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I N F O B L AT T

DOPLNKOVÉ POISTENIE
NEMOCENSKÉ POISTENIE
Dlhšia choroba majiteľa podniku môže so sebou
prinášať finančné ťažkosti, ak dôjde k výpadku
jeho práce v podniku.
S doplnkovým poistením v rámciživnostenského
sociálneho poistenia môžete toto riziko znížiť.
Doplnkové poistenie môže uzatvoriť každý nemocensky poistený v rámci živnostenského sociálneho
poistenia, ktorý je ešte zárobkovo činný.

Predpoklady
Musím za účelom doplnkového poistenia spĺňať
zdravotné predpoklady?
●

Doplnkové poistenie je dobrovoľné poistenie. Môže sa uzatvoriť aj pri zlom zdravotnom
stave bez nákladov navyše.

Dokedy môžem uzatvoriť doplnkové poistenie?
●

Doplnkové poistenie musí začať pred dovŕšením
60. roku života. Potom už do doplnkového
poistenia nemôžete vstúpiť. Pokračuje však
ďalej, ak ste toto uzatvorili už pred Vašimi
60. narodeninami.

Kto môže uzatvoriť doplnkové poistenie?
•

Doplnkové poistenie môžete uzatvoriť len ako
hlavný poistený. Manžel/ka alebo iní príslušníci
túto možnosť nemajú.

Začiatok a koniec
Kedy začína doplnkové poistenie?
Začína s prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
podaní žiadosti.
Začiatok súčasne s povinným poistením
Potom, čo sme Vás informovali o začiatku Vášho
povinného poistenia v rámci živnostenského
sociálneho
poistenia,
môžete
bezprostredne vstúpiť do doplnkového poistenia. Ak bude
Vaša žiadosť u nás prijatá do štyroch týždňov,
pokladá sa Vaše doplnkové poistenie na želanie
začaté od začiatku povinného poistenia.

Kedy končí doplnkové poistenie?
•

... s koncom Vášho povinného poistenia.

•

...  s koncom toho kalendárneho mesiaca, v
ktorom vyhlásite, že vystupujete z doplnkového
poistenia.

•

... ak viac ako tri po sebe nasledujúce mesiace
neplatíte žiadne príspevky.
Pozor:
Ak sa Vaše doplnkové poistenie skončí,
nemôžete už z neho poberať žiadne plnenia.

Plnenia
Aké plnenia dostanem z doplnkového poistenia?
Pri práceneschopnosti z dôvodu choroby dostanete z
doplnkového poistenia nemocenské.
Môžem už na začiatku doplnkového poistenia
dostávať vyplácanú nemocenskú dávku?
Nie. Nemocenskú dávku z doplnkového poistenia môžete prvý krát uplatniť až šesť mesiacov od
začiatku doplnkového poistenia (čakacia doba).
Pozor:
Vaša čakacia doba odpadá, ak Vaša
prácene-schopnosť vznikla z pracovného
úrazu, ktorý sa stal po podaní žiadosti na
doplnkové poistenie.
V akej výške dostanem nemocenskú dávku
z doplnkového poistenia?
Nemocenské dávky vypočítavame z doplnkového
poistenia na základe Vášho vymeriavacieho
základu.     Výška    dennej    nemocenskej     dávky
predstavuje    6 0 %    z    predbežného    denného
vymeriavacieho základu.
mesačný
vymeriavací základ

÷ 30 =

denný
vymeriavací základ
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Aké náklady vznikajú z doplnkového
poistenia?
Príspevok na doplnkové poistenie = 2,5%
z
predbežného
vymeriavacieho
základu
pre príspevok, pričom mesačný minimálny príspevok je stanovený vo výške 30,77 EUR (hodnota
2018).
V závislosti od Vášho vymeriavacieho základu
pre príspevok sa náklady na doplnkové poistenie
pohybujú medzi 30,77 a 149,63 EUR.
Dodatočným vymeraním sa na výške Vašich príspevkov a Vašich plnení z doplnkového poistenia už nič
nemení.

Príklady:
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené náklady a výška nemocenskej dávky z doplnkového
poistenia:
mesač. základ
pre príspevok
EUR
438,05 1)

mesač.
doplnková čiastka

EUR

nemocenské
(denne)
EUR

30,77 2)

8,76

1.500,00

37,50

30,00

2.000,00

50,00

40,00

3.000,00

75,00

60,00

4.000,00

100,00

80,00

5.985,00 (max)

149,63

119,70

1) mesačný minimálny vymeriavací základ
2) mesačný minimálny príspevok v doplnkovom poistení

Ako sa daňovo posudzuje doplnkového
poistenie?
Príspevky na doplnkové poistenie sú prevádzkové
výdavky a preto sú plne daňovo odpočítateľné.
Plnenia sú prevádzkové príjmy a musíte ich zdaniť.

Od kedy budem dostávať nemocenskú dávku z
doplnkového poistenia?
Od štvrtého dňa Vašej práceneschopnosti.

Ako dlho bude nemocenská dávka
vyplácaná?
Ak
ste
bez
prerušenia
práceneschopní,
budete dostávať nemocenskú dávku z doplnkového
poistenia maximálne po dobu 26 týždňov (celkom 182 dní – pričom prvé 3 dni choroby sa nemocenská dávka nevypláca), aj keď sa k pôvodnému ochoreniu pridajú ďalšie choroby. Ak ste využili
nemocenskú dávku a to isté ochorenie sa vráti v
priebehu 26 týždňov, doby Vašej práceneschopnosti sa sčítavajú. Ak súčet týchto dôb je väčší ako
26 týždňov, nedostanete pri tomto ochorení ďalších
26 týždňov vyplácanú žiadnu nemocenskú dávku z
pripoistenia.

Pozor:
		
Od začiatku 7. týždňa práceneschopnosti, ktorá
trvá najviac 20 týždňov, dostane každý, kto zamestnáva menej ako 25 zamestnancov, nezávisle od doplnkového pripoistenia dávku sociálnej
podpory vo výške 29,93 eura (hodnota pre rok
2018) na deň.
Od 1. júla 2018 dochádza k výraznému
rozšíreniu: Pre ochorenia, ktoré sa vyskytnú
po 30. júni 2018 a ktoré povedú k pracovnému
výpadku v trvaní minimálne 43 dní, vyplatí SVA
sociálnu dávku od 4. dňa práceneschopnosti.
Ďalšie informácie o sociálnej dávke nájdete
v informácii „Unterstützungsleistung bei lang
andauernder Krankheit“.

Hlásenia
Kedy a kde ohlásim moju práceneschopnosť?
Vašu
práceneschopnosť
musíte
ohlásiť
do
siedmich dní Vášmu krajinskému pracovisku
Sociálnej poisťovne živnostenského hospodárstva.
Ak Vaša choroba naďalej pokračuje, musíte si to
nechať potvrdiť lekárom každých 14 dní a do siedmich dní predložiť. To platí aj vtedy, ak ste po pobyte
v nemocnici, na liečení alebo ozdravovacom pobyte
naďalej práceneschopný.
		Pozor:
		Vašu práceneschopnosť preukážete vždy
potvrdením od lekára. Ak prekročíte niektorú
lehotu, nedostanete až do okamihu
oznámenia žiadne nemocenské.

