021

OČKOVANIE PROTI PNEUMOKOKOM
preplatenie doplatkov za vakcínu

Preplácame doplatok za vakcínu Prevenar 13/injekčná suspenzia.
ÁNO

NIE

OČKOVANIE PROTI HEPATITÍDE A
100 % úhrada vakcíny

Poistencom do dovŕšenia 18. roku veku, ku dňu vydania vakcíny poisteným 
v Dôvere, hradíme 100 % z ceny vybranej vakcíny proti hepatitíde A.

ÁNO,  
50 %

NIE

OČKOVANIE PROTI HEPATITÍDE A a B
50 % úhrada z ceny všetkých 3 dávok vakcíny

Poistencom po dovŕšení 16. roku veku prispievame na nákup kombinovanej vak-
cíny proti hepatitíde A a B vo výške 50 % z celkovej ceny všetkých troch vakcín.

ÁNO

ÁNO,  
od 1. 1. 2021

Unikátna služba, kde sa naši poistenci môžu telefonicky poradiť s lekárom 
24 hodín denne, 7 dní v týždni ohľadom problému týkajúceho sa ich zdravia. 
Služba je bezplatná, platí sa len cena hovoru.

NIE

NIE
DÔVERALINKA24
telefonická konzultácia s lekárom 24/7

*Zdroj: www.dovera.sk, www.union.sk,  www.vszp.skPorovnanie platí k 1. 9. 2020

Bližšie informácie o kompletné kritériá pre benefity nájdete na www.dovera.sk. 

Materiál výhradne pre interné účely.




