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Doplnkové zdravotné služby poskytované fondom:

Pre celú rodinu
•	 Hospitalizácia s operáciou a bez nej
•	 Odškodnenie za pôrod bez cisárskeho rezu
•	 Jednodňová chirurgia alebo liečba a terapie onkologických ochorení (che-

moterapia, terapia kobaltom, rádioterapia) a dialýza
•	 Ambulantná chirurgia pri dermatologických a očných zákrokoch
•	 Vysoko špecializované vyšetrenia (magnetická rezonancia, CT, atď.)
•	 Rehabilitačné fyzioterapeutické úkony v dôsledku úrazu a špecifických pa-

tológií
•	 Ortopedicko-protetické a sluchové zdravotnícke pomôcky
•	 Zubná starostlivosť v dôsledku zranenia

Výkony Eban

Eban (Národná poľnohospodárska bilaterálna organizácia), ktorú zriadili 
sociálni partneri v poľnohospodárstve a je stanovená v národnej zmluve, 
poskytuje, okrem iného, rad služieb zameraných na podporu príjmov. Stáli 
poľnohospodárski pracovníci zamestnaní poľnohospodárskymi podnikmi, 
ktoré si riadne splnili platby do Eban, majú nárok na tieto náhrady:
•	 Výpoveď: ak sú prepustení v poslednom štvrťroku roka, majú nárok na 30% 

minimálnej mzdy vo výške druhej oblasti národnej kolektívnej pracovnej 
zmluvy na dobu troch mesiacov;

•	 Materstvo/Otcovstvo: pri dobrovoľnom pracovnom voľne (rodičovská 
dovolenka) majú nárok na 40% minimálnej mzdy vo výške druhej oblasti 
národnej kolektívnej pracovnej zmluvy na dobu šiestich mesiacov;

•	 Onkologické ochorenia: pri neplatenej dovolenke (čl. 60 a 61 Národnej 
kolektívnej pracovnej zmluvy), majú nárok na 80% minimálnej mzdy vo 
výške druhej oblasti národnej kolektívnej pracovnej zmluvy na dobu 
šiestich mesiacov;

•	 Obete pohlavného násilia: ženy, ktoré sú začlenené  do ochranných 
programov súvisiacich s pohlavným násilím a poberajúce voľno, majú nárok 
na 100% z minimálnej mzdy druhej oblasti národnej kolektívnej pracovnej 
zmluvy na dobu dvoch mesiacov voľna po uplynutí troch mesiacov 
predpokladaných zákonom.

Ochrana zdravia pre vás a vašu rodinu

Ste pracovníčka alebo pracovník v poľnohospodárstve? Vynaložili ste finančné 
náklady na špecializované vyšetrenia a/alebo operácie pre vás alebo pre vašu 
rodinu? FISA (Doplnkový zdravotný fond pre poľnohospodárskych pracovníkov a 
kvetinárov) prichádza, aby vám pomohol.
Ide o dôležitý nástroj, ktorý je realizovaný pracovnou zmluvou, a je pre vás a 
vašu rodinu veľmi užitočný v prípade lekárskej prehliadky, hospitalizácie alebo 
pracovného úrazu.
FISA zaručuje všetkým pracovníkom v poľnohospodárstve a kvetinárom a ich 
rodinám systém doplnkových služieb popri národnej zdravotnej služby, ako aj 
ekonomickú pomoc veľmi užitočnú v čase potreby.
Vďaka národnej pracovnej zmluve podpísanej našou odborovou 
organizáciou,  náklady FISA plne hradia spoločnosti. Pracovníci neplatia nič 
za členstvo v tomto fonde, takže jeho výkony sú zadarmo.

Iba pre člena
•	 Stavy odkázanosti
•	 Úrazy
•	 Krvné testy
•	 Špecializované vyšetrenia
•	 Fyzioterapia, kinezioterapia, kardiologická a neuromotorická rehabilitácia 

po hospitalizácii v dôsledku choroby alebo úrazu.

Pre ďalšie informácie kontaktujte FAI CISL
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