VšZP STRATÍ REKORDNÝ POČET POISTENCOV
Bratislava, 4. októbra 2019

Desiatky miliónov eur pôjdu od januára na účty súkromných zdravotných poisťovní.
Všeobecná zdravotná poisťovňa totiž príde budúci rok o rekordný počet poistencov, ktorí
odídu do súkromných zdravotných poisťovní. Štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu sa
v tohtoročnej prepoisťovacej kampani rozhodlo opustiť viac ako 140-tisíc poistencov, čo je
v porovnaní s uplynulým rokom takmer štvornásobný nárast. Ide o najväčší úbytok
poistencov v histórii zdravotnej poisťovne, ktorej jediným akcionárom je štát. „Ide
o bezprecedentný stav. Hrozí, že VšZP sa môže ocitnúť v stratách a neschopnosti zabezpečiť
pre svojich poistencov zdravotnú starostlivosť,“ povedal líder Dobrej voľby Tomáš Drucker.
Všeobecná zdravotná poisťovňa každoročne zodpovedá za nákup zdravotnej starostlivosti
pre milióny obyvateľov, pričom viac ako polovicu z nich tvoria poistenci štátu. Tými sú tie
najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov ako nezaopatrené deti, dôchodcovia, invalidi, častokrát
osoby, ktorých zdravotná starostlivosť si vyžaduje najväčšie finančné prostriedky. Veľkým
predpokladom je, že väčšinu poistencov, ktorí z VšZP odišli, tvoria práve ekonomicky aktívni
poistenci, ktorí zo svojich príjmov prispievajú vo forme poistného do poisťovní najviac a ich
zdravotná starostlivosť nie je taká nákladná ako zdravotná starostlivosť seniorov, invalidov
a malých detí.
Takýmto obrovským úbytkom poistencov stratí zdravotná poisťovňa veľkú časť svojho
príjmu, ktorý si na druhej strane rozdelia jej súkromní konkurenti. „Vychádzajme
z jednoduchého vzorca, pri ktorom príjem zdravotnej poisťovne na jedného poistenca ročne je
približne tisíc eur. V takomto prípade príde Všeobecná zdravotná poisťovňa budúci rok o viac
140 miliónov eur, čo je enormná strata. Ak VšZP ihneď neprijme opatrenia, reálne hrozí, že
pre svojich poistencov nebude vedieť zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorú im
garantuje ústava,“ povedal odborník Dobrej voľby na zdravotníctvo Miroslav Kočan. Podľa
jeho informácií dokonca súkromné zdravotné poisťovne údajne získavali nových poistencov
nelegálnym spôsobom, a to prostredníctvom agentúr, ktorým mali za nábor poistencov
poskytnúť finančnú odmenu, a to každá vo výške niekoľkých miliónov eur. „Takýto postup je
v rozpore so zákonom. Na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou preto podávame
podnet, aby podozrenia z takýchto nekalých praktík prešetril a zároveň preveril, ako sú
zaúčtované náklady na získavanie nových poistencov a z akých peňazí,“ uviedol Kočan.
Podľa Tomáša Druckera je načase, aby vláda prijala legislatívu, ktorá obmedzí zisk
zdravotných poisťovní. „Je evidentné, že súkromné zdravotné poisťovne majú viac peňazí,
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ako tvrdia. Podľa nás je najvyšší čas obmedziť ich zisk a ponechať tieto peniaze
v zdravotníctve,“ povedal Drucker.
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