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Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní zmenu mena, priezviska a zmenu 
trvalého pobytu.

Platiteľ poistného je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, 
čísla bankového účtu, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

Tieto skutočnosti je povinný oznámiť za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, jeho zákonný zástupca 
a za maloletého poistenca jeho zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený 
do výchovy.

Oznámenie poistenca/platiteľa o zmenách sa vyplňuje:

- pri zmene osobných údajov poistenca (meno, priezvisko, rodné číslo),
- pri zmene adresy trvalého bydliska alebo kontaktnej adresy,
- pri zmene údajov platiteľa (názov, IČO, bydlisko),
- pri zmene údajov čísla bankového účtu platiteľa

V časti Poistenec sa vyplňujú osobné údaje poistenca: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo v 10 alebo 9 číselnom tvare. 
V kolónke pohlavie sa vpíše do okienka písmeno M - muž, alebo Ž - žena. V adrese trvalého pobytu sa vyplní obec, PSČ, ulica, 
číslo domu, číslo telefónu, číslo faxu, E-mail. Kontaktná adresa sa vyplňuje len vtedy, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu. 
V kolónke štátna príslušnosť sa uvedie štátna príslušnosť poistenca. Kolónky - číslo identifikačnej karty resp. pasu, trvalý pobyt na území 
SR od - do a číslo povolenia na pobyt vyplňuje cudzí štátny príslušník! Časti Kód poisťovne, Číslo poistenca a Potvrdenie poisťovne 
vyplní poisťovňa po overení údajov poistenca. 

V kolónke Platiteľ sa vyplňuje názov, identifikačné číslo, sídlo (obec, ulica, PSČ, číslo ulice, telefón a fax), názov banky alebo pobočky 
zahraničnej banky, predčíslie účtu, číslo účtu, kód banky. Tieto údaje vyplní platiteľ.

V kolónke Oznámenie podáva sa vyplňuje názov/meno a priezvisko, identifikačné číslo/rodné číslo, sídlo/adresa trvalého pobytu 
(obec, ulica, PSČ, číslo ulice, telefón, fax), právna forma. Tieto údaje vyplní fyzická alebo právnická osoba, zariadenie sociálnych služieb 
alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak podáva oznámenie poistenca za inú osobu.

V časti Platnosť zmeny, ktorú vyplní poistenec, v kolónke zmena určí poistenec alebo platiteľ o akú zmenu ide, vpíše dátum zmeny 
a svojím podpisom potvrdí platnosť, pričom uvedie aj dátum oznámenia zmeny.

Časť Potvrdenie poisťovne vyplňuje oprávnený zamestnanec poisťovne.

Oznámenie poistenca/platiteľa o zmenách sa vyplňuje čitateľne (paličkovým písmom).

Tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa o zmenách je dostupné aj na web stránke VšZP, a.s. (www.vszp.sk).
V prípade ďalších otázok kontaktujte call-centrum VšZP, a.s. 0850 003 003.
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