Všeobecné poistné podmienky
pre životné poistenie
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Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPP“) vydané AEGON Životná poisťovňa,
a. s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 979 356, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3810/B (ďalej len „poisťovňa“) podľa Občianskeho zákonníka, tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Spolu s poistnou zmluvou určujú práva a povinnosti poisťovne
na jednej strane a účastníkov poistenia na strane druhej pre poistenie podľa týchto VPP.
1.2 Poisťovňa je oprávnená okrem týchto VPP vydať podľa Občianskeho zákonníka aj osobitné poistné podmienky pre
Hlavné poistenie a/alebo pripoistenia (ďalej len „OPP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, dopĺňajú
a/alebo menia tieto VPP. Spolu s poistnou zmluvou určujú práva a povinnosti poisťovne na jednej strane a účastníkov poistenia na strane druhej pre Hlavné poistenie a/alebo pripoistenia.
1.3 V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP alebo týchto VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
1.4 Pojmy, ktoré sú deﬁnované v týchto VPP alebo OPP majú význam aký je im priradený v slovníku týchto VPP alebo v
slovníku OPP.
1.5 Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v OPP a sú deﬁnované v týchto VPP, majú význam uvedený vo VPP.
1.6 Niektoré skutočnosti podľa týchto VPP alebo OPP poisťovňa oznamuje účastníkom zmluvného vzťahu zverejnením.
1.7 Každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument spolu so všetkými jeho prílohami, v znení dodatkov a iných zmien.
1.8 Každý výslovný alebo implicitný odkaz na akýkoľvek právny predpis, nariadenie alebo zákon (na účely tohto článku
právny predpis) zahŕňa odkazy na
a) takýto právny predpis vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel, doplnkov alebo použitia podľa alebo v
súlade s iným právnym predpisom,
b) akýkoľvek právny predpis, ktorý tento právny predpis nahradil (s úpravou alebo bez nej) a
c) akýkoľvek vykonávací predpis prijatý na základe takéhoto právneho predpisu vrátane všetkých jeho neskorších
zmien, noviel alebo doplnkov.
1.9 Každý odkaz na osobu (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou,
do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili.
1.10 Slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne.
1.11 Poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť pre odvetvie životného poistenia
a) v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania s účastníkmi poistenia,
b) s vynaložením odbornej starostlivosti v záujme účastníkov poistenia,
c) zrozumiteľnou komunikáciou s účastníkmi poistenia na základe pravdivých a úplných informácií,
d) nediskriminačným prístupom medzi pohlaviami.
1.12 Tieto VPP nadobúdajú účinnosť od 4. marca 2015.
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Účastníci poistenia a identiﬁkácia
Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Fyzická osoba musí byť plne spôsobilá na právne úkony.
Poistený: fyzická osoba, ktorej život, zdravie alebo telesné poškodenie je predmetom poistenia, a ktorá je uvedená v
poistnej zmluve ako poistená osoba.
Ak poistený a poistník sú rozdielne osoby, k uzavretiu a zmenám poistnej zmluvy je potrebný súhlas poisteného.
Ak poistený alebo poistník nie sú plne spôsobilí na právne úkony, právne úkony v ich mene vykonávajú ich zákonní
zástupcovia.
Oprávnená osoba: fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo na poistné plnenie. Oprávnená osoba môže byť
a) osoba uvedená v poistnej zmluve ako oprávnená osoba, ak je poistná udalosť úmrtie poisteného, alebo
b) osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ak je poistná udalosť úmrtie poisteného a oprávnená osoba nie je v poistnej zmluve určená alebo ak nenadobudne právo na poistné plnenie, alebo
c) poistený, ak je poistná udalosť iná ako úmrtie poisteného, alebo
d) iná osoba, ktorá nadobudla právo na poistné plnenie na základe iných právnych skutočností.
Poisťovňa je povinná identiﬁkovať a overiť identiﬁkáciu účastníka poistenia na účely uzatvorenia poistných zmlúv,
správy poistenia, ako aj na ďalšie účely vyplývajúce z poistnej zmluvy a z právnych predpisov vzťahujúcich sa na
činnosť poisťovne (ďalej len „Obchody“). Spôsob a rozsah identiﬁkácie a overenia identiﬁkácie vykonáva poisťovňa
podľa právnych predpisov v závislosti od typu a hodnoty Obchodu. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety je poisťovňa oprávnená zabezpečovať aj prostredníctvom tretích osôb.
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Poisťovňa za podmienok ustanovených právnymi predpismi je oprávnená overiť identiﬁkáciu účastníka poistenia pri vykonávaní Obchodu aj prostredníctvom jeho podpisového vzoru na poistnej zmluve. Ak má poisťovňa oprávnenú pochybnosť
o zhodnosti podpisu účastníka poistenia s jeho podpisovým vzorom, je oprávnená požadovať overenie jeho identiﬁkácie
prostredníctvom tretej osoby.
Poisťovňa je oprávnená postupovať podľa ustanovení bodu 2.7 vyššie aj v prípadoch, pri ktorých plnenie z poistnej zmluvy
dosiahne limit stanovený poisťovňou. Aktuálnu výšku limitu poisťovňa oznamuje účastníkom poistenia zverejnením.
Slovník poistenia
Hlavné poistenie
Poistenie rizík životného poistenia (úmrtia alebo dožitia sa), ktoré je možné uzavrieť aj samostatne bez uzavretia
iných poistení.
Pripoistenie
Poistenie úrazu, choroby alebo úmrtia, ktoré nie je možné uzavrieť samostatne, ale iba k niektorému Hlavnému poisteniu.
Úraz
Neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie plynov, pár, žiarenia
a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), ktorých dôsledkom je poškodenie zdravia alebo
úmrtie poisteného. Za úraz sa nepovažuje poškodenie zdravia alebo úmrtie v dôsledku
a) precenenia vlastných síl, slnečného úpalu alebo omrznutia,
b) choroby z povolania,
c) samovraždy a sebapoškodzovania, alebo pokusu o ne, a to ani v prípade, ak sa poistený svojho konania dopustil
pri poruche vedomia alebo mentálnej poruche.
Poistná udalosť
Náhodná udalosť uvedená v OPP Hlavných poistení a pripoistení.
Technický začiatok poistenia
Prvý deň mesiaca nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy.
Poistný rok, výročie poistenia
Poistný rok je 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v priebehu poistnej doby. Prvý poistný rok začína plynúť odo dňa
technického začiatku poistenia. Ďalšie poistné roky začínajú plynúť odo dňa výročia poistenia. Výročím poistenia je
deň, ktorý sa dňom a mesiacom zhoduje s technickým začiatkom poistenia. Koniec poistného roku je posledný deň
12. mesiaca poistného roku.
Poistná doba
Počet poistných rokov určených poistníkom pri uzavretí poistnej zmluvy. Poistná doba začína plynúť od technického
začiatku poistenia.
Poistné obdobie
Obdobie určené v poistnej zmluve, za ktoré sa uhrádza bežné poistné (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne).
Garantovaná poistná suma
Poistná suma pre Hlavné poistenie dohodnutá v poistnej zmluve.
Vstupný vek
Vek poisteného určený pri uzavretí poistnej zmluvy ako rozdiel roku technického začiatku poistenia a roku narodenia
poisteného.
Aktuálny vek
Vek poisteného určený súčtom vstupného veku poisteného a počtom uplynutých celých poistných rokov ku dňu určenia aktuálneho veku.
Osobné konto
Interný účet vedený poisťovňou určený najmä na evidenciu poistného, výnosov, poplatkov, výberov a čiastočných
odkupov pre poistnú zmluvu.
Pravidlá umiestňovania poistného
Spôsob pripisovania poistného na osobné konto.
Aktuálna hodnota osobného konta
Hodnota osobného konta vyjadrená v € k rozhodujúcemu dňu.
Spoločný vek
Vek určený pre 2 poistených Poisťovňou pre účely Hlavného poistenia.
Disponibilná hodnota osobného konta
Aktuálna hodnota osobného konta znížená o odkupný poplatok a prípadné splatné neuhradené poplatky. V prípade,
že tento rozdiel bude záporný, bude disponibilná hodnota osobného konta považovaná za nulovú.
Dostatočnosť a nedostatočnosť hodnoty osobného konta
Hodnota osobného konta je dostatočná, ak po uplynutí 36 mesiacov poistnej doby je disponibilná hodnota osobného
konta viac ako 0.
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Hodnota osobného konta je nedostatočná, ak po uplynutí 36 mesiacov poistnej doby, klesne disponibilná hodnota
osobného konta na 0. Informáciu o dostatočnosti alebo nedostatočnosti osobného konta poskytne poisťovňa na
žiadosť poistníka.
Minimálna hodnota osobného konta a Odkupný poplatok
Hodnota osobného konta potrebná na zachovanie poistenia, ktorá predstavuje zároveň výšku odkupného poplatku.
Minimálnu hodnotu osobného konta určujú OPP Hlavného poistenia.
Odkup
Nárok poistníka na vyplatenie disponibilnej hodnoty osobného konta pri zrušení poistenia po uplynutí 36 mesiacov
poistnej doby. Do 36 mesiaca poistnej doby poistník nemá nárok na vyplatenie disponibilnej hodnoty osobného konta, pokiaľ v tejto dobe nezaplatil mimoriadne poistné.
Čiastočný odkup
Nárok poistníka vyplývajúci z osobitných poistných podmienok na vyplatenie časti disponibilnej hodnoty osobného konta.
Výber
Nárok poistníka na vyplatenie časti disponibilnej hodnoty osobného konta za podmienok ustanovených v týchto VPP.
Počiatočné poplatky
Poplatky určené na úhradu nákladov súvisiacich s uzavretím poistenia, ktorých výška, splatnosť a doba ich uhrádzania je uvedená v OPP Hlavného poistenia.
Administratívne poplatky
Poplatky určené na úhradu administratívnych nákladov spojených so správou poistenia, ktorých výška, splatnosť a
doba ich uhrádzania je uvedená v OPP Hlavného poistenia.
Poplatky za správu aktív
Poplatky určené na úhradu nákladov spojených s investovaním, ktorých výška, splatnosť a doba uhrádzania je uvedená v OPP Hlavného poistenia.
Rizikové poplatky
Poplatky určené na úhradu nákladov za krytie poistného rizika Hlavného poistenia a pripoistení, ktorých výška je
závislá od rizikových faktorov, veku poisteného, poistnej sumy, poistnej doby.
Doba platenia poistného
Doba, počas ktorej je poistník povinný platiť poistné za Hlavné poistenie a pripoistenia. Doba platenia poistného je
zhodná s poistnou dobou, pokiaľ OPP Hlavných poistení a pripoistení neurčujú inak.
Aktuálna hodnota mimoriadneho poistného
Časť osobného konta vyjadrená k rozhodujúcemu dňu v € a vytvorená zaplatením mimoriadneho poistného, ktorá sa
a) zvýši o každé zaplatené mimoriadne poistné,
b) zníži o každý výber a čiastočný odkup,
Aktuálna hodnota bežného poistného
Časť osobného konta vyjadrená k rozhodujúcemu dňu v €, ktorá je rozdielom medziaktuálnou hodnotou osobného
konta a aktuálnou hodnotou mimoriadneho poistného.
Suma mimoriadnych poistných
Suma všetkých mimoriadnych poistných, ktoré poistník zaplatil počas poistnej doby.
Suma výberov
Suma všetkých výberov, ktoré poistník realizoval počas poistnej doby, a to osobitne zo sumy výberov z mimoriadneho poistného a osobitne zo sumy výberov z bežného poistného. Pravidlá pre určenie maximálnej sumy výberu sú
stanovené poisťovňou zverejnením.
Suma výberov z mimoriadneho poistného
Suma všetkých výberov, ktoré znížili aktuálnu hodnotu mimoriadneho poistného a ktoré poistník realizoval počas
poistnej doby.
Suma výberov z bežného poistného
Suma všetkých výberov z aktuálnej hodnoty z bežného poistného, ktoré poistník realizoval počas poistnej doby. Táto
hodnota sa určuje ako rozdiel medzi sumou výberov a sumou výberov z mimoriadneho poistného.
Rozhodujúci deň
Deň, ku ktorému poisťovňa určuje hodnoty alebo iné pre poistenie významné skutočnosti ako napríklad aktuálnu
hodnotu mimoriadneho poistného, aktuálnu hodnotu bežného poistného, sumu mimoriadnych poistných, sumu výberov, sumu výberov z mimoriadneho poistného, sumu výberov z bežného poisteného.
Zverejnenie
Sprístupnenie a oznámenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch poisťovne, na internetovej stránke poisťovne alebo iným vhodným spôsobom podľa uváženia poisťovne, čím sa dokument alebo informácia
stávajú účinnými, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Bežné poistné
Poistné, ktoré je poistník povinný platiť za dohodnuté poistné obdobie.
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3.36 Jednorazové poistné
Poistné, ktoré je poistník povinný zaplatiť pri uzatvorení poistnej zmluvy. Pri uzatvorení poistnej zmluvy s jednorazovým poistným sa každá lehota 36 mesiacov uvedená v týchto VPP nahrádza lehotou 12 mesiacov.
3.37 Mimoriadne poistné
Poistné, ktoré poistník môže zaplatiť kedykoľvek nad rámec bežného poistného, ak je to určené v OPP.
3.38 Extrapoistné
Je súčasťou bežného poistného, ktorého výšku si poistník zvolí v poistnej zmluve a ktoré je povinný platiť spolu s
poistným za Hlavné poistenie a pripoistenia. Zvolenie a platenie extrapoistného nemá vplyv na výšku poistných súm
Hlavného poistenia ani pripoistení.
3.39 Vojnová udalosť alebo iný vojnový čin
Rozumie sa najmä vojna (bez ohľadu na to, či bola vyhlásená alebo nie), hraničná roztržka, povstanie, revolúcia,
vzbura, protivládny puč alebo pokus o puč, obmedzený vojenský čin cudzej republiky (napr. iba letecký úder alebo iba
námorná akcia), útok komanda alebo teroristický čin.
3.40 Občianske nepokoje
Rozumie sa najmä nezákonná demonštrácia alebo nezákonný štrajk.
3.41 Hrubo nedbanlivé konanie alebo nekonanie účastníka poistenia
Takým konaním alebo nekonaním sa rozumie najmä požitie alkoholu; požitie narkotík, omamných, psychotropných
alebo toxických látok; požitie liekov nepredpísaných lekárom, v nedoporučených alebo v neprimeraných dávkach,
alebo v rozpore s návodom na užívanie; riadenie motorového vozidla bez vodičského oprávnenia, pod vplyvom alkoholu (aj v prípade odmietnutia skúšky na prítomnosť alkoholu v krvi) alebo v dôsledku porušenia dopravných predpisov; činnosť, pre ktorú je potrebné v zmysle aktuálne platných právnych osobitné povolenie, pokiaľ táto činnosť bola
vykonávaná bez tohto povolenia; porušenie bezpečnostných predpisov poisteným.
3.42 „Foreign Account Tax Compliance Act” alebo FATCA
Americký daňový zákon, ktorý dňa 18. 10. 2010 prijali daňové orgány USA a s ním súvisiace nariadenia, ktoré sú účinné od
1. 7. 2014. Ich účelom je zamedziť daňovým únikom daňových rezidentov USA, určených podľa tohto predpisu.
3.43 IGA
Medzivládna dohoda podpísaná medzi Slovenskou republikou a USA (IGA Model 1), na základe ktorej sa slovenské
ﬁnančné inštitúcie budú povinné riadiť FATCA.
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Vznik a zánik poistnej zmluvy
Poistná zmluva je uzavretá okamihom jej podpísania poisťovňou a poistníkom. V prípade, že poistník a poistený sú
rozdielne osoby, je potrebný aj podpis poisteného.
Poisťovňa bez zbytočného odkladu vystaví a doručí poistníkovi potvrdenie o uzavretí poistenia.
Poistnú zmluvu, prípadne jej časť, môže vypovedať poistník alebo poisťovňa, a to aj bez uvedenia dôvodu, v lehote 2
mesiacov odo dňa jej uzavretia. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zaniká. Výpoveď je nutné
dať v písomnej forme a doručiť poistníkovi alebo poisťovni.
Poistník a poisťovňa sú oprávnení od poistnej zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v aktuálne platných právnych
predpisoch.
Ak je dojednané bežné poistné, poistník je oprávnený kedykoľvek vypovedať poistnú zmluvu ku koncu poistného
obdobia, a to výpoveďou doručenou poisťovni aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
Poistná zmluva zaniká aj uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na zaplatenie bežného
poistného obsahujúcej upozornenie na zánik poistenia, ak poistné nebolo zaplatené pred doručením výzvy. To isté
platí, ak bola zaplatená len časť poistného.
Začiatok a koniec poistenia
Poistenie začína o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy (jej podpísania účastníkmi poistenia
ako poisťovňa, poistník a poistený) za predpokladu, že bolo zaplatené poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné, inak až o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni zaplatenia poistného.
Poisťovňa poskytuje poistenie
a) od 0.00 hod. dňa začiatku poistenia do 0.00 hod. dňa technického začiatku poistenia v rozsahu rizika úmrtia
poisteného následkom úrazu do výšky poistnej sumy Hlavného poistenia,
b) od 0.00 hod. dňa technického začiatku poistenia v rozsahu všetkých poistení dojednaných v poistnej zmluve.
Poistenie končí v nasledujúcich prípadoch
a) úmrtím poisteného v priebehu poistnej doby,
b) uplynutím poistnej doby,
c) dňom zániku poistnej zmluvy,
d) vznikom nedostatočnosti hodnoty osobného konta,
e) dňom zániku poistenia na základe skutočnosti inej ako vyššie uvedenej.
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V prípade zániku poistenia z iných dôvodov ako v dôsledku poistnej udalosti (článok 5.3 písmeno a) a b) po uplynutí
36 mesiacov poistnej doby vzniká poistníkovi nárok na vyplatenie disponibilnej hodnoty osobného konta ku dňu
zániku poistenia.
V prípade zániku poistenia z iných dôvodov ako v dôsledku poistnej udalosti pred uplynutím 36 mesiacov poistnej doby
a) ak nebolo zaplatené mimoriadne poistné, poisťovni patrí celé zaplatené poistné,
b) ak bolo zaplatené mimoriadne poistné, poistníkovi vzniká nárok na vyplatenie aktuálnej hodnoty mimoriadneho
poistného zníženej o poplatky.
V prípade zrušenia poistnej zmluvy zo strany poistníka do 1 mesiaca od uzavretia poistnej zmluvy, poistníkovi vzniká
nárok na vrátenie celého zaplateného poistného.
V prípade zrušenia poistnej zmluvy zo strany poistníka po uplynutí 1 mesiaca najneskôr pred uplynutím 2 mesiacov
od uzavretia poistnej zmluvy, poistníkovi vzniká nárok na vrátenie disponibilnej hodnoty osobného konta.
V prípade zrušenia poistnej zmluvy zo strany poisťovne do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, poistníkovi vzniká
nárok na vrátenie celého zaplateného poistného.
Posúdenie rizika
V závislosti od Hlavného poistenia a zvolených pripoistení, výšky poistnej sumy pre jednotlivé poistenia a vstupného
veku poisteného môže byť poistná zmluva uzavretá
a) so skúmaním zdravotného stavu poisteného na základe zdravotného dotazníka, alebo
b) so skúmaním zdravotného stavu na základe vyhlásenia poisteného o jeho zdravotnom stave, alebo
c) bez skúmania zdravotného stavu poisteného.
Do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy je poisťovňa oprávnená na základe posúdenia rizika navrhnúť poistníkovi zmenu výšky poistného, poistnej sumy alebo rozsah poistenia formou dodatku k poistnej zmluve.
Poisťovňa je oprávnená zisťovať aj iné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie rizika. Ide najmä o ﬁnančnú
situáciu poistníka a poisteného.
Fungovanie osobného konta a pravidlá umiestňovania poistného
Každé zaplatené poistné, bez ohľadu na jeho splatnosť, bude pripísané na osobné konto nasledujúci pracovný deň
po dni, kedy bolo pripísané na účet poisťovne.
Poisťovňa v posledný deň každého kalendárneho mesiaca pripisuje na osobné konto investičný výnos z investovania
prostriedkov osobného konta.
Poisťovňa odpočítava poplatky z osobného konta alebo zo zaplateného poistného.
Miesto, čas a spôsob platenia poistného
Bežné poistné za prvé poistné obdobie je splatné pri uzavretí poistnej zmluvy, poistné za ďalšie poistné obdobie je
splatné prvý deň poistného obdobia.
Poistné možno platiť spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve.
Poistné musí byť zaplatené riadne a včas. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je v dohodnutej výške pripísané na
bankový účet poisťovne.
Miestom plnenia povinnosti poistníka platiť poistné je sídlo poisťovne.
Poistník má právo zmeniť poistné obdobie a/alebo spôsob platenia poistného ku dňu splatnosti poistného. Písomnú
žiadosť o takúto zmenu musí poistník doručiť poisťovni najneskôr 30 dní pred dňom splatnosti poistného, od ktorého
má záujem zmeniť poistné obdobie.
Miesto, čas a spôsob výplaty plnení z poistenia
Poisťovňa vypláca plnenia z poistenia, pokiaľ nie je dohodnuté s účastníkom poistenia inak, nasledovne
a) čas plnenia je bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku nároku na plnenie z poistenia,
b) miesto plnenia z poistenia je sídlo poisťovne,
c) spôsob plnenia je bankový prevod alebo poštový peňažný poukaz.

10 Poplatky
10.1 Poplatky súvisiace s poistením sú deﬁnované v slovníku a v OPP.
11 Prázdniny v platení poistného
11.1 Poistník môže prestať platiť poistné, ak po uplynutí 36 mesiacov od technického začiatku poistenia je hodnota osobného konta dostatočná.
11.2 Počas plynutia prázdnin v platení poistného poisťovňa odpočítava poplatky z osobného konta.
11.3 V prípade, že hodnota osobného konta sa stane nedostatočnou, poisťovňa pošle poistníkovi oznámenie o nedostatočnosti hodnoty osobného konta spolu s výzvou o nutnosti zaplatenia čiastky, ktorá opätovne zabezpečí dostatočnosť osobného konta.
VPPZP-5

12 Ochrana pred inﬂáciou
12.1 V prípade platenia bežného poistného poisťovňa z dôvodu ochrany poistenia pred inﬂáciou, zvyšuje poistné sumy a
poistné Hlavného poistenia a pripoistení ku každému výročiu poistenia.
12.2 Poisťovňa písomne informuje poistníka o zvýšení poistných súm a poistného najneskôr 60 dní pred výročím poistenia.
12.3 Poisťovňa každoročne určí mieru zvýšenia na základe mesačných údajov Štatistického úradu SR. Podkladom je index
zmeny spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku. Od tohto údaju sa poisťovňa môže odchýliť
najviac o 5 percentuálnych bodov.
12.4 Poisťovňa zvyšuje poistné sumy pre Hlavné poistenie a pripoistenia o stanovenú mieru zvýšenia. Na základe zvýšených poistných súm poisťovňa určí nové poistné.
12.5 Poistník má právo odmietnuť ochranu pred inﬂáciou pri uzavretí poistnej zmluvy na celú poistnú dobu alebo najneskôr 30 dní pred každým výročím poistenia. Ak poistník ochranu pred inﬂáciou neodmietne, poistné sumy sa zvýšia
ku dňu výročia poistenia a poistník je povinný platiť zvýšené poistné odo dňa výročia poistenia.
12.6 Ochrana pred inﬂáciou končí dňom, ktorým poisťovňa prebrala na seba povinnosť platiť poistné podľa OPP. V prípade, že poistníkovi opäť vznikne povinnosť platiť poistné, možnosť ochrany pred inﬂáciou sa obnovuje.
12.7 Poisťovňa neuplatňuje ochranu pred inﬂáciou v posledných 3 rokoch poistnej doby a v prípadoch určených v OPP.
13 Zmena výšky poistného a poistnej sumy
13.1 Poistník má právo požiadať o zmenu výšky bežného poistného a poistnej sumy ku dňu splatnosti poistného.
13.2 Zníženie poistného a poistnej sumy je možné prvýkrát vykonať najskôr po uplynutí 2 rokov poistnej doby. V prípade
zvýšenia poistného a poistnej sumy je možné znížiť poistné a poistnú sumu až po uplynutí 2 rokov od zvýšenia.
13.3 Písomnú žiadosť o zmenu výšky poistného a poistnej sumy musí poistník doručiť poisťovni najneskôr 30 dní pred dňom,
ku ktorému má záujem túto zmenu uskutočniť.
13.4 Zmena výšky poistného a poistnej sumy je podmienená súhlasom poisťovne.
13.5 Možnosť zvyšovať poistné alebo poistnú sumu končí dňom, ktorým poisťovňa prebrala na seba povinnosť platiť poistné podľa OPP. V prípade, že poistníkovi opäť vznikne povinnosť platiť poistné, táto možnosť sa obnovuje.
13.6 Zvýšenie poistného alebo poistnej sumy nie je možné vykonať v posledných 3 rokoch poistnej doby a v prípadoch
určených v OPP.
14
14.1
14.2
14.3

Mimoriadne poistné
V priebehu poistnej doby poistník môže zaplatiť mimoriadne poistné.
Mimoriadne poistné má za následok zvýšenie hodnoty osobného konta.
Zaplatením mimoriadneho poistného nedochádza k zmene poistných súm Hlavného poistenia ani pripoistení, ani k
zániku povinnosti poistníka platiť bežné poistné.

15 Výber
15.1 Poistník si môže pred uplynutím 36 mesiacov poistnej doby uplatniť iba nárok na výber z aktuálnej hodnoty mimoriadneho poistného.
15.2 Po uplynutí 36 mesiacov poistnej doby si môže poistník uplatniť nárok na výber z aktuálnej hodnoty mimoriadneho
poistného a z aktuálnej hodnoty bežného poistného.
15.3 Vyplatením výberu dochádza automaticky k zníženiu uvedených hodnôt v nasledujúcom poradí:
a) aktuálna hodnota mimoriadneho poistného; Ak výber k rozhodujúcemu dňu prevyšuje aktuálnu hodnotu mimoriadneho poistného, alebo aktuálna hodnota mimoriadneho poistného je k rozhodujúcemu dňu rovná 0, tak potom,
b) aktuálna hodnota bežného poistného o rozdiel medzi výberom a aktuálnou hodnotou mimoriadneho poistného
alebo o Výber.
15.4 Poisťovňa je povinná v prípade žiadosti o výber vyplatiť poistníkovi výber za podmienok určených poisťovňou v žiadosti o výber bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti alebo k neskoršiemu dňu uvedenému v žiadosti.
15.5 Pre účely určenia výšky poistného plnenia v prípade výplaty výberu zníži poisťovňa garantovanú poistnú sumu pre
prípad úmrtia o sumu všetkých výberov z bežného poistného. Takto znížená garantovaná poistná suma pre prípad
úmrtia sa použije na určenie poistného plnenia v zmysle príslušných OPP pre Hlavné poistenie.
15.6 Zaplatenie mimoriadneho poistného po výplate akéhokoľvek výberu má za následok vznik jednej z nasledujúcich
skutočností
a) zníženie sumy výberov z bežného poistného k rozhodujúcemu dňu, pokiaľ poisťovňa na osobnom konte k rozhodujúcemu dňu eviduje sumu výberov z bežného poistného, alebo
b) zvýšenie aktuálnej hodnoty mimoriadneho poistného o
(i) čiastku zaplateného mimoriadneho poistného zníženú o príslušné poplatky alebo
(ii) rozdiel medzi čiastkou zaplateného mimoriadneho poistného zníženou o príslušné poplatky a sumou výberov z
bežného poistného, pokiaľ poisťovňa na osobnom konte k rozhodujúcemu dňu neeviduje sumu výberov z bežného poistného, alebo čiastka zaplateného mimoriadneho poistného prevyšuje sumu výberov z bežného poistného.
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16 Hlásenie poistnej udalosti
16.1 Oprávnená osoba je povinná nahlásiť poisťovni poistnú udalosť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedela.
16.2 Pri nahlásení poistnej udalosti je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:
Pri úmrtí:
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ s úradne overeným podpisom oprávnenej osoby,
b) originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu,
c) kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
d) kópiu záverečnej prepúšťacej správy z nemocnice, ak existuje,
e) kópiu policajnej správy, ak úmrtie poisteného bolo vyšetrované políciou,
f) iné doklady v závislosti od právneho postavenia/statusu oprávnenej osoby.
Pri dožití sa konca poistnej doby Hlavného poistenia:
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ s úradne overeným podpisom poisteného,
b) riadne vyplnená žiadosť o vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného konta podpísaná poisteným.
16.3 Poisťovňa informuje o aktuálnom zozname dokumentov aj zverejnením.
16.4 Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená klientom poisťovni musí byť vypracovaná v
slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená do slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby
16.5 Poisťovňa si v prípade potreby môže vyžiadať aj iné dokumenty.
16.6 Náklady súvisiace s úradným overovaním dokumentov znáša oprávnená osoba.
17 Povinnosť oznámenia zmeny
17.1 Poistník a poistený sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni každú zmenu poskytnutých údajov. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zmenu zdravotného stavu.
17.2 Ak oznámenie zmeny bude mať za následok zvýšenie alebo zníženie poistného rizika, poisťovňa má právo na zostávajúcu časť poistnej doby zvýšiť alebo znížiť poistné na úroveň zodpovedajúcu zmenenému riziku. Ak poistník
odmietne zmenu poistného z dôvodu podľa predchádzajúcej vety, poisťovňa automaticky zmení poistnú sumu o
čiastku, ktorá zodpovedá pôvodnej výške poistného.
18 Obmedzenia poistného plnenia
18.1 Pokiaľ ďalej alebo v OPP nie je výslovne uvedené inak, Poisťovňa vyplatí pre Hlavné poistenie disponibilnú hodnotu
osobného konta a pre pripoistenia, ktorých poistnou udalosťou je úmrtie poisteného, nevyplatí žiadne poistné plnenie, ak k úmrtiu poisteného došlo
a) následkom úmyselného konania účastníka poistenia zisteného právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci,
b) následkom samovraždy poisteného zistenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci,
spáchanej počas prvých 2 rokov poistnej doby. V prípade samovraždy poisteného spáchanej počas 2 rokov od
zvýšenia poistnej sumy, poisťovňa vyplatí poistnú sumu platnú pred týmto zvýšením.,
c) následkom zhubného novotvaru alebo oportúnnej infekcie vrátane ich foriem doposiaľ neznámych v čase uzatvárania
poistenia, ak boli bezprostrednou príčinou smrti, alebo v dôsledku samovraždy poisteného, ak poistený v čase smrti, ktorá
nastala následkom príčin uvedených v tomto bode c) trpel syndrómom získaného zlyhania imunity (AIDS podľa deﬁnície
Svetovej zdravotníckej organizácie vrátane encefalopatie a syndrómu celkového oslabenia v dôsledku vírusu HIV),
d) následkom služby poisteného ako profesionálneho alebo povolaného vojaka v národných alebo v iných oﬁciálnych ozbrojených silách v čase vojny – vyhlásenej či nevyhlásenej, ak k úmrtiu došlo do konca obdobia dvoch
rokov od technického začiatku poistenia podľa poistnej zmluvy,
e) v priamej súvislosti s vojnovými udalosťami alebo inými vojnovými činmi vrátane mierových misií,
f) v priamej súvislosti s občianskymi nepokojmi.
18.2 Pokiaľ v týchto VPP alebo v OPP nie je výslovne uvedené inak, Poisťovňa nevyplatí pre pripoistenia žiadne poistné
plnenie, ak úmrtie poisteného v dôsledku úrazu alebo akákoľvek iná poistná udalosť ako úmrtie poisteného vznikla
a) následkom úmyselného konania účastníka poistenia zisteného právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci,
b) následkom samovraždy poisteného zistenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci,
spáchanej počas prvých 2 rokov poistnej doby. V prípade samovraždy poisteného spáchanej počas 2 rokov od
zvýšenia poistnej sumy, poisťovňa vyplatí poistnú sumu platnú pred týmto zvýšením,
c) následkom zhubného novotvaru alebo oportúnnej infekcie vrátane ich foriem doposiaľ neznámych v čase uzatvárania poistenia, ak boli bezprostrednou príčinou smrti, alebo v dôsledku samovraždy poisteného, ak poistený v čase
smrti, ktorá nastala následkom príčin uvedených v tomto bode c) trpel syndrómom získaného zlyhania imunity (AIDS
podľa deﬁnície Svetovej zdravotníckej organizácie vrátane encefalopatie a syndrómu celkového oslabenia v dôsledku vírusu HIV),
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d) následkom služby poisteného ako profesionálneho alebo povolaného vojaka v národných alebo v iných oﬁciálnych ozbrojených silách v čase vojny – vyhlásenej či nevyhlásenej, ak k úmrtiu došlo do konca obdobia dvoch
rokov od technického začiatku poistenia podľa poistnej zmluvy,
e) v priamej alebo nepriamej súvislosti s vojnovými udalosťami alebo inými vojnovými činmi vrátane mierových misií,
f) v priamej alebo nepriamej súvislosti s občianskymi nepokojmi,
g) v priamej alebo nepriamej súvislosti s ionizujúcim žiarením, okrem lekársky predpísaného liečenia ožarovaním
h) v priamej alebo nepriamej súvislosti s infekciou HIV,
i) následkom prítomnosti poisteného vo vzdušných alebo suchozemských vozidlách alebo plavidlách s motorovým
pohonom počas jeho účasti na organizovaných súťažiach, alebo počas prípravy na takéto súťaže,
j) následkom športového lietania alebo iného lietania poisteného (najmä skok padákom, let rogalom, let balónom,
paragliding), okrem poistných udalostí vzniknutých počas leteckej cesty poisteného v rámci organizovanej leteckej dopravy alebo vyhliadkového letu,
k) následkom akejkoľvek športovej činnosti, ktorú poistený vykonával ako profesionál alebo poloprofesionál. Profesionál je športovec, ktorého športová činnosť je hlavným zdrojom jeho príjmu. Poloprofesionálom je športovec, ktorý
sa zúčastňuje súťaží najvyššej kategórie v rámci Slovenska alebo medzinárodných súťaží,
l) následkom akejkoľvek činnosti spojenej s vykonávaním extrémnych športov a bojových športov alebo umení,
m) následkom pracovných činností poisteného pod zemským povrchom, alebo pod vodou,
n) následkom pracovných alebo športových činností poisteného súvisiacich s akrobaciou, krotením zvierat, kaskadérstvom,
o) následkom pracovných činností poisteného ako člena záchranných tímov počas ich zásahu alebo cvičení (najmä
pracovníci horskej služby), pracovných činností poisteného ako člena špeciálnych policajných alebo vojenských
zásahových jednotiek počas zásahu alebo cvičenia (najmä jednotky rýchleho nasadenia, protiteroristické jednotky), pracovných činností poisteného ako člena bezpečnostnej alebo strážnej služby (najmä osobní strážcovia,
ochrana prevozu peňazí, stráženie objektov),
p) následkom manipulácie poisteného s výbušninami, alebo prístrojmi obsahujúcimi výbušniny, vrátane ich výroby,
transportu alebo údržby v rámci jeho pracovných činností (najmä odmínovanie, zneškodňovanie munície, pyrotechnické práce).
18.3 Poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie, ak bola poistná udalosť zapríčinená protiprávnym, úmyselným, hrubo
nedbanlivým konaním alebo nekonaním účastníkov poistenia.
19 FATCA
19.1 Poisťovňa je podľa FATCA alebo na základe IGA povinná identiﬁkovať daňovú rezidenciu USA u účastníkov poistenia.
19.2 Účastník poistenia je povinný na predpísanom tlačive poistnej zmluvy alebo inom tlačive určenom poisťovňou poskytnúť poisťovni údaje, ktoré sú významné z hľadiska určenia jeho daňovej rezidencie na účely FATCA.
19.3 Kritériá na určenie daňovej rezidencie na účely FATCA sú u fyzických osôb najmä tieto údaje:
a) americké daňové identiﬁkačné číslo (TIN),
b) občianstvo alebo trvalý pobyt v USA,
c) korešpondenčná adresa v USA alebo doručovacia adresa u tretej osoby v USA,
d) plná moc vystavená na osobu s USA adresou,
e) trvalý príkaz k prevodu ﬁnančných prostriedkov na účet vedený v USA,
f) USA telefónne číslo alebo,
g) ak sa ktorýkoľvek z vyššie uvedených údajov vyskytne u zákonného zástupcu maloletého účastníka poistenia.
19.4 Kritériá na určenie daňovej rezidencie na účely FATCA sú u právnických osôb najmä tieto údaje:
a) právnická osoba založená a registrovaná v USA,
b) právnická osoba s daňovým domicilom v USA,
c) právnická osoba, ktorej vlastník alebo konečný užívateľ výhod je rezidentom USA na účely FATCA.
19.5 Poisťovňa je oprávnená požadovať od účastníkov poistenia aj ďalšie údaje a doklady potrebné na zistenie alebo
overenie ich daňovej rezidencie na účely FATCA alebo vyžadovať potvrdenie správnosti a aktuálnosti poskytnutých
údajov zo strany účastníkov poistenia na účely FATCA. Týmto ustanovením nie je v žiadnom ohľade dotknutá povinnosť účastníkov poistenia oznamovať bez zbytočného odkladu zmenu údajov poskytnutých poisťovni.
19.6 Účastníci poistenia berú na vedomie a súhlasia, že poisťovňa je oprávnená údaje získané na účely FATCA poskytnúť príslušným daňovým orgánom na účely výmeny daňových informácií a ich kontroly v rozsahu osobných údajov
účastníka poistenia: meno a priezvisko, adresa, americké daňové identiﬁkačné číslo a údaje týkajúce sa poistenia ako
aktuálna hodnota osobného konta k termínom učeným FATCA, číslo účastníka poistenia, výška platieb v prospech a
na ťarchu poistenia, vrátane poistného plnenia.
19.7 V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany dotknutého účastníka poistenia na účely FATCA je poisťovňa oprávnená
zamýšľaný Obchod odmietnuť vykonať alebo považovať takéhoto účastníka poistenia za daňového rezidenta USA.
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20 Spoločné ustanovenia
20.1 Poisťovňa vypláca poistné plnenia a iné výplaty znížené o daň v súlade s daňovými predpismi platnými v čase výplaty.
20.2 Poisťovňa má právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči poistenému, poistníkovi alebo oprávnenej osobe s
akýmikoľvek pohľadávkami poisteného, poistníka alebo oprávnenej osoby voči poisťovni.
20.3 Práva a povinnosti účastníkov poistenia z poistnej zmluvy nie je možné previesť na inú osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu poisťovne. Pohľadávky účastníkov poistenia nie je možné previesť na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne.
20.4 Všetky oznámenia medzi účastníkmi poistenia a poisťovňou môžu byť doručované elektronickými prostriedkami
(fax, e-mail alebo iný elektronický prostriedok), službou krátkych textových správ (SMS), osobne, prostredníctvom
sprostredkovateľa, kuriérskou službou, poštovým doručovateľom alebo poštou.
20.5 Dokumenty doručované faxom sa budú považovať za doručené v deň faxového prenosu, ak bola zásielka odoslaná
do 16:00 hod. v ktorýkoľvek pracovný deň, v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania.
20.6 Dokumenty doručené e-mailom alebo inými elektronickými prostriedkami sa budú považovať za doručené v deň
nasledujúci po dni ich odoslania, pokiaľ nie je dôkaz o ich skoršom doručení. Dokumenty zaslané kuriérom, poštovým
doručovateľom, doporučene alebo s doručenkou na poslednú známu adresu sa budú považovať za doručené dňom
ich doručenia. Ak sa písomnosť vráti ako nedoručená, za deň doručenia sa považuje piaty pracovný deň odo dňa
uloženia zásielky na pošte. Dokumenty zasielané bežnou poštou na území Slovenskej republiky sa budú považovať
za doručené tretím dňom odo dňa ich odoslania. Dokumenty zasielané bežnou poštou na adresy v zahraničí sa budú
považovať za doručené siedmim dňom odo dňa ich odoslania.
20.7 Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistením predložená účastníkom poistenia poisťovni musí byť vypracovaná v
slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená do slovenského jazyka na náklady účastníka poistenia.
20.8 Dohľad nad výkonom poisťovacej činnosti poisťovne vykonáva Národná banka Slovenska.
20.9 Účelom vysvetlení a príkladov obsiahnutých v týchto VPP je výlučne prispieť k pochopeniu základných princípov poistenia Tieto vysvetlenia a príklady nie je možné považovať za záväzné výkladové pravidlá.
21 Záverečné ustanovenia
21.1 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť na základe poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou patria do výlučnej právomoci
súdov Slovenskej republiky a budú rozhodované podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
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Osobitné poistné podmienky poistenia
pre hlavné poistenie Budúcnosť KOMPLET
1
1.1

Všeobecné ustanovenie
Tieto osobitné poistné podmienky pre hlavné poistenie Budúcnosť KOMPLET (ďalej len „OPP“) nadobúdajú účinnosť
4. marca 2015.

2
2.1

Poistné
V poistení podľa týchto OPP (ďalej len „Hlavné poistenie“) poistník platí bežné poistné. Poistník môže platiť aj mimoriadne poistné.

3
3.1
3.2

Fungovanie osobného konta a pravidlá umiestňovania poistného
Poisťovňa pripisuje na osobné konto iba mimoriadne poistné.
Bežné poistné je v plnej výške použité na úhradu nákladov za krytie poistného rizika Hlavného poistenia a pripoistení.

4
4.1

Prázdniny v platení poistného
Poistníkovi v Hlavnom poistení nevzniká nárok na prázdniny v platení poistného.

5
5.1

Poistený
Hlavné poistenie je možné dohodnúť výlučne pre jedného poisteného.

6
6.1

Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je
a) úmrtie poisteného z Hlavného poistenia v priebehu poistnej doby, alebo
b) dožitie sa poisteného z Hlavného poistenia konca poistnej doby.

7
7.1

Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade úmrtia poisteného z Hlavného poistenia v priebehu poistnej doby vyplatí oprávneným osobám
čiastku určenú ako súčet
a) poistnej sumy pre Hlavné poistenie platnej v deň vzniku poistnej udalosti a
b) aktuálnej hodnoty osobného konta platnej v deň vzniku poistnej udalosti.
Poistenému z Hlavného poistenia, ktorý sa dožil konca poistnej doby, poisťovňa vyplatí aktuálnu hodnotu osobného
konta platnú ku dňu, v ktorom uplynula poistná doba.
Na poistné plnenie podľa týchto OPP sa vzťahujú ustanovenia pre obmedzenia poistného plnenia podľa článku 18
VPP, okrem ustanovení bodu 18.2 VPP.

7.2
7.3

8
8.1
8.2

8.3

9
9.1
9.2

Čakacia doba
Obdobie 12 mesiacov, ktoré začína plynúť od technického začiatku poistenia.
Čakacia doba sa na Hlavné poistenie uplatňuje len v prípade, ak zdravotný stav poisteného z Hlavného poistenia nebol v čase uzatvorenia Hlavného poistenia predmetom skúmania zo strany poisťovne, z dôvodu, že poistený z Hlavného poistenia na základe vlastného uváženia nevyplnil zdravotný dotazník poisťovne a ani neposkytol v prospech
poisťovne vyhlásenie o svojom zdravotnom stave v rozsahu a za podmienok podľa poistnej zmluvy.
Ak vznikne poistná udalosť – úmrtie poisteného z Hlavného poistenia kedykoľvek počas Čakacej doby (s výnimkou
poistnej udalosti vzniknutej v dôsledku úrazu), poisťovňa bez ohľadu na ustanovenia týchto OPP a VPP vzťahujúcich
sa na poistenie podľa poistnej zmluvy, vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie v čiastke zodpovedajúcej aktuálnej
hodnote osobného konta ku dňu úmrtia poisteného z Hlavného poistenia.
Investičné možnosti
Poistník má možnosť uzavrieť Hlavné poistenie s investičným rizikom. Voľba je platná pre celú poistnú dobu, bez
možnosti ju dodatočne zmeniť.
Miera investičného rizika závisí od zvolenej investičnej stratégie. Poisťovňa neposkytuje žiadne záruky, hodnota
investovaných prostriedkov môže rásť ale aj klesať, a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Doterajší alebo
propagovaný výnos nie je zárukou jeho budúceho výnosu.
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10 Poplatky
10.1 Poistník v súvislosti s Hlavným poistením znáša nasledovné poplatky:
a) Administratívne poplatky
(i) Variabilný administratívny poplatok
Výška
3 % z mimoriadneho poistného

Splatnosť
Deň pripísania mimoriadneho
poistného na osobné konto.

Vysvetlenie
Poplatok sa odpočítava zo zaplateného
mimoriadneho poistného. Zostávajúca
časť mimoriadneho poistného je
pripísaná na osobné konto podľa
pravidiel umiestňovania poistného.

(ii) Fixný administratívny poplatok
Výška
•0€

Splatnosť
Prvý deň každého kalendárneho
mesiaca počas celej poistnej doby.

Vysvetlenie
Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty osobného konta.

b) Počiatočný poplatok
Výška
•0€

Splatnosť

Vysvetlenie

Deň splatnosti bežného poistného.

Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty osobného konta.

Splatnosť

Vysvetlenie

c) Poplatok za správu aktív
Výška
0 % mesačne z aktuálnej hodnoty
osobného konta.

Prvý deň každého kalendárneho
mesiaca počas celej poistnej doby.

Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty osobného konta.

d) Rizikové poplatky
Pre Hlavné poistenie sa rizikové poplatky neaplikujú. Bežné poistné je v plnej výške použité na úhradu nákladov
za krytie poistného rizika Hlavného poistenia a pripoistení.
e) Poplatok za Čiastočný odkup
Výška
•0€

Splatnosť
Deň vyplatenia čiastočného
odkupu.

Vysvetlenie
Poplatok sa odpočítava z aktuálnej
hodnoty osobného konta.

f) Minimálna hodnota osobného konta a Odkupný poplatok
Výška
•0€

10.2 Zmena výšky poplatkov podľa tohto článku podlieha dohode medzi poistníkom a poisťovňou.
11 Odkup a čiastočný odkup
11.1 Poistník si môže v Hlavnom poistení uplatniť nárok na odkúpenie poistenia (ďalej len “Odkup”).
11.2 V prípade uplatnenia si nároku na Odkup poistníkom, poisťovňa vyplatí poistníkovi čiastku Odkupu zodpovedajúcu
aktuálnej hodnote mimoriadneho poistného.
11.3 Ustanovenia o Odkupe sa primerane vzťahujú na zánik poistnej zmluvy výpoveďou. Poistník si môže v poistení podľa
týchto OPP uplatniť nárok čiastočný odkup.
11.4 Maximálna výška čiastočného odkupu je aktuálna hodnota mimoriadneho poistného.
11.5 Vyplatenie čiastočného odkupu znižuje hodnotu osobného konta o čiastku čiastočného odkupu a o hodnotu poplatku za čiastočný odkup.
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12 Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti
12.1 Okrem dokladov uvedených v príslušných VPP je pri nahlásení poistnej udalosti potrebné predložiť aj nasledujúce
doklady
Pri úmrtí
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ s úradne overeným podpisom oprávnenej osoby,
b) originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu,
c) kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
d) kópiu záverečnej prepúšťacej správy z nemocnice, ak existuje,
e) kópiu policajnej správy, ak úmrtie poisteného z Hlavného poistenia bolo vyšetrované políciou,
f) iné doklady v závislosti od právneho postavenia/ statusu oprávnenej osoby.
Pri dožití sa konca poistnej doby Hlavného poistenia
a) najskôr 1 deň po dátume konca poistnej doby Hlavného poistenia riadne vyplnená žiadosť o vyplatenie aktuálnej
hodnoty osobného konta s úradne overeným podpisom poisteného z Hlavného poistenia.
12.2 Poisťovňa informuje o aktuálnom zozname dokumentov aj zverejnením.
12.3 Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená klientom poisťovni musí byt vypracovaná v
slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená do slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby.
13 Zánik poistenia
13.1 Hlavné poistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP a týchto OPP aj v týchto prípadoch:
a) o 0.00 hod. dňa výročia Hlavného poistenia v roku, v ktorom poistený Hlavného poistenia dosiahne vek 75 rokov,
alebo
b) okamihom úmrtia poisteného z Hlavného poistenia, alebo
c) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, v ktorom uplynula poistná doba Hlavného poistenia dohodnutá v poistnej
zmluve.
13.2 Poisťovňa má nárok na poistné za Hlavné poistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Hlavné poistenie zaniklo.
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Osobitné poistné podmienky
pripoistenia úmrtia (PÚ)
To najdôležitejšie o vašom pripoistení
Kedy plníme (poistná udalosť)?
Poistnou udalosťou je úmrtie poisteného v priebehu poistnej doby z akéhokoľvek dôvodu (úraz, choroba, prirodzené úmrtie).
Čo vám budeme plniť (poistné plnenie)?
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí oprávneným osobám (osoba uvedená v poistnej zmluve ako
oprávnená osoba, ak je poistná udalosť úmrtie poisteného, alebo osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ak je poistná udalosť úmrtie poisteného a oprávnená osoba nie je v poistnej zmluve určená
alebo ak nenadobudne právo na poistné plnenie) poistnú sumu pre pripoistenie platnú v čase vzniku poistnej
udalosti.
Čo nám musíte predložiť, aby sme vám plnili?
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ s úradne overeným podpisom oprávnenej osoby,
b) originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu,
c) kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
d) kópiu záverečnej prepúšťacej správy z nemocnice, ak existuje,
e) kópiu policajnej správy, ak úmrtie poisteného bolo vyšetrované políciou,
f) iné doklady v závislosti od právneho postavenia/ statusu oprávnenej osoby.

1
1.1

1.4
1.5

Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú časť jej obsahu formou úpravy práv a povinností poisťovne na jednej strane a
práv a povinností poistníka a poisteného na strane druhej pre pripoistenie podľa týchto OPP (ďalej len „Pripoistenie“).
Pripoistenie je možné uzavrieť pri uzavretí Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného poistenia podľa
podmienok určených poisťovňou.
Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k Hlavnému poisteniu dohodnutému v
poistnej zmluve (ďalej len „VPP“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP alebo VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v týchto OPP a sú deﬁnované vo VPP majú význam uvedený vo VPP.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.

2
2.1

Poistený
Poisteným môže byť osoba, ktorá v čase uzatvorenia Pripoistenia dosiahla vek aspoň 16 rokov a najviac 70 rokov.

3
3.1

Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je úmrtie poisteného v priebehu poistnej doby.

4
4.1

Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti podľa týchto OPP vyplatí oprávneným osobám poistnú sumu pre Pripoistenie platnú v čase vzniku poistnej udalosti.
Na poistné plnenie podľa týchto OPP sa vzťahujú ustanovenia pre obmedzenie poistného plnenia podľa článku 18 VPP,
okrem ustanovení bodu 18.2 VPP.

1.2
1.3

4.2

5
5.1

Poistná suma
Poistná suma Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.

6
6.1
6.2

Poistná doba, začiatok a výročie uzavretia pripoistenia
Poistná doba Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Ak deň začiatku Pripoistenia nie je totožný s dňom výročia Hlavného poistenia, sa za prvý rok poistnej doby Pripoistenia považuje doba medzi začiatkom Pripoistenia a najbližším nasledujúcim výročím Hlavného poistenia. Poistná doba
Pripoistenia podľa predchádzajúcej vety uplynie na výročí Hlavného poistenia.
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6.3

6.4
6.5
6.6

7
7.1

7.2

8
8.1

Začiatok Pripoistenia je
a) začiatok poistnej doby Hlavného poistenia, ak Pripoistenie a Hlavné poistenie sú uzavreté súčasne, alebo
b) prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po uzavretí Pripoistenia formou dodatku k poistnej zmluve, ak Pripoistenie je uzavreté neskôr ako Hlavné poistenie.
Pripoistenie je možné uzavrieť len v prípade, že od začiatku Pripoistenia do konca doby platenia poistného za Hlavné
poistenie zostávajú minimálne 3 roky.
Výročie Pripoistenia sa zhoduje s výročím Hlavného poistenia.
Koniec pripoistenia sa zhoduje s koncom poistnej doby Hlavného poistenia, pokiaľ pripoistenie neskončí (nezanikne) už
skôr podľa ustanovení VPP alebo článku 8 týchto OPP.
Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti
Okrem dokladov uvedených vo VPP je pri nahlásení poistnej udalosti potrebné predložiť aj nasledujúce doklady
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ s úradne overeným podpisom oprávnenej osoby,
b) originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu,
c) kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
d) kópiu záverečnej prepúšťacej správy z nemocnice, ak existuje,
e) kópiu policajnej správy, ak úmrtie poisteného bolo vyšetrované políciou,
f) iné doklady v závislosti od právneho postavenia/statusu oprávnenej osoby.
Poisťovňa informuje o aktuálnom zozname dokumentov aj zverejnením.
Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená účastníkom poistenia poisťovni musí byť vypracovaná v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená do
slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby.

8.2

Zánik pripoistenia
Pripoistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP a týchto OPP aj v týchto prípadoch
a) o 0.00 hod. dňa zániku Hlavného poistenia, alebo
b) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po poslednom dni výpovednej lehoty v prípade výpovede podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť poistnej zmluvy alebo jej dodatku o pripoistení, alebo
c) o 0.00 hod. dňa výročia pripoistenia v roku, v ktorom poistený, dosiahne vek 75 rokov, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného, alebo
e) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, v ktorom uplynula poistná doba Pripoistenia dohodnutá v poistnej zmluve,
alebo
f) o 0.00 hod. dňa po vzniku poistnej udalosti.
Poisťovňa má nárok na poistné za Pripoistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Pripoistenie zaniklo.

9
9.1

Spoločné ustanovenia
Z Pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
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Osobitné poistné podmienky pripoistenia úmrtia
s klesajúcou poistnou sumou (PÚK)
To najdôležitejšie o vašom pripoistení
Kedy plníme (poistná udalosť)?
Poistnou udalosťou je úmrtie poisteného v priebehu poistnej doby z akéhokoľvek dôvodu (úraz, choroba, prirodzené úmrtie).
Čo vám budeme plniť (poistné plnenie)?
Poistná suma je určená poistníkom ku dňu začiatku Pripoistenia. Poistná suma bude znižovaná vždy o rovnakú
čiastku stanovenú ako podiel poistnej sumy a poistnej doby platných v čase uzavretia Pripoistenia. Znižovanie
podľa prechádzajúcej vety bude vykonávané na každom výročí Pripoistenia s tým, že ku dňu uplynutia poistnej
doby bude poistná suma 0. Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí oprávneným osobám (osoba
uvedená v poistnej zmluve ako oprávnená osoba, ak je poistná udalosť úmrtie poisteného, alebo osoba v zmysle
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ak je poistná udalosť úmrtie poisteného a oprávnená osoba nie
je v poistnej zmluve určená alebo ak nenadobudne právo na poistné plnenie) poistnú sumu pre Pripoistenie platnú v čase vzniku poistnej udalosti.
Čo nám musíte predložiť, aby sme vám plnili?
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ s úradne overeným podpisom oprávnenej osoby,
b) originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu,
c) kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
d) kópiu záverečnej prepúšťacej správy z nemocnice, ak existuje,
e) kópiu policajnej správy, ak úmrtie poisteného bolo vyšetrované políciou,
f) iné doklady v závislosti od právneho postavenia/statusu oprávnenej osoby.
Ďalšie dôležité informácie?
Poistné za toto Pripoistenie sa platí iba 60 % poistnej doby s tým, že aj po skončení platenia poistného je poistený naďalej poistený.

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú časť jej obsahu formou úpravy práv a povinností poisťovne na jednej strane a
práv a povinností poistníka a poisteného na strane druhej pre pripoistenie podľa týchto OPP (ďalej len „Pripoistenie“).
Pripoistenie je možné uzavrieť pri uzavretí Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného poistenia podľa
podmienok určených poisťovňou.
Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k Hlavnému poisteniu dohodnutému v
poistnej zmluve (ďalej len „VPP“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP alebo VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v týchto OPP a sú deﬁnované vo VPP majú význam uvedený vo VPP.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.

2
2.1

Poistné
Doba platenia poistného za Pripoistenie je časť poistnej doby, počas ktorej je poistník povinný platiť poistné za Pripoistenie. Doba platenia poistného za Pripoistenie je určená v závislosti od dĺžky poistnej doby ako je uvedené v Prílohe 1
týchto OPP.

3
3.1

Poistený
Poisteným môže byť osoba, ktorá v čase uzatvorenia Pripoistenia dosiahla vek aspoň 16 rokov a najviac 70 rokov.

4
4.1

Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je úmrtie poisteného v priebehu poistnej doby.

5
5.1

Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti podľa týchto OPP vyplatí oprávneným osobám poistnú sumu určenú podľa
článku 6 týchto OPP platnú v čase vzniku poistnej udalosti.
Na poistné plnenie podľa týchto OPP sa vzťahujú ustanovenia pre obmedzenie poistného plnenia podľa článku 18 VPP,
okrem ustanovení bodu 18.2 VPP.

5.2
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6
6.1

6.2

Poistná suma
Poistná suma Pripoistenia je určená poistníkom ku dňu začiatku Pripoistenia. Poistná suma bude znižovaná o čiastku
stanovenú ako podiel poistnej sumy a poistnej doby platných v čase uzavretia Pripoistenia. Znižovanie podľa prechádzajúcej vety bude vykonávané na každom výročí Pripoistenia. Po znížení je poistná suma zaokrúhlená matematicky na
celé € a je platná až do nasledujúceho zníženia. Takáto zmena poistnej sumy nemá vplyv na výšku poistného.
Pre vylúčenie pochybností na poistnú sumu nemá vplyv akceptácia ochrany pred inﬂáciou podľa VPP a nie je možné meniť
výšku poistnej sumy inak ako podľa bodu 6.1.

7
7.1

Deň vzniku poistnej udalosti
Pre účely Pripoistenia sa za deň vzniku poistnej udalosti považuje deň, kedy nastalo úmrtie poisteného.

8
8.1
8.2

Poistná doba, začiatok, výročie a koniec pripoistenia
Poistná doba Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Ak deň začiatku Pripoistenia nie je totožný s dňom výročia Hlavného poistenia, sa za prvý rok poistnej doby Pripoistenia považuje doba medzi začiatkom Pripoistenia a najbližším nasledujúcim výročím Hlavného poistenia. Poistná doba
Pripoistenia podľa predchádzajúcej vety uplynie na výročí Hlavného poistenia.
Začiatok Pripoistenia je určený ako
a) začiatok poistnej doby Hlavného poistenia, ak Pripoistenie a Hlavné poistenie sú uzavreté súčasne, alebo
b) prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po uzavretí Pripoistenia formou dodatku k poistnej zmluve, ak Pripoistenie je uzavreté neskôr ako Hlavné poistenie.
Pripoistenie je možné uzavrieť len v prípade, že od začiatku Pripoistenia do konca doby platenia poistného za Hlavné
poistenie zostávajú minimálne 3 roky.
Výročie Pripoistenia sa zhoduje s výročím Hlavného poistenia.
Koniec pripoistenia sa zhoduje s koncom poistnej doby Hlavného poistenia, pokiaľ pripoistenie neskončí (nezanikne) už
skôr podľa ustanovení VPP alebo článku 10 týchto OPP.

8.3

8.4
8.5
8.6

9
9.1

9.2

Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti
Okrem dokladov uvedených vo VPP je pri nahlásení poistnej udalosti potrebné predložiť aj nasledujúce doklady
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ s úradne overeným podpisom oprávnenej osoby,
b) originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu,
c) kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
d) kópiu záverečnej prepúšťacej správy z nemocnice, ak existuje,
e) kópiu policajnej správy, ak úmrtie poisteného bolo vyšetrované políciou,
f) iné doklady v závislosti od právneho postavenia/statusu oprávnenej osoby.
Poisťovňa informuje o aktuálnom zozname dokumentov aj zverejnením.
Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená účastníkom poistenia poisťovni musí byť vypracovaná v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená do
slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby.

10 Zánik pripoistenia
10.1 Pripoistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj v týchto prípadoch
a) o 0.00 hod. dňa zániku Hlavného poistenia, alebo
b) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po poslednom dni výpovednej lehoty v prípade výpovede podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť poistnej zmluvy alebo jej dodatku o pripoistení, alebo
c) o 0.00 hod. dňa výročia Pripoistenia v roku, v ktorom poistený, dosiahne vek 75 rokov, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného, alebo
e) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, v ktorom uplynula poistná doba Pripoistenia dohodnutá v poistnej zmluve,
alebo
f) o 0.00 hod. dňa ku dňu vzniku poistnej udalosti.
10.2 Poisťovňa má nárok na poistné za Pripoistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Pripoistenie zaniklo.
11 Spoločné ustanovenia
11.1 Z Pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
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Osobitné poistné podmienky pripoistenia
pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu (ÚÚ)
To najdôležitejšie o vašom pripoistení
Kedy plníme (poistná udalosť)?
Poistnou udalosťou je úmrtie poisteného následkom úrazu, ktorý vznikol v priebehu poistnej doby, pokiaľ k úmrtiu poisteného dôjde do 1 roka odo dňa vzniku úrazu.
Čo vám budeme plniť (poistné plnenie)?
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí oprávneným osobám (osoba uvedená v poistnej zmluve ako
oprávnená osoba, ak je poistná udalosť úmrtie poisteného, alebo osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ak je poistná udalosť úmrtie poisteného a oprávnená osoba nie je v poistnej zmluve určená alebo ak
nenadobudne právo na poistné plnenie) poistnú sumu pre toto pripoistenie platnú v čase vzniku poistnej udalosti.
Čo nám musíte predložiť, aby sme vám plnili?
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ s úradne overeným podpisom oprávnenej osoby,
b) originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu,
c) kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
d) kópiu záverečnej prepúšťacej správy z nemocnice, ak existuje,
e) kópiu policajnej správy, ak úmrtie poisteného bolo vyšetrované políciou,
f) iné doklady v závislosti od právneho postavenia/ statusu oprávnenej osoby.

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú časť jej obsahu formou úpravy práv a povinností poisťovne na jednej strane a
práv a povinností poistníka a poisteného na strane druhej pre pripoistenie podľa týchto OPP (ďalej len „Pripoistenie“).
Pripoistenie je možné uzavrieť pri uzavretí Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného poistenia podľa
podmienok určených poisťovňou.
Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k Hlavnému poisteniu dohodnutému
v poistnej zmluve (ďalej len „VPP“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP alebo VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých
dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v týchto OPP a sú deﬁnované vo VPP majú význam uvedený vo VPP.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.

2

Poistený
Poisteným môže byť osoba, ktorá v čase uzatvorenia Pripoistenia dosiahla vek 16 rokov a najviac 60 rokov.

3
3.1

Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je úmrtie poisteného následkom úrazu, ktorý vznikol v priebehu poistnej doby, pokiaľ k úmrtiu
poisteného dôjde do 1 roka odo dňa vzniku úrazu.

4

Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti podľa týchto OPP vyplatí oprávneným osobám poistnú sumu pre Pripoistenie platnú v čase vzniku poistnej udalosti.

5
5.1

Poistná suma
Poistná suma Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve

6
6.1
6.2

Poistná doba, začiatok, výročie a koniec pripoistenia
Poistná doba Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Ak deň začiatku Pripoistenia nie je totožný s dňom výročia Hlavného poistenia, sa za prvý rok poistnej doby Pripoistenia považuje doba medzi začiatkom Pripoistenia a najbližším nasledujúcim výročím Hlavného poistenia. Poistná
doba Pripoistenia podľa predchádzajúcej vety uplynie na výročí Hlavného poistenia.
Začiatok Pripoistenia je:
a) začiatok poistnej doby Hlavného poistenia, ak Pripoistenie a Hlavné poistenie sú uzavreté súčasne, alebo
b) prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po uzavretí Pripoistenia formou dodatku k poistnej zmluve, ak Pripoistenie je uzavreté neskôr ako Hlavné poistenie.

6.3
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6.4
6.5
6.6

7
7.1

7.2

8
8.1

8.2
9
9.1
9.2

Pripoistenie je možné uzavrieť len v prípade, že od začiatku Pripoistenia do konca doby platenia poistného za Hlavné
poistenie zostávajú minimálne tri roky.
Výročie Pripoistenia sa zhoduje s výročím Hlavného poistenia.
Koniec pripoistenia sa zhoduje s koncom poistnej doby Hlavného poistenia, pokiaľ pripoistenie neskončí (nezanikne)
už skôr podľa ustanovení VPP alebo článku 7 týchto OPP.
Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti
Okrem dokladov uvedených vo VPP je pri nahlásení poistnej udalosti potrebné predložiť aj nasledujúce doklady
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ s úradne overeným podpisom oprávnenej osoby,
b) originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu,
c) kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
d) kópiu záverečnej prepúšťacej správy z nemocnice, ak existuje,
e) kópiu policajnej správy, ak úmrtie poisteného bolo vyšetrované políciou,
f) iné doklady v závislosti od právneho postavenia/ statusu oprávnenej osoby.
Poisťovňa informuje o aktuálnom zozname dokumentov aj zverejnením.
Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená účastníkom poistenia poisťovni musí byť vypracovaná v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená
do slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby.
Zánik pripoistenia
Pripoistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP a týchto OPP aj v týchto prípadoch
a) o 0.00 hod. dňa zániku Hlavného poistenia, alebo
b) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po poslednom dni výpovednej lehoty v prípade výpovede podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť poistnej zmluvy alebo jej dodatku o pripoistení, alebo
c) o 0.00 hod. dňa výročia pripoistenia v roku, v ktorom poistený, dosiahne vek 70 rokov, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného, alebo
e) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, v ktorom uplynula poistná doba Pripoistenia dohodnutá v poistnej zmluve,
alebo
f) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni vzniku poistnej udalosti.
Poisťovňa má nárok na poistné za Pripoistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Pripoistenie zaniklo.
Spoločné ustanovenia
Z Pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
Ak sa na základe objektívnych skutočností (najmä štatistických údajov) zvýši pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti ako je deﬁnovaná podľa článku 3 týchto OPP, je Poisťovňa oprávnená ku dňu výročia zvýšiť výšku poistného pre
Pripoistenie. Ak poistník odmietne zvýšenie poistného z dôvodu podľa predchádzajúcej vety, poisťovňa automaticky
zníži poistnú sumu Pripoistenia na čiastku, ktorá zodpovedá pôvodnej výške poistného.
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Osobitné poistné podmienky pripoistenia trvalých následkov úrazu
s progresívnym plnením KOMPLET 15 (TNPK 15)
To najdôležitejšie o vašom pripoistení
Kedy plníme (poistná udalosť)?
Poistnou udalosťou je poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu, ktorý vznikol v priebehu poistnej doby pripoistenia, pričom toto poškodenie je uvedené v Tabuľke náhrad trvalých následkov úrazu, ktorá tvorí prílohu týchto
OPP. Poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu musí nastať najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku úrazu.
Čo vám budeme plniť (poistné plnenie)?
Poistné plnenie zohľadňuje závažnosť následku úrazu. Na percento poistnej sumy, ktorá zodpovedá danému poškodeniu podľa Tabuľky náhrad trvalých následkov úrazu uvedenej v prílohe týchto OPP sa aplikuje koeﬁcient progresie,
pomocou ktorého sa stanoví výsledné percento poistného plnenia. Koeﬁcient progresie sa aplikuje už od poškodenia zdravia nad 20 % a poistné plnenie môže narásť až na 600 % poistnej sumy pri 100 % poškodení zdravia.
V prípade viacnásobného poškodenia tej istej časti tela alebo toho istého orgánu v dôsledku jedného úrazu sa
pre určenie rozsahu poškodenia vezme do úvahy to poškodenie zdravia poisteného, ktoré je ohodnotené najvyšším percentom poistného plnenia pred aplikovaním progresie.
Poisťovňa vypláca poistné plnenia z jednotlivých poistných udalostí dovtedy, pokiaľ súčet percentuálnych mier
poistného plnenia po aplikovaní progresie nedosiahne 600 %. Výška posledného poistného plnenia bude zodpovedať takej percentuálnej miere, aby súčet percentuálnych mier poistného plnenia po aplikovaní progresie
nepresiahol 600 %, a to nezávisle od počtu úrazov a poškodení zdravia poisteného.
Kedy neplníme?
Z Pripoistenia sú vylúčené poranené, poškodené alebo neúplné časti tela, alebo časti tela, ktorých funkčnosť
alebo hybnosť je úplne alebo čiastočne obmedzená, ak tento stav nastal pred začiatkom Pripoistenia.
Ak následok úrazu, ktorý vznikol v priebehu poistnej doby Pripoistenia nie je uvedený v tabuľke náhrad trvalých
následkov úrazu, ktorá tvorí prílohu týchto OPP.
Čo nám musíte predložiť, aby sme vám plnili?
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ podpísané poisteným,
b) kópie lekárskych správ o priebehu liečby úrazu,
c) kópiu policajnej správy alebo iný relevantný dokument preukazujúci závery zo šetrenia úrazu.
Ďalšie dôležité informácie?
Mieru poškodenia zdravia poisteného poisťovňa posudzuje v čase, keď jeho zdravotný stav je z lekárskeho hľadiska
ustálený a stabilizovaný. V prípade straty funkčnosti alebo hybnosti poisťovňa posudzuje mieru poškodenia zdravia
poisteného až po úplnom skončení liečby a prípadných rehabilitácií, najskôr však po 1 roku odo dňa vzniku úrazu.
Mieru poškodenia zdravia poisteného následkom úrazu určí odborník vybraný poisťovňou, a to posúdením straty
telesných funkcií, komplikácií a ostatných zranení, ktoré nastali v dôsledku úrazu. Poisťovňa nie je viazaná posudkami iných znalcov alebo lekárov.

1
1.1

1.4
1.5

Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú časť jej obsahu formou úpravy práv a povinností poisťovne na jednej strane a
práv a povinností poistníka a poisteného na strane druhej pre pripoistenie podľa týchto OPP (ďalej len „Pripoistenie“).
Pripoistenie je možné uzavrieť pri uzavretí Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného poistenia podľa
podmienok určených poisťovňou.
Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k Hlavnému poisteniu dohodnutému
v poistnej zmluve (ďalej len „VPP“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP alebo VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých
dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v týchto OPP a sú deﬁnované vo VPP majú význam uvedený vo VPP.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 4. marca 2015.

2
2.1

Poistený
Poisteným môže byť osoba, ktorá v čase uzatvorenia Pripoistenia dosiahla vek aspoň 6 mesiacov a najviac 60 rokov.

3
3.1

Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu, ktorý vznikol v priebehu poistnej doby pripoistenia, pričom toto poškodenie je uvedené v Tabuľke náhrad trvalých následkov úrazu, ktorá tvorí prílohu týchto

1.2
1.3

TNPK-1

3.2

3.3

3.4

4
4.1

4.2
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OPP. Poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu musí nastať najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku úrazu.
Mieru poškodenia zdravia poisteného poisťovňa posudzuje v čase, keď jeho zdravotný stav je z lekárskeho hľadiska
ustálený a stabilizovaný. V prípade straty funkčnosti alebo hybnosti poisťovňa posudzuje mieru poškodenia zdravia
poisteného až po úplnom skončení liečby a prípadných rehabilitácií, najskôr však po 1 roku odo dňa vzniku úrazu. Pri
posudzovaní poškodenia zdravia poisteného sa neberie do úvahy zníženie pracovnej schopnosti poisteného alebo
nutnosť ukončenia alebo obmedzenia jeho športovej činnosti. V prípade straty orgánu alebo časti tela poisťovňa
posudzuje mieru poškodenia zdravia poisteného bezodkladne po nahlásení poistnej udalosti.
Mieru poškodenia zdravia poisteného následkom úrazu určí odborník určený poisťovňou posúdením straty telesných
funkcií, komplikácií a ostatných zranení, ktoré nastali v dôsledku úrazu. Poisťovňa nie je viazaná posudkami iných
znalcov alebo lekárov.
Z Pripoistenia sú vylúčené poranené, poškodené alebo neúplné časti tela, alebo časti tela, ktorých funkčnosť alebo
hybnosť je úplne alebo čiastočne obmedzená, ak tento stav nastal pred začiatkom Pripoistenia.
Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistné plnenie určené nasledovným postupom
a) stanoví percento poistného plnenia pred aplikovaním progresie v závislosti od rozsahu poškodenia zdravia poisteného podľa Tabuľky náhrad trvalých následkov úrazu uvedenej v prílohe číslo 1 týchto OPP,
b) stanoví percento poistného plnenia po aplikovaní progresie na základe percenta poistného plnenia pred aplikovaním progresie podľa Tabuľky na výpočet výšky poistného plnenia po aplikovaní progresie uvedenej v prílohe číslo
2 týchto OPP,
c) vypočíta poistné plnenie ako súčin poistnej sumy platnej v čase vzniku úrazu a percenta poistného plnenia po
aplikovaní progresie.
V prípade viacnásobného poškodenia:
a) tej istej časti tela alebo toho istého orgánu v tej istej časti tela v dôsledku jedného úrazu sa pre určenie rozsahu
poškodenia vezme do úvahy to poškodenie zdravia poisteného, ktoré je ohodnotené najvyšším percentom poistného plnenia pred aplikovaním progresie.
b) rôznych častí tela alebo rôznych orgánov v rôznych častiach tela v dôsledku jedného úrazu sa pre určenie rozsahu
poškodenia vezmú do úvahy všetky takéto poškodenia jednotlivo ohodnotené v zmysle bodu 4.2 a), pričom progresia sa aplikuje na každé osobitne.
Poisťovňa vypláca poistné plnenia z jednotlivých poistných udalostí dovtedy, pokiaľ súčet percentuálnych mier poistného plnenia po aplikovaní progresie nedosiahne 600 %. Výška posledného poistného plnenia bude zodpovedať
takej percentuálnej miere, aby súčet percentuálnych mier poistného plnenia po aplikovaní progresie všetkých poškodení zdravia poisteného nepresiahol 600 %, a to nezávisle od počtu úrazov a poškodení zdravia poisteného.
V prípade, že pri uzavretí poistnej zmluvy poistený uviedol, že je ľavák, percentá uvedené v Tabuľke náhrad trvalých
následkov úrazu pre pravé končatiny sa vzťahujú na ľavé končatiny a naopak.
Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie iba v prípade, ak nahlásenie poistnej udalosti a jej prešetrenie bolo
vykonané počas života poisteného.

5
5.1

Poistná suma
Poistná suma Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.

6
6.1
6.2

Poistná doba, začiatok, výročie a koniec pripoistenia
Poistná doba Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Ak deň začiatku Pripoistenia nie je totožný s dňom výročia Hlavného poistenia, sa za prvý rok poistnej doby Pripoistenia považuje doba medzi začiatkom Pripoistenia a najbližším nasledujúcim výročím Hlavného poistenia. Poistná
doba Pripoistenia podľa predchádzajúcej vety uplynie na výročí Hlavného poistenia.
Začiatok pripoistenia je
a) začiatok poistnej doby Hlavného poistenia, ak pripoistenie a Hlavné poistenie sú uzavreté súčasne, alebo
b) prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po uzavretí Pripoistenia formou dodatku k poistnej zmluve, ak Pripoistenie je uzavreté neskôr ako Hlavné poistenie.
Pripoistenie je možné uzavrieť len v prípade, že od začiatku Pripoistenia do konca poistnej doby Hlavného poistenia
zostávajú minimálne 3 roky.
Výročie pripoistenia sa zhoduje s výročím Hlavného poistenia.
Koniec pripoistenia sa zhoduje s koncom poistnej doby Hlavného poistenia, pokiaľ pripoistenie neskončí (nezanikne)
už skôr podľa ustanovení VPP alebo článku 8.1 týchto OPP.
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6.5
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7
7.1

Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti
Okrem dokladov uvedených vo VPP je pri nahlásení poistnej udalosti potrebné predložiť aj nasledujúce doklady
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ podpísané poisteným,
TNPK-2

7.2

8
8.1

8.2
9
9.1
9.2

b) kópie lekárskych správ o priebehu liečby úrazu,
c) kópiu policajnej správy alebo iný relevantný dokument preukazujúci závery zo šetrenia úrazu.
Poisťovňa informuje o aktuálnom zozname dokumentov aj zverejnením.
Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená účastníkom poistenia poisťovni musí byť vypracovaná v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená
do slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby.
Zánik pripoistenia
Pripoistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj v týchto prípadoch
a) o 0.00 hod. dňa zániku Hlavného poistenia, alebo
b) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po poslednom dni výpovednej lehoty v prípade výpovede podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť poistnej zmluvy alebo jej dodatku o pripoistení, alebo
c) o 0.00 hod. dňa výročia pripoistenia v roku, v ktorom poistený, dosiahne vek 70 rokov, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného, alebo
e) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, v ktorom uplynula poistná doba Pripoistenia dohodnutá v poistnej zmluve,
alebo
f) o 0.00 hod. dňa nahlásenia poistnej udalosti, v dôsledku ktorej súčet percentuálnych mier poistného plnenia po
aplikovaní progresie dosiahne 600 %.
Poisťovňa má nárok na poistné za Pripoistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Pripoistenie zaniklo.
Spoločné ustanovenia
Z Pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
Ak sa na základe objektívnych skutočností (najmä štatistických údajov) zvýši pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti ako je deﬁnovaná podľa článku 3 týchto OPP, je Poisťovňa oprávnená ku dňu výročia zvýšiť výšku poistného pre
Pripoistenie. Ak poistník odmietne zvýšenie poistného z dôvodu podľa predchádzajúcej vety, poisťovňa automaticky
zníži poistnú sumu Pripoistenia na čiastku, ktorá zodpovedá pôvodnej výške poistného.

Príloha k osobitným poistným podmienkam pripoistenia trvalých
následkov úrazu s progresívnym plnením KOMPLET 15 (TNPK 15)
Príloha č. 1 - Tabuľka náhrad trvalých následkov úrazu
Typ poškodenia zdravia poisteného

HLAVA A ZMYSLOVÉ ORGÁNY
Poúrazová úplná strata zraku oboch očí
Poúrazová úplná strata zraku jedného oka
Strata šošovky na jednom oku
Strata šošovky na oboch očiach, ktorá nespôsobila slepotu
Koncentrické a nekoncentrické zúženie
zorného poľa
Traumatická porucha okohybných nervov
alebo porucha rovnováhy okohybných svalov
Porušenie priechodnosti slzných ciest
jedného oka
Porušenie priechodnosti slzných ciest obidvoch očí
Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný na jednom oku
Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný na obidvoch očiach

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
100
50
15
30
20
25
5
10
15
40

Typ poškodenia zdravia poisteného

Jednostranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa
Jednostranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
Jednostranná porucha labyrintu – podľa stupňa
Obojstranná porucha labyrintu – podľa stupňa
Úplná strata sluchu jedného ucha
Strata časti ušnice alebo jej deformita
Úplná strata celej jednej ušnice
Úplná strata oboch celých ušníc
Úplná strata sluchu oboch uší
Úplná strata hrotu nosa
Úplná strata celého nosa

TNPK-3

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
5
10
10
20
35
do 10
do 30
15
3
10
15
40
5
20

Typ poškodenia zdravia poisteného

Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo
nosovej prepážky s funkčne významnou
poruchou priechodnosti - jednostranná
Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo
nosovej prepážky s funkčne významnou
poruchou priechodnosti - obojstranná
Strata čuchu
Čiastočné odstránenie dolnej čeľuste, celého zdvíhača alebo polovice čeľustnej kosti
Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu:
– plocha povrchu nad 12 cm2
– plocha povrchu od 6 cm2 do 12 cm2
– plocha povrchu od 3 cm2 do 6 cm2
– plocha povrchu menej ako 3 cm2
Čiastočná traumatická porucha tvárového a
trojklanného nervu (po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu):
Úplná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu, (po ukončení liečby a po 1
roku odo dňa vzniku úrazu):
Poškodenie tváre (po ukončení liečby a po 1
roku odo dňa vzniku úrazu):
– zúženie úst a defekty pier
– pozdĺžne keloidné jazvy od 2 cm2 do 4 cm2
– pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm2
– pozdĺžne jazvy na tvári od 2 cm do 5 cm
– pozdĺžne jazvy na tvári nad 5 cm
– plošná jazva na tvári
Obmedzenie hybnosti sánky s pootvorením
do 1 cm (po ukončení liečby, a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu)
Úplná nehybnosť sánky (po ukončení liečby
a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Stavy po poranení jazyka so stratou tkaniva
Strata viac ako polovice jazyka
Strata chuti, podľa rozsahu
Strata jedného zuba (nie mliečneho)
Strata každého ďalšieho zuba (nie mliečneho)
Úplný defekt v klenbe lebečnej podľa rozsahu
Poranenia hlavy s trvalým poškodením CNS
(po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa
vzniku úrazu):
KRK
Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého stupňa
Zúženie hrtanu alebo priedušnice stredného
a ťažkého stupňa s čiastočnou stratou hlasu

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
5

10

10
do 40

do 25
do 15
do 7
do 3
5

10

do 10
1
3
0,5
2
2,5
5

25
do 10
20
5
1
1
do 20
50

15
do 60

Typ poškodenia zdravia poisteného

Stav po úraze hrtana alebo priedušnice s
trvale zavedenou kanylou
Poúrazová strata hlasu (afónia)
Poúrazové poruchy hlasu
HORNÉ KONČATINY
Strata pravej ruky v zápästí
Strata ľavej ruky v zápästí
Strata predlaktia pravej hornej končatiny pri
zachovanom lakťovom kĺbe
Strata predlaktia ľavej hornej končatiny pri
zachovanom lakťovom kĺbe
Strata pravej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a
ramenným kĺbom
Strata ľavej hornej končatiny v ramennom
kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom
Úplná strata funkcie pravej hornej končatiny
Úplná strata funkcie ľavej hornej končatiny
Úplná strata funkcie oboch horných končatín
Strata palca pravej ruky so záprstnou kosťou
Strata palca ľavej ruky so záprstnou kosťou
Strata všetkých prstov pravej ruky, a to
všetkých článkov okrem palca
Strata všetkých prstov ľavej ruky, a to všetkých článkov okrem palca
Strata všetkých prstov pravej ruky, a to
všetkých článkov
Strata všetkých prstov ľavej ruky, a to všetkých článkov
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu pravej hornej končatiny
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu ľavej hornej končatiny
Strata jedného článku prsta na ruke (okrem palca)
Stuhnutosť kĺbov prstov ruky
Stuhnutosť kĺbov palca ruky
Strata jedného článku palca
Strata oboch článkov palca pravej ruky
Strata oboch článkov palca ľavej ruky
Porucha úchopovej funkcie palca (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň
– ťažký stupeň
Strata článku ukazováka

TNPK-4

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
50
25
10
40
30
40
30
60

50

50
40
100
20
15
30
20
40
30
3
2,5
1
3
5
9
20
15

2
5
8
3

Typ poškodenia zdravia poisteného

Obmedzenie hybnosti prstov rúk (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– 1 – 3 cm do zovretia
– nad 3 cm do zovretia
RAMENO
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie
však nervového pôvodu,po ukončení liečby a
po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň pravej hornej končatiny
– stredný stupeň ľavej hornej končatiny
– ťažký stupeň pravej hornej končatiny
– ťažký stupeň ľavej hornej končatiny
Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení
Úplná meravosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení
LAKEŤ
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu(nie
však nervového pôvodu, po ukončení liečby
a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň pravej hornej končatiny
– stredný stupeň ľavej hornej končatiny
– ťažký stupeň pravej hornej končatiny
– ťažký stupeň ľavej hornej končatiny
Bionekróza hlavy ramennej kosti
Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení
Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom
postavení
Nestabilnosť lakťového kĺbu
ZÁPÄSTIE
Obmedzenie hybnosti zápästia(nie však
nervového pôvodu,po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň pravej ruky
– stredný stupeň ľavej ruky
– ťažký stupeň pravej ruky
– ťažký stupeň ľavej ruky
Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení
Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení
Nestabilnosť zápästia
Pakĺb:

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)

do 3
do 5

7
15
10
20
15
35
30

5
15
10
20
15
15
25
20
10

3
7
5
15
10
20
15
5

Typ poškodenia zdravia poisteného

– ramenná kosť
– vretenná kosť
– lakťová kosť
– člnkovitej kosti
Chronický zápal kostnej drene kosti hornej
končatiny po otvorených poraneniach alebo
po operačných zákrokoch potrebných pri
liečbe následkov úrazu
Paréza hornej končatiny:
– vysoká paréza s poškodením pletenca
ramenného nervu pravej hornej končatiny
– vysoká paréza s poškodením pletenca
ramenného nervu ľavej hornej končatiny
– paréza vretenného nervu pravej hornej
končatiny so stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo ruky
– paréza vretenného nervu ľavej hornej končatiny so stratou motoriky alebo citlivosti
predlaktia alebo ruky
– periférna paréza stredového alebo lakťového nervu so stratou motoriky a citlivosti
predlaktia alebo ruky
*Ak je poistený ľavák, percentuálna výška
náhrad pre ľavú a pravú končatinu sa vymení
DOLNÉ KONČATINY
Poúrazová endoprotéza bedrového kĺbu
Strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo
v oblasti medzi kolenným a bedrovým kĺbom
Strata dolnej končatiny v predkolení so
zachovaným kolenom
Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním
Strata chodidla v Chopartovom kĺbe alebo
pod ním
Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo
pod ním
Úplná strata funkcie jednej dolnej končatiny
Úplná strata funkcie oboch dolných končatín
Strata dvoch celých článkov palca na nohe
Strata koncového článku palca nohy
Strata iného prstu nohy (vrátane malíčka),
za každý prst
Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou
alebo s jej časťou
Strata všetkých prstov na nohe vrátane
palca (a to všetkých ich článkov)
Úplna stuhnutosť medzičlánkového kĺbu
palca nohy
TNPK-5

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
25
20
15
15
30

60
30
30

15

30

15
60
50
40
30
20
50
100
5
2
2
10
15
3

Typ poškodenia zdravia poisteného

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
Úplna stuhnutosť základného kĺbu palca nohy
7
Úplna stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy
10
Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu
3
palca nohy (po ukončení liečby a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu):
Obmedzenie hybnosti základného kĺbu pal7
ca nohy(po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu):
Porucha funkcie prsta nohy (okrem palca),
1
za každý prst (po ukončení liečby a po 1
roku odo dňa vzniku úrazu)
5
Poúrazové deformácie predkolenia vzniknuté zhojením zlomenín v osovej alebo rotačnej odchýlke (odchýlka musí byť preukázaná
RTG vyš.) za každých celých 5 st.
Skrátenie jednej dolnej končatiny do 1 cm
2
Skrátenie jednej dolnej končatiny od 1 cm
5
do 5 cm
Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 5 cm
do 25
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však
do 10
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ľahký stupeň
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však
do 20
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - stredný stupeň
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však
do 30
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ťažký stupeň
Úplná meravosť bedrového kĺbu
35
KOLENO
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však
10
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ľahký stupeň
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však
15
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - stredný stupeň
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však
25
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ťažký stupeň
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedosta5
točnosti 1 bočného väzu
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatoč15
nosti predného alebo zadného skríženého väzu
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatoč25
nosti predného a zadného skríženého väzu

Typ poškodenia zdravia poisteného

Trvalé následky po operačnom odstránení
jedného menisku (podľa rozsahu odstránenej časti-minim. 1/3 menisku, doklad
operačného nálezu)
Trvalé následky po operačnom odstránení oboch
meniskov (podľa rozsahu odstránenej časti-minim. 1/3 menisku, doklad operačného nálezu)
Úplná meravosť kolena v nepriaznivom
postavení
Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení
Trvalé následky po vybratí jabĺčka
ČLENOK
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ľahký stupeň
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - stredný stupeň
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ťažký stupeň
Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení
Úplná meravosť členkového kĺbu v priaznivom postavení
Nestabilnosť členkového kĺbu pri nedostatočnosti predného väzu
Nestabilnosť členkového kĺbu pri nedostatočnosti zadného väzu
Bionekróza hlavy stehennej kosti
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov
prstov) stehenná kosť
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov
prstov) holenná kosť
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov
prstov) ihlica
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov
prstov) noha (okrem prstov)
Chronický zápal kostnej drene kosti dolnej
končatiny po otvorených poraneniach alebo
po operačných zákrokoch potrebných pri
liečbe následkov úrazu
Paréza dolnej končatiny poškodenie sedacieho nervu
Paréza dolnej končatiny poškodenie holenného nervu
Paréza dolnej končatiny poškodenie ihlicového nervu

TNPK-6

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
5

10

30
25
5
6

12

20

20
15
8
13
40
40
20
1
5
30

50
30
3

Typ poškodenia zdravia poisteného

HRUDNÍK, PANVA
Strata polovice pľúc
Poranenie pľúc riešené operačne zošitím
bez straty laloka
Poranenie pľúc riešené operačne s odstránením menej ako polovice pľúc
Strata jedného prsníka (u žien)
Strata oboch prsníkov (u žien)
Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa
Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa
Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa
Obmedzenie hybnosti hrudníka ľahkého
stupňa spirometricky overené (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Obmedzenie hybnosti hrudníka stredného
stupňa spirometricky overené (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Obmedzenie hybnosti hrudníka ťažkého
stupňa spirometricky overené (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Porušenie súvislosti panvového pletenca
s ťažkou poruchou statiky chrbtice a funkcie
dolných končatín (po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Poranenie srdca alebo srdcových ciev ako následok priameho poranenia riešené konzervatívne
Poranenie srdca alebo srdcových ciev ako následok priameho poranenia riešené operačne
Trvalé poškodenie miechy, miechových blán
a miechových koreňov s trvalými objektívnymi
príznakmi porušenia funkcie miechy bez vplyvu na motoriku (najmä myelopatia, radikulárne
dráždenie ťažkého stupňa) po ukončení liečby
a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu:
- ľahký stupeň
- stredný stupeň
- ťažký stupeň
BRUCHO, ZAŽÍVACIE ORGÁNY, MOČOVÉ
A POHLAVNÉ ORGÁNY
Úplná strata jednej obličky
Úplná strata oboch obličiek

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
50
do 20
do 30
10
30
10
25
55
10

20

30

50

25
50

20
35
70

35
100

Typ poškodenia zdravia poisteného

Roztrhnutie alebo pomliaždenie jednej obličky riešené operačne
Roztrhnutie alebo pomliaždenie oboch obličiek riešené operačne
Roztrhnutie močovej rúry u žien
Roztrhnutie močovej rúry u mužov
Roztrhnutie močového mechúra
Strata jedného vaječníka
Strata oboch vaječníkov
Strata maternice
Závažná deformácia ženských vonkajších
pohlavných orgánov
Strata jedného semenníka
Strata oboch semenníkov
Úplná strata penisu
Poúrazové zúženie pažeráka
- ľahký stupeň
- stredný stupeň
- ťažký stupeň
Poranenie pečene riešené operačne
Poranenie žlčníka
Roztrhnutie alebo rozmliaždenie podžalúdkovej žľazy
Prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka
Prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika
Roztrhnutie tenkého čreva
Roztrhnutie hrubého čreva s resekciou
Roztrhnutie hrubého čreva bez resekcie
Roztrhnutie konečníka
Zúženie konečníka alebo análneho otvoru
- ľahký stupeň
- stredný stupeň
- ťažký stupeň
Úplná strata sleziny
INÉ
Kvadruplégia
Popáleniny 3. stupňa do 1/3 povrchu tela
Popáleniny 3. stupňa nad 1/3 povrchu tela
Plošná jazva nad 15 cm2 po ukončení liečby

TNPK-7

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
do 15
25
10
20
5
10
35
40
30
10
35
40
10
30
50
do 25
5
do 25
do 15
do 15
do 15
do 20
do 15
15
10
20
40
15
100
do 25
do 60
5

Príloha č. 2 - Tabuľka na výpočet výšky poistného plnenia
po aplikovaní progresie ako % z poistnej sumy
Percento poistného plnenia
pred aplikovaním progresie (P)
od 1 do 20 %
od 21 do 40 %
od 41 do 60 %
od 61 do 80 %
od 81 % do 90 %
od 91 % do 100 %

Poistné plnenie po aplikovaní
progresie ako % z poistnej sumy
P
2xP
5 x P - 120 %
7 x P - 240 %
9 x P - 400 %
20 x P - 1400 %

TNPK-8

Osobitné poistné podmienky pripoistenia
závažných chorôb (ZCH)
To najdôležitejšie o vašom pripoistení
Kedy plníme (poistná udalosť)?
Poistnou udalosťou je vznik niektorej zo závažných chorôb u poisteného v priebehu poistnej doby, ktorá je presne
špeciﬁkovaná v článku 3 týchto OPP. Za deň vzniku poistnej udalosti sa považuje:
a) deň diagnostikovania choroby v prípade zhubného nádorového ochorenia, nezhubného nádoru mozgu, infarktu srdcového svalu, konečného štádia pľúcneho ochorenia, konečného štádia ochorenia pečene, akútneho
zlyhania pečene, Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby, AIDS získaného následkom krvnej transfúzie,
AIDS získanom pri výkone profesie, kómy, ochrnutia, sklerózy multiplex, bakteriálnej meningitídy, encefalitídy,
kardiomyopatie, apalického syndrómu, choroby postihujúcej motorické neuróny, primárnej pľúcnej hypertenzie, aplastickej anémie, závažných popálenín, závažného úrazu hlavy, straty reči, slepoty alebo hluchoty, alebo
b) nasledujúci deň po uplynutí 90 dní od mozgovej príhody, alebo
c) deň operačného zákroku v prípade operácie koronárnej cievy, operácie aorty, náhrady srdcovej chlopne, deň
amputácie končatín alebo deň transplantácie dôležitých orgánov, alebo
d) nasledujúci deň po uplynutí 60 dní liečenia umelou obličkou (regulárna obličková dialýza) v prípade zlyhania obličiek.
Čo vám budeme plniť (poistné plnenie)?
Nárok na poistné plnenie vzniká po uplynutí doby prežitia v dĺžke trvania 30 dní. Doba prežitia začína plynúť odo
dňa vzniku poistnej udalosti. Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistnú sumu pre
Pripoistenie platnú v čase vzniku poistnej udalosti. Poistné plnenie sa vypláca jednorazovo.
Kedy neplníme (čakacia doba)?
Poisťovňa aplikuje pre poistnú udalosť tohto Pripoistenia výlučne v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 6 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom začiatku Pripoistenia. Čakacia doba sa nevzťahuje na poistnú udalosť v dôsledku úrazu.
Ak počas čakacej doby nastane poistná udalosť výlučne v dôsledku choroby, poisťovňa neposkytne poistné plnenie, pripoistenie zaniká ku dňu vzniku tejto skutočnosti a poisťovňa v tomto prípade vráti poistníkovi zaplatené
poistné za Pripoistenie.
Čakacia doba sa aplikuje aj na každé zvýšenie poistnej sumy.
Čo nám musíte predložiť, aby sme vám plnili?
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“, s úradne overeným podpisom poisteného,
b) kópiu lekárskej správy o diagnostikovaní ochorenia,
c) kópiu histologického nálezu,
d) kópiu prepúšťacej správy z hospitalizácie.
Ďalšie dôležité informácie?
Poisťovňa je povinná vyplatiť poistné plnenie iba v prípade, ak nahlásenie poistnej udalosti vykonal poistený a jej
vyšetrenie bolo vykonané počas života poisteného. Vznikom poistnej udalosti toto Pripoistenie zaniká.

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú časť jej obsahu formou úpravy práv a povinností poisťovne na jednej strane a
práv a povinností poistníka a poisteného na strane druhej pre pripoistenie podľa týchto OPP (ďalej len „Pripoistenie“).
Pripoistenie je možné uzavrieť pri uzavretí Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného poistenia podľa
podmienok určených poisťovňou.
Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k Hlavnému poisteniu dohodnutému v
poistnej zmluve (ďalej len „VPP“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP alebo VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v týchto OPP a sú deﬁnované vo VPP majú význam uvedený vo VPP.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.

2

Poistený
Poisteným môže byť osoba, ktorá v čase uzatvorenia Pripoistenia dosiahla vek aspoň 16 rokov a najviac 57 rokov.

3
3.1

Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je vznik niektorej z nasledujúcich závažných chorôb u poisteného v priebehu poistnej doby

ZCH-1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.2
3.3
3.4

4
4.1

zhubné nádorové ochorenie
nezhubný nádor mozgu
infarkt srdcového svalu
mozgová príhoda
operácia koronárnej cievy
operácia aorty
náhrada srdcovej chlopne
transplantácia dôležitých orgánov
a) srdce
b) komplex srdce – pľúca
c) pľúca
d) pečeň
e) oblička
f) pankreas
g) kostná dreň
9. zlyhanie obličiek
10. konečné štádium pľúcneho ochorenia
11. konečné štádium ochorenia pečene
12. akútne zlyhanie pečene
13. Alzheimerova choroba (pred dovŕšením veku 60 rokov)
14. Parkinsonova choroba (pred dovŕšením veku 60 rokov)
15. AIDS: HIV následkom krvnej transfúzie
16. AIDS: profesné ochorenie HIV
17. kóma
18. strata končatín
19. ochrnutie
20. skleróza multiplex
21. bakteriálna meningitída
22. encefalitída
23. kardiomyopatia
24. apalický syndróm
25. choroba postihujúca motorické neuróny
26. primárna pľúcna hypertenzia.
27. aplastická anémia
28. závažné popáleniny
29. závažný úraz hlavy
30. slepota (strata zraku)
31. hluchota (strata sluchu)
32. strata reči
Deﬁnície závažných chorôb a dňa vzniku poistnej udalosti sú uvedené v článkoch 4. a 5. týchto OPP.
Okrem výluk uvedených v deﬁníciách závažných chorôb sa za poistnú udalosť nebude považovať žiadne ochorenie,
ktoré vzniklo v priamej alebo nepriamej súvislosti s ochorením AIDS alebo diagnózou HIV pozitív.
V prípade infekcie HIV alebo diagnózy AIDS získanej následkom krvnej transfúzie alebo pri výkone profesie sa za poistnú udalosť nebudú považovať prípady jej vzniku mimo územia Slovenskej republiky.
Deﬁnície závažných chorôb
Pre účely tohto Pripoistenia sú jednotlivé závažné choroby deﬁnované nasledovne:
Zhubné nádorové ochorenie
Prítomnosť malígneho nádoru charakterizovaná nekontrolovaným rastom a šírením malígnych buniek a ich prerastaním
do tkanív. Diagnóza musí byť potvrdená deﬁnitívnou histológiou. Termín zhubné nádorové ochorenie zahŕňa tiež leukémiu a malígne ochorenia lymfatického systému ako je Hodgkinova choroba.
Za poistnú udalosť sa nepovažuje diagnostikovanie
a) akéhokoľvek štádia CIN (cervikálna intraepiteliálna neoplázia (krčok maternice)),
b) akéhokoľvek premalígneho tumoru a neprerastajúcej rakoviny (prekanceróza),
c) karcinómu in situ,
d) rakoviny prostaty stupeň I,
e) rakoviny kože a malígneho melanómu stupeň 1A (T1a N0 M0),
f) akéhokoľvek malígneho tumoru pri prítomnosti ľudského imunodeﬁcientného vírusu (HIV).
ZCH-2

4.2

Nezhubný nádor mozgu
Odstránenie nezhubného rastu tkaniva (nádoru) v mozgu v celkovej anestéze, pričom pretrvávajú neurologické príznaky, alebo ak je nádor inoperabilný a sú prítomné neurologické príznaky.
Za poistnú udalosť sa nepovažuje diagnostikovanie akýchkoľvek cýst, granulómov, malformácií tepien a žíl mozgu,
hematómu a tumoru hypofýzy a miechy.
4.3 Infarkt srdcového svalu
Nekróza časti srdcového svalu ako dôsledok neadekvátneho krvného zásobenia postihnutej oblasti.
Diagnóza musí byť potvrdená nasledujúcimi kritériami
a) typická hrudníková bolesť v anamnéze,
b) čerstvé charakteristické zmeny na EKG,
c) zvýšenie špeciﬁckých infarktových enzýmov alebo iných biochemických markerov.
Za poistnú udalosť sa nepovažuje diagnostikovanie NSTEM so zvýšeným troponínom bez elevácie ST segmentu (EKG nález).
4.4 Mozgová príhoda
Každé mozgovo-cievne poškodenie s neurologickými príznakmi trvajúcimi dlhšie ako 24 hodín vrátane infarktu mozgového tkaniva, krvácania a embolizácie z extrakraniálneho zdroja. Dôkaz neurologických príznakov musí byť minimálne
počas doby 3 mesiacov.
Za poistnú udalosť sa nepovažuje diagnostikovanie TIA (transientný ischemický atak) a neurologických príznakov v
dôsledku migrény.
4.5 Operácia koronárnej cievy
Otvorená operácia hrudníka, dôvodom ktorej je korekcia jednej alebo viacerých koronárnych artérií v dôsledku ich zúženia alebo upchania, spôsobom koronárneho artériového bypassu. Operácia musí byť vykonaná na základe nálezu na
koronárnej angiograﬁi.
Za poistnú udalosť sa nepovažuje
a) angioplastický alebo iný interarteriálny výkon,
b) neotvorená chirurgia hrudníka.
4.6 Operácia aorty
Operačné riešenie chronického ochorenia hrudnej alebo brušnej aorty (nie jej vetiev) vyžadujúce resekciu a následné
nahradenie resekovanej časti transplantátom. Operácia musí byť vykonaná na základe odporučenia kardiológa v špecializovanom kardiochirurgickom zariadení. Pokiaľ sa operačný zákrok vykonal mimo územia členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarska, operácia sa považuje za poistnú udalosť iba v tom
prípade, ak bol pred jej vykonaním daný písomný súhlas odborného lekára určeného poisťovňou s operačným zákrokom
mimo uvedeného územia.
4.7 Náhrada srdcovej chlopne
Chirurgická náhrada 1 alebo viac srdcových chlopní umelou chlopňou v dôsledku stenózy alebo nedostatočnosti alebo
kombináciou týchto faktorov. Výkon musí byť realizovaný na aortálnej, mitrálnej, pľúcnej alebo trikuspidálnej chlopni,
potvrdený odborným lekárom a realizovaný v špeciálnom kardiochirurgickom zariadení. Za poistnú udalosť sa nepovažuje úprava srdcovej chlopne, valvuloplastika a valvulotómia. Pokiaľ sa operačný zákrok vykonal mimo územia členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarska, operácia sa považuje za poistnú
udalosť iba v tom prípade, ak bol pred jej vykonaním daný písomný súhlas odborného lekára určeného poisťovňou s
operačným zákrokom mimo uvedeného územia.
4.8 Transplantácia dôležitých orgánov
Podrobenie sa transplantácii, počas ktorej sa do tela poisteného ako príjemcu orgánu transplantuje z tela darcu srdce,
komplex srdce – pľúca, pľúca, pečeň, oblička, pankreas alebo kostná dreň.
Pokiaľ sa operačný zákrok vykonal mimo územia členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarska, operácia sa považuje za poistnú udalosť iba v tom prípade, ak bol pred jej vykonaním daný
písomný súhlas odborného lekára určeného poisťovňou s operačným zákrokom mimo uvedeného územia.
4.9 Zlyhanie obličiek
Konečné štádium ochorenia obličiek, ktoré sa prejavuje ako chronické nezvratné zlyhanie funkcie oboch obličiek, dôsledkom čoho je liečenie umelou obličkou (regulárna obličková dialýza) počas najmenej 60 dní.
4.10 Konečné štádium pľúcneho ochorenia
Ťažké a trvalé poškodenie dýchacích funkcií potvrdené odborným lekárom a zároveň spĺňajúce všetky nasledujúce
kritériá: trvalé zníženie objemu úsilného výdychu za 1s (FEV1) na menej ako 1 liter, trvalé zníženie parciálneho arteriálneho tlaku kyslíka (PaO2) pod 55mmHg a trvalá podpora kyslíkom.
4.11 Konečné štádium ochorenia pečene
Ochorenie pečene sprevádzané cirhózou, ktoré je potvrdená odborným lekárom s dokázaným štádiom cirhózy pečene
B – C podľa Childa a Pugha a zároveň spĺňajúce všetky nasledujúce kritériá: pretrvávajúca žltačka (hladina bilirubínu >
35 mol/l), stredne ťažký ascites, hladina albumínu < 3,5g/dl, protrombínový čas > 4 s alebo INR > 1,7 a hepatálna encefalopatia. Za poistnú udalosť sa nepovažuje štádium cirhózy pečene A podľa Childa a Pugha a sekundárne ochorenie
pečene etanolovej alebo drogovej etiológie.
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4.12 Akútne zlyhanie pečene
Jednoznačne stanovená diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom a minimálne 3 mesiace musia byť preukázateľné nasledujúce príznaky: prudké zmenšenie veľkosti pečene, prudké zhoršenie aktivity pečeňových testov, príznaky
hepatálnej encefalopatie, prehlbujúci sa ikterus.
4.13 Alzheimerova choroba (pred dovŕšením veku 60 rokov)
Progresívne degeneratívne ochorenie mozgu postihujúce pamäť, správanie, kognitívne (poznávacie) funkcie. Ochorenie
musí byť potvrdené odborným lekárom, podložené patologickými klinickými nálezmi, zobrazovacími metódami ( napr.
CT, MRI, PET mozgu) a musí mať za následok trvalú neschopnosť vykonávať samostatne aspoň 3 činností bežného života: neschopnosť samostatného sa okúpania alebo sprchovania, neschopnosť samostatne sa obliecť, vyzliecť, zapnúť
a rozopnúť oblečenie, neschopnosť dodržania osobnej hygieny, neschopnosť sa sám napiť, nakŕmiť, neznamená neschopnosť prípravy jedla, neschopnosť ovládať moč a stolicu, neschopnosť samostatného pohybu v uzavretom priestore, neschopnosť vstať z postele bez cudzej pomoci alebo chorý vyžaduje neustály dozor a prítomnosť ošetrovateľa.
4.14 Parkinsonova choroba (pred dovŕšením veku 60 rokov)
Degeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému sprevádzané príznakmi ako sú tremor (tras), rigidita (stuhnutosť) a akinéza (neschopnosť pohybu). Ochorenie musí byť potvrdené odborným lekárom po najmenej 3 – mesačnom
pretrvávaní neurologických príznakov a musí mať za následok trvalú neschopnosť vykonávať samostatne aspoň 3 činnosti bežného života: neschopnosť samostatného sa okúpania alebo sprchovania, neschopnosť samostatne sa obliecť,
vyzliecť, zapnúť a rozopnúť oblečenie, neschopnosť dodržania osobnej hygieny; neschopnosť sa sám napiť, nakŕmiť,
neznamená neschopnosť prípravy jedla, neschopnosť ovládať moč a stolicu, neschopnosť samostatného pohybu v
uzavretom priestore, neschopnosť vstať z postele bez cudzej pomoci. Za poistnú udalosť sa nepovažujú ostatné formy
parkinsonizmu.
4.15 AIDS: HIV následkom krvnej transfúzie
Infekcia HIV vírusom alebo diagnóza AIDS nadobudnutá následkom krvnej transfúzie za predpokladu, že sú splnené
všetky nasledujúce podmienky: infekcia nastala po podaní medicínsky nevyhnutnej krvnej transfúzie a po vykonaní
všetkých bezpečnostných opatrení, poistený nie je hemoﬁlik, zariadenie, kde bola vykonaná transfúzia priznáva plnú
zodpovednosť.
4.16 AIDS: profesné ochorenie HIV
Infekcia HIV vírusom alebo diagnóza AIDS nadobudnutá pri výkone bežných pracovných činností povolania. Akákoľvek
okolnosť vyvolávajúca možnosť poistnej udalosti musí byť nahlásená poisťovni do 7 dní, musí byť doložená podrobná
správa o udalosti spolu s výsledkom negatívnych titrov HIV protilátok z krvi realizovanom tesne po udalosti. K sérokonverzii HIV protilátok laboratórne zdokumentovanej musí dôjsť najneskôr do 6 mesiacov od udalosti.
4.17 Kóma
Kontinuálny stav bezvedomia bez reakcie na vonkajšie podnety alebo vnútorné potreby vyžadujúci použitie prístrojov
na zaistenie podpory základných životných systémov trvajúci minimálne 96 hodín a majúci za následok trvalé neurologické poškodenie. Stav musí byť potvrdený odborným lekárom a musí byť v lekárskom sledovaní nepretržite minimálne
3 mesiace. Za poistnú udalosť sa nepovažuje kóma v dôsledku nadmerného požitia alkoholu alebo drog.
4.18 Strata končatín
Úplná a nenahraditeľná amputácia 2 alebo viacerých končatín nad lakťom/zápästím alebo kolenom/členkom následkom úrazu alebo medicínsky indikovaná. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom.
4.19 Ochrnutie
Úplná a nezvratná strata funkcie 2 alebo viacerých končatín následkom úrazu alebo ochorenia miechy. Tento stav musí
byť potvrdený odborným lekárom po najmenej 3 – mesačnom trvaní. Za poistnú udalosť sa nepovažuje diagnostikovanie ochrnutia pri Guillain-Barrého syndróme.
4.20 Skleróza multiplex
Zápalové, imunitne podmienené demyelinizačné a axonálne ochorenie centrálneho nervového systému. Jednoznačne
stanovená diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom s preukázateľnými typickými klinickými symptómami demyelinizácie (rozpad myelínových obalov) a znehodnotením motorických a senzorických funkcií (ložiská musia byť potvrdené magnetickou rezonanciou MRI). Neurologický nález musí pretrvávať nepretržite minimálne 6 mesiacov alebo v
anamnéze musia byť klinicky zdokumentované 2 ataky ochorenia v priebehu minimálne 1 mesiaca alebo musí byť klinicky
zdokumentovaný 1 atak spolu s charakteristickým nálezom z likvoru ako aj špeciﬁckým mozgovým nálezom z MRI.
4.21 Bakteriálna meningitída
Zápalové ochorenie blán mozgu (meningov) alebo miechy. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom s typickým klinickým obrazom a špeciﬁckým nálezom v likvore, na CT, MRI mozgu a i. Zápal musí mať za následok trvalú
neschopnosť vykonávať samostatne aspoň 3 činnosti bežného života: neschopnosť samostatného sa okúpania alebo
sprchovania, neschopnosť samostatne sa obliecť, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť oblečenie, neschopnosť dodržania osobnej hygieny, neschopnosť sa sám napiť, nakŕmiť, neznamená neschopnosť prípravy jedla, neschopnosť ovládať moč a
stolicu, neschopnosť samostatného pohybu v uzavretom priestore, neschopnosť vstať z postele bez cudzej pomoci.
Tento stav musí byť v lekárskom sledovaní a trvať nepretržite minimálne 3 mesiace.
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4.22 Encefalitída
Zápalový proces s prevažným postihnutím mozgu, mozočka, príp. aj miechy. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom s typickým klinickým obrazom a špeciﬁckým nálezom v likvore, na CT, MRI mozgu a i. Zápal musí mať za následok
trvalú neschopnosť vykonávať samostatne aspoň 3 činnosti bežného života: neschopnosť samostatného sa okúpania
alebo sprchovania, neschopnosť samostatne sa obliecť, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť oblečenie, neschopnosť dodržania
osobnej hygieny, neschopnosť sa sám napiť, nakŕmiť, neznamená neschopnosť prípravy jedla, neschopnosť ovládať moč
a stolicu, neschopnosť samostatného pohybu v uzavretom priestore, neschopnosť vstať z postele bez cudzej pomoci.
Tento stav musí byť v lekárskom sledovaní a trvať nepretržite minimálne 3 mesiace.
4.23 Kardiomyopatia
Ochorenie srdcového svalu spojené s poruchou srdcovej činnosti minimálne III.-IV. stupňa podľa klasiﬁkácie srdcovej
nedostatočnosti NYHA. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom, echokardiograﬁckým vyšetrením a príznaky
musia pretrvávať nepretržite minimálne 3 mesiace.
4.24 Apalický syndróm
Celková nekróza mozgovej kôry pri zachovaných funkciách mozgového kmeňa. Diagnóza musí byť potvrdená odborným
lekárom, nález podložený neurorádiologickým vyšetrením napr. CT, MRI mozgu. Stav musí byť v lekárskom sledovaní
minimálne 1 mesiac.
4.25 Choroba postihujúca motorické neuróny
(Amyotroﬁcká laterálna skleróza, Primárna laterálna skleróza, progresívna bulbárna paralýza) Diagnóza musí byť jednoznačne potvrdená odborným lekárom, elektromyograﬁckým vyšetrením a elektroneurograﬁckým vyšetrením a príznaky musia pretrvávať nepretržite minimálne 3 mesiace. Zároveň ochorenie musí mať za následok trvalú neschopnosť
vykonávať samostatne aspoň 3 činnosti bežného života: neschopnosť samostatného sa okúpania alebo sprchovania,
neschopnosť samostatne sa obliecť, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť oblečenie, neschopnosť dodržania osobnej hygieny,
neschopnosť sa sám napiť, nakŕmiť, neznamená neschopnosť prípravy jedla, neschopnosť ovládať moč a stolicu, neschopnosť samostatného pohybu v uzavretom priestore, neschopnosť vstať z postele bez cudzej pomoci.
4.26 Primárna pľúcna hypertenzia
Stav, pri ktorom stredný tlak v pľúcnici prekročí hodnotu 20 mm Hg v ľahu v pokoji v dôsledku primárneho postihnutia
pľúcnych arteriol. Diagnóza musí byť jednoznačne potvrdená odborným lekárom na základe katetrizačného vyšetrenia
srdca s nálezom hodnoty stredného tlaku v pľúcnici > 20 mm Hg. Okrem toho nález hypertroﬁe alebo dilatácie pravej
komory a príznaky pravostranného zlyhávania srdca musia byť lekársky zdokumentované minimálne 3 mesiace.
4.27 Aplastická anémia
Jednoznačne stanovená diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom na základe výsledku z biopsie kostnej drene.
V krvnom obraze musí byť potvrdená makrocytová anémia, neutropénia, trombocytopénia a je potrebná liečba aspoň
1 z nasledujúcich: transplantácia kostnej drene, imunosupresívna liečba, transfúzna liečba, liečba dreň stimulujúcimi
prostriedkami.
4.28 Závažné popáleniny
Ide o popáleniny 3. stupňa pokrývajúce minimálne 20 % povrchu tela. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom
a stupeň rozsahu vyjadrený podľa kritérií Lund Browder Charta alebo iných ekvivalentných pravidiel.
4.29 Závažný úraz hlavy
Jedná sa o úraz hlavy s porušením mozgových funkcií potvrdený odborným lekárom na základe typických nálezov potvrdených vyšetrením CT, MRI mozgu a i. Úraz musí mať za následok trvalú neschopnosť vykonávať samostatne aspoň
3 činnosti bežného života: neschopnosť samostatného sa okúpania alebo sprchovania, neschopnosť samostatne sa
obliecť, vyzliecť, zapnúť a rozopnúť oblečenie, neschopnosť dodržania osobnej hygieny, neschopnosť sa sám napiť, nakŕmiť, neznamená neschopnosť prípravy jedla, neschopnosť ovládať moč a stolicu, neschopnosť samostatného pohybu
v uzavretom priestore, neschopnosť vstať z postele bez cudzej pomoci alebo chorý vyžaduje neustály dozor a prítomnosť ošetrovateľa. Tento stav musí byť v lekárskom sledovaní a trvať minimálne 3 mesiace.
4.30 Slepota (strata zraku)
Úplná, trvalá a nezvratná strata zraku oboch očí spôsobená chorobou oka (ochorenia rohovky, šošovky, sietnice, spojivky alebo sklovca).
Za poistnú udalosť sa nepovažuje slepota z dôvodu úrazu.
4.31 Hluchota (strata sluchu)
Úplná, trvalá a nezvratná strata sluchu oboch uší spôsobená chorobou ucha (vonkajšieho, stredného alebo vnútorného ucha).
Za poistnú udalosť sa nepovažuje hluchota z dôvodu úrazu.
4.32 Strata reči
Úplná a nezvratná strata schopnosti hovoriť následkom úrazu alebo ochorenia hlasiviek. Stav musí byť potvrdený odborným lekárom a jeho trvanie musí byť zdokumentované a trvať najmenej 6 mesiacov. Za poistnú udalosť sa nepovažuje psychogénna strata reči.
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5
5.1

Deň vzniku poistnej udalosti
Pre účely Pripoistenia sa za deň vzniku poistnej udalosti považuje
a) deň diagnostikovania choroby v prípade zhubného nádorového ochorenia, nezhubného nádoru mozgu, infarktu
srdcového svalu, konečného štádia pľúcneho ochorenia, konečného štádia ochorenia pečene, akútneho zlyhania
pečene, Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby, AIDS získaného následkom krvnej transfúzie, AIDS získanom pri výkone profesie, kómy, ochrnutia, sklerózy multiplex, bakteriálnej meningitídy, encefalitídy, kardiomyopatie, apalického syndrómu, choroby postihujúcej motorické neuróny, primárnej pľúcnej hypertenzie, aplastickej
anémie, závažných popálenín, závažného úrazu hlavy, straty reči, slepoty alebo hluchoty, alebo
b) nasledujúci deň po uplynutí 90 dní od mozgovej príhody, alebo
c) deň operačného zákroku v prípade operácie koronárnej cievy, operácie aorty, náhrady srdcovej chlopne, deň amputácie končatín alebo deň transplantácie dôležitých orgánov, alebo
d) nasledujúci deň po uplynutí 60 dní liečenia umelou obličkou (regulárna obličková dialýza) v prípade zlyhania obličiek.

6
6.1

Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistnú sumu pre Pripoistenie platnú v čase vzniku
poistnej udalosti.
Poistné plnenie sa vypláca jednorazovo. Vznikom poistnej udalosti toto Pripoistenie zaniká.
Poisťovňa je povinná vyplatiť poistné plnenie iba v prípade, ak nahlásenie poistnej udalosti a jej vyšetrenie bolo vykonané počas života poisteného.
Poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie, ak poistná udalosť nastala v súvislosti s ochorením, ktorého príznaky
sa prejavili pred začiatkom Pripoistenia.
Nárok na poistné plnenie vzniká po uplynutí doby prežitia v dĺžke trvania 30 dní. Doba prežitia začína plynúť odo dňa
vzniku poistnej udalosti.

6.2
6.3
6.4
6.5

7
7.1

Poistná suma.
Poistná suma Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.

8
8.1
8.2

Poistná doba, začiatok, výročie a koniec pripoistenia
Poistná doba Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Ak deň začiatku Pripoistenia nie je totožný s dňom výročia Hlavného poistenia, sa za prvý rok poistnej doby Pripoistenia považuje doba medzi začiatkom Pripoistenia a najbližším nasledujúcim výročím Hlavného poistenia. Poistná doba
Pripoistenia podľa predchádzajúcej vety uplynie na výročí Hlavného poistenia.
Začiatok pripoistenia je
a) prvý deň poistnej doby Hlavného poistenia, ak pripoistenie a Hlavné poistenie sú uzavreté súčasne, alebo
b) prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po uzavretí Pripoistenia formou dodatku k poistnej zmluve, ak Pripoistenie je uzavreté neskôr ako Hlavné poistenie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Pripoistenie je možné uzavrieť len v prípade, že od začiatku Pripoistenia do konca poistnej doby Hlavného poistenia
zostávajú minimálne 3 roky.
Výročie pripoistenia sa zhoduje s výročím Hlavného poistenia.
Koniec pripoistenia sa zhoduje s koncom poistnej doby Hlavného poistenia, pokiaľ Pripoistenie neskončí (nezanikne) už
skôr podľa ustanovení VPP alebo článku 11.1 týchto OPP.

8.3

8.4
8.5
8.6

9
9.1

9.2

9.3

9.4

Čakacia doba
Poisťovňa aplikuje pre Pripoistenie pre poistnú udalosť výlučne v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 6 mesiacov,
ktorá začína plynúť dňom začiatku Pripoistenia podľa článku 8 týchto OPP. Pre vylúčenie pochybností sa čakacia doba
podľa predchádzajúcej vety nevzťahuje na poistnú udalosť v dôsledku úrazu.
Ak počas čakacej doby nastane poistná udalosť podľa článku 3 týchto OPP výlučne v dôsledku choroby, poisťovňa
neposkytne poistné plnenie, Pripoistenie zaniká ku dňu vzniku tejto skutočnosti a poisťovňa v tomto prípade vráti poistníkovi zaplatené poistné za Pripoistenie.
Ak v priebehu poistnej doby dôjde k zvýšeniu poistnej sumy Pripoistenia na základe žiadosti poistníka, tak sa na čiastku
zodpovedajúcu zvýšeniu poistnej sumy Pripoistenia vzťahuje čakacia doba v trvaní 6 mesiacov pre poistnú udalosť výlučne v dôsledku choroby, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni účinnosti zvýšenia poistnej sumy podľa VPP.
Ustanovenie podľa predchádzajúcej vety sa bude vzťahovať na čiastku akéhokoľvek zvýšenia poistnej sumy na žiadosť
poistníka s výnimkou zvýšenia poistnej sumy akceptáciou ochrany pred inﬂáciou podľa VPP.
V prípade vzniku poistnej udalosti podľa článku 3 týchto OPP počas čakacej doby podľa článku 9.3 vyššie, poisťovňa
vyplatí poistnú sumu Pripoistenia v čiastke aktuálne platnej pred ostatným zvýšením poistnej sumy Pripoistenia.
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10 Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti
10.1 Okrem dokladov uvedených vo VPP je pri nahlásení poistnej udalosti potrebné predložiť aj nasledujúce doklady
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ s úradne overeným podpisom poisteného,
b) kópiu lekárskej správy o diagnostikovaní ochorenia,
c) kópiu histologického nálezu,
d) kópiu prepúšťacej správy z hospitalizácie.
Poisťovňa informuje o aktuálnom zozname dokumentov aj zverejnením.
10.2 Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená účastníkom poistenia poisťovni musí byť vypracovaná v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená do
slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby.
11 Zánik pripoistenia
11.1 Pripoistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP a týchto OPP aj v týchto prípadoch
a) o 0.00 hod. dňa zániku Hlavného poistenia, alebo
b) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po poslednom dni výpovednej lehoty v prípade výpovede podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť poistnej zmluvy alebo jej dodatku o pripoistení, alebo
c) o 0.00 hod. dňa výročia pripoistenia v roku, v ktorom poistený, dosiahne vek 62 rokov, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného, alebo
e) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, v ktorom uplynula poistná doba Pripoistenia dohodnutá v poistnej zmluve,
alebo
f) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni vzniku poistnej udalosti.
11.2 Poisťovňa má nárok na poistné za Pripoistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Pripoistenie zaniklo.
12 Spoločné ustanovenia
12.1 Z Pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
12.2 Ak sa na základe objektívnych skutočností (najmä štatistických údajov) zvýši pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti
ako je deﬁnovaná podľa článku 3 týchto OPP, je Poisťovňa oprávnená ku dňu výročia zvýšiť výšku poistného pre Pripoistenie. Ak poistník odmietne zvýšenie poistného z dôvodu podľa predchádzajúcej vety, Poisťovňa automaticky zníži
poistnú sumu Pripoistenia na čiastku, ktorá zodpovedá pôvodnej výške poistného.
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Osobitné poistné podmienky pripoistenia
práceneschopnosti KOMPLET (PPNK)
To najdôležitejšie o vašom pripoistení
Kedy plníme (poistná udalosť)?
V prípade práceneschopnosti poisťovňa poskytne poistné plnenie, ak:
a) práceneschopnosť trvala dlhšie ako minimálna doba práceneschopnosti dohodnutá v poistnej zmluve,
b) práceneschopnosť nastala počas poistnej doby,
c) následkom práceneschopnosti došlo k zníženiu alebo strate príjmu poisteného,
d) poistený, ktorý je samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“), si platí nemocenské poistenie
v Slovenskej republike.
Čo vám budeme plniť (poistné plnenie)?
Poistné plnenie sa poskytuje spätne od prvého dňa práceneschopnosti a určuje sa ako súčin celkovej dĺžky trvania
práceneschopnosti a poistnej sumy (dennej dávky). Maximálne poistené plnenie je 600 dní na jednu poistnú udalosť.
Kedy neplníme (čakacia doba)?
Poisťovňa aplikuje výlučne pre poistnú udalosť v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 2 mesiacov, ktorá začína
plynúť dňom začiatku Pripoistenia. Čakacia doba sa nevzťahuje na poistnú udalosť v dôsledku úrazu.
Čakacia doba sa aplikuje aj na každé zvýšenie poistnej sumy.
Čo nám musíte predložiť, aby sme vám plnili?
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ podpísané poisteným,
b) kópiu potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti,
c) lekárske správy z celého priebehu kontról počas práceneschopnosti,
d) v prípade SZČO, potvrdenie Sociálnej poisťovne o preberaní nemocenskej dávky počas práceneschopnosti.
Ďalšie dôležité informácie?
Poisteným z tohto Pripoistenia môže byť len osoba, ktorá je nemocensky poistená podľa aktuálne platných predpisov o sociálnom poistení. Práceneschopnosťou sa rozumie taký zdravotný stav poisteného, pri ktorom poistený
nemôže podľa lekárskeho potvrdenia vykonávať pre chorobu alebo úraz prácu a/alebo podnikanie uvedené v
poistnej zmluve, vrátane riadiacej a kontrolnej činnosti a ani ich nevykonáva po prechodnú dobu, a to ani po obmedzenú časť dňa. Doba trvania práceneschopnosti je počet kalendárnych dní od prvého dňa práceneschopnosti
(vrátane) po deň ukončenia práceneschopnosti (vrátane). Poistený je za účelom určenia poistnej sumy povinný
oznamovať poisťovni zmeny vo výške čistého príjmu.

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú časť jej obsahu formou úpravy práv a povinností poisťovne na jednej strane a
práv a povinností poistníka a poisteného na strane druhej pre pripoistenie podľa týchto OPP (ďalej len „Pripoistenie“).
Pripoistenie je možné uzavrieť pri uzavretí Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného poistenia podľa
podmienok určených poisťovňou.
Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k Hlavnému poisteniu dohodnutému
v poistnej zmluve (ďalej len „VPP“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP alebo VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých
dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v týchto OPP a sú deﬁnované vo VPP majú význam uvedený vo VPP.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 4. marca 2015.

2

Poistený
Poisteným môže byť osoba, ktorá v čase uzatvorenia Pripoistenia dosiahla vek aspoň 16 rokov a najviac 55 rokov.

3
3.1

Poistná udalosť
Pre účely Pripoistenia sa práceneschopnosťou rozumie taký zdravotný stav poisteného, pri ktorom poistený nemôže
podľa lekárskeho potvrdenia vykonávať pre chorobu alebo úraz prácu a/alebo podnikanie uvedené v poistnej zmluve,
vrátane riadiacej a kontrolnej činnosti a ani ich nevykonáva po prechodnú dobu, a to ani po obmedzenú časť dňa
(ďalej len „práceneschopnosť“).
Minimálna doba trvania práceneschopnosti je počet kalendárnych dní dohodnutých v poistnej zmluve (ďalej len „Minimálna doba“).

3.2
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Poistnou udalosťou je práceneschopnosť poisteného, ak súčasne
a) prvý deň práceneschopnosti nastane počas poistnej doby,
b) poistený bol nemocensky poistený v Slovenskej republike,
c) doba trvania práceneschopnosti je rovná alebo väčšia ako Minimálna doba. Pre účely posúdenia tejto podmienky
je rozhodujúca Minimálna doba platná v prvý deň práceneschopnosti,
d) práceneschopnosť má za následok zníženie alebo stratu príjmu poisteného.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, v ktorom po prvýkrát boli súčasne splnené všetky podmienky v článku 3.3.
Doba trvania práceneschopnosti je počet kalendárnych dní od prvého dňa práceneschopnosti (vrátane) po deň ukončenia práceneschopnosti (vrátane).
Poisťovňa má právo za účelom posúdenia vzniku poistnej udalosti nariadiť poistenému lekárske vyšetrenie a má právo prostredníctvom odborného lekára určeného výlučne na základe vlastného uváženia preskúmať, či doba trvania
práceneschopnosti zodpovedá zdravotnému stavu poisteného. Ak poisťovňa zistí, že doba trvania práceneschopnosti pre danú diagnózu je neúmerne dlhšia ako priemerná doba liečenia ochorenia alebo následkov úrazu a toto
predĺženie nie je v lekárskej dokumentácií dostatočne odborne zdôvodnené, tak poisťovňa má právo poistné plnenie
primerane znížiť alebo rozhodnúť, že poistná udalosť podľa týchto OPP nevznikla. Ak poisťovňa v prípade podľa
predchádzajúcej vety vyplatila už poistné plnenie alebo preddavok naň, poisťovňa je oprávnená o vyplatenú čiastku
znížiť aktuálnu hodnotu osobného konta alebo požadovať vrátenie neoprávnene vyplateného poistného plnenia
alebo preddavku, a to ku dňu rozhodnutia poisťovne o znížení poistného plnenia alebo o tom, že poistná udalosť
podľa týchto OPP nevznikla. O tejto skutočnosti bude poisťovňa poistníka a poisteného ihneď ako to bude možné informovať. Týmto nie sú dotknuté alebo obmedzené ďalšie oprávnenia poisťovne domáhať sa ochrany práv a právom
chránených záujmov.
Oprávnenia poisťovne podľa tohto článku 3 môže poisťovňa využiť pri každej poistnej udalosti z Pripoistenia.
Pokiaľ je dôvodom práceneschopnosti viac ako jedna choroba alebo úraz, tak takáto práceneschopnosť sa považuje za jednu
poistnú udalosť. Doba trvania práceneschopnosti podľa predchádzajúcej vety je počet kalendárnych dní od prvého dňa práceneschopnosti po ukončenie práceneschopnosti. Do doby trvania práceneschopnosti podľa tohto bodu sa nezapočítava počet
dní práceneschopnosti, pri ktorej má Poisťovňa právo obmedziť poistné plnenie podľa čl. 11 týchto OPP.
Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá súčinu
a) aktuálnej poistnej sumy a
b) doby trvania práceneschopnosti podľa článku 3.5.
Výlučne pre účely tohto ustanovenia sa za jednu poistnú udalosť považujú viaceré poistné udalosti v dôsledku jednej
diagnózy alebo úrazu, s dobou trvania zodpovedajúcou súčtu dôb trvania všetkých poistných udalostí v dôsledku
jednej diagnózy alebo úrazu.
V prípade, že doba trvania práceneschopnosti pri vzniku jednej poistnej udalosti podľa článku 3.5 je dlhšia ako 600
kalendárnych dní, tak poistné plnenie bude zodpovedať 600 násobku Aktuálnej poistnej sumy.
Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie iba v prípade, ak nahlásenie poistnej udalosti aj jej prešetrenie bolo
vykonané počas života poisteného.
V prípade, že je doba trvania práceneschopnosti dlhšia ako 30 dní, môže Poistený písomne požiadať o preddavok na
časť poistného plnenia, pričom podmienkou je predloženie potrebných dokladov v zmysle článku 9 týchto OPP.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzťahuje sa poistná ochrana len na práceneschopnosť podľa právneho
poriadku Slovenskej republiky.
Poistná suma
Poistná suma Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Poistná suma Pripoistenia musí byť k rozhodujúcemu dňu menšia alebo rovná ako Maximálna poistná suma. Maximálna poistná suma je určená v závislosti od čistého príjmu poisteného za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich rozhodujúcemu dňu. Aktuálne maximálne výšky poistných súm v závislosti od čistého príjmu poisťovňa
oznamuje zverejnením.
Poisťovňa je na základe oznámenia poisteného podľa článku 8, ktorý sa považuje zároveň za súhlas poisteného so
zmenou poistnej sumy, oprávnená zmeniť poistnú sumu spôsobom podľa článku 5.2 vyššie. Táto zmena sa stáva
účinnou schválením zo strany poisťovne formou vydania potvrdenia o uzavretí poistenia.
Ak poisťovňa zistí porušenie oznamovacej povinnosti poisteného podľa článku 8, je oprávnená znížiť poistné plnenie
formou zníženia poistnej sumy, tak aby bola podmienka v článku 5.2 splnená.
Pokiaľ nie je v týchto OPP výslovne uvedené inak, aktuálnou poistnou sumou sa rozumie poistná suma pre Pripoistenie platná v prvý deň práceneschopnosti (ďalej len „Aktuálna poistná suma“).
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Poistná doba, začiatok, výročie a koniec pripoistenia
Poistná doba Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Ak deň začiatku Pripoistenia nie je totožný s dňom výročia Hlavného poistenia, sa za prvý rok poistnej doby Pripoistenia považuje doba medzi začiatkom Pripoistenia a najbližším nasledujúcim výročím Hlavného poistenia. Poistná
doba Pripoistenia podľa predchádzajúcej vety uplynie na výročí Hlavného poistenia.
Začiatok pripoistenia je
a) začiatok poistnej doby Hlavného poistenia, ak pripoistenie a Hlavné poistenie sú uzavreté súčasne, alebo
b) prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po uzavretí Pripoistenia formou dodatku k poistnej zmluve, ak Pripoistenie je uzavreté neskôr ako Hlavné poistenie.
Pripoistenie je možné uzavrieť len v prípade, že od začiatku pripoistenia do konca poistnej doby Hlavného poistenia
zostávajú minimálne 3 roky.
Výročie Pripoistenia sa zhoduje s výročím Hlavného poistenia.
Koniec Pripoistenia sa zhoduje s koncom poistnej doby Hlavného poistenia, pokiaľ pripoistenie neskončí (nezanikne) už skôr
podľa ustanovení VPP alebo článku 10.1 týchto OPP.
Čakacia doba
Poisťovňa aplikuje pre Pripoistenie pre poistnú udalosť výlučne v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 2 mesiacov,
ktorá začína plynúť dňom začiatku Pripoistenia podľa článku 6 týchto OPP. Pre vylúčenie pochybností sa čakacia
doba podľa predchádzajúcej vety nevzťahuje na poistnú udalosť v dôsledku úrazu.
Ak počas čakacej doby vznikne prvý deň práceneschopnosti, ktorej dôsledkom je poistná udalosť podľa článku 3
týchto OPP výlučne v dôsledku choroby, poisťovňa neposkytne poistné plnenie. Skutočnosť podľa predchádzajúcej
vety nemá vplyv na platnosť Pripoistenia.
Ak v priebehu poistnej doby dôjde k zvýšeniu poistnej sumy Pripoistenia na základe žiadosti poistníka, tak sa na
čiastku zodpovedajúcu zvýšeniu poistnej sumy Pripoistenia vzťahuje čakacia doba v trvaní 2 mesiacov pre poistnú
udalosť výlučne v dôsledku choroby, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni účinnosti zvýšenia poistnej sumy
podľa VPP. Ustanovenie podľa predchádzajúcej vety sa bude vzťahovať na čiastku akéhokoľvek zvýšenia poistnej
sumy na žiadosť poistníka s výnimkou zvýšenia poistnej sumy akceptáciou ochrany pred inﬂáciou podľa VPP.
V prípade vzniku prvého dňa práceneschopnosti, ktorej dôsledkom je poistná udalosť podľa článku 3 týchto OPP
počas čakacej doby podľa článku 7.3 vyššie, poisťovňa vyplatí poistnú sumu Pripoistenia v čiastke aktuálne platnej
pred ostatným zvýšením poistnej sumy Pripoistenia.
Oznamovacia povinnosť
Poistený je povinný písomne a bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu o
a) každom znížení svojho čistého príjmu, ktoré má za následok porušenie podmienky podľa článku 5.2,
b) akékoľvek zmene týkajúcej sa práce a/alebo podnikania uvedenej v poistnej zmluve,
c) vzniku poistnej udalosti.
Poisťovňa je oprávnená ku dňu vzniku poistnej udalosti za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu vzniku
poistnej udalosti zisťovať čistý príjem v prípade poistených zamestnancov alebo, v prípade ak poistenému plynú príjmy
z podnikania, príjem zistený spôsobom podľa aktuálne platných pravidiel poisťovne.
Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ podpísané poisteným,
b) kópiu potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti,
c) lekárske správy z celého priebehu kontrol počas práceneschopnosti,
d) v prípade SZČO, potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenskej dávky počas práceneschopnosti.
Poisťovňa informuje o aktuálnom zozname dokumentov aj zverejnením.
K vyplateniu preddavkov z dôvodu dlhodobej resp. predĺženej práceneschopnosti je potrebné doložiť doklady podľa
bodu 9.1 písm. b), c) prípadne aj d).
Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená účastníkom poistenia poisťovni musí byť vypracovaná v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená
do slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby.
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10 Zánik pripoistenia
10.1 Okrem prípadov uvedených vo VPP Pripoistenie zaniká, ak nastane niektorá z nasledujúcich skutočností
a) o 0.00 hod. dňa zániku Hlavného poistenia, alebo
b) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po poslednom dni výpovednej lehoty v prípade výpovede podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť poistnej zmluvy alebo jej dodatku o pripoistení, alebo
c) o 0.00 hod. dňa výročia Pripoistenia v roku, v ktorom poistený, dosiahne vek 62 rokov, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného, alebo
e) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, v ktorom uplynula poistná doba Pripoistenia dohodnutá v poistnej zmluve,
alebo
f) o 0.00 hod. dňa, od ktorého bol poistenému priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok, alebo
g) o 0.00 hod. dňa, kedy doba trvania práceneschopnosti prekročila 600 dní pre jednu poistnú udalosť v kontexte
článku 5.2.
10.2 Poisťovňa má nárok na poistné za Pripoistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Pripoistenie zaniklo.
11 Obmedzenia poistného plnenia
11.1 Poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie, ak poistná udalosť vznikla
a) v súvislosti s ochorením, ktorého príznaky sa prejavili pred začiatkom Pripoistenia alebo úrazom, ktorý nastal
pred začiatkom Pripoistenia,
b) v súvislosti s práceneschopnosťou z dôvodu liečby alkoholovej, drogovej alebo hráčskej závislosti, alebo aplikáciou liečby, ktorá nebola ordinovaná kvaliﬁkovaným lekárom,
c) v súvislosti s práceneschopnosťou z dôvodu úmyselného sebapoškodzovania, pokusu o samovraždu, vrodených
vývojových chorôb, psychických a mentálnych chorôb, epilepsie,
d) v súvislosti s práceneschopnosťou z dôvodu kozmetických a plastických zákrokov,
e) v súvislosti s práceneschopnosťou priamo alebo nepriamo súvisiacou s HIV pozitivitou alebo AIDS,
f) v súvisosti s pobytom v kúpeľoch, sanatóriách a rehabilitačných zariadeniach, okrem prípadov, kedy je pobyt nevyhnutnou súčasťou liečby choroby alebo úrazu,
g) v čase, kedy poistený poberal nemocenskú dávku v materstve alebo ošetrovné,
h) v čase, kedy poistený nevykonával prácu alebo podnikanie, na základe ktorého bolo uzatvorené Pripoistenie (t.j.
doby, počas ktorej nebol zamestnaný alebo prerušil alebo ukončil živnostenské podnikanie alebo výkon inej samostatne zárobkovej činnosti),
i) v čase, kedy Poistený nie je nemocensky poistený v zmysle článku 4.5. týchto OPP.
11.2 Na Pripoistenie sa vzťahujú aj obmedzenia poistného plnenia uvedené v príslušných VPP.
12 Spoločné ustanovenia
12.1 Z Pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
12.2 Ak sa na základe objektívnych skutočností (najmä štatistických údajov) zvýši pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti ako je deﬁnovaná podľa článku 3 týchto OPP, je Poisťovňa oprávnená ku dňu výročia zvýšiť výšku poistného pre
Pripoistenie. Ak poistník odmietne zvýšenie poistného z dôvodu podľa predchádzajúcej vety, poisťovňa automaticky
zníži poistnú sumu Pripoistenia na čiastku, ktorá zodpovedá pôvodnej výške poistného.
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Osobitné poistné podmienky
pripoistenia doby nevyhnutnej liečby úrazu KOMPLET (DLÚK)
To najdôležitejšie o vašom pripoistení
Kedy plníme (poistná udalosť)?
Poistnou udalosťou je poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu, ktorý vznikol v priebehu poistnej doby
Pripoistenia, pričom toto poškodenie je uvedené v Tabuľke náhrad pre pripoistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu, ktorá tvorí prílohu týchto OPP, a ktorého doba nevyhnutnej liečby je minimálne 7 dní. Poškodenie zdravia
poisteného následkom úrazu musí nastať najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku úrazu.
Čo vám budeme plniť (poistné plnenie)?
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá súčinu poistnej
sumy Pripoistenia platnej v čase vzniku úrazu a počtu dní doby nevyhnutnej liečby úrazu od prvého dňa liečby, najviac
však po dobu stanovenú pre dané poškodenie zdravia v Tabuľke náhrad pre pripoistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu.
V prípade viacnásobného poškodenia zdravia v dôsledku jedného úrazu sa pre určenie výšky poistného plnenia vezme
do úvahy to poškodenie zdravia poisteného, ktoré je ohodnotené najväčším počtom dní doby nevyhnutnej liečby úrazu.
Kedy neplníme?
Ak počet dní nevyhnutnej liečby pre poškodenie zdravia, ktoré vzniklo v priebehu poistnej doby, je menší ako
minimálna doba nevyhnutnej liečby. Z Pripoistenia sú vylúčené poranené, poškodené alebo neúplné anatomické
časti jednotlivých častí tela, alebo anatomické časti jednotlivých častí tela, ktorých funkčnosť alebo hybnosť je
úplne alebo čiastočne obmedzená, ak tento stav nastal pred začiatkom Pripoistenia.
Čo nám musíte predložiť, aby sme vám plnili?
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ podpísané poisteným,
b) kópie lekárskych správ o priebehu liečby,
c) kópiu policajnej správy alebo iný relevantný dokument preukazujúci závery zo šetrenia príčin vzniku úrazu.
Ďalšie dôležité informácie?
Ošetrujúci lekár stanoví dobu, ktorá bola potrebná k vyliečeniu alebo ustáleniu poškodenia zdravia poisteného
následkom úrazu. Poisťovňa na základe vyjadrenia ošetrujúceho lekára určí dĺžku doby nevyhnutnej liečby úrazu,
pričom môže požiadať o stanovisko svojich zmluvných lekárov alebo iných odborníkov. Maximálna doba nevyhnutnej liečby úrazu je uvedená v Tabuľke náhrad pre pripoistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu. Za dobu nevyhnutnej liečby úrazu sa nepovažuje doba, počas ktorej sa u poisteného vyskytujú subjektívne zdravotné ťažkosti.

1
1.1

1.4
1.5

Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky pripoistenia doby nevyhnutnej liečby úrazu (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou
podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú časť jej obsahu formou úpravy
práv a povinností poisťovne na jednej strane a práv a povinností poistníka a poisteného na strane druhej pre pripoistenie podľa týchto OPP (ďalej len „Pripoistenie“). Pripoistenie je možné uzavrieť súčasne pri uzavretí Hlavného
poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného poistenia podľa podmienok určených poisťovňou.
Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k Hlavnému poisteniu dohodnutému
v poistnej zmluve (ďalej len „VPP“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP alebo VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých
dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v týchto OPP a sú deﬁnované vo VPP majú význam uvedený vo VPP.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 4. marca 2015.

2
2.1

Poistený
Poisteným môže byť osoba, ktorá v čase uzatvorenia Pripoistenia dosiahla vek aspoň 6 mesiacov a najviac 60 rokov.

3
3.1

Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu, ktorý vznikol v priebehu poistnej doby Pripoistenia, pričom toto poškodenie je uvedené v Tabuľke náhrad pre pripoistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu,
ktorá tvorí prílohu týchto OPP, a ktorého doba nevyhnutnej liečby je minimálne 7 dní. Poškodenie zdravia poisteného
následkom úrazu musí nastať najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku úrazu.
Ošetrujúci lekár stanoví dobu, ktorá bola potrebná k vyliečeniu alebo ustáleniu poškodenia zdravia poisteného následkom úrazu. Poisťovňa na základe vyjadrenia ošetrujúceho lekára určí dĺžku doby nevyhnutnej liečby úrazu, pričom môže požiadať o stanovisko svojich zmluvných lekárov alebo iných odborníkov. Maximálna doba nevyhnutnej
liečby úrazu je uvedená v Tabuľke náhrad pre pripoistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu.

1.2
1.3

3.2
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3.3

3.4

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

Z Pripoistenia sú vylúčené poranené, poškodené alebo neúplné anatomické podčasti jednotlivých častí tela, alebo
anatomické podčasti jednotlivých častí tela, ktorých funkčnosť alebo hybnosť je úplne alebo čiastočne obmedzená,
ak tento stav nastal pred začiatkom Pripoistenia.
Za dobu nevyhnutnej liečby úrazu sa nepovažuje doba, počas ktorej sa u poisteného vyskytujú subjektívne zdravotné ťažkosti, t.j. akékoľvek zdravotné ťažkosti poisteného, ktoré má alebo pociťuje po ukončení nevyhnutnej liečby. Ustanovenia
podľa predchádzajúcej vety sa uplatňujú aj na subjektívne zdravotné ťažkosti, z dôvodu ktorých sa poistený podroboval
občasným zdravotným kontrolám a/alebo rehabilitácii. Za dobu pretrvávania alebo liečenia subjektívnych zdravotných
ťažkostí poisťovňa neposkytuje poistné plnenie. Ukončenie nevyhnutnej liečby úrazu potvrdzuje ošetrujúci lekár.
Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá súčinu poistnej
sumy Pripoistenia platnej v čase vzniku úrazu a počtu dní doby nevyhnutnej liečby úrazu od prvého dňa liečby, najviac
však po dobu stanovenú pre dané poškodenie zdravia v Tabuľke náhrad pre dobu nevyhnutnej liečby úrazu.
V prípade viacnásobného poškodenia zdravia v dôsledku jedného úrazu sa pre určenie výšky poistného plnenia vezme
do úvahy to poškodenie zdravia poisteného, ktoré je ohodnotené najväčším počtom dní doby nevyhnutnej liečby úrazu.
Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie iba v prípade, ak nahlásenie poistnej udalosti a jej prešetrenie bolo
vykonané počas života poisteného.
Ak nastane poškodenie zdravia následkom úrazu a bezprostredne po ňom je nevyhnutná hospitalizácia trvajúca aspoň
1 deň, poskytne poisťovateľ počas doby trvania hospitalizácie plnenie vo výške dvojnásobku dohodnutej dennej dávky.
Poisťovňa má právo pri likvidácii poistnej udalosti požiadať poisteného o doloženie príjmu. V prípade, že doložený
príjem nezodpovedá príjmu uvedenému v poistnej zmluve, môže to mať za následok zníženie poistného plnenia alebo odstúpenie od poistenia zo strany Poisťovne.

5
5.1

Poistná suma
Poistná suma (denná dávka) Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.

6
6.1
6.2

Poistná doba, začiatok, výročie a koniec pripoistenia
Poistná doba Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Ak deň začiatku Pripoistenia nie je totožný s dňom výročia Hlavného poistenia, za prvý rok poistnej doby Pripoistenia
sa považuje doba medzi začiatkom Pripoistenia a najbližším nasledujúcim výročím Hlavného poistenia. Poistná doba
Pripoistenia podľa predchádzajúcej vety uplynie na výročí Hlavného poistenia.
Začiatok pripoistenia je
a) prvý deň poistnej doby Hlavného poistenia, ak Pripoistenie a Hlavné poistenie sú uzavreté súčasne, alebo
b) prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po uzavretí Pripoistenia formou dodatku k poistnej zmluve, ak Pripoistenie je uzavreté neskôr ako Hlavné poistenie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Pripoistenie je možné uzavrieť len v prípade, že od začiatku pripoistenia do konca poistnej doby Hlavného poistenia
zostávajú minimálne 3 roky.
Výročie pripoistenia sa zhoduje s výročím Hlavného poistenia.
Koniec pripoistenia sa zhoduje s koncom poistnej doby Hlavného poistenia, pokiaľ pripoistenie neskončí (nezanikne)
už skôr podľa ustanovení VPP alebo článku 8.1 týchto OPP.

6.3

6.4
6.5
6.6

7
7.1

7.2

8
8.1

Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti
Okrem dokladov uvedených vo VPP je pri nahlásení poistnej udalosti potrebné predložiť aj nasledujúce doklady
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ podpísané poisteným,
b) kópie lekárskych správ o priebehu liečby,
c) kópiu policajnej správy alebo iný relevantný dokument preukazujúci závery zo šetrenia príčin vzniku úrazu.
Poisťovňa informuje o aktuálnom zozname dokumentov aj zverejnením.
Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená účastníkom poistenia poisťovni musí byť vypracovaná v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená
do slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby.
Zánik pripoistenia
Pripoistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP a týchto OPP aj v týchto prípadoch
a) o 0.00 hod. dňa zániku Hlavného poistenia, alebo
b) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po poslednom dni výpovednej lehoty v prípade výpovede podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť poistnej zmluvy alebo jej dodatku o pripoistení, alebo
c) o 0.00 hod. dňa výročia pripoistenia v roku, v ktorom poistený, dosiahne vek 70 rokov, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného, alebo
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8.2
9
9.1
9.2

e) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, v ktorom uplynula poistná doba Pripoistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
Poisťovňa má nárok na poistné za Pripoistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Pripoistenie zaniklo.
Spoločné ustanovenia
Z Pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
Ak sa na základe objektívnych skutočností (najmä štatistických údajov) zvýši pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti ako je deﬁnovaná podľa článku 3 týchto OPP, je Poisťovňa oprávnená ku dňu výročia zvýšiť výšku poistného pre
Pripoistenie. Ak poistník odmietne zvýšenie poistného z dôvodu podľa predchádzajúcej vety, poisťovňa automaticky
zníži poistnú sumu Pripoistenia na čiastku, ktorá zodpovedá pôvodnej výške poistného.

Príloha k osobitným poistným podmienkam pripoistenia
doby nevyhnutného liečenia úrazu KOMPLET
Tabuľka náhrad pre pripoistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu KOMPLET
Typ poškodenia zdravia poisteného
I. Časť tela - HLAVA
Pomliaždenie tváre
Pomliaždenie lebky
Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná
Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná
Podvrtnutie čeľustného kĺbu
Vykĺbenie dolnej čeľuste
Zlomenina nosnej prepážky
Zlomenina nosových kostí bez posunu
Zlomenina nosových kostí s posunom
Zlomenina spodiny lebečnej
Zlomenina lebečnej klenby liečená konzervatívne
Zlomenina lebečnej klenby liečená operačne
Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina záhlavnej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina záhlavnej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina temennej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina temennej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina lícnej kosti
Zlomenina okraja očnice
Zlomenina hornej čeľuste liečená konzervatívne
Zlomenina hornej čeľuste liečená operačne
Zlomenina dolnej čeľuste liečená konzervatívne
Zlomenina dolnej čeľuste liečená operačne
Zlomenina slznej kosti
Zlomenina podnebnej kosti
Zlomenina nosovej kosti alebo perforácia
nosovej priehradky liečená operačne
Kombinovaná zlomenina Le Fort I
Kombinovaná zlomenina Le Fort II
Kombinovaná zlomenina Le Fort III

Počet dní
plnenia
do 14
do 14
do 28
do 60
do 10
do 21
do 14
do 16
do 21
do 150
do 60
do 95
do 70
do 40
do 80
do 49
do 80
do 48
do 80
do 49
do 40
do 40
do 50
do 80
do 45
do 90
do 16
do 40
do 14
do 95
do 112
do 182

Typ poškodenia zdravia poisteného
ÚRAZY OKA
Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky
ošetrená
Tržná alebo rezná rana viečka komplikovaná
zápalom slzného vačku
Rana spojovky chirurgicky ošetrená
Zápal slzného vačku následkom úrazu liečený operačne
Poleptanie alebo popálenie spojovky III.
stupňa
Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase s krvácaním a bez poranenia skléry
Povrchová alebo hlboká rana rohovky bez
prederavenia a bez komplikácií
Rana rohovky bez prederavenia komplikovaná
šedým zákalom
Rana rohovky bez prederavenia komplikovaná vnútroočným zápalom poúrazovým
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená konzervatívne bez komplikácií
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená konzervatívne komplikovaná so
šedým zákalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená konzervatívne komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne bez komplikácií
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná prolapsom
dúhovky alebo vklinením dúhovky
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná poúrazovým
šedým zákalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná vnútroočným cudzím telesom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná
cudzím telesom nemagnetickým v očnici
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Počet dní
plnenia
do 14
do 20
do 14
do 35
do 49
do 14
do 21
do 56
do 56
do 35
do 56
do 70
do 50
do 84
do 70
do 70
do 84
do 21
do 70

Typ poškodenia zdravia poisteného
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná
cudzím telesom magnetickým v očnici
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej
komory bez komplikácií
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej
komory komplikované druhotným zvýšením
vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické
ošetrenie
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez
komplikácií
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky
komplikované so zápalom dúhovky alebo
poúrazovým šedým zákalom
Čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií
Čiastočné vykĺbenie šošovky komplikované
druhotným zvýšením vnútroočného tlaku,
vyžadujúce operačné ošetrenie
Vykĺbenie šošovky bez komplikácií
Vykĺbenie šošovky operačne liečené komplikované zvýšením vnútroočného tlaku
Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií
Krvácanie do sklovca a sietnice chirurgicky
liečené komplikované zvýšením vnútroočného tlaku
Otras sietnice
Rohovkový vred poúrazový
Popálenie alebo poleptanie rohovkového
epitelu
Popálenie alebo poleptanie rohovkového
parenchýmu
Odlúpenie sietnice, vzniknuté ako priamy
následok poranenia oka
Úrazové poškodenie zrakového nervu a chiazmy
Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej s
podkožným emfyzémom
Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca
slzné cesty liečená konzervatívne
Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca
slzné cesty liečená operačne
Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné
vyňatie oka po úraze
Poranenie okohybného aparátu s diplopiou
ÚRAZY UCHA
Pohmoždenie ušnice s krvným výronom
Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou
Poranenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí
Otras labyrintu
ÚRAZY ZUBOV
Strata alebo nutná extrakcia jedného až
šiestich zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom)
Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo
viac zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom)

Počet dní
plnenia
do 42
do 49
do 77

do 35
do 70
do 35
do 70
do 84
do 105
do 112
do 120
do 21
do 63
do 21
do 175
do 90
do 105
do 135
do 21
do 45
do 49
do 70
do 7
do 22
do 22
do 30
do 42
do 42

Typ poškodenia zdravia poisteného
Uvoľnenie závesného väzivového aparátu
jedného a viac zubov (subluxácia, luxácia,
reimplantácia) s nutnou ﬁxačnou dlahou
Zlomenina jedného alebo viacerých koreňov
zubov s nutnou ﬁxačnou dlahou
ÚRAZY KRKU
Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie
pažeráka
Perforujúce poranenie hrtanu alebo priedušnice
Zlomenina jazylky alebo chrupavky hrtanu
Poškodenie hlasiviek následkom úrazu
II. Časť tela - TRUP
ÚRAZY HRUDNÍKA
Pomliaždenie hrudníka ťažšieho stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Poúrazový pneumotorax zavretý
Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový
Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené
konzervatívne
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne
Zlomenina rebra
Zlomenina 2-4 rebier
Zlomenina viac ako 4 rebier
Dvojitá zlomenina hrudnej kosti
Zlomenina hrudnej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina hrudnej kosti liečená operačne
Roztrhnutie pľúc
Roztrhnutie pľúc s resekciou
Úrazové poškodenie srdca
Roztrhnutie bránice
ÚRAZY BRUCHA
Rana prenikajúca do brušnej dutiny
Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Roztrhnutie mezentéria bez resekcie
Roztrhnutie mezentéria s resekciou čreva
Roztrhnutie pečene
Roztrhnutie sleziny
Roztrhnutie pankreasu
Úrazové prederavenie žalúdka
Úrazové prederavenie dvanástnika
Roztrhnutie tenkého čreva
Roztrhnutie hrubého čreva
ÚRAZY GENITÁLNEHO SYSTÉMU
Pomliaždenie penisu ťažkého stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
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Počet dní
plnenia
do 30
do 42

do 90
do 112
do 80
do 35

do 21
do 84
do 98
do 98
do 63
do 98
do 35
do 56
do 84
do 98
do 35
do 63
do 56
do 80
do 90
do 80
do 35
do 21
do 50
do 80
do 56
do 56
do 56
do 56
do 56
do 70
do 70
do 35

Typ poškodenia zdravia poisteného
Pohmoždenie semenníkov a mieška ťažkého
stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG alebo MRI)
Pohmoždenie semenníkov a mieška ťažkého
stupňa s poúrazovým zápalom semenníka
a nadsemenníka (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pomliaždenie vonkajších ženských pohlavných orgánov ťažkého stupňa (nevyhnutný
klinický popis doplnený vyšetrením USG
alebo MRI)
Pomliaždenie obličky s hematúriou – krvácaním (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG alebo MRI)
Roztrhnutie obličky liečenej konzervatívne
Roztrhnutie obličky liečenej operačne
Roztrhnutie močového mechúra
Roztrhnutie močovej trubice
ÚRAZY CHRBTICE
Pomliaždenie kostrče (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pomliaždenie chrbtice ťažkého stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Podvrtnutie krčnej chrbtice
Podvrtnutie hrudnej chrbtice
Podvrtnutie driekovej chrbtice
Atlantookcipitálne vytknutie bez poškodenia
miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie krčnej chrbtice s poškodením
miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie hrudnej chrbtice s poškodením
miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie driekovej chrbtice s poškodením
miechy alebo jej koreňov
Čiastočné vykĺbenie krčnej chrbtice (posun stavca
preukázaný záznamom z vyšetrenia RTG)
Zlomenina tŕňového výbežku
Zlomenina jedného priečneho výbežku
Zlomenina viac priečnych výbežkov
Zlomenina artikulárneho výbežku
Zlomenina oblúku stavca
Zlomenina zubu čapovca
Kompresívna zlomenina tela stavca krčnej,
hrudnej alebo driekovej chrbtice so znížením
prednej časti tela do jednej tretiny
Kompresívna zlomenina tela stavca krčnej,
hrudnej alebo driekovej chrbtice so znížením
prednej časti tela o viac ako jednu tretinu
Roztrieštená zlomenina tela stavca krčnej,
hrudnej alebo driekovej chrbtice
Zlomenina krížovej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina krížovej kosti liečená operačne
ÚRAZY PANVY
Pomliaždenie panvy ťažšieho stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)

Počet dní
plnenia
do 35
do 53

do 35

do 35
do 42
do 63
do 63
do 63
do 21
do 21
do 28
do 21
do 21
do 182
do 182
do 182
do 182
do 140
do 35
do 49
do 49
do 56
do 84
do 182
do 140
do 210
do 245
do 40
do 63
do 21

Typ poškodenia zdravia poisteného
Podvrtnutie v kĺbe krížovobedrovom
Zlomeniny s postihnutím spojenia krížovej a
bedrovej kosti
Zlomenina kostrče
Zlomenina bedrovej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina bedrovej kosti liečená operačne
Zlomenina acetabula
Zlomenina kosti lonovej liečená konzervatívne
Zlomenina kosti lonovej liečená operačne
Zlomenina kosti sedacej liečená konzervatívne
Zlomenina kosti sedacej liečená operačne
III. Časť tela - KONČATINY
ÚRAZY HORNEJ KONČATINY
Neúplné prerušenie šliach naťahovačov
alebo ohýbačov na prstoch alebo na ruke
Úplné prerušenie šliach naťahovačov alebo
ohýbačov na prstoch alebo na ruke
Odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta
Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach
ohýbačov alebo naťahovačov v zápästí
Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov
alebo naťahovačov v zápästí
Natrhnutie svalu nadhrebeňového (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu
liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu
liečené operačne (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie/odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy
dvojhlavého svalu ramena liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie/odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy
dvojhlavého svalu ramena liečené operačne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Natrhnutie iného svalu liečené konzervatívne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Natrhnutie iného svalu liečené operačne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie iného svalu liečené konzervatívne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie iného svalu liečené operačne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou
Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou
Podvrtnutie ramenného kĺbu
Podvrtnutie lakťového kĺbu
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Počet dní
plnenia
do 35
do 90
do 49
do 60
do 80
do 80
do 60
do 80
do 60
do 80

do 50
do 50
do 50
do 50
do 50
do 42
do 49
do 50
do 50

do 50

do 35
do 42
do 42
do 49
do 21
do 21
do 21
do 21

Typ poškodenia zdravia poisteného
Podvrtnutie zápästia
Podvrtnutie kĺbov prstov ruky s pevnou
ﬁxáciou
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou liečené konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou liečené operačne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou liečené konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou liečené operačne
Primárne vykĺbenie ramena liečené repozíciou
konzervatívne
Primárne vykĺbenie ramena liečené operačne
Opakované vykĺbenie ramena liečené repozíciou konzervatívne (max. 3 razy)
Opakované vykĺbenie ramena liečené operačne
Vykĺbenie lakťa liečené repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie lakťa liečené operačne
Vykĺbenie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) liečené repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) liečené operačne
Vykĺbenie jednej kosti záprstnej liečené
repozíciou
Vykĺbenie niekoľkých kostí záprstných liečené repozíciou
Vykĺbenie článkov jedného prsta liečené
repozíciou
Vykĺbenie článkov niekoľkých prstov liečené
repozíciou
Zlomenina člnkovitej kosti neúplná
Zlomenina člnkovitej kosti úplná liečená
konzervatívne
Zlomenina člnkovitej kosti úplná liečená
operačne
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná
nekrózou
Zlomenina inej zápästnej kosti úplná
Zlomenina niekoľkých zápästných kostí
Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti /
Benettova/ liečená konzervatívne
Zlomenina jedného článku jedného prstu
s posunutím úlomkov
Zlomenina jedného článku jedného prstu
otvorená alebo operovaná
Pomliaždenie hornej končatiny alebo jej
častí a natiahnutie svalov ťažšieho stupňa
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením RTG alebo MRI)
Exartikulácia v ramennom kĺbe
Zlomenina kľúčnej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina kľúčnej kosti liečená operačne
Zlomenina lopatky liečená konzervatívne
Zlomenina lopatky liečená operačne

Počet dní
plnenia
do 21
do 21
do 28
do 35
do 21
do 35
do 42
do 50
do 28
do 49
do 49
do 49
do 60
do 70
do 35
do 35
do 22
do 22
do 60
do 70
do 80
do 100
do 56
do 56
do 65
do 28
do 49
do 21

do 210
do 35
do 42
do 35
do 40

Typ poškodenia zdravia poisteného
Zlomenina ramennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina ramennej kosti liečená operačne
Zlomenina veľkého hrboľu ramennej kosti
s posunutím úlomkov
Zlomenina veľkého hrboľu ramennej kosti
bez posunutia úlomkov
Zlomenina kosti predlaktia liečená konzervatívne
Zlomenina kosti predlaktia liečená operačne
Zlomenina zápästných liečená konzervatívne
Zlomenina zápästných kostí liečená operačne
Zlomenina jednej záprstnej kosti liečená
konzervatívne
Zlomenina dvoch a viacerých záprstných
kostí liečená konzervatívne
Zlomenina jednej záprstnej kosti liečená
operačne
Zlomenina dvoch a viacerých záprstných
kostí liečená operačne
Zlomenina jedného článku prste bez posunutia úlomkov
Zlomenina jedného článku prsta liečená
konzervatívne
Zlomenina viacerých článkov prsta liečená
operačne
Zlomenina viacerých článkov prstov s posunutím úlomkov
ÚRAZY DOLNEJ KONČATINY
Natrhnutie Achilovej šľachy (nevyhnutný
klinický popis doplnený vyšetrením USG
alebo MRI)
Pretrhnutie Achilovej šľachy liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie Achilovej šľachy liečené operačne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG alebo MRI)
Pomliaždenie dolnej končatiny alebo jej častí
ťažkého stupňa (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením RTG alebo MRI)
Podvrtnutie bedrového kĺbu
Podvrtnutie kolenného kĺbu ľahkého stupňa
Podvrtnutie kolenného kĺbu stredne ťažkého
stupňa
Podvrtnutie kolenného kĺbu ťažkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu ľahkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu stredne ťažkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu ťažkého stupňa
Podvrtnutie Chopartového kĺbu
Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu
Podvrtnutie kĺbu prstov
Natrhnutie svalu (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie alebo preťatie svalu (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG
alebo MRI)
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Počet dní
plnenia
do 56
do 90
do 50
do 35
do 84
do 105
do 70
do 84
do 35
do 49
do 42
do 60
do 35
do 49
do 49
do 55

do 42
do 70
do 70
do 21
do 49
do 14
do 20
do 30
do 14
do 20
do 30
do 20
do 20
do 10
do 35
do 60

Typ poškodenia zdravia poisteného
Natrhnutie väzov kolenného kĺbu (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG
alebo MRI)
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu
kolenného kĺbu (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého väzu kolenného kĺbu (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením MRI)
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho
postranného väzu členkového kĺbu (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu (nevyhnutný
klinický popis doplnený vyšetrením MRI)
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného
menisku liečené konzervatívne
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného
menisku liečené operačne
Vykĺbenie stehnovej kosti v bedre liečené
repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie stehnovej kosti v bedre liečené operačne
Primárne vykĺbenie jabĺčka liečené repozíciou konzervatívne
Opakované vykĺbenie jabĺčka liečené repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie jabĺčka liečené operačne
Vykĺbenie členka liečené konzervatívne
Vykĺbenie členka otvorené alebo liečené operačne
Vykĺbenie člnkovitej kosti, kockovitej alebo
klinových kostí liečené konzervatívne
Vykĺbenie člnkovitej kosti, kockovitej alebo
klinových kostí liečené operačne
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej
alebo viac) liečené konzervatívne
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej
alebo viac) liečené operačne
Vykĺbenie základných alebo medzičlánkových
kĺbov prstov nohy
Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového
kĺbu) úplná
Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela
pätnej kosti
Zlomenina pätovej kosti bez porušenia statiky (Bôhlerovho uhla)
Zlomenina pätovej kosti s porušením statiky
(Bôhlerovho uhla)
Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia úlomkov
Zlomenina kockovitej kosti s posunutím úlomkov
Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia úlomkov
Luxačná zlomenina člnkovitej kosti
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou
Zlomenina jednej klinovej kosti bez posunutia úlomkov
Zlomenina jednej klinovej kosti s posunutím
úlomkov

Počet dní
plnenia
do 50
do 50

do 80
do 35

do 56
do 50
do 50
do 49
do 60
do 49
do 35
do 49
do 60
do 70
do 60
do 60
do 28
do 35
do 14
do 28
do 63
do 70
do 126
do 42
do 84
do 70
do 120
do 150
do 42
do 50

Typ poškodenia zdravia poisteného
Zlomenina viac klinových kostí bez posunutia
Zlomenina viac klinových kostí s posunutím
Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek
palca alebo malíčka bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek
palca alebo malíčka s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo malíčka otvorená alebo operovaná
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného
prsta než palca alebo malíčka s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného
prsta než palca alebo malíčka bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac
prstov s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac
prstov bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac
prstov otvorená alebo operovaná
Zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov
Zlomenina článku palca s posunutím úlomkov
Zlomenina článku palca otvorená alebo
operovaná
Roztrieštená zlomenina nechtového výbežku palca
Zlomenina jedného článku iného prsta ako
palca neúplná alebo úplná
Zlomenina jedného článku iného prsta ako
palca otvorená alebo operovaná
Zlomenina viac článkov prstov alebo viac
článkov jedného prsta
Zlomenina viac článkov prstov alebo viac článkov jedného prsta otvorené alebo operované
Zlomenina stehennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina stehennej kosti liečená operačne
Zlomenina holennej kosti alebo oboch kostí
predkolenia liečená konzervatívne
Zlomenina holennej kosti alebo oboch kostí
predkolenia liečená operačne
Zlomenina jabĺčka liečená konzervatívne
Zlomenina jabĺčka liečená operačne
Zlomenina jedného členka liečená konzervatívne
Zlomenina jedného členka liečená operačne
Zlomenina oboch členkov liečená konzervatívne
Zlomenina oboch členkov liečená operačne
Zlomenina oboch členkov a zadnej hrany
holennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina oboch členkov a zadnej hrany
holennej kosti liečená operačne
IV. INÉ ÚRAZY
Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) vyžadujúci hospitalizáciu
Otras mozgu stredného stupňa (druhého)
vyžadujúci hospitalizáciu
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Počet dní
plnenia
do 42
do 50
do 30
do 35
do 35
do 42
do 35
do 35
do 42
do 35
do 49
do 35
do 35
do 49
do 21
do 21
do 35
do 35
do 42
do 120
do 180
do 140
do 182
do 90
do 100
do 42
do 50
do 70
do 80
do 140
do 182

do 21
do 60

Typ poškodenia zdravia poisteného

Počet dní
plnenia
do 90

Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)
vyžadujúci hospitalizáciu
Pomliaždenie mozgu s ložiskovými príznakdo 182
mi riešené operačne (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením CT alebo MRI)
Rozdrvenie mozgového tkaniva
do 365
Krvácanie do mozgu následkom úrazu
do 365
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového
do 365
kanála
Pomliaždenie miechy riešené operačne (nedo 182
vyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
CT alebo MRI)
Krvácanie do miechy
do 365
Rozdrtenie miechy
do 365
Otras miechy
do 84
Pomliaždenie periférneho nervu s krátkododo 35
bou obrnou
Rana chirurgicky ošetrená nekomplikovaDo ukončenia
ná (aj strata nechtovej platničky), zhojená
nevyhnutprimárne
nej liečby
chirurgickej
rany podľa
lekárskej
správy
Rana chirurgicky ošetrená s komplikáciami a
do 14
sekundárnym hojením, alebo plošná abrázia
mäkkých častí prsta
Rana chirurgicky ošetrená v súvislosti s
Do ukončenia
amputáciou
nevyhnutnej liečby
chirurgickej
rany podľa
lekárskej
správy
Cudzie teleso chirurgicky odstránené alebo
do 10
neodstránené s nekomplikovanou liečbou
(nevyhnutnou podmienkou je chirurgická
liečba)
Cudzie teleso chirurgicky odstránené alebo
do 21
neodstránené s komplikovanou liečbou (nevyhnutnou podmienkou je chirurgická liečba)
Uštipnutie jedovatým hadom
do 21
Poranenie elektrickým prúdom ľahkého
do 15
stupňa podľa celkového postihnutia
Poranenie elektrickým prúdom stredného
do 35
stupňa podľa celkového postihnutia
Poranenie elektrickým prúdom ťažkého
do 49
stupňa podľa celkového postihnutia
Popáleniny alebo omrzliny prvého alebo
do 10
druhého stupňa do 2 % povrchu tela (okrem
postihnutia UV žiarením)
Popáleniny alebo omrzliny prvého alebo
do 15
druhého stupňa 2 – 3 % povrchu tela

Typ poškodenia zdravia poisteného

Počet dní
plnenia
do 25

Popáleniny alebo omrzliny druhého stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 cm2 do 10 cm2 vrátane
Popáleniny alebo omrzliny druhého stupňa
do 35
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
11 cm2 do 5 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny druhého stupňa
do 40
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 % do 10 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny druhého stupňa
do 50
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
11 % do 15 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 49
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 cm2 do 10cm2 vrátane
do 56
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
11 cm2 do 5 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 81
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 % do 10 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 102
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
11 % do 15 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 130
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
16 % do 20 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 160
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
21 % do 30 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 190
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
31 % do 40 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 365
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu
nad 41 % povrchu tela
Traumatický šok vyžadujúci hospitalizáciu
do 63
NEÚPLNÉ ZLOMENINY
Neúplné zlomeniny (nevyhnutný klinický
do 28
popis doplnený vyšetrením RTG)
V. INÉ
Ak poškodenie zdravia, ktoré poistený utrpel úrazom, nie
je uvedené v Tabuľke náhrad pre dobu nevyhnutnej liečby
úrazu , avšak takéto poškodenie zdravia svojou objektívnou závažnosťou zodpovedá typom poškodenia zdravia,
ktoré v tabuľke sú uvedené, poisťovateľ stanoví výšku
poistného plnenia primerane dobe nevyhnutnej liečby
uvedenej v lekárskej správe, maximálne však do počtu dní
poistného plnenia pripodobovaného poškodenia zdravia
za predpokladu splnenia všetkých požadovaných podmienok pripodobňovaného úrazu. (napr. RTG, USG, MRI, CT,
stupeň závažnosti).
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Osobitné poistné podmienky pripoistenia
hospitalizácie KOMPLET (HOSPK)
To najdôležitejšie o vašom pripoistení
Kedy plníme (poistná udalosť)?
Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná v dôsledku choroby
alebo úrazu poisteného, nastala v priebehu poistnej doby Pripoistenia a trvá minimálne 3 po sebe nasledujúce
dni. Dňom vzniku poistnej udalosti je deň prijatia poisteného na hospitalizáciu do zdravotníckeho zariadenia.
Doba trvania hospitalizácie je počet kalendárnych dní odo dňa vzniku poistnej udalosti po deň ukončenia hospitalizácie v zdravotníckom zariadení.
Čo Vám budeme plniť (poistné plnenie)?
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré je vyjadrené ako denné
odškodné za hospitalizáciu a určuje sa ako súčin počtu dní hospitalizácie a poistnej sumy Pripoistenia platnej v
čase vzniku poistnej udalosti. Poistený má nárok na poistné plnenie maximálne za 365 dní hospitalizácie.
Kedy neplníme (čakacia doba)?
Poisťovňa aplikuje pre poistnú udalosť výlučne v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 6 mesiacov, ktorá začína
plynúť dňom začiatku Pripoistenia. Čakacia doba sa nevzťahuje na poistnú udalosť v dôsledku úrazu. Ak počas
čakacej doby nastane poistná udalosť výlučne v dôsledku choroby, poisťovňa neposkytne poistné plnenie. Čakacia doba sa aplikuje aj na každé zvýšenie poistnej sumy.
Čo nám musíte predložiť, aby sme vám plnili?
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ podpísané poisteným,
b) kópiu prepúšťacej správy z hospitalizácie.

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

Všeobecné ustanovenia
Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovňou podľa Občianskeho zákonníka tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú časť jej obsahu formou úpravy práv a povinností poisťovne na jednej strane a
práv a povinností poistníka a poisteného na strane druhej pre pripoistenie podľa týchto OPP (ďalej len „Pripoistenie“).
Pripoistenie je možné uzavrieť pri uzavretí Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného poistenia podľa
podmienok určených poisťovňou.
Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k Hlavnému poisteniu dohodnutému
v poistnej zmluve (ďalej len „VPP“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy, OPP alebo VPP majú prednosť ustanovenia jednotlivých
dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
Pojmy, ktoré nie sú deﬁnované v týchto OPP a sú deﬁnované vo VPP majú význam uvedený vo VPP.
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.

2.4

Slovník Pripoistenia
Choroba: patologická odchýlka od normálneho zdravotného stavu, pričom ide o zmenu fyzického zdravia poisteného,
ku ktorej došlo po prvýkrát od uzavretia poistnej zmluvy alebo dodatku týkajúceho sa uzavretia Pripoistenia a po
uplynutí čakacej doby podľa článku 8 týchto OPP.
Kvaliﬁkovaný lekár: absolvent Lekárskej fakulty, atestovaný v príslušnom medicínskom odbore a je oprávnený vykonávať príslušnú prax.
Zdravotnícke zariadenie: štátne, súkromné alebo neziskové zariadenie s lôžkovou starostlivosťou, ktoré má povolenie prevádzkovať lekársku prax, má 24-hodinovú službu kvaliﬁkovaného zdravotníckeho personálu, zabezpečuje
chirurgickú prax a má vybavenie nevyhnutné na diagnostikovanie a liečenie pacientov. Za zdravotnícke zariadenia sa
na účely týchto OPP nepovažujú doliečovacie zariadenia, rehabilitačné zariadenia, kúpeľné liečebne, ústavy sociálnej
starostlivosti, domovy dôchodcov, zariadenia pre liečbu alkoholovej alebo drogovej závislosti, rekonvalescentné a
geriatrické jednotky nemocnice.
Hospitalizácia: jednorazový alebo opakovaný nevyhnutný liečebný pobyt v zdravotníckom zariadení.

3
3.1

Poistený
Poisteným môže byť osoba, ktorá v čase uzatvorenia Pripoistenia dosiahla vek aspoň 6 mesiacov a najviac 57 rokov.

4
4.1

Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná v dôsledku choroby
alebo úrazu poisteného, vznikla v priebehu poistnej doby pripoistenia a trvá minimálne tri po sebe nasledujúce dni,

2.2
2.3
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4.2
4.3
4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. Hospitalizácia z lekárskeho hľadiska sa na účely týchto OPP považuje za nevyhnutnú, ak ošetrenie poisteného musí byť uskutočnené v zdravotníckom zariadení na lôžku vzhľadom k závažnosti a
charakteru diagnózy.
Dňom vzniku poistnej udalosti je deň prijatia poisteného na hospitalizáciu do zdravotníckeho zariadenia.
Doba trvania hospitalizácie je počet kalendárnych dní odo dňa vzniku poistnej udalosti po deň ukončenia hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, najneskôr však do zániku Pripoistenia.
Pokiaľ sa hospitalizácia uskutočnila mimo územia členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarska, hospitalizácia sa považuje za poistnú udalosť iba v tom prípade, ak bol pred jej vykonaním
daný písomný súhlas odborného lekára určeného poisťovňou s hospitalizáciou mimo uvedeného územia.
Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá súčinu poistnej
sumy Pripoistenia platnej v čase vzniku poistnej udalosti a doby trvania hospitalizácie.
Poistený má nárok na poistné plnenie maximálne za 365 dní hospitalizácie a iba za dni do zániku Pripoistenia.
Počas trvania poistnej udalosti nie je možné meniť výšku poistnej sumy.
Nárok na výplatu poistného plnenia nevznikne za dni hospitalizácie, počas ktorých sa poistený v zdravotníckom zariadení nezdržiaval.
Poistený môže písomne požiadať o poskytnutie preddavku po uplynutí každých 30 dní hospitalizácie. Poisťovateľ
na základe výsledkov predbežného poistného šetrenia poskytne preddavok na poistné plnenie za obdobie uplynulej
hospitalizácie.

6
6.1

Poistná suma
Poistná suma Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.

7
7.1
7.2

Poistná doba, začiatok, výročie a koniec pripoistenia
Poistná doba Pripoistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
Ak deň začiatku Pripoistenia nie je totožný s dňom výročia Hlavného poistenia, sa za prvý rok poistnej doby Pripoistenia považuje doba medzi začiatkom Pripoistenia a najbližším nasledujúcim výročím Hlavného poistenia. Poistná
doba Pripoistenia podľa predchádzajúcej vety uplynie na výročí Hlavného poistenia.
Začiatok pripoistenia je
a) začiatok poistnej doby Hlavného poistenia, ak pripoistenie a Hlavné poistenie sú uzavreté súčasne, alebo
b) prvý deň poistného obdobia nasledujúceho po uzavretí Pripoistenia formou dodatku k poistnej zmluve, ak Pripoistenie je uzavreté neskôr ako Hlavné poistenie.
Pripoistenie je možné uzavrieť len v prípade, že od začiatku pripoistenia do konca poistnej doby Hlavného poistenia
zostávajú minimálne 3 roky.
Výročie pripoistenia sa zhoduje s výročím Hlavného poistenia.
Koniec pripoistenia sa zhoduje s koncom poistnej doby Hlavného poistenia, pokiaľ pripoistenie neskončí (nezanikne)
už skôr podľa ustanovení VPP alebo článku 10.1 týchto OPP.

7.3

7.4
7.5
7.6

8
8.1

8.2
8.3

8.4

9
9.1

Čakacia doba
Poisťovňa aplikuje pre Pripoistenie pre poistnú udalosť výlučne v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 6 mesiacov,
ktorá začína plynúť dňom začiatku Pripoistenia podľa článku 6 týchto OPP. Pre vylúčenie pochybností sa čakacia
doba podľa predchádzajúcej vety nevzťahuje na poistnú udalosť v dôsledku úrazu.
Ak počas čakacej doby vznikne poistná udalosť podľa článku 4 týchto OPP výlučne v dôsledku choroby, poisťovňa
neposkytne poistné plnenie. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na platnosť Pripoistenia.
Ak v priebehu poistnej doby dôjde k zvýšeniu poistnej sumy Pripoistenia na základe žiadosti poistníka, tak sa na
čiastku zodpovedajúcu zvýšeniu poistnej sumy Pripoistenia vzťahuje čakacia doba v trvaní 6 mesiacov pre poistnú
udalosť výlučne v dôsledku choroby, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni účinnosti zvýšenia poistnej sumy
podľa VPP. Ustanovenie podľa predchádzajúcej vety sa bude vzťahovať na čiastku akéhokoľvek zvýšenia poistnej
sumy na žiadosť poistníka s výnimkou zvýšenia poistnej sumy akceptáciou ochrany pred inﬂáciou podľa VPP.
V prípade vzniku poistnej udalosti podľa článku 4 týchto OPP počas čakacej doby podľa článku 8.3 vyššie, poisťovňa
vyplatí poistnú sumu Pripoistenia v čiastke aktuálne platnej pred ostatným zvýšením poistnej sumy Pripoistenia.
Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti
Okrem dokladov uvedených vo VPP je pri nahlásení poistnej udalosti potrebné predložiť aj nasledujúce doklady
a) riadne vyplnené tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“ podpísané poisteným,
b) kópiu prepúšťacej správy z hospitalizácie.
Poisťovňa informuje o aktuálnom zozname dokumentov aj zverejnením.
HOSPK-2

9.2

Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s poistnou udalosťou predložená účastníkom poistenia poisťovni musí byť vypracovaná v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dokumentácia vypracovaná v inom jazyku, musí byť úradne preložená
do slovenského jazyka na náklady oprávnenej osoby.

10 Zánik pripoistenia
10.1 Pripoistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP a týchto OPP aj v týchto prípadoch
a) o 0.00 hod. dňa zániku Hlavného poistenia, alebo
b) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po poslednom dni výpovednej lehoty v prípade výpovede podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť poistnej zmluvy alebo jej dodatku o pripoistení, alebo
c) o 0.00 hod. dňa výročia pripoistenia v roku, v ktorom poistený, dosiahne vek 62 rokov, alebo
d) okamihom úmrtia poisteného, alebo
e) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, v ktorom uplynula poistná doba Pripoistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
10.2 Poisťovňa má nárok na poistné za Pripoistenie do konca poistného obdobia, v ktorom Pripoistenie zaniklo.
11 Obmedzenie poistného plnenia
11.1 Poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie, ak poistná udalosť vznikla v súvislosti s
a) hospitalizáciou pre ochorenie, ktorého príznaky sa prejavili pred uzavretím poistnej zmluvy alebo dodatku týkajúceho sa uzavretia tohto Pripoistenia,
b) hospitalizáciou, ktorá nastala pred uplynutím čakacej doby,
c) hospitalizáciou v súvislosti s liečbou sterility,
d) hospitalizáciou v súvislosti s liečbou alkoholovej, drogovej alebo hráčskej závislosti, alebo aplikáciou liečby, ktorá
nebola ordinovaná kvaliﬁkovaným lekárom,
e) hospitalizáciou v súvislosti s úmyselným sebapoškodzovaním, s pokusom o samovraždu, s vrodenými vývojovými
chorobami, psychickými a mentálnymi chorobami, epilepsiou,
f) hospitalizáciou v súvislosti s kozmetickými a plastickými zákrokmi, zubnými zákrokmi, pohlavnými chorobami,
g) hospitalizáciou priamo alebo nepriamo súvisiacou s HIV pozitivitou alebo AIDS.
11.2 Na Pripoistenie sa vzťahujú obmedzenia poistného plnenia uvedené vo VPP.
12 Spoločné ustanovenia
12.1 Z Pripoistenia poistníkovi nevzniká nárok na pôžičku, odkup, čiastočný odkup ani výber.
12.2 Ak sa na základe objektívnych skutočností (najmä štatistických údajov) zvýši pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti ako je deﬁnovaná podľa článku 4 týchto OPP, je Poisťovňa oprávnená ku dňu výročia zvýšiť výšku poistného pre
Pripoistenie. Ak poistník odmietne zvýšenie poistného z dôvodu podľa predchádzajúcej vety, poisťovňa automaticky
zníži poistnú sumu Pripoistenia na čiastku, ktorá zodpovedá pôvodnej výške poistného.

HOSPK-3

Príloha k osobitným poistným podmienkam pripoistenia
trvalých následkov úrazu KOMPLET 15 (TNÚK 15)
Príloha č. 1 - Tabuľka náhrad trvalých následkov úrazu
Typ poškodenia zdravia poisteného

HLAVA A ZMYSLOVÉ ORGÁNY
Poúrazová úplná strata zraku oboch očí
Poúrazová úplná strata zraku jedného oka
Strata šošovky na jednom oku
Strata šošovky na oboch očiach, ktorá nespôsobila slepotu
Koncentrické a nekoncentrické zúženie
zorného poľa
Traumatická porucha okohybných nervov
alebo porucha rovnováhy okohybných svalov
Porušenie priechodnosti slzných ciest
jedného oka
Porušenie priechodnosti slzných ciest obidvoch očí
Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný na jednom oku
Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný na obidvoch očiach
Jednostranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa
Jednostranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
Jednostranná porucha labyrintu – podľa stupňa
Obojstranná porucha labyrintu – podľa stupňa
Úplná strata sluchu jedného ucha
Strata časti ušnice alebo jej deformita
Úplná strata celej jednej ušnice
Úplná strata oboch celých ušníc
Úplná strata sluchu oboch uší
Úplná strata hrotu nosa
Úplná strata celého nosa
Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo
nosovej prepážky s funkčne významnou
poruchou priechodnosti - jednostranná
Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo
nosovej prepážky s funkčne významnou
poruchou priechodnosti - obojstranná
strata čuchu

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
100
50
15
30
20
25
5
10
15
40
5
10
10
20
35
do 10
do 30
15
3
10
15
40
5
20
5

10

10

Typ poškodenia zdravia poisteného

Čiastočné odstránenie dolnej čeľuste, celého zdvíhača alebo polovice čeľustnej kosti
Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu:
– plocha povrchu nad 12 cm2
– plocha povrchu od 6 cm2 do 12 cm2
– plocha povrchu od 3 cm2 do 6 cm2
– plocha povrchu menej ako 3 cm2
Čiastočná traumatická porucha tvárového a
trojklanného nervu (po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu):
Úplná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu, (po ukončení liečby a po 1
roku odo dňa vzniku úrazu):
Poškodenie tváre (po ukončení liečby a po 1
roku odo dňa vzniku úrazu):
– zúženie úst a defekty pier
– pozdĺžne keloidné jazvy od 2 cm2 do 4 cm2
– pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm2
– pozdĺžne jazvy na tvári od 2 cm do 5 cm
– pozdĺžne jazvy na tvári nad 5 cm
– plošná jazva na tvári
Obmedzenie hybnosti sánky s pootvorením
do 1 cm (po ukončení liečby, a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu)
Úplná nehybnosť sánky (po ukončení liečby
a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Stavy po poranení jazyka so stratou tkaniva
Strata viac ako polovice jazyka
Strata chuti, podľa rozsahu
Strata jedného zuba (nie mliečneho)
Strata každého ďalšieho zuba (nie mliečneho)
Úplný defekt v klenbe lebečnej podľa rozsahu
Poranenia hlavy s trvalým poškodením CNS
(po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa
vzniku úrazu):
KRK
Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého stupňa
Zúženie hrtanu alebo priedušnice stredného
a ťažkého stupňa s čiastočnou stratou hlasu
Stav po úraze hrtana alebo priedušnice s
trvale zavedenou kanylou

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
do 40

do 25
do 15
do 7
do 3
5

10

do 10
1
3
0,5
2
2,5
5

25
do 10
20
5
1
1
do 20
50

15
do 60
50

Typ poškodenia zdravia poisteného

Poúrazová strata hlasu (afónia)
Poúrazové poruchy hlasu
HORNÉ KONČATINY
Strata pravej ruky v zápästí
Strata ľavej ruky v zápästí
Strata predlaktia pravej hornej končatiny pri
zachovanom lakťovom kĺbe
Strata predlaktia ľavej hornej končatiny pri
zachovanom lakťovom kĺbe
Strata pravej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a
ramenným kĺbom
Strata ľavej hornej končatiny v ramennom
kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom
Úplná strata funkcie pravej hornej končatiny
Úplná strata funkcie ľavej hornej končatiny
Úplná strata funkcie oboch horných končatín
Strata palca pravej ruky so záprstnou kosťou
Strata palca ľavej ruky so záprstnou kosťou
Strata všetkých prstov pravej ruky, a to
všetkých článkov okrem palca
Strata všetkých prstov ľavej ruky, a to všetkých článkov okrem palca
Strata všetkých prstov pravej ruky, a to
všetkých článkov
Strata všetkých prstov ľavej ruky, a to všetkých článkov
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu pravej hornej končatiny
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu ľavej hornej končatiny
Strata jedného článku prsta na ruke (okrem palca)
Stuhnutosť kĺbov prstov ruky
Stuhnutosť kĺbov palca ruky
Strata jedného článku palca
Strata oboch článkov palca pravej ruky
Strata oboch článkov palca ľavej ruky
Porucha úchopovej funkcie palca (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň
– ťažký stupeň
Strata článku ukazováka
Obmedzenie hybnosti prstov rúk (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
25
10
40
30
40
30
60

50

50
40
100
20
15
30
20
40
30
3
2,5
1
3
5
9
20
15

2
5
8
3

Typ poškodenia zdravia poisteného

– 1 – 3 cm do zovretia
– nad 3 cm do zovretia
RAMENO
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie
však nervového pôvodu,po ukončení liečby a
po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň pravej hornej končatiny
– stredný stupeň ľavej hornej končatiny
– ťažký stupeň pravej hornej končatiny
– ťažký stupeň ľavej hornej končatiny
Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení
Úplná meravosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení
LAKEŤ
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu(nie
však nervového pôvodu, po ukončení liečby
a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň pravej hornej končatiny
– stredný stupeň ľavej hornej končatiny
– ťažký stupeň pravej hornej končatiny
– ťažký stupeň ľavej hornej končatiny
Bionekróza hlavy ramennej kosti
Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení
Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom
postavení
Nestabilnosť lakťového kĺbu
ZÁPÄSTIE
Obmedzenie hybnosti zápästia(nie však
nervového pôvodu,po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň pravej ruky
– stredný stupeň ľavej ruky
– ťažký stupeň pravej ruky
– ťažký stupeň ľavej ruky
Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení
Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení
Nestabilnosť zápästia
Pakĺb:
– ramenná kosť
– vretenná kosť

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
do 3
do 5

7
15
10
20
15
35
30

5
15
10
20
15
15
25
20
10

3
7
5
15
10
20
15
5
25
20

Typ poškodenia zdravia poisteného

– lakťová kosť
– člnkovitej kosti
Chronický zápal kostnej drene kosti hornej
končatiny po otvorených poraneniach alebo
po operačných zákrokoch potrebných pri
liečbe následkov úrazu
Paréza hornej končatiny:
– vysoká paréza s poškodením pletenca
ramenného nervu pravej hornej končatiny
– vysoká paréza s poškodením pletenca
ramenného nervu ľavej hornej končatiny
– paréza vretenného nervu pravej hornej
končatiny so stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo ruky
– paréza vretenného nervu ľavej hornej končatiny so stratou motoriky alebo citlivosti
predlaktia alebo ruky
– periférna paréza stredového alebo lakťového nervu so stratou motoriky a citlivosti
predlaktia alebo ruky
*Ak je poistený ľavák, percentuálna výška
náhrad pre ľavú a pravú končatinu sa vymení
DOLNÉ KONČATINY
Poúrazová endoprotéza bedrového kĺbu
Strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo
v oblasti medzi kolenným a bedrovým kĺbom
Strata dolnej končatiny v predkolení so
zachovaným kolenom
Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním
Strata chodidla v Chopartovom kĺbe alebo
pod ním
Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo
pod ním
Úplná strata funkcie jednej dolnej končatiny
Úplná strata funkcie oboch dolných končatín
Strata dvoch celých článkov palca na nohe
Strata koncového článku palca nohy
Strata iného prstu nohy (vrátane malíčka),
za každý prst
Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou
alebo s jej časťou
Strata všetkých prstov na nohe vrátane
palca (a to všetkých ich článkov)
Úplna stuhnutosť medzičlánkového kĺbu
palca nohy
Úplna stuhnutosť základného kĺbu palca nohy
Úplna stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
15
15
30

60
30
30

15

30

15
60
50
40
30
20
50
100
5
2
2
10
15
3
7
10

Typ poškodenia zdravia poisteného

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu
3
palca nohy (po ukončení liečby a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu):
Obmedzenie hybnosti základného kĺbu pal7
ca nohy(po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu):
Porucha funkcie prsta nohy (okrem palca),
1
za každý prst (po ukončení liečby a po 1
roku odo dňa vzniku úrazu)
5
Poúrazové deformácie predkolenia vzniknuté zhojením zlomenín v osovej alebo rotačnej odchýlke (odchýlka musí byť preukázaná
RTG vyš.) za každých celých 5 st.
Skrátenie jednej dolnej končatiny do 1 cm
2
Skrátenie jednej dolnej končatiny od 1 cm
5
do 5 cm
Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 5 cm
do 25
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však
do 10
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ľahký stupeň
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však
do 20
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - stredný stupeň
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však
do 30
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ťažký stupeň
Úplná meravosť bedrového kĺbu
35
KOLENO
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však
10
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ľahký stupeň
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však
15
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - stredný stupeň
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však
25
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ťažký stupeň
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedosta5
točnosti 1 bočného väzu
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatoč15
nosti predného alebo zadného skríženého väzu
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatoč25
nosti predného a zadného skríženého väzu
Trvalé následky po operačnom odstránení
5
jedného menisku (podľa rozsahu odstránenej časti-minim. 1/3 menisku, doklad
operačného nálezu)

Typ poškodenia zdravia poisteného

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
Trvalé následky po operačnom odstránení oboch
10
meniskov (podľa rozsahu odstránenej časti-minim. 1/3 menisku, doklad operačného nálezu)
Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení
30
Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení
25
Trvalé následky po vybratí jabĺčka
5
ČLENOK
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však
6
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ľahký stupeň
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však
12
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - stredný stupeň
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však
20
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ťažký stupeň
Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaz20
nivom postavení
Úplná meravosť členkového kĺbu v priazni15
vom postavení
Nestabilnosť členkového kĺbu pri nedosta8
točnosti predného väzu
Nestabilnosť členkového kĺbu pri nedosta13
točnosti zadného väzu
Bionekróza hlavy stehennej kosti
40
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov
40
prstov) stehenná kosť
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov
20
prstov) holenná kosť
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov
1
prstov) ihlica
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov
5
prstov) noha (okrem prstov)
Chronický zápal kostnej drene kosti dolnej
30
končatiny po otvorených poraneniach alebo
po operačných zákrokoch potrebných pri
liečbe následkov úrazu
Paréza dolnej končatiny poškodenie seda50
cieho nervu
Paréza dolnej končatiny poškodenie holen30
ného nervu
Paréza dolnej končatiny poškodenie ihlico3
vého nervu
HRUDNÍK, PANVA
Strata polovice pľúc
50
Poranenie pľúc riešené operačne zošitím
do 20
bez straty laloka

Typ poškodenia zdravia poisteného

Poranenie pľúc riešené operačne s odstránením menej ako polovice pľúc
Strata jedného prsníka (u žien)
Strata oboch prsníkov (u žien)
Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa
Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa
Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa
Obmedzenie hybnosti hrudníka ľahkého
stupňa spirometricky overené (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Obmedzenie hybnosti hrudníka stredného
stupňa spirometricky overené (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Obmedzenie hybnosti hrudníka ťažkého
stupňa spirometricky overené (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Porušenie súvislosti panvového pletenca
s ťažkou poruchou statiky chrbtice a funkcie
dolných končatín (po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Poranenie srdca alebo srdcových ciev ako následok priameho poranenia riešené konzervatívne
Poranenie srdca alebo srdcových ciev ako následok priameho poranenia riešené operačne
Trvalé poškodenie miechy, miechových blán
a miechových koreňov s trvalými objektívnymi
príznakmi porušenia funkcie miechy bez vplyvu na motoriku (najmä myelopatia, radikulárne
dráždenie ťažkého stupňa) po ukončení liečby
a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu:
- ľahký stupeň
- stredný stupeň
- ťažký stupeň
BRUCHO, ZAŽÍVACIE ORGÁNY, MOČOVÉ
A POHLAVNÉ ORGÁNY
Úplná strata jednej obličky
Úplná strata oboch obličiek
Roztrhnutie alebo pomliaždenie jednej obličky riešené operačne
Roztrhnutie alebo pomliaždenie oboch obličiek riešené operačne
Roztrhnutie močovej rúry u žien
Roztrhnutie močovej rúry u mužov
Roztrhnutie močového mechúra
Strata jedného vaječníka
Strata oboch vaječníkov
Strata maternice

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
do 30
10
30
10
25
55
10

20

30

50

25
50

20
35
70

35
100
do 15
25
10
20
5
10
35
40

Typ poškodenia zdravia poisteného

Závažná deformácia ženských vonkajších
pohlavných orgánov
Strata jedného semenníka
Strata oboch semenníkov
Úplná strata penisu
Poúrazové zúženie pažeráka
- ľahký stupeň
- stredný stupeň
- ťažký stupeň
Poranenie pečene riešené operačne
Poranenie žlčníka
Roztrhnutie alebo rozmliaždenie podžalúdkovej žľazy
Prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka
Prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
30
10
35
40
10
30
50
do 25
5
do 25
do 15
do 15

Typ poškodenia zdravia poisteného

Roztrhnutie tenkého čreva
Roztrhnutie hrubého čreva s resekciou
Roztrhnutie hrubého čreva bez resekcie
Roztrhnutie konečníka
Zúženie konečníka alebo análneho otvoru
- ľahký stupeň
- stredný stupeň
- ťažký stupeň
Úplná strata sleziny
INÉ
Kvadruplégia
Popáleniny 3. stupňa do 1/3 povrchu tela
Popáleniny 3. stupňa nad 1/3 povrchu tela
Plošná jazva nad 15 cm2 po ukončení liečby

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
do 15
do 20
do 15
15
10
20
40
15
100
do 25
do 60
5

Príloha k osobitným poistným podmienkam pripoistenia trvalých
následkov úrazu s progresívnym plnením KOMPLET 15 (TNPK 15)
Príloha č. 1 - Tabuľka náhrad trvalých následkov úrazu
Typ poškodenia zdravia poisteného

HLAVA A ZMYSLOVÉ ORGÁNY
Poúrazová úplná strata zraku oboch očí
Poúrazová úplná strata zraku jedného oka
Strata šošovky na jednom oku
Strata šošovky na oboch očiach, ktorá nespôsobila slepotu
Koncentrické a nekoncentrické zúženie
zorného poľa
Traumatická porucha okohybných nervov
alebo porucha rovnováhy okohybných svalov
Porušenie priechodnosti slzných ciest
jedného oka
Porušenie priechodnosti slzných ciest obidvoch očí
Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný na jednom oku
Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný na obidvoch očiach
Jednostranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa
Jednostranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
Jednostranná porucha labyrintu – podľa stupňa
Obojstranná porucha labyrintu – podľa stupňa
Úplná strata sluchu jedného ucha
Strata časti ušnice alebo jej deformita
Úplná strata celej jednej ušnice
Úplná strata oboch celých ušníc
Úplná strata sluchu oboch uší
Úplná strata hrotu nosa
Úplná strata celého nosa
Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo
nosovej prepážky s funkčne významnou
poruchou priechodnosti - jednostranná
Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo
nosovej prepážky s funkčne významnou
poruchou priechodnosti - obojstranná
Strata čuchu

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
100
50
15
30
20
25
5
10
15
40
5
10
10
20
35
do 10
do 30
15
3
10
15
40
5
20
5

10

10

Typ poškodenia zdravia poisteného

Čiastočné odstránenie dolnej čeľuste, celého zdvíhača alebo polovice čeľustnej kosti
Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu:
– plocha povrchu nad 12 cm2
– plocha povrchu od 6 cm2 do 12 cm2
– plocha povrchu od 3 cm2 do 6 cm2
– plocha povrchu menej ako 3 cm2
Čiastočná traumatická porucha tvárového a
trojklanného nervu (po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu):
Úplná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu, (po ukončení liečby a po 1
roku odo dňa vzniku úrazu):
Poškodenie tváre (po ukončení liečby a po 1
roku odo dňa vzniku úrazu):
– zúženie úst a defekty pier
– pozdĺžne keloidné jazvy od 2 cm2 do 4 cm2
– pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm2
– pozdĺžne jazvy na tvári od 2 cm do 5 cm
– pozdĺžne jazvy na tvári nad 5 cm
– plošná jazva na tvári
Obmedzenie hybnosti sánky s pootvorením
do 1 cm (po ukončení liečby, a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu)
Úplná nehybnosť sánky (po ukončení liečby
a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Stavy po poranení jazyka so stratou tkaniva
Strata viac ako polovice jazyka
Strata chuti, podľa rozsahu
Strata jedného zuba (nie mliečneho)
Strata každého ďalšieho zuba (nie mliečneho)
Úplný defekt v klenbe lebečnej podľa rozsahu
Poranenia hlavy s trvalým poškodením CNS
(po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa
vzniku úrazu):
KRK
Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého stupňa
Zúženie hrtanu alebo priedušnice stredného
a ťažkého stupňa s čiastočnou stratou hlasu
Stav po úraze hrtana alebo priedušnice s
trvale zavedenou kanylou
Poúrazová strata hlasu (afónia)

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
do 40

do 25
do 15
do 7
do 3
5

10

do 10
1
3
0,5
2
2,5
5

25
do 10
20
5
1
1
do 20
50

15
do 60
50
25

Typ poškodenia zdravia poisteného

Poúrazové poruchy hlasu
HORNÉ KONČATINY
Strata pravej ruky v zápästí
Strata ľavej ruky v zápästí
Strata predlaktia pravej hornej končatiny pri
zachovanom lakťovom kĺbe
Strata predlaktia ľavej hornej končatiny pri
zachovanom lakťovom kĺbe
Strata pravej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a
ramenným kĺbom
Strata ľavej hornej končatiny v ramennom
kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom
Úplná strata funkcie pravej hornej končatiny
Úplná strata funkcie ľavej hornej končatiny
Úplná strata funkcie oboch horných končatín
Strata palca pravej ruky so záprstnou kosťou
Strata palca ľavej ruky so záprstnou kosťou
Strata všetkých prstov pravej ruky, a to
všetkých článkov okrem palca
Strata všetkých prstov ľavej ruky, a to všetkých článkov okrem palca
Strata všetkých prstov pravej ruky, a to
všetkých článkov
Strata všetkých prstov ľavej ruky, a to všetkých článkov
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu pravej hornej končatiny
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu ľavej hornej končatiny
Strata jedného článku prsta na ruke (okrem palca)
Stuhnutosť kĺbov prstov ruky
Stuhnutosť kĺbov palca ruky
Strata jedného článku palca
Strata oboch článkov palca pravej ruky
Strata oboch článkov palca ľavej ruky
Porucha úchopovej funkcie palca (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň
– ťažký stupeň
Strata článku ukazováka
Obmedzenie hybnosti prstov rúk (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– 1 – 3 cm do zovretia

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
10
40
30
40
30
60

50

50
40
100
20
15
30
20
40
30
3
2,5
1
3
5
9
20
15

2
5
8
3

do 3

Typ poškodenia zdravia poisteného

– nad 3 cm do zovretia
RAMENO
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie
však nervového pôvodu,po ukončení liečby a
po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň pravej hornej končatiny
– stredný stupeň ľavej hornej končatiny
– ťažký stupeň pravej hornej končatiny
– ťažký stupeň ľavej hornej končatiny
Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení
Úplná meravosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení
LAKEŤ
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu(nie
však nervového pôvodu, po ukončení liečby
a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň pravej hornej končatiny
– stredný stupeň ľavej hornej končatiny
– ťažký stupeň pravej hornej končatiny
– ťažký stupeň ľavej hornej končatiny
Bionekróza hlavy ramennej kosti
Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení
Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom
postavení
Nestabilnosť lakťového kĺbu
ZÁPÄSTIE
Obmedzenie hybnosti zápästia(nie však
nervového pôvodu,po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu):
– ľahký stupeň
– stredný stupeň pravej ruky
– stredný stupeň ľavej ruky
– ťažký stupeň pravej ruky
– ťažký stupeň ľavej ruky
Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení
Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení
Nestabilnosť zápästia
Pakĺb:
– ramenná kosť
– vretenná kosť
– lakťová kosť

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
do 5

7
15
10
20
15
35
30

5
15
10
20
15
15
25
20
10

3
7
5
15
10
20
15
5
25
20
15

Typ poškodenia zdravia poisteného

– člnkovitej kosti
Chronický zápal kostnej drene kosti hornej
končatiny po otvorených poraneniach alebo
po operačných zákrokoch potrebných pri
liečbe následkov úrazu
Paréza hornej končatiny:
– vysoká paréza s poškodením pletenca
ramenného nervu pravej hornej končatiny
– vysoká paréza s poškodením pletenca
ramenného nervu ľavej hornej končatiny
– paréza vretenného nervu pravej hornej
končatiny so stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo ruky
– paréza vretenného nervu ľavej hornej končatiny so stratou motoriky alebo citlivosti
predlaktia alebo ruky
– periférna paréza stredového alebo lakťového nervu so stratou motoriky a citlivosti
predlaktia alebo ruky
*Ak je poistený ľavák, percentuálna výška
náhrad pre ľavú a pravú končatinu sa vymení
DOLNÉ KONČATINY
Poúrazová endoprotéza bedrového kĺbu
Strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo
v oblasti medzi kolenným a bedrovým kĺbom
Strata dolnej končatiny v predkolení so
zachovaným kolenom
Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním
Strata chodidla v Chopartovom kĺbe alebo
pod ním
Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo
pod ním
Úplná strata funkcie jednej dolnej končatiny
Úplná strata funkcie oboch dolných končatín
Strata dvoch celých článkov palca na nohe
Strata koncového článku palca nohy
Strata iného prstu nohy (vrátane malíčka),
za každý prst
Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou
alebo s jej časťou
Strata všetkých prstov na nohe vrátane
palca (a to všetkých ich článkov)
Úplna stuhnutosť medzičlánkového kĺbu
palca nohy
Úplna stuhnutosť základného kĺbu palca nohy
Úplna stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
15
30

60
30
30

15

30

15
60
50
40
30
20
50
100
5
2
2
10
15
3
7
10

Typ poškodenia zdravia poisteného

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu
3
palca nohy (po ukončení liečby a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu):
Obmedzenie hybnosti základného kĺbu pal7
ca nohy(po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu):
Porucha funkcie prsta nohy (okrem palca),
1
za každý prst (po ukončení liečby a po 1
roku odo dňa vzniku úrazu)
5
Poúrazové deformácie predkolenia vzniknuté zhojením zlomenín v osovej alebo rotačnej odchýlke (odchýlka musí byť preukázaná
RTG vyš.) za každých celých 5 st.
Skrátenie jednej dolnej končatiny do 1 cm
2
Skrátenie jednej dolnej končatiny od 1 cm
5
do 5 cm
Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 5 cm
do 25
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však
do 10
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ľahký stupeň
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však
do 20
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - stredný stupeň
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však
do 30
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ťažký stupeň
Úplná meravosť bedrového kĺbu
35
KOLENO
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však
10
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ľahký stupeň
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však
15
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - stredný stupeň
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však
25
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ťažký stupeň
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedosta5
točnosti 1 bočného väzu
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatoč15
nosti predného alebo zadného skríženého väzu
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatoč25
nosti predného a zadného skríženého väzu
Trvalé následky po operačnom odstránení
5
jedného menisku (podľa rozsahu odstránenej časti-minim. 1/3 menisku, doklad
operačného nálezu)

Typ poškodenia zdravia poisteného

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
Trvalé následky po operačnom odstránení oboch
10
meniskov (podľa rozsahu odstránenej časti-minim. 1/3 menisku, doklad operačného nálezu)
Úplná meravosť kolena v nepriaznivom
30
postavení
Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení
25
Trvalé následky po vybratí jabĺčka
5
ČLENOK
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však
6
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ľahký stupeň
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však
12
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - stredný stupeň
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie však
20
nervového pôvodu, po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu) - ťažký stupeň
Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaz20
nivom postavení
Úplná meravosť členkového kĺbu v priazni15
vom postavení
Nestabilnosť členkového kĺbu pri nedosta8
točnosti predného väzu
Nestabilnosť členkového kĺbu pri nedosta13
točnosti zadného väzu
Bionekróza hlavy stehennej kosti
40
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov
40
prstov) stehenná kosť
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov
20
prstov) holenná kosť
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov
1
prstov) ihlica
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov
5
prstov) noha (okrem prstov)
Chronický zápal kostnej drene kosti dolnej
30
končatiny po otvorených poraneniach alebo
po operačných zákrokoch potrebných pri
liečbe následkov úrazu
Paréza dolnej končatiny poškodenie seda50
cieho nervu
Paréza dolnej končatiny poškodenie holen30
ného nervu
Paréza dolnej končatiny poškodenie ihlico3
vého nervu
HRUDNÍK, PANVA
Strata polovice pľúc
50

Typ poškodenia zdravia poisteného

Poranenie pľúc riešené operačne zošitím
bez straty laloka
Poranenie pľúc riešené operačne s odstránením menej ako polovice pľúc
Strata jedného prsníka (u žien)
Strata oboch prsníkov (u žien)
Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa
Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa
Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa
Obmedzenie hybnosti hrudníka ľahkého
stupňa spirometricky overené (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Obmedzenie hybnosti hrudníka stredného
stupňa spirometricky overené (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Obmedzenie hybnosti hrudníka ťažkého
stupňa spirometricky overené (po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Porušenie súvislosti panvového pletenca
s ťažkou poruchou statiky chrbtice a funkcie
dolných končatín (po ukončení liečby a po
1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Poranenie srdca alebo srdcových ciev ako následok priameho poranenia riešené konzervatívne
Poranenie srdca alebo srdcových ciev ako následok priameho poranenia riešené operačne
Trvalé poškodenie miechy, miechových blán
a miechových koreňov s trvalými objektívnymi
príznakmi porušenia funkcie miechy bez vplyvu na motoriku (najmä myelopatia, radikulárne
dráždenie ťažkého stupňa) po ukončení liečby
a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu:
- ľahký stupeň
- stredný stupeň
- ťažký stupeň
BRUCHO, ZAŽÍVACIE ORGÁNY, MOČOVÉ
A POHLAVNÉ ORGÁNY
Úplná strata jednej obličky
Úplná strata oboch obličiek
Roztrhnutie alebo pomliaždenie jednej obličky riešené operačne
Roztrhnutie alebo pomliaždenie oboch obličiek riešené operačne
Roztrhnutie močovej rúry u žien
Roztrhnutie močovej rúry u mužov
Roztrhnutie močového mechúra
Strata jedného vaječníka

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
do 20
do 30
10
30
10
25
55
10

20

30

50

25
50

20
35
70

35
100
do 15
25
10
20
5
10

Typ poškodenia zdravia poisteného

Strata oboch vaječníkov
Strata maternice
Závažná deformácia ženských vonkajších
pohlavných orgánov
Strata jedného semenníka
Strata oboch semenníkov
Úplná strata penisu
Poúrazové zúženie pažeráka
- ľahký stupeň
- stredný stupeň
- ťažký stupeň
Poranenie pečene riešené operačne
Poranenie žlčníka
Roztrhnutie alebo rozmliaždenie podžalúdkovej žľazy
Prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
35
40
30
10
35
40
10
30
50
do 25
5
do 25

Typ poškodenia zdravia poisteného

Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
(v %)
Prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika
do 15
Roztrhnutie tenkého čreva
do 15
Roztrhnutie hrubého čreva s resekciou
do 20
Roztrhnutie hrubého čreva bez resekcie
do 15
Roztrhnutie konečníka
15
Zúženie konečníka alebo análneho otvoru
- ľahký stupeň
10
- stredný stupeň
20
- ťažký stupeň
40
Úplná strata sleziny
15
INÉ
Kvadruplégia
100
Popáleniny 3. stupňa do 1/3 povrchu tela
do 25
Popáleniny 3. stupňa nad 1/3 povrchu tela
do 60
2
Plošná jazva nad 15 cm po ukončení liečby
5

do 15

Príloha č. 2 - Tabuľka na výpočet výšky poistného plnenia
po aplikovaní progresie ako % z poistnej sumy
Percento poistného plnenia
pred aplikovaním progresie (P)
od 1 do 20 %
od 21 do 40 %
od 41 do 60 %
od 61 do 80 %
od 81 % do 90 %
od 91 % do 100 %

Poistné plnenie po aplikovaní
progresie ako % z poistnej sumy
P
2xP
5 x P - 120 %
7 x P - 240 %
9 x P - 400 %
20 x P - 1400 %

Príloha k osobitným poistným podmienkam pripoistenia
doby nevyhnutnej liečby úrazu
Tabuľka náhrad pre pripoistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu
Typ poškodenia zdravia poisteného
I. Časť tela - HLAVA
Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná
Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná
Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu
Podvrtnutie čeľustného kĺbu
Vykĺbenie dolnej čeľuste
Zlomenina nosnej prepážky
Zlomenina nosových kostí bez posunu
Zlomenina nosových kostí s posunom
(liečená konzervatívne)
Zlomenina spodiny lebečnej
Zlomenina lebečnej klenby liečená konzervatívne
Zlomenina lebečnej klenby liečená operačne
Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina záhlavnej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina záhlavnej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina temennej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina temennej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina lícnej kosti
Zlomenina okraja očnice
Zlomenina hornej čeľuste liečená konzervatívne
Zlomenina hornej čeľuste liečená operačne
Zlomenina dolnej čeľuste liečená konzervatívne
Zlomenina dolnej čeľuste liečená operačne
Zlomenina slznej kosti
Zlomenina podnebnej kosti
Zlomenina nosovej kosti alebo perforácia
nosovej priehradky liečená operačne
Kombinovaná zlomenina Le Fort I
Kombinovaná zlomenina Le Fort II
Kombinovaná zlomenina Le Fort III
ÚRAZY OKA
Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky
ošetrená
Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca
slzné cesty
Rana spojovky chirurgicky ošetrená
Zápal slzného vačku následkom úrazu liečený operačne
Poleptanie alebo popálenie spojovky III. stupňa
Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase s krvácaním a bez poranenia skléry

Počet dní
plnenia
do 28
do 60
5
do 10
do 21
do 14
do 16
do 21
do 150
do 60
do 95
do 70
do 40
do 80
do 49
do 80
do 48
do 80
do 49
do 40
do 40
do 50
do 80
do 45
do 90
do 16
do 40
do 14
do 95
do 112
do 182
do 14
do 20
do 14
do 35
do 49
do 14

Typ poškodenia zdravia poisteného
Povrchová alebo hlboká rana rohovky bez
prederavenia a bez komplikácií
Rana rohovky bez prederavenia komplikovaná šedým zákalom alebo vnútroočným
zápalom poúrazovým
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená konzervatívne bez komplikácií
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená konzervatívne komplikovaná so
šedým zákalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená konzervatívne komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne bez komplikácií
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná prolapsom
dúhovky alebo vklinením dúhovky
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná poúrazovým
šedým zákalom alebo vnútroočným cudzím
telesom nemagnetickým
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná
cudzím telesom nemagnetickým v očnici
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná
cudzím telesom magnetickým v očnici
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej
komory bez komplikácií
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej
komory komplikované druhotným zvýšením
vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické
ošetrenie
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez
komplikácií
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky
komplikované so zápalom dúhovky alebo
poúrazovým šedým zákalom
Čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií
Čiastočné vykĺbenie šošovky komplikované
druhotným zvýšením vnútroočného tlaku,
vyžadujúce operačné ošetrenie
Vykĺbenie šošovky bez komplikácií
Vykĺbenie šošovky operačne liečené komplikované zvýšením vnútroočného tlaku
Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií
Krvácanie do sklovca a sietnice chirurgicky liečené komplikované zvýšením vnútroočného tlaku
Otras sietnice
Rohovkový vred poúrazový
Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu

Počet dní
plnenia
do 21
do 56
do 35
do 56
do 70
do 50
do 84
do 70

do 84
do 21
do 70
do 42
do 49
do 77

do 35
do 70
do 35
do 70
do 84
do 105
do 100
do 120
do 14
do 63
do 14

Typ poškodenia zdravia poisteného
Popálenie alebo poleptanie rohovkového
parenchýmu
Úrazové poškodenie zrakového nervu a chiazmy
Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej s
podkožným emfyzémom
Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca
slzné cesty liečená konzervatívne
Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca
slzné cesty liečená operačne
Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné
vyňatie oka po úraze
Poranenie okohybného aparátu s diplopiou
ÚRAZY UCHA
Pomliaždenie ušnice s krvným výronom
Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou
Poranenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie
Otras labyrintu
ÚRAZY ZUBOV
Strata alebo nutná extrakcia jedného až
šiestich zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom)
Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo
viac zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom)
Uvoľnenie závesného väzivového aparátu
jedného a viac zubov (subluxácia, luxácia,
reimplantácia) s nutnou ﬁxačnou dlahou
Zlomenina jedného alebo viacerých koreňov
zubov s nutnou ﬁxačnou dlahou
ÚRAZY KRKU
Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie
pažeráka
Perforujúce poranenie hrtanu alebo priedušnice
Zlomenina jazylky alebo chrupavky hrtanu
Poškodenie hlasiviek následkom úrazu
II. Časť tela - TRUP
ÚRAZY HRUDNÍKA
Pomliaždenie hrudníka ťažšieho stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Dvojitá zlomenina hrudnej kosti
Poúrazový pneumotorax zavretý
Poúrazový pneumotorax otvorený alebo
ventilový
Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené
konzervatívne
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené
operačne
Zlomenina rebra
Zlomenina 2-4 rebier
Zlomenina viac ako 4 rebier
Zlomenina hrudnej kosti liečená konzervatívne

Počet dní
plnenia
do 175
do 105
do 135
do 21
do 45
do 49
do 70
do 7
do 22
do 14
do 30
do 42
do 42
do 30
do 42

do 90
do 112
do 80
do 14

do 10
do 98
do 84
do 98
do 98
do 63
do 98
do 35
do 56
do 84
do 35

Typ poškodenia zdravia poisteného
Zlomenina hrudnej kosti liečená operačne
ÚRAZY BRUCHA
Rana prenikajúca do brušnej dutiny
Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Roztrhnutie mezentéria bez resekcie
Roztrhnutie mezentéria s resekciou čreva
ÚRAZY GENITÁLNEHO SYSTÉMU
Pomliaždenie penisu ťažkého stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Pomliaždenie semenníkov a mieška ťažkého
stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG alebo MRI)
Pomliaždenie semenníkov a mieška ťažkého
stupňa s poúrazovým zápalom semenníka
a nadsemenníka (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
ÚRAZY CHRBTICE
Pomliaždenie kostrče (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením USG alebo RTG)
Podvrtnutie krčnej chrbtice
Podvrtnutie hrudnej chrbtice
Podvrtnutie driekovej chrbtice
Atlantookcipitálne vytknutie bez poškodenia
miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie krčnej chrbtice s poškodením
miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie hrudnej chrbtice s poškodením
miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie driekovej chrbtice s poškodením
miechy alebo jej koreňov
Čiastočné vykĺbenie krčnej chrbtice
(posun stavca preukázaný Rtg)
Zlomenina tŕňového výbežku
Zlomenina jedného priečneho výbežku
Zlomenina viac priečnych výbežkov
Zlomenina artikulárneho výbežku
Zlomenina oblúku stavca
Zlomenina zubu čapovca
Kompresívna zlomenina tela stavca krčnej,
hrudnej alebo driekovej chrbtice so znížením
prednej časti tela do jednej tretiny
Kompresívna zlomenina tela stavca krčnej,
hrudnej alebo driekovej chrbtice so znížením
prednej časti tela o viac ako jednu tretinu
Roztrieštená zlomenina tela stavca krčnej,
hrudnej alebo driekovej chrbtice
Zlomenina krížovej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina krížovej kosti liečená operačne
ÚRAZY PANVY
Pomliaždenie panvy ťažšieho stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)

Počet dní
plnenia
do 63
do 35
do 14
do 50
do 80
do 35
do 35
do 53

do 21
do 28
do 21
do 21
do 182
do 182
do 182
do 182
do 140
do 35
do 49
do 49
do 56
do 84
do 182
do 140
do 210
do 245
do 40
do 63
do 10

Typ poškodenia zdravia poisteného
Podvrtnutie v kĺbe krížovobedrovom
Zlomeniny s postihnutím spojenia krížovej
a bedrovej kosti
Zlomenina kostrče
Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená
konzervatívne
Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená
operačne
Zlomenina acetabula
Zlomenina kosti lonovej liečená konzervatívne
Zlomenina kosti lonovej liečená operačne
Zlomenina kosti sedacej liečená konzervatívne
Zlomenina kosti sedacej liečená operačne
III. Časť tela - KONČATINY
ÚRAZY HORNEJ KONČATINY
Neúplné prerušenie šliach naťahovačov
alebo ohýbačov na prstoch alebo na ruke
Úplné prerušenie šliach naťahovačov alebo
ohýbačov na prstoch alebo na ruke
Odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta
Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach
ohýbačov alebo naťahovačov v zápästí
Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov
alebo naťahovačov v zápästí
Natrhnutie svalu nadhrebeňového (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu
liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu
liečené operačne (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie/odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy
dvojhlavého svalu ramena liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie/odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy
dvojhlavého svalu ramena liečené operačne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Natrhnutie iného svalu liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG a MRI)
Natrhnutie iného svalu liečené operačne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou
Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou
Podvrtnutie ramenného kĺbu
Podvrtnutie lakťového kĺbu
Podvrtnutie zápästia
Podvrtnutie kĺbov prstov ruky s pevnou ﬁxáciou
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou liečené konzervatívne

Počet dní
plnenia
do 35
do 90
do 49
do 60
do 80
do 63
do 60
do 80
do 60
do 80

do 50
do 50
do 50
do 50
do 50
do 42
do 49
do 49
do 50

do 35

do 35
do 30
do 21
do 21
do 21
do 21
do 21
do 21
do 21

Typ poškodenia zdravia poisteného
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou liečené operačne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou liečené konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou liečené operačne
Primárne vykĺbenie ramena liečené repozíciou konzervatívne
Primárne vykĺbenie ramena liečené operačne
Opakované vykĺbenie ramena liečené repozíciou konzervatívne (max. 3 razy)
Opakované vykĺbenie ramena liečené operačne
Vykĺbenie lakťa liečené repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie lakťa liečené operačne
Vykĺbenie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) liečené repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) liečené operačne
Vykĺbenie jednej kosti záprstnej liečené
repozíciou
Vykĺbenie niekoľkých kostí záprstných liečené repozíciou
Vykĺbenie článkov jedného prsta liečené
repozíciou
Vykĺbenie článkov niekoľkých prstov liečené
repozíciou
Zlomenina člnkovitej kosti neúplná
Zlomenina člnkovitej kosti úplná
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná
nekrózou
Zlomenina inej zápästnej kosti úplná
Zlomenina niekoľkých zápästných kostí
Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej
kosti /Benettova/ liečená konzervatívne
Zlomenina jedného článku jedného prstu s
posunutím úlomkov
Zlomenina jedného článku jedného prstu
otvorená alebo operovaná
Pomliaždenie hornej končatiny alebo jej
častí a natiahnutie svalov ťažšieho stupňa
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením RTG alebo MRI)
Exartikulácia v ramennom kĺbe
Zlomenina kľúčnej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina kľúčnej kosti liečená operačne
Zlomenina lopatky liečená konzervatívne
Zlomenina lopatky liečená operačne
Zlomenina ramennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina ramennej kosti liečená operačne
Zlomenina veľkého hrboľu ramennej kosti s
posunutím úlomkov
Zlomenina veľkého hrboľu ramennej kosti
bez posunutia úlomkov
Zlomenina kosti predlaktia liečená konzervatívne
Zlomenina kosti predlaktia liečená operačne

Počet dní
plnenia
do 35
do 21
do 35
do 42
do 38
do 28
do 28
do 49
do 42
do 60
do 70
do 35
do 35
do 22
do 22
do 60
do 80
do 100
do 56
do 56
do 60
do 28
do 49
do 14

do 210
do 35
do 40
do 35
do 40
do 56
do 90
do 50
do 35
do 84
do 105

Typ poškodenia zdravia poisteného
Zlomenina zápästných kostí liečená konzervatívne
Zlomenina zápästných kostí liečená operačne
Zlomenina jednej záprstnej kosti liečená
konzervatívne
Zlomenina dvoch a viacerých záprstných
kostí liečená konzervatívne
Zlomenina jednej záprstnej kosti liečená
operačne
Zlomenina dvoch a viacerých záprstných
kostí liečená operačne
Zlomenina jedného článku prsta bez posunutia úlomkov
Zlomenina jedného článku prsta s posunutím úlomkov
Zlomenina viacerých článkov prstov bez
posunutia úlomkov
Zlomenina viacerých článkov prstov s posunutím úlomkov
ÚRAZY DOLNEJ KONČATINY
Natrhnutie úponu štvorhlavého svalu liečené
konzervatívne (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG a MRI)
Natrhnutie úponu štvorhlavého svalu liečené
operačne (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie alebo preťatie štvorhlavého
svalu alebo šľachy liečené konzervatívne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie alebo preťatie štvorhlavého
svalu alebo šľachy liečené operačne (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG a MRI)
Natrhnutie Achilovej šľachy (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie Achilovej šľachy liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie Achilovej šľachy liečené operačne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG a MRI)
Pomliaždenie dolnej končatiny alebo jej častí
a natiahnutie svalov ťažšieho stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG a MRI)
Natrhnutie svalu (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie alebo preťatie svalu (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG
alebo MRI)
Podvrtnutie bedrového kĺbu
Podvrtnutie kolenného kĺbu ľahkého stupňa
Podvrtnutie kolenného kĺbu stredne ťažkého
stupňa
Podvrtnutie kolenného kĺbu ťažkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu ľahkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu stredne ťažkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu ťažkého stupňa

Počet dní
plnenia
do 70
do 84
do 35
do 49
do 42
do 60
do 35
do 49
do 49
do 55

do 35
do 35
do 60

do 60

do 42
do 70
do 70
do 21

do 35
do 60
do 21
do 10
do 20
do 30
do 10
do 20
do 30

Typ poškodenia zdravia poisteného
Podvrtnutie Chopartového kĺbu
Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu
Podvrtnutie kĺbu prstov
Natrhnutie väzov kolenného kĺbu (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG
a MRI)
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu
kolenného kĺbu (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého väzu kolenného kĺbu (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu (nevyhnutný
klinický popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu (nevyhnutný
klinický popis doplnený vyšetrením USG a MRI)
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného
menisku liečené konzervatívne
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného
menisku liečené operačne
Vykĺbenie stehnovej kosti v bedre liečené
repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie stehnovej kosti v bedre liečené
operačne
Primárne vykĺbenie jabĺčka liečené repozíciou konzervatívne
Opakované vykĺbenie jabĺčka liečené repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie jabĺčka liečené operačne
Vykĺbenie členka liečené konzervatívne
Vykĺbenie členka otvorené alebo liečené
operačne
Vykĺbenie člnkovitej kosti, kockovitej alebo
klinových kostí liečené konzervatívne
Vykĺbenie člnkovitej kosti, kockovitej alebo
klinových kostí liečené operačne
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej
alebo viac) liečené konzervatívne
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej
alebo viac) liečené operačne
Vykĺbenie základných alebo medzičlánkových
kĺbov prstov nohy
Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového
kĺbu) úplná
Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela
pätnej kosti
Zlomenina pätovej kosti bez porušenia statiky (Bôhlerovho uhla)
Zlomenina pätovej kosti s porušením statiky
(Bôhlerovho uhla)
Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia
úlomkov
Zlomenina kockovitej kosti s posunutím
úlomkov
Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia
úlomkov

Počet dní
plnenia
do 20
do 20
do 7
do 50
do 50

do 80
do 35
do 56
do 28
do 21
do 49
do 60
do 49
do 35
do 49
do 60
do 70
do 60
do 60
do 28
do 35
do 14
do 21
do 63
do 70
do 126
do 42
do 84
do 70

Typ poškodenia zdravia poisteného
Luxačná zlomenina člnkovitej kosti
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná
nekrózou
Zlomenina jednej klinovej kosti bez posunutia úlomkov
Zlomenina jednej klinovej kosti s posunutím
úlomkov
Zlomenina viac klinových kostí bez posunutia
Zlomenina viac klinových kostí s posunutím
Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej
kostičky
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek
palca alebo malíčka bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek
palca alebo malíčka s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo malíčka otvorená alebo operovaná
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného
prsta než palca alebo malíčka s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek
iného prsta než palca alebo malíčka bez
posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac
prstov s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac
prstov bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac
prstov otvorená alebo operovaná
Zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov
Zlomenina článku palca s posunutím úlomkov
Zlomenina článku palca otvorená alebo
operovaná
Roztrieštená zlomenina nechtového výbežku palca
Zlomenina jedného článku iného prsta ako
palca neúplná alebo úplná
Zlomenina jedného článku iného prsta ako
palca otvorená alebo operovaná
Zlomenina viac článkov prstov alebo viac
článkov jedného prsta
Zlomenina viac článkov prstov alebo viac článkov jedného prsta otvorené alebo operované
Zlomenina stehennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina stehennej kosti liečená operačne
Zlomenina holennej kosti alebo oboch kostí
predkolenia liečená konzervatívne
Zlomenina holennej kosti alebo oboch kostí
predkolenia liečená operačne
Zlomenina jabĺčka liečená konzervatívne
Zlomenina jabĺčka liečená operačne
Zlomenina jedného členka
Zlomenina oboch členkov
Zlomenina oboch členkov a zadnej hrany
holennej kosti liečená konzervatívne

Počet dní
plnenia
do 120
do 150
do 42
do 42
do 42
do 42
do 28
do 35
do 35
do 42
do 35
do 35
do 35
do 35
do 42
do 35
do 35
do 49
do 21
do 21
do 35
do 35
do 42
do 120
do 180
do 140
do 182
do 90
do 100
do 42
do 70
do 140

Typ poškodenia zdravia poisteného
Zlomenina oboch členkov a zadnej hrany
holennej kosti liečená operačne
IV. INÉ ÚRAZY
Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) vyžadujúci hospitalizáciu
Otras mozgu stredného stupňa (druhého)
vyžadujúci hospitalizáciu
Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)
vyžadujúci hospitalizáciu
Pomliaždenie mozgu s ložiskovými príznakmi riešené operačne (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením CT alebo MRI)
Rozdrvenie mozgového tkaniva
Krvácanie do mozgu následkom úrazu
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového
kanála
Pomliaždenie miechy riešené operačne
Krvácanie do miechy
Rozdrtenie miechy
Pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou
Rana chirurgicky ošetrená nekomplikovaná
(aj strata nechtovej platničky), zhojená primárne
Rana chirurgicky ošetrená s komplikáciami
a sekundárnym hojením, alebo plošná abrázia mäkkých častí prsta
Cudzie teleso chirurgicky odstránené alebo
neodstránené s nekomplikovanou liečbou
(nevyhnutnou podmienkou je chirurgická liečba)
Cudzie teleso chirurgicky odstránené alebo
neodstránené s komplikovanou liečbou
(nevyhnutnou podmienkou je chirurgická liečba)
Uštipnutie jedovatým hadom
Poranenie elektrickým prúdom ľahkého
stupňa podľa celkového postihnutia
Poranenie elektrickým prúdom stredného
stupňa podľa celkového postihnutia
Poranenie elektrickým prúdom ťažkého
stupňa podľa celkového postihnutia
Popáleniny alebo omrzliny prvého alebo
druhého stupňa do 2 % povrchu tela
(okrem postihnutia UV žiarením)
Popáleniny alebo omrzliny prvého alebo
druhého stupňa 2 - 3 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny druhého stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 cm2 do 10 cm2 vrátane
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 cm2 do 10 cm2 vrátane
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu
od 11 cm2 do 5 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 % do 10 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu
od 11 % do 15 % povrchu tela

Počet dní
plnenia
do 182

do 10
do 60
do 90
do 182
do 365
do 365
do 365
do 182
do 365
do 365
do 35
do 7
do 14
do 10
do 21
do 21
do 10
do 25
do 40
do 10
do 15
do 25
do 49
do 56
do 81
do 102

Typ poškodenia zdravia poisteného
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
16 % do 20 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
21 % do 30 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
31 % do 40 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu
nad 41 % povrchu tela

Počet dní
plnenia
do 130
do 160
do 190
do 365

Typ poškodenia zdravia poisteného
Traumatický šok ťažkého stupňa vyžadujúci
hospitalizáciu
NEÚPLNÉ ZLOMENINY
Infrakcie kostí potvrdené rtg. nálezom
Fisúry kostí potvrdené rtg. nálezom
Abrupcie hrán kostí potvrdené rtg. nálezom

Počet dní
plnenia
do 52

do 14
do 14
do 21

Príloha k osobitným poistným podmienkam pripoistenia
doby nevyhnutného liečenia úrazu KOMPLET
Tabuľka náhrad pre pripoistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu KOMPLET
Typ poškodenia zdravia poisteného
I. Časť tela - HLAVA
Pomliaždenie tváre
Pomliaždenie lebky
Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná
Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná
Podvrtnutie čeľustného kĺbu
Vykĺbenie dolnej čeľuste
Zlomenina nosnej prepážky
Zlomenina nosových kostí bez posunu
Zlomenina nosových kostí s posunom
Zlomenina spodiny lebečnej
Zlomenina lebečnej klenby liečená konzervatívne
Zlomenina lebečnej klenby liečená operačne
Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina záhlavnej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina záhlavnej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina temennej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina temennej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov
Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov
Zlomenina lícnej kosti
Zlomenina okraja očnice
Zlomenina hornej čeľuste liečená konzervatívne
Zlomenina hornej čeľuste liečená operačne
Zlomenina dolnej čeľuste liečená konzervatívne
Zlomenina dolnej čeľuste liečená operačne
Zlomenina slznej kosti
Zlomenina podnebnej kosti
Zlomenina nosovej kosti alebo perforácia
nosovej priehradky liečená operačne
Kombinovaná zlomenina Le Fort I
Kombinovaná zlomenina Le Fort II
Kombinovaná zlomenina Le Fort III
ÚRAZY OKA
Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky
ošetrená
Tržná alebo rezná rana viečka komplikovaná
zápalom slzného vačku
Rana spojovky chirurgicky ošetrená
Zápal slzného vačku následkom úrazu liečený operačne
Poleptanie alebo popálenie spojovky III.
stupňa

Počet dní
plnenia
do 14
do 14
do 28
do 60
do 10
do 21
do 14
do 16
do 21
do 150
do 60
do 95
do 70
do 40
do 80
do 49
do 80
do 48
do 80
do 49
do 40
do 40
do 50
do 80
do 45
do 90
do 16
do 40
do 14
do 95
do 112
do 182
do 14
do 20
do 14
do 35
do 49

Typ poškodenia zdravia poisteného
Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase s krvácaním a bez poranenia skléry
Povrchová alebo hlboká rana rohovky bez
prederavenia a bez komplikácií
Rana rohovky bez prederavenia komplikovaná
šedým zákalom
Rana rohovky bez prederavenia komplikovaná vnútroočným zápalom poúrazovým
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená konzervatívne bez komplikácií
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená konzervatívne komplikovaná so
šedým zákalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená konzervatívne komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne bez komplikácií
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná prolapsom
dúhovky alebo vklinením dúhovky
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná poúrazovým
šedým zákalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná vnútroočným cudzím telesom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením
liečená operačne komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná
cudzím telesom nemagnetickým v očnici
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná
cudzím telesom magnetickým v očnici
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej
komory bez komplikácií
Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej
komory komplikované druhotným zvýšením
vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické
ošetrenie
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez
komplikácií
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky
komplikované so zápalom dúhovky alebo
poúrazovým šedým zákalom
Čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií
Čiastočné vykĺbenie šošovky komplikované
druhotným zvýšením vnútroočného tlaku,
vyžadujúce operačné ošetrenie
Vykĺbenie šošovky bez komplikácií
Vykĺbenie šošovky operačne liečené komplikované zvýšením vnútroočného tlaku
Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií

Počet dní
plnenia
do 14
do 21
do 56
do 56
do 35
do 56
do 70
do 50
do 84
do 70
do 70
do 84
do 21
do 70
do 42
do 49
do 77

do 35
do 70
do 35
do 70
do 84
do 105
do 112

Typ poškodenia zdravia poisteného
Krvácanie do sklovca a sietnice chirurgicky
liečené komplikované zvýšením vnútroočného tlaku
Otras sietnice
Rohovkový vred poúrazový
Popálenie alebo poleptanie rohovkového
epitelu
Popálenie alebo poleptanie rohovkového
parenchýmu
Odlúpenie sietnice, vzniknuté ako priamy
následok poranenia oka
Úrazové poškodenie zrakového nervu a chiazmy
Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej s
podkožným emfyzémom
Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca
slzné cesty liečená konzervatívne
Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca
slzné cesty liečená operačne
Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné
vyňatie oka po úraze
Poranenie okohybného aparátu s diplopiou
ÚRAZY UCHA
Pohmoždenie ušnice s krvným výronom
Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou
Poranenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí
Otras labyrintu
ÚRAZY ZUBOV
Strata alebo nutná extrakcia jedného až
šiestich zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom)
Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo
viac zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom)
Uvoľnenie závesného väzivového aparátu
jedného a viac zubov (subluxácia, luxácia,
reimplantácia) s nutnou ﬁxačnou dlahou
Zlomenina jedného alebo viacerých koreňov
zubov s nutnou ﬁxačnou dlahou
ÚRAZY KRKU
Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie
pažeráka
Perforujúce poranenie hrtanu alebo priedušnice
Zlomenina jazylky alebo chrupavky hrtanu
Poškodenie hlasiviek následkom úrazu
II. Časť tela - TRUP
ÚRAZY HRUDNÍKA
Pomliaždenie hrudníka ťažšieho stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Poúrazový pneumotorax zavretý
Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový
Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém

Počet dní
plnenia
do 120
do 21
do 63
do 21
do 175
do 90
do 105
do 135
do 21
do 45
do 49
do 70
do 7
do 22
do 22
do 30
do 42
do 42
do 30
do 42

do 90
do 112
do 80
do 35

do 21
do 84
do 98
do 98

Typ poškodenia zdravia poisteného
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené
konzervatívne
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne
Zlomenina rebra
Zlomenina 2-4 rebier
Zlomenina viac ako 4 rebier
Dvojitá zlomenina hrudnej kosti
Zlomenina hrudnej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina hrudnej kosti liečená operačne
Roztrhnutie pľúc
Roztrhnutie pľúc s resekciou
Úrazové poškodenie srdca
Roztrhnutie bránice
ÚRAZY BRUCHA
Rana prenikajúca do brušnej dutiny
Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Roztrhnutie mezentéria bez resekcie
Roztrhnutie mezentéria s resekciou čreva
Roztrhnutie pečene
Roztrhnutie sleziny
Roztrhnutie pankreasu
Úrazové prederavenie žalúdka
Úrazové prederavenie dvanástnika
Roztrhnutie tenkého čreva
Roztrhnutie hrubého čreva
ÚRAZY GENITÁLNEHO SYSTÉMU
Pomliaždenie penisu ťažkého stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Pohmoždenie semenníkov a mieška ťažkého
stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG alebo MRI)
Pohmoždenie semenníkov a mieška ťažkého
stupňa s poúrazovým zápalom semenníka
a nadsemenníka (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pomliaždenie vonkajších ženských pohlavných orgánov ťažkého stupňa (nevyhnutný
klinický popis doplnený vyšetrením USG
alebo MRI)
Pomliaždenie obličky s hematúriou – krvácaním (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG alebo MRI)
Roztrhnutie obličky liečenej konzervatívne
Roztrhnutie obličky liečenej operačne
Roztrhnutie močového mechúra
Roztrhnutie močovej trubice
ÚRAZY CHRBTICE
Pomliaždenie kostrče (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)

Počet dní
plnenia
do 63
do 98
do 35
do 56
do 84
do 98
do 35
do 63
do 56
do 80
do 90
do 80
do 35
do 21
do 50
do 80
do 56
do 56
do 56
do 56
do 56
do 70
do 70
do 35
do 35
do 53

do 35

do 35
do 42
do 63
do 63
do 63
do 21

Typ poškodenia zdravia poisteného
Pomliaždenie chrbtice ťažkého stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Podvrtnutie krčnej chrbtice
Podvrtnutie hrudnej chrbtice
Podvrtnutie driekovej chrbtice
Atlantookcipitálne vytknutie bez poškodenia
miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie krčnej chrbtice s poškodením
miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie hrudnej chrbtice s poškodením
miechy alebo jej koreňov
Podvrtnutie driekovej chrbtice s poškodením
miechy alebo jej koreňov
Čiastočné vykĺbenie krčnej chrbtice (posun stavca
preukázaný záznamom z vyšetrenia RTG)
Zlomenina tŕňového výbežku
Zlomenina jedného priečneho výbežku
Zlomenina viac priečnych výbežkov
Zlomenina artikulárneho výbežku
Zlomenina oblúku stavca
Zlomenina zubu čapovca
Kompresívna zlomenina tela stavca krčnej,
hrudnej alebo driekovej chrbtice so znížením
prednej časti tela do jednej tretiny
Kompresívna zlomenina tela stavca krčnej,
hrudnej alebo driekovej chrbtice so znížením
prednej časti tela o viac ako jednu tretinu
Roztrieštená zlomenina tela stavca krčnej,
hrudnej alebo driekovej chrbtice
Zlomenina krížovej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina krížovej kosti liečená operačne
ÚRAZY PANVY
Pomliaždenie panvy ťažšieho stupňa (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Podvrtnutie v kĺbe krížovobedrovom
Zlomeniny s postihnutím spojenia krížovej a
bedrovej kosti
Zlomenina kostrče
Zlomenina bedrovej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina bedrovej kosti liečená operačne
Zlomenina acetabula
Zlomenina kosti lonovej liečená konzervatívne
Zlomenina kosti lonovej liečená operačne
Zlomenina kosti sedacej liečená konzervatívne
Zlomenina kosti sedacej liečená operačne
III. Časť tela - KONČATINY
ÚRAZY HORNEJ KONČATINY
Neúplné prerušenie šliach naťahovačov
alebo ohýbačov na prstoch alebo na ruke
Úplné prerušenie šliach naťahovačov alebo
ohýbačov na prstoch alebo na ruke

Počet dní
plnenia
do 21
do 28
do 21
do 21
do 182
do 182
do 182
do 182
do 140
do 35
do 49
do 49
do 56
do 84
do 182
do 140
do 210
do 245
do 40
do 63
do 21
do 35
do 90
do 49
do 60
do 80
do 80
do 60
do 80
do 60
do 80

do 50
do 50

Typ poškodenia zdravia poisteného
Odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta
Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach
ohýbačov alebo naťahovačov v zápästí
Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov
alebo naťahovačov v zápästí
Natrhnutie svalu nadhrebeňového (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu
liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu
liečené operačne (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie/odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy
dvojhlavého svalu ramena liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie/odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy
dvojhlavého svalu ramena liečené operačne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Natrhnutie iného svalu liečené konzervatívne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Natrhnutie iného svalu liečené operačne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie iného svalu liečené konzervatívne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie iného svalu liečené operačne
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou
Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou
Podvrtnutie ramenného kĺbu
Podvrtnutie lakťového kĺbu
Podvrtnutie zápästia
Podvrtnutie kĺbov prstov ruky s pevnou
ﬁxáciou
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou liečené konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou liečené operačne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou liečené konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou liečené operačne
Primárne vykĺbenie ramena liečené repozíciou
konzervatívne
Primárne vykĺbenie ramena liečené operačne
Opakované vykĺbenie ramena liečené repozíciou konzervatívne (max. 3 razy)
Opakované vykĺbenie ramena liečené operačne
Vykĺbenie lakťa liečené repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie lakťa liečené operačne

Počet dní
plnenia
do 50
do 50
do 50
do 42
do 49
do 50
do 50

do 50

do 35
do 42
do 42
do 49
do 21
do 21
do 21
do 21
do 21
do 21
do 28
do 35
do 21
do 35
do 42
do 50
do 28
do 49
do 49
do 49

Typ poškodenia zdravia poisteného
Vykĺbenie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) liečené repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) liečené operačne
Vykĺbenie jednej kosti záprstnej liečené
repozíciou
Vykĺbenie niekoľkých kostí záprstných liečené repozíciou
Vykĺbenie článkov jedného prsta liečené
repozíciou
Vykĺbenie článkov niekoľkých prstov liečené
repozíciou
Zlomenina člnkovitej kosti neúplná
Zlomenina člnkovitej kosti úplná liečená
konzervatívne
Zlomenina člnkovitej kosti úplná liečená
operačne
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná
nekrózou
Zlomenina inej zápästnej kosti úplná
Zlomenina niekoľkých zápästných kostí
Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti /
Benettova/ liečená konzervatívne
Zlomenina jedného článku jedného prstu
s posunutím úlomkov
Zlomenina jedného článku jedného prstu
otvorená alebo operovaná
Pomliaždenie hornej končatiny alebo jej
častí a natiahnutie svalov ťažšieho stupňa
(nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením RTG alebo MRI)
Exartikulácia v ramennom kĺbe
Zlomenina kľúčnej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina kľúčnej kosti liečená operačne
Zlomenina lopatky liečená konzervatívne
Zlomenina lopatky liečená operačne
Zlomenina ramennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina ramennej kosti liečená operačne
Zlomenina veľkého hrboľu ramennej kosti
s posunutím úlomkov
Zlomenina veľkého hrboľu ramennej kosti
bez posunutia úlomkov
Zlomenina kosti predlaktia liečená konzervatívne
Zlomenina kosti predlaktia liečená operačne
Zlomenina zápästných liečená konzervatívne
Zlomenina zápästných kostí liečená operačne
Zlomenina jednej záprstnej kosti liečená
konzervatívne
Zlomenina dvoch a viacerých záprstných
kostí liečená konzervatívne
Zlomenina jednej záprstnej kosti liečená
operačne
Zlomenina dvoch a viacerých záprstných
kostí liečená operačne

Počet dní
plnenia
do 60
do 70
do 35
do 35
do 22
do 22
do 60
do 70
do 80
do 100
do 56
do 56
do 65
do 28
do 49
do 21

do 210
do 35
do 42
do 35
do 40
do 56
do 90
do 50
do 35
do 84
do 105
do 70
do 84
do 35
do 49
do 42
do 60

Typ poškodenia zdravia poisteného
Zlomenina jedného článku prste bez posunutia úlomkov
Zlomenina jedného článku prsta liečená
konzervatívne
Zlomenina viacerých článkov prsta liečená
operačne
Zlomenina viacerých článkov prstov s posunutím úlomkov
ÚRAZY DOLNEJ KONČATINY
Natrhnutie Achilovej šľachy (nevyhnutný
klinický popis doplnený vyšetrením USG
alebo MRI)
Pretrhnutie Achilovej šľachy liečené konzervatívne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie Achilovej šľachy liečené operačne (nevyhnutný klinický popis doplnený
vyšetrením USG alebo MRI)
Pomliaždenie dolnej končatiny alebo jej častí
ťažkého stupňa (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením RTG alebo MRI)
Podvrtnutie bedrového kĺbu
Podvrtnutie kolenného kĺbu ľahkého stupňa
Podvrtnutie kolenného kĺbu stredne ťažkého
stupňa
Podvrtnutie kolenného kĺbu ťažkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu ľahkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu stredne ťažkého stupňa
Podvrtnutie členkového kĺbu ťažkého stupňa
Podvrtnutie Chopartového kĺbu
Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu
Podvrtnutie kĺbu prstov
Natrhnutie svalu (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie alebo preťatie svalu (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG
alebo MRI)
Natrhnutie väzov kolenného kĺbu (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením USG
alebo MRI)
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu
kolenného kĺbu (nevyhnutný klinický popis
doplnený vyšetrením USG alebo MRI)
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého väzu kolenného kĺbu (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením MRI)
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho
postranného väzu členkového kĺbu (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
USG alebo MRI)
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu (nevyhnutný
klinický popis doplnený vyšetrením MRI)
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného
menisku liečené konzervatívne
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného
menisku liečené operačne

Počet dní
plnenia
do 35
do 49
do 49
do 55

do 42
do 70
do 70
do 21
do 49
do 14
do 20
do 30
do 14
do 20
do 30
do 20
do 20
do 10
do 35
do 60
do 50
do 50

do 80
do 35

do 56
do 50
do 50

Typ poškodenia zdravia poisteného
Vykĺbenie stehnovej kosti v bedre liečené
repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie stehnovej kosti v bedre liečené operačne
Primárne vykĺbenie jabĺčka liečené repozíciou konzervatívne
Opakované vykĺbenie jabĺčka liečené repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie jabĺčka liečené operačne
Vykĺbenie členka liečené konzervatívne
Vykĺbenie členka otvorené alebo liečené operačne
Vykĺbenie člnkovitej kosti, kockovitej alebo
klinových kostí liečené konzervatívne
Vykĺbenie člnkovitej kosti, kockovitej alebo
klinových kostí liečené operačne
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej
alebo viac) liečené konzervatívne
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej
alebo viac) liečené operačne
Vykĺbenie základných alebo medzičlánkových
kĺbov prstov nohy
Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového
kĺbu) úplná
Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela
pätnej kosti
Zlomenina pätovej kosti bez porušenia statiky (Bôhlerovho uhla)
Zlomenina pätovej kosti s porušením statiky
(Bôhlerovho uhla)
Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia úlomkov
Zlomenina kockovitej kosti s posunutím úlomkov
Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia úlomkov
Luxačná zlomenina člnkovitej kosti
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou
Zlomenina jednej klinovej kosti bez posunutia úlomkov
Zlomenina jednej klinovej kosti s posunutím
úlomkov
Zlomenina viac klinových kostí bez posunutia
Zlomenina viac klinových kostí s posunutím
Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek
palca alebo malíčka bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek
palca alebo malíčka s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo malíčka otvorená alebo operovaná
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného
prsta než palca alebo malíčka s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného
prsta než palca alebo malíčka bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac
prstov s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac
prstov bez posunutia

Počet dní
plnenia
do 49
do 60
do 49
do 35
do 49
do 60
do 70
do 60
do 60
do 28
do 35
do 14
do 28
do 63
do 70
do 126
do 42
do 84
do 70
do 120
do 150
do 42
do 50
do 42
do 50
do 30
do 35
do 35
do 42
do 35
do 35
do 42
do 35

Typ poškodenia zdravia poisteného
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac
prstov otvorená alebo operovaná
Zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov
Zlomenina článku palca s posunutím úlomkov
Zlomenina článku palca otvorená alebo
operovaná
Roztrieštená zlomenina nechtového výbežku palca
Zlomenina jedného článku iného prsta ako
palca neúplná alebo úplná
Zlomenina jedného článku iného prsta ako
palca otvorená alebo operovaná
Zlomenina viac článkov prstov alebo viac
článkov jedného prsta
Zlomenina viac článkov prstov alebo viac článkov jedného prsta otvorené alebo operované
Zlomenina stehennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina stehennej kosti liečená operačne
Zlomenina holennej kosti alebo oboch kostí
predkolenia liečená konzervatívne
Zlomenina holennej kosti alebo oboch kostí
predkolenia liečená operačne
Zlomenina jabĺčka liečená konzervatívne
Zlomenina jabĺčka liečená operačne
Zlomenina jedného členka liečená konzervatívne
Zlomenina jedného členka liečená operačne
Zlomenina oboch členkov liečená konzervatívne
Zlomenina oboch členkov liečená operačne
Zlomenina oboch členkov a zadnej hrany
holennej kosti liečená konzervatívne
Zlomenina oboch členkov a zadnej hrany
holennej kosti liečená operačne
IV. INÉ ÚRAZY
Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) vyžadujúci hospitalizáciu
Otras mozgu stredného stupňa (druhého)
vyžadujúci hospitalizáciu
Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)
vyžadujúci hospitalizáciu
Pomliaždenie mozgu s ložiskovými príznakmi riešené operačne (nevyhnutný klinický
popis doplnený vyšetrením CT alebo MRI)
Rozdrvenie mozgového tkaniva
Krvácanie do mozgu následkom úrazu
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového
kanála
Pomliaždenie miechy riešené operačne (nevyhnutný klinický popis doplnený vyšetrením
CT alebo MRI)
Krvácanie do miechy
Rozdrtenie miechy
Otras miechy
Pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou

Počet dní
plnenia
do 49
do 35
do 35
do 49
do 21
do 21
do 35
do 35
do 42
do 120
do 180
do 140
do 182
do 90
do 100
do 42
do 50
do 70
do 80
do 140
do 182

do 21
do 60
do 90
do 182
do 365
do 365
do 365
do 182
do 365
do 365
do 84
do 35

Typ poškodenia zdravia poisteného

Počet dní
plnenia
Rana chirurgicky ošetrená nekomplikovaDo ukončenia
ná (aj strata nechtovej platničky), zhojená
nevyhnutprimárne
nej liečby
chirurgickej
rany podľa
lekárskej
správy
Rana chirurgicky ošetrená s komplikáciami a
do 14
sekundárnym hojením, alebo plošná abrázia
mäkkých častí prsta
Rana chirurgicky ošetrená v súvislosti s
Do ukončenia
amputáciou
nevyhnutnej liečby
chirurgickej
rany podľa
lekárskej
správy
Cudzie teleso chirurgicky odstránené alebo
do 10
neodstránené s nekomplikovanou liečbou
(nevyhnutnou podmienkou je chirurgická
liečba)
Cudzie teleso chirurgicky odstránené alebo
do 21
neodstránené s komplikovanou liečbou (nevyhnutnou podmienkou je chirurgická liečba)
Uštipnutie jedovatým hadom
do 21
Poranenie elektrickým prúdom ľahkého
do 15
stupňa podľa celkového postihnutia
Poranenie elektrickým prúdom stredného
do 35
stupňa podľa celkového postihnutia
Poranenie elektrickým prúdom ťažkého
do 49
stupňa podľa celkového postihnutia
Popáleniny alebo omrzliny prvého alebo
do 10
druhého stupňa do 2 % povrchu tela (okrem
postihnutia UV žiarením)
Popáleniny alebo omrzliny prvého alebo
do 15
druhého stupňa 2 – 3 % povrchu tela
do 25
Popáleniny alebo omrzliny druhého stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 cm2 do 10 cm2 vrátane
Popáleniny alebo omrzliny druhého stupňa
do 35
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
11 cm2 do 5 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny druhého stupňa
do 40
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 % do 10 % povrchu tela

Typ poškodenia zdravia poisteného

Počet dní
plnenia
do 50

Popáleniny alebo omrzliny druhého stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
11 % do 15 % povrchu tela
do 49
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 cm2 do 10cm2 vrátane
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 56
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
11 cm2 do 5 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 81
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
6 % do 10 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 102
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
11 % do 15 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 130
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
16 % do 20 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 160
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
21 % do 30 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 190
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od
31 % do 40 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa
do 365
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu
nad 41 % povrchu tela
Traumatický šok vyžadujúci hospitalizáciu
do 63
NEÚPLNÉ ZLOMENINY
Neúplné zlomeniny (nevyhnutný klinický
do 28
popis doplnený vyšetrením RTG)
V. INÉ
Ak poškodenie zdravia, ktoré poistený utrpel úrazom, nie
je uvedené v Tabuľke náhrad pre dobu nevyhnutnej liečby
úrazu , avšak takéto poškodenie zdravia svojou objektívnou závažnosťou zodpovedá typom poškodenia zdravia,
ktoré v tabuľke sú uvedené, poisťovateľ stanoví výšku
poistného plnenia primerane dobe nevyhnutnej liečby
uvedenej v lekárskej správe, maximálne však do počtu dní
poistného plnenia pripodobovaného poškodenia zdravia
za predpokladu splnenia všetkých požadovaných podmienok pripodobňovaného úrazu. (napr. RTG, USG, MRI, CT,
stupeň závažnosti).

Príloha k osobitným poistným podmienkam pripoistenia operácie
v dôsledku choroby (OCH)
Tabuľka poistných plnení pre pripoistenie operácie v dôsledku choroby (OCH)
Typ operácie vykonanej
na tele poisteného
OKO
Šedý zákal liečený operačne (katarakta)
Zelený zákal liečený operačne (glaukóm)
Odstránenie očného bulbu (enukleácia)
UCHO
Prepichnutie ušného bubienka (paracentéza)
Operácie vonkajšieho ucha
Operácie stredného ucha
Operácie vnútorného ucha
KRK/HRDLO
Odstránenie nosných mandlí (adenotómia)
Odstránenie krčných mandlí (tonzilektómia)
Odstránenie krčných a nosných mandlí
Čiastočné odstránenie štítnej žľazy
Úplné odstránenie štítnej žľazy
Čiastočné odstránenie prištítnych teliesok
Úplné odstránenie prištítnych teliesok
Odstránenie týmusu
HRUDNÍK
Jednoduchá amputácia prsníka
Jednoduchá amputácia obidvoch prsníkov
Amputácia prsníka s resekciou do podpažia
Amputácia obidvoch prsníkov s resekciou
do podpažia
Odstránenie pľúc
Odstránenie bronchu
BRUCHO
Čiastočné odstránenie žalúdka
Úplné odstránenie žalúdka
Odstránenie slepého čreva (appendektómia)
Odstránenie žlčníka
Odstránenie sleziny
Odstránenie podžalúdkovej žľazy

Poistné plnenie z poistnej
sumy (v %)
25
25
30
5
10
15
15
5
10
15
20
25
20
25
25
30
40
40
50
50
25
30
50
10
15
30
50

Typ operácie vykonanej
na tele poisteného
Čiastočné odstránenie pečene
Čiastočné odstránenie hrubého čreva
Úplné odstránenie hrubého čreva
Odstránenie tenkého čreva
Chirurgické odstránenie hemoroidov
Pruh (hernia) slabinový
Pruh (hernia) pupočný
Pruh (hernia) bráničný
ŽILY
Chirurgické odstránenie varixov
(čakacia doba 24 mesiacov)
Odstránenie varixov sklerotizáciou
(čakacia doba 24 mesiacov)
MOČOVÝ A POHLAVNÝ TRAKT
Operačné zákroky močovodu
Operačné zákroky močovej rúry
Operačné zákroky močového mechúra
Odstránenie obličky
Úplné odstránenie prostaty
Odstránenie semenníka
Úplné odstránenie maternice
Čiastočné odstránenie maternice
Odstránenie vaječníka
KĹBY
Artroskopická operácia kĺbu
Výmena bedrového kĺbu
Výmena kolenného kĺbu
AMPUTÁCIE
Amputácia prsta
Amputácia palca
Amputácia ruky, predlaktia, chodidla
Amputácia hornej končatiny
Amputácia dolnej končatiny

Poistné plnenie z poistnej
sumy (v %)
30
40
60
40
10
10
10
25
15
10

25
15
30
60
40
20
40
30
20
15
40
30
1
5
20
40
40

Tabuľka náhrad pre úrazové pripoistenie detí „JUNIOR“
Typ poškodenia zdravia poisteného

HLAVA a ZMYSLOVÉ ORGÁNY
Úplná strata zraku oboch očí
Úplná strata zraku jedného oka
Úplná strata sluchu oboch uší
Poranenia hlavy s trvalým poškodením CNS
Traumatická porucha okohybných nervov
alebo porucha rovnováhy okohybných svalov
Jednostranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa
Jednostranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť- ľahkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť- stredne ťažkého stupňa
Obojstranná nedoslýchavosť- ťažkého stupňa
Úplná strata celého nosa
Zlomenina spodiny lebečnej
Zlomenina lebečnej klenby:– liečená operačne
Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do
2 cm2
Úplná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu po ukončení liečby
Úplná nehybnosť sánky
Stavy po poranení jazyka so stratou tkaniva
Strata jedného zuba - nie mliečneho
Strata každého ďalšieho zuba - nie mliečneho
KRK
Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého
stupňa
Zúženie hrtanu alebo priedušnice stredého a
ťažkého stupňa s čiastočnou stratou hlasu
Stav po úraze priedušnice alebo hrtana s
trvale zavedenou kanylou
Poúrazová strata hlasu (afónia)
HORNÉ KONČATINY
Zlomenina kľúčnej kosti alebo lopatky
– liečená konzervatívne
Zlomenina kľúčnej kosti alebo lopatky– liečená operačne
Zlomenina ramennej kosti:– liečená konzervatívne
Zlomenina ramennej kosti:– liečená operačne
Zlomenina kosti predlaktia:- liečená konzervatívne
Zlomenina kosti predlaktia:– liečená operačne
Strata ruky v zápästí
Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe
Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo
v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom
Strata jedného článku prsta na ruke (okrem palca)

Poistné plnenie z poistnej
sumy (v %)
100
50
40
50
25
5
10
10
20
35
15
30
8
5
5
10
10
1
1
15
60
50
25
0,5
1
1
2
1
1,5
40
40
60
1

Typ poškodenia zdravia poisteného

Strata jedného článku palca
Strata oboch článkov palca
Strata palca so záprstnou kosťou
Strata všetkých prstov ruky, a to všetkých
článkov okrem palca
Strata všetkých prstov ruky, a to všetkých článkov
Stuhnutosť kĺbov prstov ruky
Porucha úchopovej funkcie palca:– od 25 %
do 50 %
Porucha úchopovej funkcie palca:– nad 50 %
Obmedzenie hybnosti prstov rúk– 1 – 3 cm
do zovretia
Obmedzenie hybnosti prstov rúk– nad 3 cm
do zovretia
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie
však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– od 25 % do 50 %
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie
však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– od 50 % do 75 %
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie
však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– nad 75 %
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však
nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– od 20 % do 40 %
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však
nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– od 40 % do 60 %
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však
nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– nad 60 %
Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však
nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– od 25 % do 50 %
Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však
nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– od 50 % do 75 %
Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však
nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– nad 75 %
Bionekróza – ramenná kosť
Bionekróza – vretenná kosť
Bionekróza – lakťová kosť
Chronický zápal kostnej drene kosti hornej
končatiny po otvorených poraneniach alebo
po operačných zákrokoch potrebných pri
liečbe následkov úrazu
DOLNÉ KONČATINY
Strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo
v oblasti medzi kolenným a bedrovým kĺbom
Strata dolnej končatiny v predkolení so
zachovaným kolenom
Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním

Poistné plnenie z poistnej
sumy (v %)
9
15
20
30
40
3
5
10
1
2
5
15
20
5
15
20
3
5
10
10
5
10
30

50
30
15

Typ poškodenia zdravia poisteného

Strata chodidla v Chopartovom kĺbe alebo
pod ním
Strata dvoch celých článkov palca na nohe
Strata koncového článku palca nohy
Strata iného prstu nohy (vrátane malíčka),
za každý prst
Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou
alebo s jej časťou
Strata všetkých prstov na nohe vrátane
palca (a to všetkých ich článkov)
Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu
palca nohy
Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca nohy
Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy
Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu
palca nohy
Obmedzenie hybnosti základného kĺbu
palca nohy
Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta
nohy ako palca, za každý prst
Zlomenina stehennej kosti:– liečená konzervatívne
Zlomenina stehennej kosti:– liečená operačne
Zlomenina holennej kosti:– liečená konzervatívne
Zlomenina holennej kosti:– liečená operačne
Zlomenina členka
Skrátenie jednej dolnej končatiny:–do 1 cm
Skrátenie jednej dolnej končatiny:– od 1 cm
do 5 cm
Skrátenie jednej dolnej končatiny:– nad 5 cm
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie
však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– od 25 % do 50 %
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie
však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– od 50 do 75 %
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie
však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– nad 75 %
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie
však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– od 25 % do 50 %
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie
však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– od 50 % do 75 %
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie
však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– nad 75 %
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti jedného bočného väzu
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného alebo zadného skríženého väzu
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného a zadného skríženého väzu
Trvalé následky po operačnom odstránení
jedného menisku (podľa rozsahu odstránenej časti-minim. 1/3 menisku, doklad
operačného nálezu)

Poistné plnenie z poistnej
sumy (v %)
10
1
3
2
10
15
3
7
10
3
7
1
1,5
3
1
1,5
1
2
5
25
10
20
30
10
15
25
5
15
25
5

Typ poškodenia zdravia poisteného

Trvalé následky po operačnom odstránení
oboch meniskov (podľa rozsahu odstránenej
časti-minim. 1/3 menisku, doklad operačného nálezu)
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie
však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– od 25 % do 50 %
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie
však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– od 50 % do 75 %
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu (nie
však nervového pôvodu) vo všetkých rovinách:
– nad 75 %
Bionekróza – stehenná kosť
Bionekróza –holenná kosť
Bionekróza – ihlica
Bionekróza – noha (okrem prstov)
Chronický zápal kostnej drene kosti dolnej
končatiny po otvorených poraneniach alebo
po operačných zákrokoch potrebných pri
liečbe následkov úrazu
Paréza dolnej končatiny:– poškodenie sedacieho nervu
Paréza dolnej končatiny:– poškodenie holenného nervu
Paréza dolnej končatiny:– poškodenie ihlicového nervu
HRUDNÍK, PANVA, CHRBTICA a MIECHA
Zlomenina minimálne dvoch rebier
Strata polovice pľúc
Poranenie pľúc riešené operačne:
– zošitím bez straty laloka
Poranenie pľúc riešené operačne:
– s odstránením menej ako polovice pľúc
Zlomenina hrudnej kosti liečená operačne
Zlomenina krčných, driekových alebo
hrudných stavcov bez poškodenia miechy
liečená:– operačne
Zlomenina panvy:– liečená operačne
Poranenie srdca alebo srdcových ciev ako
následok priameho poranenia:– riešené
konzervatívne
Poranenie srdca alebo srdcových ciev ako
následok priameho poranenia:– riešené
operačne
Trvalé poškodenie miechy, miechových blán
a miechových koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenia funkcie miechy
bez vplyvu na motoriku (najmä myelopatia,
radikulárne dráždenie ťažkého stupňa)
BRUCHO, ZAŽÍVACIE, MOČOVÉ
a POHLAVNÉ ORGÁNY
Poúrazové zúženie pažeráka
Poranenie pečene riešené operačne
Poranenie žlčníka
Roztrhnutie alebo rozmliaždenie podžalúdkovej žľazy

Poistné plnenie z poistnej
sumy (v %)
10

6
12
20
40
20
1
5
30

50
30
3

0,5
50
do 7
do 10
2
2
2
do 8
do 17
do 23

15
do 8
5
do 8

Typ poškodenia zdravia poisteného

Poistné plnenie z poistnej
sumy (v %)
Prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka
do 5
Prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika
do 5
Roztrhnutie tenkého čreva
do 5
Roztrhnutie hrubého čreva s resekciou
do 7
Roztrhnutie hrubého čreva bez resekcie
do 5
Roztrhnutie konečníka
15
Roztrhnutie alebo pomliaždenie jednej obdo 5
ličky riešené operačne
Roztrhnutie alebo pomliaždenie oboch obli25
čiek riešené operačne
Roztrhnutie močovej rúry u žien
10
Roztrhnutie močovej rúry u mužov
20

Typ poškodenia zdravia poisteného

Roztrhnutie močového mechúra
Úplná strata sleziny
Úplná strata obličky
Úplná strata oboch obličiek
Závažná deformácia ženských vonkajších
pohlavných orgánov (najmä strata pyskov)
INÉ
Popáleniny 3. stupňa nad 1/3 povrchu tela
Plošná jazva nad 15 cm2 po ukončení liečby
Kvadruplégia

Poistné plnenie z poistnej
sumy (v %)
5
15
50
100
20

do 20
5
100

