Az egészségbiztosítók nem örülnek a végrehajtásra vonatkozó kormányrendeletnek
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A parlament elfogadta az egyes végrehajtási eljárások befejezéséről szóló
kormányhatározatot. Ennek célja, hogy meggyorsítsa azoknak az öt évnél régebbi
végrehajtási eljárásoknak a befejezését, melyek esetében csak nagyon kis összeg
behajtására van reális lehetőség.

Az intézkedést annak ellenére is elfogadták, hogy a végrehajtói kamara a rendelet több
hiányosságára mutatott rá és az egészségbiztosítók sem értenek vele egyet.

Az Egészségbiztosítók Szövetsége szerint ugyanis az egészségbiztosítóknak csak a
végrehajtók javadalmazására több mint 26,2 millió eurót kell kifizetniük. Felhívták a figyelmet
arra is, hogy ez az összeg hiányozni fog a betegeknek nyújtott egészségügyi ellátásnál.

A Dôvera szerint ez a lépés a populizmus megnyilvánulása. „Hány szavazatot szereznek a
végrehajtások leállításával? Csak ezzel magyarázható a végrehajtások leállításáról szóló
kormányrendelet elfogadása" – reagált állásfoglalásában a Dôvera Egészségbiztosító.

A biztosító PR-specialistája, Matej Štepianský szerint a végrehajtások leállítása nem szabadítja
meg az adósokat a tartozásuktól. Az egészségbiztosítókat viszont felesleges munkával terheli
és sérti a szolidaritás elvét az egészségügyben, mert több millió eurót von el tőle, aminek
minden bizonnyal a betegek látják majd kárát.

„Ennek a kormányrendeletnek a jóváhagyására ráadásul akkor került sor, amikor az orvosok
több pénzt követelnek a munkájukért, a kórházak pedig anyagi nehézségekkel küzdenek, amit a
populista üdülési utalványok és szociális csomagok okoztak" – fűzte hozzá Štepianský.
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S hogy mi a gond tulajdonképpen a végrehajtás szabályainak módosításával? A
kormányrendelet szerint az öt évnél régebbi végrehajtási eljárásokat le kell állítani. Az
intézkedés célja, hogy meggyorsítsa a végrehajtási eljárások befejezését, melyeknél csak
nagyon kis összegek behajtására van esély. A hitelezőknek azonban nem kell lemondaniuk a
pénzükről, mivel új végrehajtást kezdeményezhetnek az adósok ellen. S ez érinti érzékenyen az
egészségbiztosítókat, mivel a kamara szerint nem engedhetik meg maguknak, hogy ne
kezdeményezzenek új végrehajtást, ami többletkiadásokkal jár.

Az egészségbiztosítók több tízezer végrehajtási eljárást folytatnak 300 millió eurós
összértékben. Jelenleg a végrehajtási eljárásokat automatikusan a Besztercebányai
Járásbíróság intézi. Szlovákia-szerte több mint 3,5 millió végrehajtási határozat van érvényben,
miközben az új szabályozás ezek közel negyedét érinti.

(Webnoviny.sk)
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