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Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie
Úvodné ustanovenia
Pre životné poistenie dojednávané Poisťovateľom uvedeným v záhlaví
týchto Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej
len „Poisťovateľ“) platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka
v platnom znení, tieto Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie
(ďalej len „VPPŽ“), príslušné osobitné poistné podmienky v prípade, že sú
súčasťou poistnej zmluvy a príslušné zmluvné ustanovenia, pokiaľ nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

VPPŽ

Článok 4 – Zmena oprávnenej osoby
1) Poistník má právo zmeniť oprávnenú osobu až do vzniku poistnej udalosti
prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Poisťovateľovi.
Zmena oprávnenej osoby nadobúda účinnosť po doručení tohto písomného
oznámenia poistníka na adresu sídla Poisťovateľa.
2) V prípade, že poistník a poistený sú dve rôzne osoby, zmena oprávnenej
osoby môže byť vykonaná len so súhlasom poisteného.
Článok 5 – Prevod práv plynúcich z poistnej zmluvy
Poistník má právo previesť práva vyplývajúce z poistnej zmluvy na tretiu
stranu. Tento prevod práv možno uskutočniť písomným oznamom doručeným
Poisťovateľovi. Za platnosť akéhokoľvek prevodu práv vyplývajúcich
z poistnej zmluvy Poisťovateľ nezodpovedá.

Článok 1 – Základné pojmy
Pre účely poistenia podľa VPPŽ platí nasledovný výklad pojmov:
a) Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela
s Poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
b) Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie
vzťahuje.
c) Oprávnená osoba – fyzická osoba (osoby), ktorú určil poistník a ktorej
má vzniknúť právo na poistné plnenie v prípade, že poistnou udalosťou je
smrť poisteného. Pokiaľ nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti
určená, alebo ak nenadobudne právo na poistné plnenie, nadobúdajú toto
právo osoby v poradí podľa § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka v
platnom znení.
d) Pohlavie – kdekoľvek je pohlavie určené ako mužské, toto platí aj pre
pohlavie ženské, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Článok 6 – Nesprávne uvedenie veku poisteného
Ak je vek poisteného nesprávne uvedený, všetky poistné plnenia budú
upravené podľa rozdielu medzi zaplateným poistným a poistným, ktoré by
bolo zaplatené, keby bol vek poisteného v dobe uzavretia poistnej zmluvy
uvedený správne.
Článok 7 – Práva pre prípad smrti poistníka alebo oprávnenej osoby
1) Ak zomrie ten, kto uzavrel s Poisťovateľom poistnú zmluvu (poistník), podľa
ktorej je poistený niekto iný, vstupuje do poistenia na jeho miesto poistený;
pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pre prípad, že v poistnej zmluve je
niekoľko poistených osôb, poistený považovaný za hlavnú poistenú osobu
vstupuje do tejto pozície. To isté platí, ak zanikne právnická osoba, ktorá
s Poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu.
2) Ak zomrie oprávnená osoba po smrti poisteného, práva z poistenia
oprávnenej osoby prechádzajú na jej dedičov, ak nie je stanovené inak
a ak poistné plnenie nebolo už vyplatené.

Článok 2 – Uzavretie poistnej zmluvy
1) Úplnú poistnú zmluvu tvorí: poistka, ktorá je považovaná za potvrdenie
o uzavretí poistnej zmluvy, vyhlásenia učinené poisteným a/alebo
poistníkom Poisťovateľovi, návrh na uzavretie životného poistenia,
potvrdenia, lekárske správy a iné podobné dokumenty vzťahujúce sa
k poisteniu, Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (VPPŽ),
príslušné osobitné poistné podmienky v prípade, že sú súčasťou poistnej
zmluvy a príslušné zmluvné ustanovenia a akékoľvek dodatky k poistnej
zmluve.
2) P
 re právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná písomná forma, ak nie je
v Občianskom zákonníku v platnom znení a v týchto VPPŽ ustanovené inak.
3) Poistník a poistený sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky
otázky Poisťovateľa týkajúce sa poistenia; to platí tiež, ak ide o zmenu
poistenia. Vedomé porušenie povinnosti pravdivo a úplne odpovedať na
všetky otázky Poisťovateľa týkajúce sa poistenia môže mať za následok
odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia alebo
primerané zníženie poistného plnenia podľa zváženia Poisťovateľa.
4) Poistná zmluva je uzavretá, keď navrhovateľ dostane oznámenie
o prijatí svojho návrhu, ak nie je v Občianskom zákonníku v platnom znení
a/alebo v poistnej zmluve ustanovené inak. V prípade, že Poisťovateľ
vyjadrí súhlas s návrhom na uzavretie poistenia tak, že obsahuje zmeny
tohto návrhu, za dátum uzavretia poistnej zmluvy sa považuje dátum,
kedy Poisťovateľ obdrží písomné potvrdenie o prijatí návrhu na uzavretie
poistenia od poistníka v lehote stanovenej Poisťovateľom.
5) V prípade, že poistník stratí poistku, alebo poistka je nenapraviteľne
zničená, alebo ju poistník nemá k dispozícii z iného relevantného dôvodu,
Poisťovateľ nahradí túto poistku „Duplikátom“, ktorý musí byť aj takto
označený, a to na základe písomnej požiadavky poistníka a na náklady
poistníka v príslušnej výške určenej Poisťovateľom a oznámenej poistníkovi
v čase doručenia požiadavky na vydanie “Duplikátu” poistky.
Článok 3 – Zmeny ustanovení poistnej zmluvy
Akákoľvek žiadosť o zmenu a/alebo doplnenie poistnej zmluvy musí byť
doručená na adresu sídla Poisťovateľa v písomnej forme, pokiaľ nie je
v týchto VPPŽ ustanovené inak.

Článok 8 – Zmeny v poistnom krytí
Poistné krytie poisteného podľa poistnej zmluvy je možné zmeniť na iné
poistné krytie, a to na základe písomnej žiadosti poistníka, schválenej
Poisťovateľom a po zaplatení akéhokoľvek doplňujúceho poistného a všetkých
z toho vyplývajúcich nákladov, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Článok 9 – Poistná udalosť a poistné plnenie
1) Poistnou udalosťou pri rôznych druhoch životného poistenia je:
a) smrť poisteného počas trvania poistnej zmluvy,
b) dožitie sa poisteného dňa, dojednaného ako koniec poistenia v poistnej
zmluve,
c) smrť poisteného počas trvania poistnej zmluvy alebo dožitie sa poisteného
dňa, dojednaného ako koniec poistenia v poistnej zmluve alebo
d) poistná udalosť uvedená v bodoch a), b) alebo c) spojené s investičným
fondom.
2) Poisťovateľ môže tiež poskytovať ďalšie druhy životného poistenia.
V takom prípade platia tie ustanovenia VPPŽ, ktoré sú im najbližšie podľa
druhu životného poistenia.
3) Prípadné ďalšie poistné udalosti môžu byť kryté pripoisteniami podľa
podmienok dohodnutých v poistnej zmluve.
Článok 10 – Poistné plnenie: rozsah a splatnosť
1) Poistné plnenie je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorá je podľa
podmienok uvedených v poistnej zmluve poskytnutá Poisťovateľom
v prípade poistnej udalosti.
2) Poisťovateľ je povinný vyplatiť poistné plnenie jednorázovou formou, pokiaľ
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nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3) Osoba, ktorá má právo na poistné plnenie, je povinná bez zbytočného
odkladu písomne oznámiť Poisťovateľovi, že nastala poistná udalosť a na
žiadosť Poisťovateľa poskytnúť Poisťovateľovi všetky dokumenty potrebné
na určenie, či došlo k poistnej udalosti a aký je jej rozsah.
4) Plnenie vyplývajúce z poistenia je splatné do 15 (pätnástich) dní len čo
Poisťovateľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti
Poisťovateľa vyplatiť plnenie vyplývajúce z poistenia. Vyšetrenie sa musí
vykonať bez zbytočného odkladu; ak sa nemôže skončiť do jedného
mesiaca po tom, čo sa Poisťovateľ dozvedel o poistnej udalosti, Poisťovateľ
poskytne poistenému na základe jeho písomnej žiadosti primeraný
preddavok.
Článok 11 – Poistné
1) Poistné je cena za poistenie, dohodnutá zmluvnými stranami v poistnej
zmluve.
2) Poistné sa platí ako bežné poistné (ďalej len “bežné poistné”) v ročných
poistných obdobiach, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
počas celej doby trvania poistenia, alebo môže byť zaplatené jednorazovo
na celú dobu trvania poistenia a v tomto prípade sa toto poistné nazýva
„jednorazové poistné“.
3) Bežné poistné je splatné prvého dňa každého poistného obdobia, pokiaľ nie
je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistné môže byť tiež platené formou
vopred dohodnutých splátok v rámci príslušného poistného obdobia, ak je
to dohodnuté v poistnej zmluve.
4) Jednorazové poistné a bežné poistné za prvé poistné obdobie je splatné
v deň začiatku poistenia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
5) V prípade, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie,
poistenie zanikne podľa § 801 Občianskeho zákonníka v platnom znení,
pokiaľ osobitné poistné podmienky, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy,
neustanovujú inak.
6) Na poistné zaplatené po dni splatnosti poistného môže byť Poisťovateľom
uplatnený úrok z omeškania.
7) Poisťovateľ nie je povinný zaslať poistníkovi písomné upovedomenie
o platbe poistného. Akékoľvek zaslanie písomného upovedomenia o platbe
poistného však v žiadnom prípade nemôže byť brané ako vzdanie sa tohto
práva Poisťovateľa.
Článok 12 – Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného
1) Zrušenie poistenia s výplatou odbytného: za predpokladu, že životné
poistenie má odkupnú hodnotu, poistník alebo osoba ním určená má právo
na základe písomnej žiadosti doručenej Poisťovateľovi požiadať o zrušenie
poistenia s výplatou odbytného za predpokladu, ak obdobie platenia
poistného bolo do desať rokov a poistná zmluva bola v platnosti plné dva
roky alebo ak obdobie platenia poistného bolo nad desať rokov a poistná
zmluva bola v platnosti plné tri roky, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené
inak; ustanovenie § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení
platí primerane. Poisťovateľ má právo započítať si voči odbytnému všetky
prípadné dlžné sumy, ktoré je poistník dlžný Poisťovateľovi, a ktoré súvisia
s poistnou zmluvou.
2) Zmena poistenia na poistenie so zníženou poistnou sumou: za predpokladu,
že životné poistenie má odkupnú hodnotu a poistník nepožiadal o zrušenie
poistenia s výplatou odbytného alebo ak ustanovenie o automatickej
pôžičke na zaplatenie poistného z Osobitných poistných podmienok pre
životné poistenie nie je uplatnené, poistenie sa automaticky zmení na
poistenie so zníženou poistnou sumou, bez povinnosti poistníka platiť
ďalšie poistné. Zmenou poistenia na poistenie so zníženou poistnou
sumou zanikajú všetky platné pripoistenia alebo doplnkové poistenia na
príslušnej poistnej zmluve. Poistenie môže byť zmenené na poistenie so
zníženou poistnou sumou aj na základe žiadosti poistníka za predpokladu,
že životné poistenie má odkupnú hodnotu, poistník nepožiadal o zrušenie
poistenia s výplatou odbytného a Poisťovateľ s takouto zmenou súhlasí; v
takomto prípade zmena poistenia na poistenie so zníženou poistnou sumou
nadobúda účinnosť k výročnému dňu začiatku poistenia, ktorý nasleduje po
doručení takejto žiadosti Poisťovateľovi.
Znížená poistná suma sa vypočíta na základe odkupnej hodnoty poistenia
v čase prerušenia platenia poistného, zníženej o akékoľvek pohľadávky

Poisťovateľa voči poistníkovi. Za vek poisteného pre výpočet zníženej
poistnej sumy bude považovaný jeho vek v dobe posledných narodenín
pred dátumom, kedy bolo pozastavené platenie poistného. V prípade
zrušenia poistenia so zníženou poistnou sumou bude poistníkovi vyplatené
plnenie vo výške technickej rezervy na životné poistenie vytvorenej ku
dňu doručenia žiadosti, znížené o príslušný poplatok Poisťovateľa platný
v danom čase, ktorého výška je uvedená na webovom sídle Poisťovateľa.
Článok 13 – Pôžička
Za predpokladu, že životné poistenie má odkupnú hodnotu, je možné
poskytnúť poistníkovi pôžičku až do výšky odkupnej hodnoty poistenia podľa
ustanovenia o pôžičke v príslušných osobitných poistných podmienkach pre
životné poistenie, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Článok 14 – Územná platnosť poistenia
Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré nastali kdekoľvek a kedykoľvek
počas doby trvania poistenia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Článok 15 – Doba trvania poistenia, začiatok a koniec poistenia
1) Doba trvania poistenia je časové obdobie medzi začiatkom poistenia
a koncom poistenia, ako je uvedené na poistke alebo v dodatku k poistnej
zmluve, pokiaľ k zániku poistenia nedôjde skôr.
2) Poistné sa platí počas celej doby trvania poistenia, pokiaľ nie je stanovené
inak v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve.
3) Začiatok poistenia, t.j. povinnosť Poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
a jeho právo na poistné vzniká o 0:01 hod. dňa uvedeného v poistnej
zmluve, pokiaľ sa Poisťovateľ a poistník v poistnej zmluve nedohodnú na
inom začiatku poistenia.
4) Okrem dôvodov uvedených v právnych predpisoch, poistenie taktiež zaniká
o 24:00 hod. dňa dohodnutého ako koniec poistenia uvedeného na poistke
alebo v dodatku k poistnej zmluve, pokiaľ k jeho zániku nedôjde skôr
z iného dôvodu.
5) Pokiaľ je doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve do určitého
veku poisteného, poistenie zaniká o 24:00 dňa predchádzajúceho
výročnému dňu začiatku tohto poistenia, ktorý nasleduje bezprostredne po
tom, ako poistený dosiahol tento vek.
6) Poistenie môže písomne vypovedať každá zo zmluvných strán do dvoch
mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná;
jej uplynutím poistenie zanikne. V takomto prípade Poisťovateľ vráti
poistníkovi zaplatené poistné zodpovedajúce dobe medzi dňom zrušenia
poistnej zmluvy a dňom, do ktorého bolo poistenie zaplatené, znížené
o akékoľvek pohľadávky Poisťovateľa voči poistníkovi.
7) Podľa ustanovení § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení má
poistník právo vypovedať poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné.
Poistenie v takom prípade zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia;
výpoveď sa musí dať (doručiť) Poisťovateľovi aspoň šesť týždňov pred
uplynutím poistného obdobia. Po výpovedi sa vypláca odbytné, vypočítané
podľa poistno–matematických metód a zásad, ak je nárok na odbytné do
poistenia zahrnutý.
8) Poistenie, pri ktorom je dojednané jednorazové poistné má poistník právo
vypovedať. Poistenie v takom prípade zanikne dňom doručenia písomnej
výpovede poistníka Poisťovateľovi. Po výpovedi sa vypláca odbytné,
vypočítané podľa poistno–matematických metód a zásad, ak je nárok na
odbytné do poistenia zahrnutý.
9) Poistenie zaniká aj ďalšími spôsobmi podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Článok 16 – Výluky z poistenia
1) Poistenie v súvislosti so životným poistením alebo akýmkoľvek pripoistením
podľa poistnej zmluvy alebo dodatku k poistnej zmluve sa nevzťahuje
na smrť spôsobenú oportúnnou infekciou, zhubným novotvarom alebo
samovraždou, keď zároveň poistený trpel v čase smrti na AIDS (Syndróm
získaného zlyhania imunity).
a) Pre účely tohoto odseku bude slovné spojenie „syndróm získaného
zlyhania imunity“ používané vo význame, ktorý mu pridelila Svetová
zdravotnícka organizácia.
b) Oportúnne infekcie zahŕňajú okrem iného pneumocystické zápaly pľúc,
chronické zápaly čriev, vírusové alebo roztrúsené hubové infekcie.
c) Zhubný novotvar zahŕňa okrem iného Kaposiho sarkóm, lymfóm centrálnej
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nervovej sústavy alebo iné nádorové choroby doposiaľ neznáme alebo
považované za bezprostredné príčiny smrti pri AIDS.
d) AIDS zahŕňa encefalopatiu (demenciu) a syndróm celkového oslabenia,
spôsobeného HIV (Strata ľudskej imunity).
Pokiaľ na základe tejto výluky nebude vyplatené poistné plnenie, potom
celé uhradené poistné za životné poistenie a akékoľvek pripoistenie znížené
o pohľadávky Poisťovateľa voči poistníkovi bude vyplatené oprávnenej
osobe.
2) Pokiaľ poistený spácha samovraždu, bez ohľadu na jeho duševný stav
v priebehu prvých dvoch rokov od uzavretia poistnej zmluvy, je Poisťovateľ
povinný vyplatiť oprávnenej osobe poistné plnenie vo výške uhradeného
poistného (netto – znížené o poplatky alebo iné výdavky spojené
s poistením), za životné poistenie a akékoľvek pripoistenie, znížené
o sumu pohľadávok Poisťovateľa voči poistníkovi. V prípade samovraždy po
uplynutí dvoch rokov od uzavretia poistnej zmluvy, Poisťovateľ vyplatí celú
poistnú sumu, zníženú o všetky pohľadávky Poisťovateľa voči poistníkovi,
okrem prípadu, keď v posledných dvoch rokoch pred samovraždou došlo
k zvýšeniu poistnej sumy. V takom prípade Poisťovateľ vyplatí poistnú sumu
v hodnote pred jej zvýšením a poistné uhradené z dôvodu tohto zvýšenia.
Výsledný súčet sa zníži o pohľadávky Poisťovateľa voči poistníkovi.
3) Poistenie týkajúce sa akéhokoľvek pripoistenia podľa poistnej zmluvy
sa nevzťahuje na prípady poistných udalostí, ktoré nastali následkom
vojenského výcviku, následkom účasti na vojenskom cvičení alebo
následkom plnenia bojových úloh alebo s bojovými úlohami súvisiacich
úloh, ak v čase poistnej udalosti poistený slúži ako profesionálny vojak v
ozbrojených silách akejkoľvek krajiny alebo medzinárodnej organizácie
v čase mieru alebo vojny; v takomto prípade nebude vyplatené žiadne
poistné plnenie z akéhokoľvek pripoistenia.
4) Pokiaľ poistený zomrie počas toho, ako slúži alebo bol povolaný do služieb
ozbrojených síl v čase vojny (vyhlásenej alebo nevyhlásenej) v priebehu
prvých dvoch rokov od uzavretia poistnej zmluvy, žiadne poistné plnenie
nebude vyplatené na základe tejto výnimky a Poisťovateľ je povinný vyplatiť
oprávnenej osobe poistné zaplatené za životné poistenie a akékoľvek
pripoistenie, znížené o sumu pohľadávok Poisťovateľa voči poistníkovi.
Táto výnimka sa neuplatní a plné poistné krytie zo životného poistenia bude
poskytnuté v prípade, že životné poistenie bolo v platnosti bez prerušenia
aspoň dva po sebe nasledujúce roky odo dňa začiatku poistenia, pokiaľ nie
je v poistnej zmluve ustanovené inak.
5) Právo na plnenie alebo jeho časť nenadobudne fyzická osoba a/alebo
právnická osoba v prípade, ak by právne predpisy a/alebo rozhodnutia
príslušneho štátu, Európskej únie, medzinárodnej verejnej organizácie
a/alebo medzinárodného spoločenstva (ďalej aj „Predpisy“), ktoré sa
vzťahujú na Poisťovateľa v súvislosti s výkonom poisťovacej činnosti a/
alebo z dôvodu, že Poisťovateľ je súčasťou skupiny, na ktorú sa uvedené
Predpisy vzťahujú, alebo z dôvodu, že uvedené Predpisy sa vzťahujú
na ktoréhokoľvek člena skupiny, ktorej súčasťou je aj Poisťovateľ,
neumožňovali a/alebo zakazovali vyplatenie plnenia alebo jeho časti takejto
osobe (napr. z dôvodu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a/alebo ochrany pred financovaním terorizmu).

Článok 20 – Poplatky a výdavky
1) Akékoľvek poplatky súvisiace s platbami poistného platí poistník spoločne
so zodpovedajúcimi splátkami poistného.
2) Notárske poplatky a/alebo výdavky spojené s výplatou poistného plnenia
a/alebo inou výplatou podľa poistnej zmluvy platí osoba, ktorá má právo na
poistné plnenie a/alebo inú výplatu podľa poistnej zmluvy.
Článok 21 – Ustanovenie o mene
Všetky peňažné plnenia vyplývajúce z poistnej zmluvy budú vypočítané
a všetky poistné a poistné plnenia budú vyplatené v príslušnej mene
Slovenskej republiky platnej v čase platby peňažného plnenia.
Článok 22 – Záverečné ustanovenia
1) Poisťovateľ má právo využívať prostriedky diaľkovej komunikácie (napr.
telefón, e–mail, SMS, a/alebo fax) pre vzájomnú komunikáciu s poistníkom,
poisteným a/alebo ich oprávneným zástupcom v súvislosti so správou
poistenia, riešením škodových udalostí a/alebo ponukou produktov a/alebo
služieb Poisťovateľa, pokiaľ tento spôsob vzájomnej komunikácie výslovne
neodmietnu. Tieto prostriedky však nenahrádzajú písomnú formu úkonov
v prípadoch, kedy písomnú formu vyžadujú všeobecne záväzné právne
predpisy alebo poistná zmluva. Poisťovateľ bude zasielať dokumentáciu
zabezpečene prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie
spôsobom dohodnutým s poistníkom a/alebo poisteným.
2) Od týchto poistných podmienok je možné odchýliť sa v poistnej zmluve,
ak to príslušné ustanovania týchto poistných podmienok umožňujú a/alebo
ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v
poistnej zmluve dohodnú.
3) Poisťovateľ doručuje písomnosti poistníkovi, poistenému a/alebo
oprávnenej osobe na ich adresu uvedenú v poistnej zmluve, resp. na
poslednú známu adresu, ak bola preukázateľne oznámená Poisťovateľovi.
Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom
alebo jeho oprávneným zástupcom. Písomnosť sa považuje za doručenú
aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom. Ak nie je možné
písomnosť adresátovi doručiť z dôvodov na strane adresáta, považuje
sa písomnosť za doručenú posledným dňom lehoty uloženia zásielky
u subjektu oprávneného doručovať zásielky, aj keď sa adresát o uložení
nedozvedel.
Článok 23 – Účinnosť poistných podmienok
Tieto poistné podmienky boli schválené Poisťovateľom a nadobúdajú účinnosť
dňa 1.9.2013.
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Článok 17 – Poistné krytie v dobe vojny
Poistený je krytý poistením pred vojnovými rizikami a takisto počas služby
v ozbrojených silách v čase mieru, okrem prípadu, kedy poistený slúži
ako profesionálny vojak v ozbrojených silách akejkoľvek krajiny alebo
medzinárodnej organizácie; v takom prípade sa uplatní výnimka podľa Článku
16, ods. 3 týchto VPPŽ.
Článok 18 – Prebytky poistného
Poisťovateľ môže použiť prípadné prebytky poistného k zvýhodneniu poistenia
formou zvýšenia poistného plnenia alebo zvýšenia poistných súm, prípadne
zníženia poistného.
Článok 19 – Príslušnosť súdu
Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z poistnej zmluvy medzi Poisťovateľom,
poistníkom, poisteným a/alebo oprávnenou osobou a/alebo ich oprávnenými
dedičmi budú postúpené v prípade potreby príslušnému súdu v Slovenskej
republike.
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zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe
Limited, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „Poisťovateľ“ alebo „MetLife“)
Osobitné poistné podmienky pre životné poistenie:
Poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou
a/alebo Poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre životné poistenie: Poistenie pre
prípad smrti s konštantnou poistnou sumou a/alebo Poistenie pre prípad
smrti s klesajúcou poistnou sumou (ďalej len „OPP TDV“) dopĺňajú
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (ďalej len „VPPŽ“),
pokiaľ nie je v týchto OPP TDV uvedené inak, a tvoria neoddeliteľnú súčasť
poistnej zmluvy.
2. Na toto poistenie sa nevzťahujú ustanovenia nasledovných článkov VPPŽ:
a) „Zmeny v poistnom krytí“;
b) „Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného“;
c) „Pôžička“;
d) „Prebytky poistného“.
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ako podiel poistnej sumy a poistnej doby dohodnutej v čase uzavretia
poistenia.
b) percentuálny, t.j. v súlade so zvoleným percentom umorovania poistnej
sumy. Pre účely týchto OPP TDV sa percentom umorovania poistnej
sumy rozumie príslušné percento použité Poisťovateľom pri výpočte
znižovania poistnej sumy umorovaním každý rok k výročnému dňu
poistenia.
5. Prehľad klesajúcej poistnej sumy pri variante poklesu poistnej sumy podľa
bodu 4 písm. a) alebo b) tohto článku bude pre každý rok poistenia uvedený
v poistke.
6. Výročným dňom poistenia sa pre účely týchto OPP TDV rozumie deň,
ktorý sa svojím číselným označením (t.j. dňom a mesiacom) zhoduje
s kalendárnym dňom začiatku poistenia, alebo najbližší nasledujúci
deň, ak takýto zhodujúci sa deň v príslušnom roku nie je (napr.: ak je
začiatok poistenia dňa 21.10.2013, tak výročným dňom poistenia je 21.10.
príslušného roka).

Článok 2 – Definície
1. Hlavná poistená osoba – Poistený, ktorého poistenie pre prípad smrti má
najdlhšiu dobu poistenia. V prípade, že v poistnej zmluve alebo v dodatku
k poistnej zmluve je uvedený len jeden Poistený, považuje sa zároveň za
Hlavnú poistenú osobu. V prípade, ak majú viacerí Poistení v poistení pre
prípad smrti rovnakú poistnú dobu pre prípad smrti, za Hlavnú poistenú
osobu sa považuje 1. Poistený.
2. Umorovanie – znižovanie poistnej sumy spôsobom uvedeným v Článku 4
bode 4 b) týchto OPP TDV.

Článok 5 – Poistné plnenie
1. Poisťovateľ sa zaväzuje vyplatiť Oprávnenej osobe poistné plnenie vo
výške poistnej sumy platnej v čase smrti Poisteného, za predpokladu, že
Poistený zomrie počas doby trvania poistenia a dokumenty preukazujúce
smrť Poisteného budú doručené Poisťovateľovi.
2. Poisťovateľ má právo odpočítať dlžné poistné alebo jeho časť od
akéhokoľvek splatného poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný
vyplatiť v súlade s poistnou zmluvou.

Článok 3 – Rozsah poistenia, poistná udalosť, uzavretie poistenia a
poistné
1. Toto poistenie poskytuje poistné krytie Poistenému, ktorého meno je
uvedené v poistnej zmluve, alebo v dodatku k poistnej zmluve. V poistnej
zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve môže byť uvedených aj viac
Poistených.
2. Poistnou udalosťou podľa týchto OPP TDV je smrť Poisteného.
3. Uzavretie tohto poistenia vyžaduje zaplatenie poistného vo výške
stanovenej v poistnej zmluve.
4. Poisťovateľ nie je povinný zasielať poistníkovi upovedomenie o platbe
a splatnosti poistného.

Článok 6 – Zmena poisteného a poistníka
1.V prípade smrti Hlavnej poistenej osoby sa Hlavnou poistenou osobou
automaticky stáva ďalší Poistený.
2. V prípade smrti Hlavnej poistenej osoby, ktorá je zároveň aj Poistníkom, sa
ďalší Poistený automaticky stáva Hlavnou poistenou osobou aj Poistníkom.
3. Poistné krytie ďalšieho Poisteného po zmene podľa bodu 1. a 2. tohto
článku zostáva nezmenené.
Článok 7 – Zmeny poistného krytia
1. Akákoľvek zmena týkajúca sa poistného krytia podľa článku 4 týchto OPP
TDV je možná až po uplynutí prvých 3 rokov trvania poistenia a podlieha
súhlasu Poisťovateľa.

Článok 4 – Poistné krytie
1. Poistený má pri uzavretí poistnej zmluvy možnosť výberu jedného alebo
oboch z nasledovných poistení:
a) Poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou, a/alebo
b) Poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou.
Príslušný variant poistenia, predstavujúci poistné krytie poisteného, je
uvedený v poistnej zmluve.
2. Ak je poistnou zmluvou dojednané poistenie pre prípad smrti s konštantnou
poistnou sumou, zostáva výška poistného a výška poistnej sumy dohodnutej
pri uzavretí poistnej zmluvy nezmenená počas celej doby trvania poistenia,
ak sa Poistník a Poisťovateľ počas trvania poistnej zmluvy nedohodnú inak.
3. Ak je poistnou zmluvou dojednané poistenie pre prípad smrti s klesajúcou
poistnou sumou, tak je poistná suma každý rok trvania poistenia automaticky
znižovaná k príslušnému výročnému dňu poistenia, podľa variantu poklesu
poistnej sumy, ktorý si poistník zvolil v návrhu na uzavretie poistenia. Výška
poistného zostáva nezmenená počas celej doby trvania poistenia. Poistná
suma znížená k príslušnému výročnému dňu poistenia zostáva nezmenená
po celý daný rok poistenia až ku dňu, ktorý predchádza najbližšiemu
výročnému dňu poistenia.
4. Variant poklesu poistnej sumy podľa bodu 3 tohto článku môže byť:
a) lineárny, t.j. každý rok je poistná suma znížená pomerne o rovnakú časť,
vždy k príslušnému výročnému dňu poistenia. Časť, o ktorú je poistná
suma každoročne k príslušnému dňu znížená, stanoví Poisťovateľ

Článok 8 – Zánik poistenia
1. Poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou a/alebo poistenie
pre prípad smrti s klesajúcu poistnou sumou zaniká, ak nastane niektorá
z nižšie uvedených skutočností, v zmysle ustanovení VPPŽ a/alebo
Občianskeho zákonníka v platnom znení o zániku poistenia, podľa toho,
ktorá nastane skôr:
a) smrť Poisteného. Poisťovateľ má v takom prípade nárok na poistné do
konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.
b) nezaplatenie poistného alebo časti poistného za toto poistenie do
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy Poisťovateľa Poistníkovi
na zaplatenie poistného; výzva Poisťovateľa obsahuje upozornenie, že
poistenie zanikne, ak poistné nebude zaplatené,
c) uplynutím doby, na ktorú bolo toto poistenie dojednané, alebo
d) iným spôsobom v zmysle ustanovení VPPŽ a/alebo Občianskeho
zákonníka v platnom znení o zániku poistenia.
2. Zánikom tohto poistenia zaniká aj povinnosť Poistníka platiť poistné za toto
poistenie. Poisťovateľovi vzniká povinnosť vrátiť poistné zaplatené za dobu
po zániku tohto poistenia.
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Článok 9 – Odkupná hodnota a podiel na výnose
Toto poistenie nevytvára odkupnú hodnotu ani nezakladá právo na podiel
na výnose z investovania (umiestnenia) prostriedkov technických rezerv
v súlade so zákonom o poisťovníctve v platnom znení.
Článok 10 – Poradie priority a záverečné ustanovenia
1. V prípade, že tieto OPP TDV zužujú, alebo sú v rozpore s VPPŽ, pre toto
poistenie sa prednostne použijú ustanovenia týchto OPP TDV.
2. Od týchto OPP TDV je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to príslušné
ustanovenia týchto OPP TDV umožňujú a/alebo ak si to vyžaduje účel
a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve dohodnú.
3. Tieto OPP TDV nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2014.
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MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná zložka podniku
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Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu a/alebo pre prípad trvalej invalidity
následkom úrazu a/alebo pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu s progresívnym plnením do 250% a/alebo
pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu s progresívnym plnením do 500%
Rozsah poistenia
1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu a/alebo pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu a/alebo
pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu s progresívnym plnením do
250% a/alebo pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu s progresívnym plnením do 500% ADI (ďalej aj „OPP ADI“), ktoré je pripoistením
alebo doplnkovým poistením k životnému poisteniu alebo úrazovému
poisteniu, podľa toho ku ktorému poisteniu sú dojednané, tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a toto poistenie je platné, ak kód tohto
poistenia je uvedený na poistke a zároveň je za toto poistenie zaplatené
poistné zodpovedajúce tomuto poisteniu.
2. Toto poistenie poskytuje poistnú ochranu poistenému, ktorého meno je
uvedené v poistnej zmluve, alebo v dodatku k poistnej zmluve.
Článok 1 - Základné pojmy
Pre účely poistenia podľa týchto OPP ADI platí nasledovný výklad pojmov:
1. Poistník - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú
zmluvu s Poisťovateľom. Poistník môže uzavrieť poistnú zmluvu aj v prospech inej osoby, t.j. v prospech jedného alebo viacerých poistených.
2. Poistený - fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. V prípade, že poisteným je maloletá osoba, je poistník povinný
predložiť súhlas zákonného zástupcu takejto osoby.
3. Oprávnená osoba - ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, potom
kdekoľvek je v tejto poistnej zmluve použité slovné spojenie “oprávnená
osoba”, znamená v prípade smrti poisteného žijúcu manželku/manžela
poisteného, ak neexistuje, potom vlastné alebo osvojené deti poisteného, ak ich niet, tak rodičia poisteného, ak ich niet, tak osoby, ktoré žili s
poisteným v spoločnej domácnosti po dobu najmenej 1 (jedného) roku
pred jeho smrťou a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť
alebo boli odkázané výživou na poisteného. Ak neexistujú žiadne zo
spomenutých osôb, sú oprávnenými osobami dedičia poisteného. Všetky ostatné záväzky z tohto poistenia sú vyplácané poistenému samému,
pokiaľ nie je dohodnuté inak.
4. Úraz - telesné poškodenie, neúmyselné a neovplyvniteľné zo strany
poisteného, ktoré vzniklo priamo (nezávisle a výlučne od akýchkoľvek
iných príčin), z náhlej a náhodnej príčiny počas platnosti poistnej zmluvy.
5. Strata - v súvislosti s rukou, hornou končatinou, chodidlom a dolnou
končatinou znamená fyzickú stratu tejto končatiny alebo trvalú stratu jej
funkcie. Za stratu oka je považovaná úplná a neobnoviteľná strata zraku
vyjadrená ako stav, keď po rekonvalescencii stupeň zraku je 3/60 alebo
menej, Snellenovej stupnice. Strata sluchu alebo reči znamená celkovú
a neobnoviteľnú stratu sluchu alebo reči.
6. Občianska vojna - ozbrojený konflikt medzi dvoma alebo viacerými stranami tej istej krajiny, pričom znepriatelené strany patria k rozdielnym
etnickým, náboženským alebo ideologickým skupinám. Definícia zahŕňa ozbrojené povstanie, revolúciu, nepokoje, prevraty a/alebo dôsledky
stanného práva.
7. Vojna - vyhlásený alebo nevyhlásený ozbrojený konflikt alebo akékoľvek
bojové operácie alebo invázia, alebo nepriateľské akty cudzích mocností, povstanie, nepokoje, občianska vojna, vzbura, operácie armády alebo
povstaleckých skupín, stanné právo alebo stav obliehania alebo iné podobné udalosti alebo dôvody, ktoré vedú k vyhláseniu stanného práva
alebo vojny.
Článok 2 - Doba trvania poistenia
1. Dátum začiatku poistenia podľa týchto OPP ADI je rovnaký ako deň začiatku životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je toto poistenie dojednané, pokiaľ toto poistenie nebolo dohodnuté neskôr, resp. nadobúda platnosť o 00.01 hod. dňa uvedeného v poistnej
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zmluve alebo príslušnom dodatku k poistnej zmluve ako dátum začiatku
poistenia za predpokladu, že bolo zaplatené zodpovedajúce poistné.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov (ďalej aj „Doba poistenia“), pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. Ak žiadna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane aspoň šesť (6) týždňov pred uplynutím Doby poistenia, že o ďalšie poistenie nemá záujem,
predlžuje sa doba poistenia vždy o ďalších dvanásť (12) mesiacov.
3. Poistenie zaniká uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve. V prípade,
že doba trvania poistenia nie je uvedená v poistnej zmluve, poistenie zaniká v súlade s podmienkami konca životného poistenia alebo úrazového
poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané
alebo o 24.00 hod. dňa dohodnutého ako koniec poistenia, pokiaľ toto
poistenie nezaniklo skôr z iných dôvodov, alebo v prípade skupinovej
poistnej zmluvy dňom, kedy poistený prestal patriť do skupiny oprávnenej k poisteniu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Nároky, ktoré
vznikli pred ukončením tohto poistenia, tým nebudú dotknuté. Poistenie
podľa týchto OPP ADI môže byť dohodnuté aj samostatne, pokiaľ sa na
tom zmluvné strany dohodnú v poistnej zmluve.
4. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný vyplatiť podľa poistnej zmluvy v peňažnej forme.
Článok 3 - Poistná ochrana, poistná udalosť a platba poistného plnenia
1. Poistná ochrana sa vzťahuje na:
a) Smrť následkom úrazu a/alebo
b) Trvalú invaliditu následkom úrazu a/alebo
c) Trvalú invaliditu následkom úrazu s progresívnym plnením do 250% a/
alebo
d) Trvalú invaliditu následkom úrazu s progresívnym plnením do 500% v
zmysle platnej poistnej zmluvy.
2. Typ poistnej ochrany bližšie uvedenej v bode 1. tohto Článku OPP ADI,
ako aj výška poistných súm sú uvedené v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve.
3. Poistná udalosť podľa tohto poistenia je skutočnosť, ktorá nastala počas
platnosti poistnej zmluvy a s ktorou je spojená povinnosť Poisťovateľa v
zmysle poistnej zmluvy poskytnúť poistné plnenie. Touto skutočnosťou
môže byť v zmysle poistnej zmluvy:
A. Smrť následkom úrazu (AD)
1. Ak je následkom úrazu poisteného krytého poistnou zmluvou telesné
poškodenie, ktoré má za následok smrť poisteného, Poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie rovnajúce sa výške poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve za predpokladu, že boli splnené nasledovné podmienky:
a) smrť poisteného nastala počas 365 dní odo dňa vzniku úrazu a smrť
poisteného je spôsobená priamym následkom (nezávisle a výlučne
od akýchkoľvek ostatných príčin) telesného poranenia, spôsobeného
výhradne vonkajšími, násilnými a náhodnými prostriedkami a
b) Poisťovateľ obdrží dôkaz o tom, že smrť poisteného nastala pred dátumom uvedeným v poistnej zmluve alebo na dodatku k poistnej zmluve
ako koniec tohto poistenia.
2. Dôkaz o smrti následkom úrazu musí byť predložený jednou z oprávnených osôb alebo ich oprávneným zástupcom formou úmrtného listu.
a/alebo
B. Trvalá invalidita následkom úrazu (PI)
1. Ak je následkom úrazu poisteného krytého poistnou zmluvou telesné
poškodenie, ktoré vyústi do trvalej invalidity podľa Tabuľky strát, ktorá
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je neoddeliteľnou súčasťou týchto OPP ADI, Poisťovateľ vyplatí poistenému čiastku rovnajúcu sa percentu z poistnej sumy podľa Tabuľky
strát pre dané poškodenie, v prípade trvalej invalidity s progresívnym
plnením, Poisťovateľ vyplatí poistenému čiastku rovnajúcu sa percentu z
poistnej sumy podľa Tabuľky strát a v zmysle Článku 3 písmeno C týchto
OPP ADI. Poistné plnenie pre prípad akejkoľvek trvalej invalidity bude
Poisťovateľom vyplatené za predpokladu, že táto trvalá invalidita nastala
do 365 dní odo dňa úrazu, ktorý túto trvalú invaliditu spôsobil.
2. Poistné plnenie v prípade trvalej invalidity, ktorá nie je uvedená v Tabuľke strát, bude stanovené podľa závažnosti porovnaním s vyššie uvedenými stratami, bez ohľadu na zamestnanie poisteného.
3. Poistné plnenie v prípade trvalej invalidity bude vyplatené iba za predpokladu, že táto trvalá invalidita je lekársky uznaná ako definitívna a trvalá.
V prípade straty funkcie končatiny, straty zraku, reči a sluchu je za trvalú
invaliditu, ktorá zakladá nárok na poistné plnenie, považovaná iba invalidita, ktorá pretrváva po 12 mesiacoch od dátumu úrazu, ktorý ju spôsobil
a je na konci tohto obdobia trvalá.
4. Celková čiastka vyplatiteľná z dôvodu viac ako jednej straty vzniknutej z
daného úrazu je daná súčtom čiastok zodpovedajúcich jednotlivým stratám, maximálne však do výšky 100 % poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve v prípade trvalej invalidity
následkom úrazu, alebo do výšky maximálneho progresívneho plnenia
uvedeného v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve v prípade trvalej invalidity s progresívnym plnením.
5. Pokiaľ sú následky úrazu zhoršené z dôvodu odmietnutia alebo nedodržiavania zodpovedajúcej liečby poisteným, vyplatené čiastky budú
stanovené podľa následkov úrazu, ktoré by za rovnakých okolností utrpela osoba normálneho zdravia, pokiaľ by sa podrobila zodpovedajúcej
liečbe. V prípade predchádzajúceho telesného poškodenia poisteného
budú základom poistného plnenia iba skutočné následky daného úrazu,
s ohľadom na predchádzajúci zdravotný stav poisteného.
6. Pokiaľ je poistený preukázateľne ľavák a/alebo uviedol túto skutočnosť v
návrhu na uzavretie poistenia, percentá vyjadrujúce invaliditu u horných
končatín platia obrátene.
7. Poistenie v zmysle týchto OPP ADI zaniká v deň, kedy došlo k poistnej
udalosti podľa poistnej zmluvy v prípade smrti následkom úrazu, alebo
vyplatením poistného plnenia vo výške 100 % poistnej sumy uvedenej v
poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve v prípade trvalej invalidity následkom úrazu, alebo vyplatením poistného plnenia až do výšky
maximálneho progresívneho plnenia uvedeného v poistnej zmluve alebo
v dodatku k poistnej zmluve v prípade trvalej invalidity s progresívnym
plnením za ten istý úraz alebo niekoľko úrazov.
8. Akékoľvek poistné plnenie bude vyplatené v súlade s podmienkami tohto
poistenia nezávisle na výplate akéhokoľvek iného poistného plnenia v
súlade s podmienkami poistnej zmluvy.
a/alebo
C. Trvalá invalidita s progresívnym plnením (PPI)
1. V prípade trvalej invalidity následkom úrazu s progresívnym plnením Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie poistenému, ktoré bude vypočítané na
základe tabuľky uvedenej nižšie:
Trvalá invalidita s progresívnym Trvalá invalidita s progresívnym
plnením do 250% - PPI 250%
plnením do 500% - PPI 500%
Percento
poškodenia
(PP)
0% - 25%

Poistné plnenie ako
percento z poistnej
sumy
% PP

Percento
poškodenia
(PP)
0% -20%

Poistné plnenie ako
percento z poistnej
sumy
% PP

26% - 50%

2 x PP - 25%

21% - 40%

3 x PP - 40%

50% - 75%

3 x PP - 75%

41% - 60%

5 x PP - 120%

76% - 100%

4 x PP - 150%

61% - 80%

7 x PP - 240%

81% - 100%

9 x PP - 400%

Článok 4 - Platba a výška poistného
1. Bežné poistné podľa poistnej zmluvy je splatné 1. dňa poistného obdobia
a jednorázové poistné je splatné 1. dňa začiatku poistenia, pokiaľ nebolo
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistného musí byť uvedená

v poistnej zmluve a stanoví sa podľa rozsahu poistenia, a to na základe
ohodnotenia rizika a dohodnutej poistnej sumy.
2. Pokiaľ nebolo zaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie ani do jedného mesiaca po doručení výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, poistenie zanikne. To isté platí, pokiaľ bola zaplatená len časť poistného. Výzva Poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak poistné
nebude zaplatené.
3. Poistné sa platí ročne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4. Poisťovateľ nie je povinný posielať poistníkovi výzvu na uhradenie poistného s výnimkou výzvy podľa ust. § 801 ods. 2 0bčianskeho zákonníka
v platnom znení; akékoľvek zaslanie takejto výzvy nemožno v nijakom
prípade považovať za vzdanie sa tejto podmienky.
5. Dátum úhrady poistného je dátum, kedy je zodpovedajúce poistné, v
zmysle poistnej zmluvy v plnej výške pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
6. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má Poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného
na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je Poisťovateľ oprávnený
upraviť, najmä ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného,
nepriaznivému vývoju poistného určeného na základe poistno-matematických metód a vyplatených poistných plnení z poistení podľa týchto poistných podmienok. Pri výkone tohto práva Poisťovateľa je Poisťovateľ
povinný vopred písomne oznámiť poistníkovi novú výšku poistného, a
to pred začiatkom príslušného poistného obdobia, ktorého sa upravené
poistné týka. Uvedená zmena výšky poistného bude prijatá zo strany
poistníka zaplatením príslušnej výšky poistného oznámeného Poisťovateľom poistníkovi; ustanovenie § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v
platnom znení tým nie je dotknuté.
Článok 5 - Ohrozenie poisteného a jeho zmiznutie
1. Ak sa poistený následkom úrazu krytého poistnou zmluvou nevyhnutne
ocitne v situácii, kedy nie je chránený proti vplyvom vonkajšieho prostredia a následkom tohto pôsobenia utrpí stratu, pre ktorú je vyplatiteľné
poistné plnenie podľa poistnej zmluvy, je taká strata poistnou zmluvou
krytá.
2. Pokiaľ by bolo zistené, že poistený je stále živý po vyplatení poistného plnenia v prípade predpokladanej smrti následkom úrazu, musia byť
všetky vyplatené plnenia v plnej výške vrátené Poisťovateľovi.
Článok 6 - Platba poistného plnenia
1. Poistné plnenie podľa tohto poistenia bude vyplatené za predpokladu, že
poistná udalosť:
a) je priamym následkom úrazu, nezávisle a výlučne od akýchkoľvek príčin, telesného poranenia spôsobeného výhradne vonkajšími násilnými
a náhodnými prostriedkami, ktorých dôkazom (okrem utopenia alebo vnútorného poranenia zisteného obdukciou) sú zjavné a viditeľné
pomliaždeniny alebo poranenia na vonkajšom tele a
b) nie je následkom akýchkoľvek poranení uvedených v Článku 7 týchto
OPP ADI a
c) nastala počas platnosti tohto poistenia a za predpokladu, že zodpovedajúce poistné za toto poistenie je zaplatené v súlade s podmienkami
poistnej zmluvy,
d) nastala najneskôr pred dátumom výročia poistenia nasledujúcom po
dni, kedy poistený dosiahol vek
(1) 18 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané k
úrazovému poisteniu,
(2) 25 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané k
životnému poisteniu,
(3) 75 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
vo veku od 18 do 74 rokov (vrátane).
2. Poistenému môže byť v súvislosti s jednou poistnou udalosťou vyplatené
iba jedno z nasledujúcich plnení - plnenie pre prípad smrti následkom
úrazu alebo plnenie pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu. V prípade, že poistený obdržal poistné plnenie pre prípad trvalej invalidity
následkom úrazu a potom na následky tohto úrazu zomrel, vyplatené
poistné plnenie pre prípad smrti bude znížené o už vyplatené plnenie pre
prípad trvalej invalidity.
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Článok 7 - Výnimky z poistného krytia
1. Poistné plnenie podľa tohto poistenia nebude vyplatené v prípade, ak
poistná udalosť nastala priamo alebo nepriamo následkom:
a) bakteriálnych infekcií (s výnimkou pyogénnych infekcií, ktoré vznikli v
dôsledku reznej rany alebo poranenia z úrazu) alebo
b) akéhokoľvek iného druhu choroby alebo
c) lekárskym ošetrením alebo chirurgickým zásahom, s výnimkou ošetrenia alebo zásahu, ktorému sa poistený podrobil z dôvodu poranenia
v dôsledku úrazu, ktorý je krytý týmto poistením alebo
d) pruhom, ischiasom, lumbagom alebo
e) riadením motocykla s obsahom vyšším ako 125 ccm alebo
f) samovraždy alebo pokusom o ňu alebo
g) intoxikácie poisteného alebo vplyvu alkoholu alebo iných návykových
látok, okrem prípadov, kedy návykové látky boli podané na základe
odporučenia lekára, a za predpokladu, že nedošlo k predávkovaniu
poisteného alebo
h) úmyselnej účasti v protiprávnej činnosti alebo porušením alebo pokusom o porušenie právnych predpisov alebo kladením odporu pri zatýkaní alebo
i) prípady spôsobené priamo alebo nepriamo teroristickým útokom, aktívnou účasťou na terorizme, vojnou vyhlásenou alebo nevyhlásenou,
inváziou, pôsobením cudzích mocností, konfliktom, občianskou vojnou, revolúciou, vzburou, vojenskou silou alebo výnimočným stavom,
stavom obliehania alebo akoukoľvek inou z udalostí alebo príčin, ktoré
vedú k vyhláseniu a udržovaniu tohto stavu, zatýkaním, karanténou,
colnými opatreniami, podobne akoukoľvek zbraňou alebo prístrojom
pracujúcim na základe jadrového štiepenia alebo jeho využívaním alebo rádioaktívnou energiou, a to kedykoľvek v čase mieru alebo vojny,
ako aj prípady, ktoré sú výsledkom chemického alebo biologického
žiarenia, a otrava poistenej osoby spôsobená inhaláciou jedovatých
plynov alebo
j) počas výkonu služby poisteného v ozbrojených silách ktorejkoľvek
krajiny alebo medzinárodnej organizácie v čase mieru alebo vojny,
alebo prípady, ktoré vznikli následkom vojenského výcviku, následkom účasti na vojenskom cvičení alebo následkom plnenia bojových
úloh alebo s bojovými úlohami súvisiacich úloh alebo
k) letom poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným klzákom, kĺzavým
padákom alebo padákom alebo športovým lietadlom alebo iným lietadlom, alebo letom poisteného akýmkoľvek leteckým prostriedkom ako
pilota alebo posádky alebo ako pasažiera; uvedené výluky sa nevzťahujú na let/y poisteného pravidelnou leteckou linkou, charterový/é lety,
let/y na obvyklej trase linky prevádzkovanej registrovaným leteckým
prepravcom, oprávneným k preprave osôb alebo let/y za účelom prepravy poisteného ako pacienta alebo zraneného alebo jeho sprievodu
leteckým dopravným prostriedkom prvej pomoci alebo
l) vykonávania profesionálnej športovej činnosti alebo
m)účasti poisteného na akomkoľvek závode na motorových prostriedkoch na súši, vo vode a vo vzduchu alebo
n) úrazov, ku ktorým došlo v dôsledku duševného ochorenia poisteného.
2. Osoby, ktoré vstúpili do služieb ozbrojených síl v zmysle bodu 1. písmeno j) a k) tohto článku, ako aj osoby, ktoré cestujú do krajiny alebo územia vo vojnovom stave alebo stave uvedenom v bode 1. písmeno i) tohto
článku, nie sú kryté týmto poistením počas doby, po ktorú sú vystavené
týmto podmienkam.
Článok 8 - Práva Poisťovateľa v prípade poistnej udalosti
1. V súlade s týmito OPP ADI a ustanoveniami vzťahujúcimi sa na tento
druh poistenia má Poisťovateľ právo na lekársku prehliadku alebo lekárske vyšetrenie poisteného vykonanej kvalifikovaným lekárom podľa
výberu Poisťovateľa za účelom stanovenia trvalej invalidity následkom
úrazu, či už úplnej alebo čiastočnej, pričom poistený je povinný umožniť
Poisťovateľovi výkon tohto práva Poisťovateľa.
2. Akákoľvek platba poistného plnenia podľa tohto poistenia musí byť založená na konečnom rozhodnutí takejto lekárskej prehliadky.
3. V prípade úrazu, ktorý má za následok smrť poisteného, si Poisťovateľ
ďalej vyhradzuje právo na prehliadku a pitvu tela poisteného, ak to nie je
príslušnými právnymi predpismi zakázané.
4. Dôkazom o smrti poisteného následkom úrazu musia byť zjavné a viditeľné pomliaždeniny alebo poranenia na vonkajšom tele poisteného
(okrem prípadu utopenia alebo vnútorného poranenia zisteného obdukciou).

Článok 9 - Zánik poistenia
1. Toto poistenie zanikne a Poisťovateľovi nevzniká žiadna zodpovednosť v
žiadnom z nasledovných prípadov:
a) vyplatením poistného plnenia v prípade smrti následkom úrazu
b) vyplatením 100% poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve alebo v
dodatku k poistnej zmluve pre trvalú invaliditu za ten istý úraz alebo
niekoľko úrazov.
c) vyplatením poistného plnenia až do výšky maximálneho progresívneho plnenia uvedeného v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej
zmluve v prípade trvalej invalidity s progresívnym plnením za ten istý
úraz alebo niekoľko úrazov, podľa toho ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.
2. Poistenie podľa týchto OPP ADI ďalej automaticky zaniká:
a) pokiaľ akékoľvek poistné za ďalšie poistné obdobie za životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je
poistenie podľa týchto OPP ADI dojednané alebo poistné za ďalšie
poistné obdobie za toto poistenie nie je zaplatené do jedného mesiaca
odo dňa doručenia výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo
poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. To isté platí, ak bola
zaplatená len časť poistného alebo
b) ak životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je toto poistenie podľa týchto OPP ADI dojednané, zanikne
z akéhokoľvek dôvodu alebo pokiaľ je životné poistenie zrušené s výplatou odbavného alebo sa zmení na poistenie so zníženou poistnou
sumou v súlade s príslušným článkom Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej len “VPPŽ”) alebo zanikne iným
spôsobom alebo
c) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu
poistenia, a ktorý nasleduje po dni, kedy poistený dosiahol vek:
(1) 18 rokov ; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané k
úrazovému poisteniu,
(2) 25 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané k
životnému poisteniu,
(3) 75 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
vo veku od 18 do 74 rokov (vrátane), bez ohľadu na to, či životné
poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP ADI dojednané, je naďalej platné,
alebo
d) pokiaľ bol poistený zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo
e) pokiaľ sa poistený stane členom pozemných, námorných alebo vzdušných ozbrojených síl akéhokoľvek štátu, nachádzajúceho sa vo vojne,
či už vypovedanej alebo nevypovedanej alebo
f) pokiaľ sa poistený stane členom akejkoľvek pomocnej alebo civilnej
nebojovej jednotky slúžiacej v pozemných, námorných alebo vzdušných ozbrojených silách akéhokoľvek štátu nachádzajúceho sa vo vojne, či už vypovedanej alebo nevypovedanej alebo
g) uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve alebo
h) ďalšími spôsobmi uvedenými v príslušných ustanoveniach týchto poistných podmienok, ustanoveniach poistnej zmluvy a/alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností spôsobujúcich zánik poistenia nastane skôr.
3. Ak predpokladaný pobyt poisteného v ozbrojených silách v zemi, kde
je vojna, občianska vojna alebo iný druh nepokojov je dlhší ako 60 dní,
Poisťovateľ na požiadanie zruší poistnú zmluvu a vráti zodpovedajúcu
časť zaplateného poistného. Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy musí
byť predložená, a to aspoň 6 týždňov pred splatnosťou poistného.
4. V prípade, že toto poistenie podľa týchto OPP ADI zanikne predtým,
ako uplynie doba trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia,
podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP ADI dojednané, poistník počas zvyšnej časti doby trvania životného poistenia
alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, nebude povinný platiť poistné za toto poistenie. Platba akéhokoľvek poistného po zániku tohto poistenia nevytvára žiadny
nárok na poistné plnenie. V prípade platby poistného za toto poistenie
po zániku poistenia, bude zaplatené poistné za toto poistenie vrátené
poistníkovi.
Článok 10 - Bonusy
1. Ak je poistenie podľa týchto OPP ADI dojednané k poistnej zmluve ži-
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votného poistenia, má poistená osoba nárok na bonus za bezškodový
priebeh poistenia a/alebo bonus za vernosť (spoločne aj „bonusy“).
2. Bonusy sa nevzťahujú na poistenie, ktoré je dojednané k poistnej zmluve
úrazového poistenia.
3. Sledovaným obdobím v prípade bonusu za bezškodový priebeh sú prvé
3 (tri) po sebe nasledujúce roky trvania poistenia a v prípade bonusu za
vernosť prvých 7 (sedem) po sebe nasledujúcich rokov trvania poistenia.
Podmienkou uplatnenia bonusov je, že poistenie nebolo počas sledovaného obdobia prerušené.
4. Pre účely uplatnenia bonusov sa za riadne zaplatené poistné považuje
poistné za poistenie podľa týchto OPP ADI, splatné v sledovanom období, ktoré bolo pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
10.1 Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1. Ak počas sledovaného obdobia nenastala poistná udalosť, v súvislosti
s ktorou poistenej osobe vznikne nárok na poistné plnenie a príslušné
poistné za poistenie podľa týchto OPP ADI bolo riadne zaplatené, vzniká
nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia vo výške 10% zo zaplateného poistného za dané poistenie za sledované obdobie (ďalej len
„bonus“).
2. Bonus je vypočítaný z celkovej výšky riadne zaplateného poistného za
toto poistenie, bez indexácie, za sledované obdobie a za všetky poistené
osoby, ktoré majú poistenie podľa týchto OPP ADI dojednané a splnili
vyššie uvedené kritériá na poskytnutie bonusu.
3. Ak je poistenie podľa týchto OPP ADI dojednané k investičnému životnému poisteniu alebo k variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný Poisťovateľom na
existujúci Účet bežného a jednorazového poistného v Operačnej cene v
rovnakom alokačnom pomere do jednotlivých Investičných programov,
ako je alokované Bežné poistné.
4. Ak je poistenie podľa týchto OPP ADI dojednané k inému ako investičnému životnému poisteniu alebo variabilnému životnému poisteniu,
po uplynutí sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný na
špeciálny účet vytvorený Poisťovateľom pre tento účel. Prostriedky na
tomto špeciálnom účte budú počas trvania poistenia zhodnocované úrokom vo výške minimálne 0,5% ročne a vyplatené po ukončení zmluvy
životného poistenia.
5. Ak si poistená osoba uplatní nárok na poistné plnenie v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá nastala počas sledovaného obdobia, a nárok na
výplatu poistného plnenia jej vznikne po pripísaní bonusu podľa odseku
3 alebo odseku 4 tohto článku, Poisťovateľ zníži poistné plnenie o výšku
pripísaného bonusu, resp. má právo takto pripísaný bonus vymáhať.

e) “Poistné krytie v dobe vojny”
f) “Prebytky poistného”
3. Nasledovné články OPŽP pod názvom tak ako sú uvedené nižšie v tomto bode, pokiaľ existujú, sa taktiež nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Jednorazové poistné”
b) “Pôžička”
c) “Právo na podiel na dodatkovom zisku” resp. „Právo na podiel na výnose“
d) “Zmeny v poistnom krytí pri poistení pre prípad smrti a pri poistení pre
prípad smrti alebo dožitia”
e) “Zmena krajiny trvalého bydliska”
Článok 12 - Tabuľka strát

10.2 Bonus za vernosť
1. Bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia Poisťovateľ automaticky navýši poistnú sumu za poistenie podľa týchto OPP ADI o 10%,
ak poistné za poistenie podľa týchto OPP ADI bolo riadne zaplatené.
V takomto prípade sa dodatočné ocenenie zdravotného stavu poistenej
osoby nevyžaduje a zároveň výška poistného za poistenie podľa týchto
OPP ADI sa nemení; ustanovenie bodu 6 článku 4 týchto OPP ADI tým
nie je dotknuté.
2. Takto navýšená poistná suma je platná až do konca trvania poistenia
podľa týchto OPP ADI.
3. Ak počas doby trvania poistenia dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu poistnej sumy inak ako na základe tohto článku, bonus za vernosť bude
vypočítaný z najnižšej výšky poistnej sumy platnej počas sledovaného
obdobia.
Článok 11 - Poistenie ako súčasť poistnej zmluvy
1. Poistenie podľa OPP ADI je súčasťou poistnej zmluvy, ku ktorej je dojednané a taktiež sa na neho vzťahujú VPPŽ, príslušné Osobitné poistné
podmienky pre životné poistenie (ďalej len „OPŽP“), resp. Všeobecné
poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej len „VPPÚ“), pokiaľ určité ustanovenia neboli zmenené alebo nahradené príslušnými ustanoveniami týchto OPP ADI.
2. Nasledovné články VPPŽ pod názvom tak ako sú uvedené nižšie v tomto
bode, pokiaľ existujú, sa nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Zmeny v poistnom krytí“
b) “Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného“
c) “Pôžička“
d) “Výnimky“ Článok 2
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Poistné plnenie
vyjadrené ako
percento z
poistnej sumy

Trvalá invalidita
– strata zraku obidvoch očí
– strata obidvoch dolných končatín alebo obidvoch
rúk
– strata sluchu obidvoch uší traumatického pôvodu

100%

– strata reči

100%

– strata jednej ruky a jednej nohy od členka nadol
– strata jednej hornej ončatina a jednej nohy od
členka nadol
– strata jednej ruky a jednej dolnej končatiny
– strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej
končatiny
– strata obidvoch nôh

100%

100%
100%

100%
100%
100%
100%

– strata obidvoch nôh od členkov

100%

– odstránenie spodnej čeluste

100%
Hlava

– strata kostného tkaniva lebky v plnej sile
– plocha povrchu aspoň 6cm2
– plocha povrchu od 3cm do 6cm
2

40%
20%

2

– plocha povrchu menšia ako 3cm2
– čiastočné odstránenie spodnej čeľuste, celého
zdvíhača alebo polovice čeľustnej kosti
– celková strata sluchu jedného ucha

10%

30%

– celková strata zraku jedného oka

40%

40%

Horné končatiny
pravá

ľavá

– strata jednej končatiny alebo jednej ruky
– podstatná strata kostného tkaniva jednej končatiny (konečné a nevyliečiteľné zranenie)
– úplné ochrnutie hornej končatiny (nevyliečiteľné
poškodenie nervov)

60%

50%

50%

40%

65%

55%

– úplné ochrnutie cirkumflexového nervu

20%

15%

– ankylóza ramena

40%

30%

– v priaznivom postavení (15 stupňov okolo pravého
uhla)

25%

20%

– v nepriaznivom postavení

40%

35%

– rozsiahla strata kostného tkaniva dvoch kostí
predlaktia (konečné a nevyliečiteľné zranenie)

40%

30%

– úplné ochrnutie nervus medianus

45%

35%

– ankylóza lakťa:

– úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe

40%

35%

– úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia

30%

25%

– úplné ochrnutie nervus radialis ruky

20%

15%

– úplné ochrnutie nervus ulnaris

30%

25%

20%

15%

30%

25%

– úplná strata palca

20%

15%

– čiastočná strata palca (nechtový článok)

10%

5%

– úplná ankylóza palca

20%

15%

– úplná amputácia ukazováka

15%

10%

– úplná strata dvoch článkov ukazováka

10%

8%

– úplná strata nechtového článku ukazováka

5%

3%

– amputácia palca a ukazováka zároveň

35%

25%

– úplná strata palca a iného prstu ako ukazováka

25%

20%

12%

8%

20%

15%

– úplná strata štyroch prstov vrátane palca

45%

40%

– úplná strata štyroch prstov s výnimkou palca

40%

35%

– úplná strata prostredníka

10%

8%

– úplná strata iného prstu ako palca, ukazováka a
prostredníka

7%

3%

– ankylóza zápästia v priaznivom postavení (priame
a napäté postavenie)
– ankylóza zápästia v nepriaznivom postavení (v
ohnutí alebo napätom alebo odpočívajúcom postavení)

– úplná strata iných dvoch prstov ako palca a
ukazováka
– úplná strata ostatných troch prstov s výnimkou
palca a ukazováka

– skrátenie dolnej končatiny najmenej o 3 cm ale
20%
najviac o 5 cm
– skrátenie dolnej končatiny najmenej o 1 cm ale
10%
najviac o 3 cm
– úplná amputácia všetkých prstov nohy
25%
– amputácia štyroch prstov vrátane palca nohy
20%
– úplná strata štyroch prstov nohy
10%
– úplná strata palca nohy
10%
– úplná strata dvoch prstov nohy
5%
– amputácia iného prstu ako palca nohy
3%
Ankylóza prstov (iných ako palca a ukazováka) a prstov na nohách
(okrem palca) zakladá nárok len na 50% plnenia príslušného za stratu
uvedených častí.
Článok 12 - Poradie priority a záverečné ustanovenia
1. V prípade, že tieto OPP ADI zužujú, alebo sú v rozpore s VPPŽ, OPŽP, a/
alebo VPPÚ, pre toto poistenie sa prednostne aplikujú ustanovenia týchto OPP ADI.
2. Od týchto OPP ADI je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP ADI umožňujú a/alebo ak si to vyžaduje
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve
dohodnú.
3. Tieto OPP ADI nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2014.
AH_ADIPP_53/04_0415/0416

Dolné končatiny
– úplná strata stehna (horná polovica)
– úplná strata stehna (dolná polovica) a nohy
– úplná strata končatiny od členka nadol (v tibiálno–
tarzálnom kĺbe)
– čiastočná strata chodidla (prerušenie pod členkom)
– čiastočná strata chodidla (v kĺbe medio-tarzálnom)
– čiastočná strata chodidla (v kĺbe tarzo-metatarzálnom)
– úplné ochrnutie dolnej končatiny (nevyliečiteľné
poškodenie nervu)
– úplné ochrnutie vnútorných vetiev nervus ischiadicus
– úplné ochrnutie vnútroných a vonkajších vetiev
nervus ischiadicus
– úplné ochrnutie nervus peroneus
– úplné ochrnutie nervus tibialis
– ankylóza bedrového kĺbu
– ankylóza kolena
– ankylóza členka
– strata kostného tkaniva stehennej kosti alebo
obidvoch kostí predkolenia (nevyliečiteľný stav)
– strata kostného tkaniva v jabĺčku so značným
oddelením časti a značnými ťažkosťami pri
naťahovaní nohy
– strata kostného tkaniva jabĺčka pri zachovaní pohybov
– skrátenie dolnej končatiny najmenej o 5 cm

60%
50%
45%
40%
35%
30%
60%
20%
40%
20%
40%
40%
20%
15%
60%
40%
20%
30%
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Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad zlomenín a popálenín

Rozsah poistenia
1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad zlomenín a
popálenín BBB (ďalej aj “OPP BBB”), ktoré je pripoistením alebo doplnkovým poistením k životnému poisteniu alebo k úrazovému poisteniu,
podľa toho, ku ktorému poisteniu sú dojednané, tvoria neoddeliteľnú
súčasť poistnej zmluvy a toto poistenie je platné, iba pokiaľ je súčasťou
poistnej zmluvy a kód tohto poistenia je uvedený na poistke alebo v
príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
2. Toto poistenie poskytuje poistnú ochranu poistenej osobe, uvedenej v
poistnej zmluve, alebo v dodatku k poistnej zmluve.
3. Uzavretie tohto poistenia si vyžaduje platbu príslušného poistného, a to
vo výške stanovenej na poistke alebo v príslušnom dodatku k poistnej
zmluve.
4. Akékoľvek poistné plnenie v rámci tohto poistenia bude vyplatené v
súlade s týmito OPP BBB nezávisle na výplate akéhokoľvek iného poistného plnenia splatného v súlade s podmienkami poistnej zmluvy.
Článok 1 - Základné pojmy
Pre účely týchto OPP BBB platí nasledovný výklad pojmov:
1. Poistník - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú
zmluvu s Poisťovateľom. Poistník môže uzavrieť poistnú zmluvu aj v prospech inej osoby, t.j. v prospech jedného alebo viacerých poistených.
2. Poistený - fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie
vzťahuje. V prípade, že poisteným je maloletá osoba, je poistník povinný predložiť súhlas zákonného zástupcu takejto osoby.
3. Poistka - písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
4. Pacient - osoba, ktorá je na základe anamnestických údajov prijatá na
pobyt v nemocnici najmenej na 24 hodín.
5. Nemocnica - zdravotnícke zariadenie, ktoré:
a) má oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť (ak je vyžadované príslušnými právnymi predpismi),
b) poskytuje predovšetkým lôžkovú starostlivosť,
c) má 24 - hodinovú ložkovú starostlivosť vykonávanú kvalifikovanými
zdravotnými sestrami a nepretržite k dispozícii aspoň jedného kvalifikovaného lekára s atestáciou,
d) má vybavenie na chirurgickú prax a diagnostikovanie pacientov vo
svojich priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré sú mu dostupné, alebo v priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré má zmluvne dojednané,
e) nie je ošetrovateľským, doliečovacím alebo geriatrickým oddelením
nemocnice, ktoré pacientovi poskytuje najmä ošetrovateľskú starostlivosť alebo starostlivosť spojenú s liečbou/doliečením alkoholovej závislosti, drogovej závislosti a/alebo závislosti na inej návykovej
látke a nie je predovšetkým zotavovňou, doliečovacím alebo ošetrovateľským zariadením alebo domovom dôchodcov a pod.,
f) nie je bydliskom poisteného.
6. Kvalifikovaný lekár - kvalifikovaný absolvent lekárskej fakulty, ktorý nie
je zároveň poisteným alebo jeho blízkou osobou alebo oprávnenou
osobu, liečiaci v rozsahu svojej odbornosti zranenia alebo choroby,
ktorých následkom je udalosť zakladajúca uplatnenie nároku z tohto
poistenia.
7. Úraz - telesné poškodenie, neúmyselné a neovplyvniteľné zo strany
poisteného, ktoré vzniklo priamo (nezávisle a výlučne od akýchkoľvek
iných príčin), z náhlej a náhodnej príčiny počas platnosti poistnej zmluvy.
8. Zlomenina – traumatická zlomenina kosti (porušenie celistvosti kosti)
spôsobená úrazom, bez ohľadu na to, či zanechá trvalé následky.
9. Patologická zlomenina - zlomenina vzniknutá na mieste, kde predchádzajúca choroba spôsobila oslabenie kosti.
10. Viacnásobná zlomenina - zlomenina jednej kosti spôsobená úrazom na

11.
12.
13.
14.
15.

BBB

viacerých miestach. Ako viacnásobná zlomenina bude taktiež ohodnotená trieštivá zlomenina jednej kosti s viac ako dvoma úlomkami.
Úplná zlomenina - zlomenina kosti spôsobená úrazom v jej celej hrúbke.
Otvorená zlomenina - zlomenina kosti spôsobená úrazom, pri ktorej
kosť prenikla kožou.
Stresová zlomenina - porušenie celistvosti kosti, spôsobené opakovaným preťaženim (únavová zlomenina).
Popálenina - znamená poškodenie celistvosti kože spôsobené úrazom
- kontaktom so zdrojom tepla, chemikáliami alebo so zdrojom veľmi
nízkej teploty bez ohľadu na to, či zanechá trvalé následky.
Tabuľka - Tabuľka ocenenia zlomenín a popálenín, ktorá je súčasťou
týchto OPP BBB.

Článok 2 - Poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistná udalosť podľa tohto poistenia je skutočnosť, s ktorou je spojená
povinnosť Poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie. Touto skutočnosťou je:
a) zlomenina spôsobená úrazom a/alebo
b) popálenina spôsobená úrazom.
Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie, ktoré predstavuje príslušné percento zo zmluvne dohodnutej poistnej sumy podľa tabuľky.
2. Celkové poistné plnenie, ktoré má byť vyplatené v prípade viac ako jednej zlomeniny a/alebo popáleniny spôsobenej jedným úrazom je dané
súčtom plnení za jednotlivé zlomeniny a/alebo popáleniny, maximálne
však do výšky zmluvne dohodnutej poistnej sumy uvedenej na poistke
alebo dodatku k poistnej zmluve.
3. Výšku poistného plnenia v prípade zlomenín a/alebo popálenin krytých týmto poistením, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, určí Poisťovateľ
porovnaním s takou zlomeninou alebo popáleninou v tabuľke uvedenou, ktorá sa čo do stupňa alebo rozsahu najviac približuje tej, ktorá je
predmetom poistnej udalosti. Stupeň rozsahu v takomto prípade určí
zmluvný lekár Poisťovateľa.
4. Poisťovateľ má právo požadovať vykonanie lekárskej prehliadky alebo
lekárskeho vyšetrenia poisteného vykonanej/ ého kvalifikovaným lekárom podľa výberu Poisťovateľa a poistený je povinný umožniť Poisťovateľovi výkon tohto práva Poisťovateľa.
5. Vyplatenie poistného plnenia až do výšky dohodnutej poistnej sumy k
danej poistnej udalosti uvedenej na poistke alebo v príslušnom dodatku
k poistnej zmluve, zbavuje Poisťovateľa ďalšej zodpovednosti súvisiacej s poistnou udalosťou alebo jej dôsledkami.
6. Poistné plnenie podľa tohto poistenia bude vyplatené za predpokladu,
že poistná udalosť nastala počas platnosti tohto poistenia a za predpokladu, že poistné za toto poistenie bolo zaplatené v súlade s podmienkami poistnej zmluvy.
7. V poistnej zmluve je možné dohodnúť rozšírenie rozsahu poistnej
ochrany podľa potreby poistníka alebo poisteného.
Článok 3 - Doba trvania Poistenia
1. Dátum začiatku poistenia podľa týchto OPP BBB je rovnaký ako deň
začiatku životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho,
ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, pokiaľ toto poistenie nebolo dohodnuté neskôr, resp. nadobúda platnosť o 00.01 hod.
dňa uvedeného v poistnej zmluve alebo príslušnom dodatku k poistnej
zmluve ako dátum začiatku poistenia za predpokladu, že bolo zaplatené zodpovedajúce poistné. V takom prípade bude dátum začiatku tohto
poistenia uvedený v príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov (ďalej aj „Doba poistenia“), pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Ak žiadna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane aspoň šesť (6) týždňov pred uplynutím Doby poistenia, že o ďalšie poistenie nemá záujem,
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predlžuje sa doba poistenia vždy o ďalších dvanásť (12) mesiacov.
3. Poistenie zaniká uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve. V prípade, že doba trvania poistenia nie je uvedená v poistnej zmluve, poistenie zaniká v súlade s podmienkami konca životného poistenia alebo
úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie
dojednané alebo o 24.00 hod. dňa dohodnutého ako koniec poistenia,
pokiaľ toto poistenie nezaniklo skôr z iných dôvodov, alebo v prípade skupinovej poistnej zmluvy dňom, kedy poistený prestal patriť do
skupiny oprávnenej k poisteniu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane
skôr. Nároky, ktoré vznikli pred ukončením tohto poistenia, tým nebudú
dotknuté. Poistenie podľa týchto OPP BBB môže byť dohodnuté aj samostatne, pokiaľ sa na tom zmluvné strany dohodnú v poistnej zmluve.
4. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný vyplatiť podľa
poistnej zmluvy v peňažnej forme.
Článok 4 - Výnimky z poistného krytia
1. Toto poistenie sa nevzťahuje na zlomeniny vzniknuté ako následok alebo v súvislosti s:
a) vrodenou vadou a stavmi z nej vyplývajúcimi,
b) akoukoľvek chorobou alebo postupne pôsobiacou prirodzenou príčinou alebo degeneratívnou zmenou.
2. Ďalej sa toto poistenie nevzťahuje na:
a) patolologické zlomeniny, vrátane zlomenín spôsobených osteoporózou,
b) stresové zlomeniny,
c) zlomeniny a popáleniny, ktoré existovali pred dátumom začiatku tohto poistenia
d) prípady spôsobené požitím drog, liekov a/alebo iných návykových
látok, v prípade, že ich aplikácia nebola predpísaná kvalifikovaným
lekárom alebo boli predávkované,
e) zlomeniny a popáleniny spôsobené úmyselným telesným poškodením alebo pokusom o samovraždu, bez ohľadu na duševný stav poisteného,
f) zlomeniny a popáleniny spôsobené riadením motocykla s obsahom
vyšším ako 125 ccm,
g) zlomeniny a popáleniny spôsobené priamo alebo nepriamo teroristickým útokom, aktívnou účasťou na terorizme, vojnou vyhlásenou
alebo nevyhlásenou, inváziou, pôsobením cudzích mocností, konfliktom, občianskou vojnou, revolúciou, vzburou, vojenskou silou
alebo výnimočným stavom, stavom obliehania alebo akoukoľvek
inou z udalostí alebo príčin, ktoré vedú k vyhláseniu a udržovaniu
tohto stavu, zatýkaním, karanténou, colnými opatreniami, podobne
akoukoľvek zbraňou alebo prístrojom pracujúcim na základe jadrového štiepenia alebo jeho využívaním alebo rádioaktívnou energiou,
a to kedykoľvek v čase mieru alebo vojny, ako aj prípady, ktoré sú
výsledkom chemického alebo biologického žiarenia, a otrava poistenej osoby spôsobená inhaláciou jedovatých plynov,
h) zlomeniny a popáleniny, ktoré vznikli počas výkonu služby poisteného v ozbrojených silách, vrátane pozemných, vzdušných a námorných síl, ktorejkoľvek krajiny alebo medzinárodného úradu v čase
mieru alebo vojny, alebo počas služby v akejkoľvek pomocnej alebo
civilnej nebojovej jednotke patriacej pod ozbrojené sily alebo prípady, ktoré vznikli následkom vojenského výcviku, následkom účasti
na vojenskom cvičení alebo následkom plnenia bojových úloh alebo
s bojovými úlohami súvisiacich úloh,
i) zlomeniny a popáleniny, ktoré vznikli následkom letu poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným klzákom, kĺzavým padákom alebo
padákom alebo športovým lietadlom alebo iným lietadlom, alebo
letu poisteného akýmkoľvek leteckým prostriedkom ako pilota alebo posádky alebo ako pasažiera; uvedené výluky sa nevzťahujú na
let/y poisteného pravidelnou leteckou linkou, charterový/é lety, let/y
na obvyklej trase linky prevádzkovanej registrovaným leteckým prepravcom, oprávneným k preprave osôb alebo let/y za účelom prepravy poisteného ako pacienta alebo zraneného alebo jeho sprievodu leteckým dopravným prostriedkom prvej pomoci,
j) zlomeniny a popáleniny vzniknuté pri výkone profesionálnej športovej činnosti,
k) zlomeniny a popáleniny vzniknuté pri účasti poisteného na akomkoľvek preteku motorových prostriedkov na súši, vo vode alebo vo
vzduchu.

3. Poistený musí preukázať, ak je to potrebné, že poistná udalosť nebola
zapríčinená žiadnou z okolností, ktoré sú uvedené vo výnimkách. Toto
predstavuje nevyhnutný predpoklad pre akýkoľvek záväzok Poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
Článok 5 - Platba a výška poistného
1. Bežné poistné podľa poistnej zmluvy je splatné 1. dňa poistného obdobia a jednorázové poistné je splatné 1. dňa začiatku poistenia, pokiaľ
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistného musí byť
uvedená v poistnej zmluve a stanoví sa podľa rozsahu poistenia, a to
na základe ohodnotenia rizika a dohodnutej poistnej sumy.
2. Pokiaľ nebolo zaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie ani do jedného mesiaca po doručení výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, poistenie zanikne. To isté platí, pokiaľ bola zaplatená len časť poistného.
Výzva Poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak
poistné nebude zaplatené.
3. Poistné sa platí ročne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4. Poisťovateľ nie je povinný posielať poistníkovi výzvu na uhradenie poistného s výnimkou výzvy podľa ust. § 801 ods. 2 0bčianskeho zákonníka v platnom znení; akékoľvek zaslanie takejto výzvy nemožno v
nijakom prípade považovať za vzdanie sa tejto podmienky.
5. Dátum úhrady poistného je dátum, kedy je zodpovedajúce poistné, v
zmysle poistnej zmluvy v plnej výške pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
6. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má Poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného
na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je Poisťovateľ oprávnený
upraviť, najmä ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného,
nepriaznivému vývoju poistného určeného na základe poistno-matematických metód a vyplatených poistných plnení z poistení podľa
týchto poistných podmienok. Pri výkone tohto práva Poisťovateľa je
Poisťovateľ povinný vopred písomne oznámiť poistníkovi novú výšku
poistného, a to pred začiatkom príslušného poistného obdobia, ktorého sa upravené poistné týka. Uvedená zmena výšky poistného bude
prijatá zo strany poistníka zaplatením príslušnej výšky poistného oznámeného Poisťovateľom poistníkovi; ustanovenie § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení tým nie je dotknuté.
Článok 6 - Uplatnenie nároku
1. Oznámenie poistnej udalosti musí byť Poisťovateľovi doručené v písomnej forme, ihneď ako je to možné, najneskôr však do 30 dní od
udalosti, ktorá može zakladať nárok na poistné plnenie podľa poistnej
zmluvy.
2. Všetky potvrdenia, informácie a dôkazový materiál musia byť dodané
Poisťovateľovi v ním požadovanej forme a podobe. Ak to Poisťovateľ
vyžaduje, poistený je povinný podrobiť sa zdravotnej prehliadke u kvalifikovaného lekára v súvislosti s uvádzaným telesným poškodením
krytým týmto poistením, na náklady Poisťovateľa. Poistený je ďalej
povinný po tom, čo došlo k telesnému poškodeniu, čo najskôr vyhľadať kvalifikovaného lekára a riadiť sa jeho pokynmi. Poisťovateľ nie je
zodpovedný za akékoľvek následky z dôvodu nevyhľadania alebo nedodržania pokynov kvalifikovaného lekára alebo v dôsledku nepoužitia
zariadení alebo prostriedkov, ktoré boli kvalifikovaným lekárom predpísané. V prípade smrti poisteného má Poisťovateľ právo požadovať na
vlastné náklady lekársku pitvu poisteného.
3. Poisťovateľovi musí byť vždy dodaná lekárska správa udávajúca presnú diagnózu a rozsah telesného poškodenia, informáciu o predchádzajúcom zdravotnom stave poisteného a kompletný výpis z jeho zdravotnej karty.
Článok 7 - Zánik poistenia
1. Poistenie podľa týchto OPP BBB automaticky zaniká:
a) pokiaľ akékoľvek poistné za ďalšie poistné obdobie za životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému je pripojené
alebo poistné za ďalšie poistné obdobie za toto poistenie nie je zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy Poisťovateľa
na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením
tejto výzvy. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného alebo
b) ak životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, zanikne z akéhokoľvek
dôvodu alebo pokiaľ je životné poistenie zrušené s výplatou odbav-
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ného alebo sa zmení na poistenie so zníženou poistnou sumou v
súlade s príslušným článkom VPPŽ alebo iným spôsobom zrušené
alebo
c) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu
poistenia, a ktorý nasleduje bezprostredne po dni, kedy poistený dosiahol vek:
(1) 18 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané
k úrazovému poisteniu,
(2) 25 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané
k životnému poisteniu,
(3) 75 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia vo veku od 18 do 74 rokov (vrátane), bez ohľadu na to, či životné
poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému je pripojené, je naďalej platné,
d) uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve, alebo
e) ďalšími spôsobmi uvedenými v ustanoveniach týchto OPP BBB,
v poistnej zmluve alebo ustanoveniach Občianskeho zákonníka v
platnom znení, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností
spôsobujúca zánik poistenia nastane skôr.
2. V prípade, že toto poistenie zanikne predtým, ako uplynie doba trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, poistník počas zvyšnej časti doby trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia,
podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, nebude
povinný platiť poistné za toto poistenie. Platba akéhokoľvek poistného
po zániku tohto poistenia nevytvára žiadny nárok na poistné plnenie.
V prípade platby poistného za toto poistenie po zániku poistenia, bude
zaplatené poistné za toto poistenie vrátené poistníkovi.
Článok 8 - Bonusy
1. Ak je poistenie podľa týchto OPP BBB dojednané k poistnej zmluve životného poistenia, má poistená osoba nárok na bonus za bezškodový
priebeh poistenia a/alebo bonus za vernosť (spoločne aj „bonusy“).
2. Bonusy sa nevzťahujú na poistenie, ktoré je dojednané k poistnej zmluve úrazového poistenia.
3. Sledovaným obdobím v prípade bonusu za bezškodový priebeh sú
prvé 3 (tri) po sebe nasledujúce roky trvania poistenia a v prípade bonusu za vernosť prvých 7 (sedem) po sebe nasledujúcich rokov trvania
poistenia. Podmienkou uplatnenia bonusov je, že poistenie nebolo počas sledovaného obdobia prerušené.
4. Pre účely uplatnenia bonusov sa za riadne zaplatené poistné považuje
poistné za poistenie podľa týchto OPP BBB, splatné v sledovanom období, ktoré bolo pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
8.1 Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1. Ak počas sledovaného obdobia nenastala poistná udalosť, v súvislosti
s ktorou poistenej osobe vznikne nárok na poistné plnenie a príslušné poistné za poistenie podľa týchto OPP BBB bolo riadne zaplatené,
vzniká nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia vo výške 10%
zo zaplateného poistného za dané poistenie za sledované obdobie (ďalej len „bonus“).
2. Bonus je vypočítaný z celkovej výšky riadne zaplateného poistného za
toto poistenie, bez indexácie, za sledované obdobie a za všetky poistené osoby, ktoré majú poistenie podľa týchto OPP BBB dojednané a
splnili vyššie uvedené kritériá na poskytnutie bonusu.
3. Ak je poistenie podľa týchto OPP BBB dojednané k investičnému životnému poisteniu alebo k variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí
sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný Poisťovateľom na existujúci Účet bežného a jednorazového poistného v Operačnej cene v rovnakom alokačnom pomere do jednotlivých Investičných
programov, ako je alokované Bežné poistné.
4. Ak je poistenie podľa týchto OPP BBB dojednané k inému ako investičnému životnému poisteniu alebo variabilnému životnému poisteniu,
po uplynutí sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný
na špeciálny účet vytvorený Poisťovateľom pre tento účel. Prostriedky
na tomto špeciálnom účte budú počas trvania poistenia zhodnocované
úrokom vo výške minimálne 0,5% ročne a vyplatené po ukončení zmluvy životného poistenia.
5. Ak si poistená osoba uplatní nárok na poistné plnenie v súvislosti s po-

istnou udalosťou, ktorá nastala počas sledovaného obdobia, a nárok na
výplatu poistného plnenia jej vznikne po pripísaní bonusu podľa odseku
3 alebo odseku 4 tohto článku, Poisťovateľ zníži poistné plnenie o výšku
pripísaného bonusu, resp. má právo takto pripísaný bonus vymáhať.
8.2 Bonus za vernosť
1. Bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia Poisťovateľ automaticky navýši poistnú sumu za poistenie podľa týchto OPP BBB o 10%,
ak poistné za poistenie podľa týchto OPP BBB bolo riadne zaplatené.
V takomto prípade sa dodatočné ocenenie zdravotného stavu poistenej
osoby nevyžaduje a zároveň výška poistného za poistenie podľa týchto
OPP BBB sa nemení; ustanovenie bodu 6 článku 5 týchto OPP BBB
tým nie je dotknuté.
2. Takto navýšená poistná suma je platná až do konca trvania poistenia
podľa týchto OPP BBB.
3. Ak počas doby trvania poistenia dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu poistnej sumy inak ako na základe tohto článku, bonus za vernosť bude
vypočítaný z najnižšej výšky poistnej sumy platnej počas sledovaného
obdobia.
Článok 9 - Ostatné podmienky
1. Poistník a poistený sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky
písomné otázky Poisťovateľa. Vedomé porušenie tejto povinnosti može
mať za následok odstúpenie Poisťovateľa od poistnej zmluvy alebo odmietnutie či zníženie poistného plnenia.
2. Poistený alebo poistník, ak je iná osoba ako poistený, je povinný oznámiť Poisťovateľovi zmenu svojej adresy, podstatnú zmenu zdravotného
stavu alebo zmenu zamestnania.
3. Riadna starostlivosť: Poistený a poistník sú povinní urobiť všetky primerané opatrenia k odvráteniu alebo zníženiu každej straty a škody a
sú povinní vynaložiť všetko úsilie k náhrade strát alebo škôd.
Článok 10 - Poistenie ako súčasť poistnej zmluvy
1. Toto poistenie je súčasťou poistnej zmluvy životného alebo úrazového
poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je dojednané a taktiež sa
na neho vzťahujú ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre
životné poistenie (ďalej len „VPPŽ“) a Osobitných poistných podmienok
pre životné poistenie (ďalej len „OPŽP“), resp. Všeobecných poistných
podmienok pre úrazové poistenie (ďalej len „VPPÚ“), pokiaľ určité ustanovenia neboli zmenené alebo nahradené príslušnými ustanoveniami
týchto OPP BBB.
2. Ak je toto poistenie uzavreté k životnému poisteniu, nevzťahujú sa na
neho nasledovné články VPPŽ pod názvom tak ako sú uvedené nižšie
v tomto bode, pokiaľ existujú:
a) ”Zmeny v poistnom kryti”
b) ”Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného”
c) ”Požička”
d) ”Vyluky z poistenia” odsek 2
e) ”Poistné krytie v dobe vojny”
f) ”Prebytky poistného”
3. Ak je toto poistenie prikúpené k úrazovému poisteniu, je súčasťou takejto poistnej zmluvy a vzťahujú sa na neho VPPÚ.
4. V prípade, že súčasťou poistnej zmluvy sú ustanovenia príslušných
osobitných poistných podmienok poskytujúce akékoľvek oslobodenie
od platenia poistného, tieto ustanovenia poskytujúce akékoľvek oslobodenie od platenia poistného sa nevzťahujú na toto poistenie.
Článok 11 - Tabuľka ocenenia zlomenín a popálenín
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Maximálne
poistné plnenie
ako percento
Popis zlomeniny a popáleniny
(%) zo zmluvne
dohodnutej
poistnej sumy
Zlomeniny panvového pletenca (bez kostrče)
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jed100%
na úplná)
– všetky ostatné otvorené zlomeniny
50%
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná)
30%
– jednoduché neotvorené zlomeniny
20%

Zlomeniny stehennej alebo pätovej kosti
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jed50%
na úplná)
– všetky ostatné otvorené zlomeniny
40%
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná)
30%
– jednoduché neotvorené zlomeniny
18%
Zlomeniny spodiny lebečnej
50%
Zlomeniny píšťaly, ramennej, vretennej alebo zápästnej kosti
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jed40%
na úplná)
– všetky ostatné otvorené zlomeniny
30%
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná)
20%
– jednoduché neotvorené zlomeniny
15%
Zlomeniny hornej alebo dolnej čeľuste, vnútorného členka,
vonkajšieho členka a lakťovej kosti
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jed30%
na úplná)
– všetky ostatné otvorené zlomeniny
20%
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná)
16%
– jednoduché neotvorené zlomeniny
10%
Zlomeniny lopatky, kľúčnej kosti, jabĺčka, hrudnej kosti,
záprstnej kosti, priehlavku alebo predpriehlavkovej kosti
– otvorené zlomeniny
20%
– neotvorené zlomeniny
13%
Zlomeniny chrbtice (stavce okrem kostrče)
– všetky kompresívne zlomeniny tela stavca
20%
– zlomeniny tŕňového, priečneho alebo kĺbového vý7%
bežku
Zlomeniny čelovej, spánkovej, temennej alebo záhlavovej kosti
– s vpáčením úlomkov
30%
– bez vpáčenia úlomkov
10%
Zlomeniny jedného alebo viacerých rebier, lícnej kosti,
kostrče alebo ihlice (okrem členka)
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jed16%
na úplná)
– všetky ostatné otvorené zlomeniny
12%
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná)
8%
– jednoduché neotvorené zlomeniny
5%
Zlomeniny prsta ruky alebo nohy
– otvorené zlomeniny
5%
– neotvorené zlomeniny
3%
Popáleniny
– popáleniny kože II. alebo III. stupňa pokrývajúce
100%
27% a viac telesného povrchu
– popáleniny kože II. alebo III. stupňa pokrývajúce 18%
60%
– 26% telesného povrchu
– popáleniny kože II. alebo III. stupňa pokrývajúce 9%
30%
– 17% telesného povrchu
– popáleniny kože II. alebo III. stupňa pokrývajúce
16%
4,5% – 8% telesného povrchu
Článok 12 - Poradie priority a záverečné ustanovenia
1. V prípade, že tieto OPP BBB zužujú, alebo sú v rozpore s VPPŽ, OPŽP,
a/alebo VPPÚ, pre toto poistenie sa prednostne aplikujú ustanovenia
týchto OPP BBB.
2. Od týchto OPP BBB je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP BBB umožňujú a/alebo ak si to vyžaduje
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve
dohodnú.
3. Tieto OPP BBB nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2014.
AH_BBBPP_26/05_0415/0416
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Osobitné poistné podmienky pre Poistenie denných dávok nevyhnutného liečenia úrazu
Rozsah poistenia
1. 
Tieto Osobitné poistné podmienky pre Poistenie denných dávok
nevyhnutného liečenia úrazu OC (ďalej len “OPP OC”), ktoré je
pripoistením alebo doplnkovým poistením k životnému poisteniu alebo
úrazovému poisteniu, podľa toho, ku ktorému poisteniu je dojednané,
tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a toto poistenie je platné, ak
kód tohto poistenia je uvedený na poistke alebo v príslušnom dodatku
k poistnej zmluve, a zároveň je za toto poistenie zaplatené zodpovedajúce
poistné v súlade s podmienkami poistnej zmluvy. Poistenie podľa týchto
OPP OC môže byť dohodnuté aj samostatne, pokiaľ sa na tom zmluvné
strany dohodnú v poistnej zmluve.
2. Toto poistenie poskytuje poistnú ochranu poistenému, ktorého meno je
uvedené v poistnej zmluve, alebo v dodatku k poistnej zmluve.
Článok 1 – Základné pojmy
Pre účely poistenia podľa týchto OPP OC platí nasledovný výklad pojmov:
1. Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú
zmluvu s Poisťovateľom. Poistník môže uzavrieť poistnú zmluvu aj
v prospech inej osoby, t.j. v prospech jedného alebo viacerých poistených.
2. Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie
vzťahuje. V prípade, že poisteným je maloletá osoba, je poistník povinný
predložiť súhlas zákonného zástupcu takejto osoby.
3. Poistka – písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
4. Pacient – osoba, ktorá je na základe anamnestických údajov prijatá na
pobyt v nemocnici najmenej na 24 hodín.
5. Nemocnica – zdravotnícke zariadenie, ktoré:
a) má oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť (ak je vyžadované
príslušnými právnymi predpismi),
b) poskytuje predovšetkým lôžkovú starostlivosť,
c) má 24 – hodinovú ložkovú starostlivosť vykonávanú kvalifikovanými
zdravotnými sestrami a má nepretržite k dispozícii aspoň jedného
kvalifikovaného lekára s atestáciou,
d) má vybavenie na chirurgickú prax a diagnostikovanie pacientov vo
svojich priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré sú mu dostupné, alebo v
priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré má zmluvne dojednané,
e) nie je ošetrovateľským, doliečovacím alebo geriatrickým oddelením
nemocnice, ktoré pacientovi poskytuje najmä ošetrovateľskú starostlivosť
alebo starostlivosť spojenú s liečbou/doliečením alkoholovej závislosti,
drogovej závislosti a/alebo závislosti na inej návykovej látke a nie je
zotavovňou, doliečovacím alebo ošetrovateľským zariadením alebo
zariadením pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby alebo zariadením pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek, alebo iným zariadením, v ktorom sú poskytované sociálne služby
podľa príslušných právnych predpisov,
f) nie je bydliskom poisteného.
6. Kvalifikovaný lekár – kvalifikovaný absolvent lekárskej fakulty, ktorý nie je
zároveň poisteným alebo jeho blízkou osobou alebo oprávnenou osobu,
liečiaci v rozsahu svojej odbornosti zranenia alebo choroby, ktorých
následkom je udalosť zakladajúca uplatnenie nároku z tohto poistenia.
7. Úraz – telesné poškodenie, neúmyselné a neovplyvniteľné zo strany
poisteného, ktoré vzniklo priamo (nezávisle a výlučne od akýchkoľvek
iných príčin), z náhlej a náhodnej príčiny počas platnosti poistnej zmluvy.
8. Autonehoda (dopravná nehoda) – znamená náhodnú a/alebo neočakávanú
udalosť v cestnej premávke, ktorá nebola úmyselne spôsobená poisteným
a nastala u poisteného (či už ako vodiča alebo prepravovanej osoby)
v priamej súvislosti s premávkou dvojstopového motorového vozidla,
pri ktorej došlo k zraneniu poisteného, a ktorá bola ohlásená orgánu
policajného zboru v súlade s príslušnými právnymi predpismi o cestnej
premávke. Uvedené motorové vozidlo musí mať platné osvedčenie
alebo iný obdobný doklad o evidencii vozidla podľa príslušných právnych

OC

predpisov , a musí byť určené na prepravu osôb. Autonehodou (dopravnou
nehodou) nie je udalosť, pri ktorej dôjde k usmrteniu a/alebo zraneniu osôb
v priamej súvislosti s premávkou motorového vozidla, ak bola spôsobená:
teroristickým činom, úmyselným konaním, ktoré bolo príčinou autonehody
(dopravnej nehody), ďalej živelnou pohromou a/alebo inou prekážkou,
ktorá nemá pôvod v cestnej premávke a/alebo pri používaní motorového
vozidla na účely pretekov a/alebo iných športových súťaží; ustanovenia
o výnimkách/výlukách z poistného krytia uvedené v OPP OC tým nie sú
dotknuté.
9. Sledované obdobie – znamená obdobie vždy po sebe idúcich piatich (5)
rokov počas trvania poistnej zmluvy poisteného, počnúc dátumom začiatku
poistenia. Prvé sledované obdobie začína dňom začiatku poistenia
a každé ďalšie sledované obdobie začína bezprostredne po ukončení
predchádzajúceho sledovaného obdobia.
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Článok 2 – Poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistná udalosť podľa týchto OPP OC je skutočnosť, ktorá nastala počas
trvania poistnej zmluvy a s ktorou je spojená povinnosť Poisťovateľa
poskytnúť poistné plnenie. Touto skutočnosťou je úraz poisteného, ktorý
vznikol prvýkrát po začiatku tohto poistenia, a ktorého následkom je telesné
poškodenie poisteného vyžadujúce si liečbu pod dohľadom kvalifikovaného
lekára, pričom doba nevyhnutného liečenia následkov tohto úrazu musí
trvať viac ako 4 (štyri) po sebe nasledujúce dni.
2. Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej
zmluve, zodpovedá dennej dávke (dennému odškodnému) za 1 (jeden)
deň nevyhnutného liečenia úrazu poisteného.
3. V prípade poistnej udalosti Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie, ktoré
zodpovedá počtu dní nevyhnutného liečenia, stanoveného podľa tohto
článku OPP OC vynásobeného dohodnutou poistnou sumou. Právo na
poistné plnenie vznikne od 1. (prvého) dňa doby nevyhnutného liečenia
následkov úrazu, ak počas trvania poistenia nastane úraz poisteného
a doba nevyhnutného liečenia následkov tohto úrazu bude trvať viac ako
4 (štyri) po sebe nasledujúce dni.
4. Poisťovateľ stanoví poistné plnenie podľa aktuálnej tabuľky plnenia za dobu
nevyhnutného liečenia následkov úrazu (ďalej len „Oceňovacia tabuľka“).
Poistník a/alebo poistený majú právo nahliadnuť do Oceňovacej tabuľky
v sídle Poisťovateľa a/alebo majú právo písomne si vyžiadať Oceňovaciu
tabuľku od Poisťovateľa. Poisťovateľ má právo Oceňovaciu tabuľku
dopĺňať a/alebo meniť, najmä v nadväznosti na vývoj lekárskej vedy a/
alebo lekárskej praxe a/alebo v nadväznosti na iný obdobný lekársky alebo
medicínsky dôvod. Za aktuálnu Oceňovaciu tabuľku pre účely týchto OPP
OC sa považuje oceňovacia tabuľka Poisťovateľa platná ku dňu nahlásenia
poistnej udalosti.
5. Dobu liečenia následkov úrazu poisteného stanovuje ošetrujúci lekár
poisteného v nadväznosti na vznik, priebeh a následky úrazu, pričom doba
liečenia úrazu musí byť podložená dostatočnou zdravotnou dokumentáciou
a/alebo zdravotnými záznamami poisteného. Doba nevyhnutného liečenia
následkov úrazu, za ktorú je poskytnutá denná dávka podľa týchto OPP
OC, sa stanovuje na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o dĺžke
liečby úrazu poisteného, ktoré je poistený povinný predložiť pri uplatnení
si nároku na poistné plnenie, maximálne však za dobu, ktorá zodpovedá
dobe nevyhnutného liečenia následkov tohto úrazu podľa Oceňovacej
tabuľky. Ak je skutočný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako maximálny
čas nevyhnutného liečenia podľa Oceňovacej tabuľky, v takom prípade
má poistený právo na poistné plnenie zodpovedajúce maximálnemu času
nevyhnutného liečenia uvedenému v tejto tabuľke. Ak je skutočný čas
nevyhnutného liečenia kratší ako maximálny čas nevyhnutného liečenia
podľa tejto oceňovacej tabuľky, v takom prípade má poistený právo na
poistné plnenie zodpovedajúce skutočnému času nevyhnutného liečenia
úrazu poisteného. Ak telesné poškodenie, ktoré poistený utrpel úrazom,

Článok 3 – Doba trvania poistenia
1. Dátum začiatku poistenia podľa týchto OPP OC je rovnaký ako deň
začiatku životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, pokiaľ toto poistenie nebolo
dohodnuté neskôr, resp. nadobúda platnosť o 00.01 hod. dňa uvedeného
v poistnej zmluve alebo príslušnom dodatku k poistnej zmluve ako dátum
začiatku poistenia za predpokladu, že bolo zaplatené zodpovedajúce
poistné.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov (ďalej aj „Doba poistenia“),
pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. Ak žiadna zo zmluvných strán
neoznámi písomne druhej zmluvnej strane aspoň šesť (6) týždňov pred
uplynutím Doby poistenia, že o ďalšie poistenie nemá záujem, predlžuje sa
doba poistenia vždy o ďalších dvanásť (12) mesiacov.
3. Poistenie zaniká uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve. V prípade, že
doba trvania poistenia nie je uvedená v poistnej zmluve, poistenie zaniká v
súlade s podmienkami konca životného poistenia alebo úrazového poistenia,
podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané alebo o 24.00
hod. dňa dohodnutého ako koniec poistenia, pokiaľ toto poistenie nezaniklo
skôr z iných dôvodov, alebo v prípade skupinovej poistnej zmluvy dňom,
kedy poistený prestal patriť do skupiny oprávnenej k poisteniu, podľa toho,
ktorá skutočnosť nastane skôr. Nároky, ktoré vznikli pred ukončením tohto
poistenia, tým nebudú dotknuté.
4. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek
poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný vyplatiť podľa poistnej
zmluvy v peňažnej forme.

nie je vyslovene uvedené v Oceňovacej tabuľke, Poisťovateľ určí výšku
poistného plnenia poisteného podľa doby nevyhnutného liečenia telesného
poškodenia uvedeného v tejto Oceňovacej tabuľke, ktoré je telesnému
poškodeniu poisteného primerané druhom a rozsahom.
6. Nevyhnutné liečenie následkov úrazu a jeho skutočná dĺžka musia byť
preukázané dostatočnou zdravotnou dokumentáciou, vrátane lekárskej
správy z prvotného ošetrenia a lekárskych správ dokumentujúcich priebeh
liečby a prípadnej rehabilitácie, ktoré slúžia ako podklad pre stanovenie
výšky poistného plnenia.
7. Do skutočnej doby nevyhnutného liečenia následkov úrazu nie je zahrnutá
doba liečenia, počas ktorej sa poistený podroboval len občasným
zdravotným kontrolám a/alebo rehabilitácii, ktorá bola zameraná na
zmiernenie subjektívnych ťažkostí poisteného spôsobených úrazom
a/alebo v dôsledku úrazu. Rovnako sa do skutočnej doby nevyhnutného
liečenia následkov úrazu nezapočítava doba, počas ktorej sa poistený
podrobil výkonom kozmetickej a/alebo plastickej chirurgie a/alebo
zásahom, ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné.
8. Poistné plnenie sa v rámci jednej poistnej udalosti vypláca maximálne za
dobu 365 (tristošesťdesiatpäť) dní odo dňa vzniku úrazu.
9. Poistné plnenie vyplatí Poisťovateľ poistenému naraz za celú dobu
nevyhnutného liečenia následkov úrazu. V prípade, ak táto doba trvá
dlhšie ako 30 (tridsať) dní, Poisťovateľ môže na základe písomnej žiadosti
poisteného a po predložení nevyhnutných dokladov poskytnúť poistenému
primeraný preddavok na poistné plnenie.
10. P
 okiaľ poistený utrpel následkom jedného úrazu viacero telesných
poškodení súčasne, Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v súvislosti
s telesným poškodením s najdlhšou dobou nevyhnutného liečenia.
11. Pokiaľ poistený utrpel niekoľko následných vzájomne nesúvisiacich
úrazov, pričom doby ich nevyhnutného liečenia sa prekrývajú, Poisťovateľ
poskytne vždy iba jednu dennú dávku (t.j. iba jedno odškodné denne).
12. V
 prípade opakovaného liečenia následkov toho istého úrazu, sa doby
nevyhnutného liečenia spočítavajú a sú posudzované ako jedna poistná
udalosť.
13. V
 prípade, že úraz poistenej osoby nastal pri autonehode (dopravnej
nehode) v zmysle definície, ktorá je uvedená v Článku 1 týchto OPP
OC, má poistený právo na denné dávky za dobu nevyhnutného liečenia
následkom úrazu vo výške dvojnásobku poistnej sumy uvedenej
v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve, pokiaľ
nie je ďalej uvedené inak.
14. V prípade, ak došlo k úrazu poisteného následkom požitia alkoholu
a/alebo iných návykových látok, je Poisťovateľ oprávnený znížiť poistné
plnenie, pričom v takom prípade sa pri znížení poistného plnenia vychádza
z poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve a ustanovenie bodu 13. tohto
Článku OPP OC neplatí.
15. P
 oisťovateľ má právo na lekársku prehliadku alebo lekárske vyšetrenie
poisteného v súvislosti s uvádzaným telesným poškodením, vykonanú/é
kvalifikovaným lekárom podľa výberu Poisťovateľa a na náklady
Poisťovateľa, pričom poistený je povinný umožniť Poisťovateľovi výkon
tohto práva.
16. V
 yplatenie poistného plnenia k danej poistnej udalosti do maximálnej
výšky dohodnutej v poistnej zmluve, zbavuje Poisťovateľa ďalšej
zodpovednosti súvisiacej s poistnou udalosťou alebo jej dôsledkami.
17. P
 oistné plnenie bude vyplatené v súlade s podmienkami tohto poistenia
nezávisle na výplate akéhokoľvek iného poistného plnenia v súlade
s podmienkami poistnej zmluvy.
18. P
 oistné plnenie podľa tohto poistenia bude vyplatené za podmienky, že
poistná udalosť nastala počas trvania tohto poistenia a za podmienky, že
sú splnené podmienky príslušnej poistnej zmluvy.
19. S
 o súhlasom Poisťovateľa je v poistnej zmluve možné dohodnúť zmeny v
poistnom krytí, na základe potrieb poistníka alebo poisteného.
20. Ak poistený bol v čase úrazu pod vplyvom alkoholu, omamných, toxických
látok a/alebo iných návykových látok, Poisťovateľ je oprávnený podľa
povahy a okolností prípadu primerane znížiť poistné plnenie.
21. V
 prípade, že v sledovanom období nebolo vyplatené žiadne poistné
plnenie z tohto poistenia a príslušné poistné splatné v uvedenom
období bolo riadne zaplatené, potom Poisťovateľ automaticky navýši
poistnú sumu poisteného o 30% a to na obdobie jedného (1) roka, ktorý
nasleduje bezprostredne po uplynutí každého sledovaného obdobia, za
predpokladu, že poistná zmluva po uplynutí uvedeného obdobia ďalej trvá.

Článok 4 – Platba a výška poistného
1. Bežné poistné podľa poistnej zmluvy je splatné 1. dňa poistného obdobia
a jednorázové poistné je splatné 1. dňa začiatku poistenia, pokiaľ nebolo
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistného musí byť uvedená
v poistnej zmluve a stanoví sa podľa rozsahu poistenia, a to na základe
ohodnotenia rizika a dohodnutej poistnej sumy.
2. Pokiaľ nebolo zaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie ani do jedného
mesiaca po doručení výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, poistenie
zanikne. To isté platí, pokiaľ bola zaplatená len časť poistného. Výzva
Poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak poistné
nebude zaplatené.
3. Poistné sa platí ročne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4. Poisťovateľ nie je povinný zasielať poistníkovi výzvu na uhradenie poistného
s výnimkou výzvy podľa § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom
znení. Akékoľvek zaslanie takejto výzvy nemožno v nijakom prípade
považovať za vzdanie sa tejto podmienky.
5. Dátum úhrady poistného je dátum, kedy je zodpovedajúce poistné, v zmysle
poistnej zmluvy v plnej výške pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
6. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky
poistného má Poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného na
ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je Poisťovateľ oprávnený upraviť,
najmä ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného, nepriaznivému
vývoju poistného určeného na základe poistno-matematických metód
a vyplatených poistných plnení z poistení podľa týchto OPP OC. Pri
výkone tohto práva Poisťovateľa je Poisťovateľ povinný vopred písomne
oznámiť poistníkovi novú výšku poistného, a to pred začiatkom príslušného
poistného obdobia, ktorého sa upravené poistné týka. Uvedená zmena
výšky poistného bude prijatá zo strany poistníka zaplatením príslušnej
výšky poistného oznámeného Poisťovateľom poistníkovi; ustanovenie §
800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení tým nie je dotknuté.
Článok 5 – Výnimky z poistného krytia
1. Toto poistenie sa nevzťahuje na nasledovné prípady:
a) akékoľvek druhy chorôb, a ich následky,
b) akékoľvek zranenia, telesné poškodenia a/alebo zdravotný stav, ktorý je
výsledkom telesného zranenia / ochorenia, ktoré vznikli pred dátumom
začiatku tohto poistenia,
c) akékoľvek rany, ktoré neboli ošetrené revíziou, excíziou okrajov alebo
stehmi, prípadne iným spôsobom chirurgického ošetrenia nahrádzajúcim
šitie rany, výnimkou sú rany, v prípade ktorých ich charakter alebo dlhší
čas od úrazu neumožňuje takéto chirurgické ošetrenie,
d) telesné poškodenia vzniknuté priamym účinkom slnečného žiarenia na
kožu,
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e) vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných
(mliečnych),
f) poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej zlomeniny stavca,
g) prietrže (hernie/kýly) – či už slabinové, pupočné alebo skrotálne,
h) telesné poškodenia vzniknuté následkom lekárskeho ošetrenia alebo
chirurgického zásahu, s výnimkou ošetrenia alebo zásahu, ktorému sa
poistený podrobil z dôvodu poranenia v dôsledku úrazu, ktorý je krytý
týmto poistením,
i) p rípady spôsobené následkom požitia drog, liekov alebo aplikáciou
liečby, ktorá nebola predpísaná kvalifikovaným lekárom, alebo boli
predávkované, V takomto prípade je Poistovateľ oprávnený primerane
znížiť poistné plnenie,
j) liečba alebo doliečenie v rehabilitačných centrách a ústavoch, kúpeľoch,
doliečovacích a podobných zariadeniach,
k) b akteriálne infekcie (s výnimkou pyogénnych infekcií, ktoré vznikli
v dôsledku reznej rany alebo poranenia z úrazu),
l) a kékoľvek prípady, choroby spôsobené priamo alebo nepriamo HIV
(Human Immuno - Deficiency Virus) a/alebo chorobami, ktoré sú spojené
s HIV a/alebo chorobou súvisiacou s HIV vrátane AIDS a/alebo akékoľvek
odvodené ochorenia,
m) ú myselné telesné poškodenie, samovražda alebo pokus o ňu, bez
ohľadu na duševný stav poisteného,
n) riadenie motocykla s obsahom vyšším ako 125 ccm,
o) prípady, ktoré vznikli počas pokusu poisteného o spáchanie trestného
činu alebo vedomou účasťou na akomkoľvek násilí, útoku resp. kladením
odporu pri zatýkaní,
p) prípady spôsobené priamo alebo nepriamo teroristickým útokom, aktívnou
účasťou na terorizme, vojnou vyhlásenou alebo nevyhlásenou, inváziou,
pôsobením cudzích mocností, konfliktom, občianskou vojnou, revolúciou,
vzburou, vojenskou silou alebo výnimočným stavom, stavom obliehania
alebo akoukoľvek inou z udalostí alebo príčin, ktoré vedú k vyhláseniu
a udržovaniu tohto stavu, zatýkaním, karanténou, colnými opatreniami,
podobne akoukoľvek zbraňou alebo prístrojom pracujúcim na základe
jadrového štiepenia alebo jeho využívaním alebo rádioaktívnou energiou,
a to kedykoľvek v čase mieru alebo vojny, ako aj prípady, ktoré sú
výsledkom chemického alebo biologického žiarenia, a otrava poistenej
osoby spôsobená inhaláciou jedovatých plynov,
r) prípady, ktoré vznikli počas výkonu služby poisteného v ozbrojených
silách ktorejkoľvek krajiny alebo medzinárodného úradu v čase mieru
alebo vojny alebo prípady, ktoré vznikli následkom vojenského výcviku,
následkom účasti na vojenskom cvičení alebo následkom plnenia
bojových úloh alebo s bojovými úlohami súvisiacich úloh,
s) ú razy vzniknuté letom poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným
klzákom, kĺzavým padákom alebo padákom alebo športovým lietadlom
alebo iným lietadlom, alebo letom poisteného akýmkoľvek leteckým
prostriedkom ako pilota alebo posádky alebo ako pasažiera; uvedené
výluky sa nevzťahujú na let/y poisteného pravidelnou leteckou
linkou, charterový/é lety, let/y na obvyklej trase linky prevádzkovanej
registrovaným leteckým prepravcom, oprávneným k preprave osôb alebo
let/y za účelom prepravy poisteného ako pacienta alebo zraneného alebo
jeho sprievodu leteckým dopravným prostriedkom prvej pomoci,
t) úrazy vzniknuté pri výkone profesionálnej športovej činnosti poisteného,
u) úrazy vzniknuté pri účasti poisteného v akomkoľvek preteku alebo
tréningu motorových prostriedkov na súši, vo vode alebo vo vzduchu,
tak isto v prípade, že sa poistený zúčastní na vyššie uvedených
podujatiach ako divák a zdržuje sa v priestoroch, resp. v miestach,
ktoré neboli organizátorom/mi preteku a/alebu tréningu na to určené
a/alebo vyhradené,
v) p rípady, ktoré vznikli prinasledujúcich rizikových činnostiach a/alebo
športových aktivitách: horolezectvo, potápanie do hĺbky viac ako 35m,
rafting, bungee jumping.
2. Poistený musí dokázať, ak je to potrebné, že poistná udalosť nebola
zapríčinená žiadnou z okolností, ktoré sú uvedené vo výnimkách
z poistného krytia. Toto predstavuje nevyhnutný predpoklad pre akýkoľvek
záväzok Poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
3. Poisťovateľ vypláca poistné plnenie za dobu nevyhnutného liečenia
vykĺbenia končatín iba za podmienky, že bolo vykĺbenie kvalifikovaným
lekárom liečené minimálne repozíciou (napravením), s výnimkou ak
je v lekárskej správe výslovne uvedené, že repozícia nebola potrebná

a z akého dôvodu.
4. V prípade podvrtnutí kĺbov je nevyhnutnou podmienkou vzniku nároku
na poistné plnenie, že podvrtnutie bolo kvalifikovaným lekárom liečené
minimálne bandážou.
5. V prípade stanovenia diagnózy otrasu mozgu a určenia stupňa, musia
byť diagnóza a stupeň potvrdené neurologickým alebo chirurgickým
pracoviskom, kde bol poistený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený.
Pri otrasoch mozgu stredného a ťažkého stupňa je nevyhnutnou
podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie hospitalizácia poisteného,
v prípade nesplnenia tejto podmienky bude doba nevyhnutného liečenia
posudzovaná ako pri otrase mozgu ľahkého stupňa.
6. V prípade poranenia elektrickým prúdom, slnečného alebo tepelného
úpalu, stredne ťažkých a ťažkých prípadov vzniknutých následkom otráv
plynmi, parami, účinkami žiarenia a chemických jedov, je nevyhnutnou
podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie hospitalizácia poisteného.
Za následky opakovaného pôsobenia plynov, pár, žiarení a chemických
jedov, Poistovateľ neposkytuje poistné plnenie.
7. V prípade ak pred dátumom začiatku tohto poistenia existovalo akékoľvek
telesné poškodenie kĺbov a/alebo chrbtice, ktoré bolo následkom úrazu
alebo ochorenia, v takom prípade akékoľvek úrazy tých istých kĺbov
a/alebo chrbtice, ktoré poistený utrpí počas trvania tohto poistenia, nebudú
kryté týmto poistením a poistenému nevznikne z tohto dôvodu nárok na
poistné plnenie.
8. V prípade vzniku opakovaných úrazov kĺbov a/alebo chrbtice, ako aj
v prípade vzniku opakovaných úrazov, následkom ktorých poistený utrpí
iba pomliaždenie / narazenie mäkkých tkanív, a ktoré poistený utrpí počas
trvania tohto poistenia, vzniká poistenému nárok na poistné plnenie
maximálne 1 (jeden) krát v priebehu jedného roku trvania poistenia
a maximálne 3 (tri) krát počas celej doby platnosti poistenia.
Článok 6 – Uplatnenie nároku
1. Oznámenie poistnej udalosti musí byť Poisťovateľovi doručené
v písomnej forme, bez zbytočného odkladu potom ako je to možné,
najneskôr však do 14 dní od udalosti, ktorá môže zakladať nárok na
poistné plnenie podľa platnej poistnej zmluvy. Ak úraz, ktorý spôsobil
poistenému telesné poškodenie nebol Poisťovateľovi nahlásený do
14 dní od vzniku úrazu, má Poisťovateľ právo primerane znížiť poistné
plnenie, maximálne však do výšky 50%; toto ustanovenie sa nevzťahuje
na prípady, keď to závažnosť alebo povaha úrazu nedovoľuje.
2. Pri oznámení poistnej udalosti je nevyhnutné doložiť pravdivo a úplne
vyplnené tlačivo „Vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok (Poistné
hlásenie)“. K tlačivu je nutné priložiť kompletnú zdravotnú dokumentáciu
vzťahujúcu sa k úrazu, vrátane potvrdenia ošetrujúceho lekára o dĺžke
liečby, lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze, lekárskej správy
udávajúcej presnú diagnózu a popisov RTG, CT alebo MRI snímkov zo
všetkých realizovaných vyšetrení, ako aj predložiť príslušný záznam o
autonehode (dopravnej nehode) alebo iný obdobný dokument vyhotovený
orgánom Policajného zboru (napr. uznesenie) v súvislosti s autonehodou
(dopravnou nehodou), ak bol takýto dokument vyhotovený (vydaný)
orgánom Policajného zboru. Poistovateľ má v odôvodnených prípadoch
právo vyžiadať si aj zdravotnú dokumentáciu popisujúcu predchádzajúci
zdravotný stav poisteného. Všetky potvrdenia, informácie a dôkazový
materiál bude dodaný Poisťovateľovi v ním požadovanej forme a podobe,
pričom náklady s tým spojené znáša poistený.
3. Poistený je ďalej povinný, po tom čo došlo k telesnému poškodeniu,
čo najskôr vyhľadať kvalifikovaného lekára a riadiť sa jeho pokynmi.
Poisťovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek následky z dôvodu
nevyhľadania alebo nedodržania pokynov kvalifikovaného lekára alebo v
dôsledku nepoužitia zariadení alebo prostriedkov, ktoré boli kvalifikovaným
lekárom predpísané. Ak poistený poruší túto povinnosť alebo nedodržiava
liečbu podľa pokynov ošetrujúceho lekára, má Poisťovateľ právo poistné
plnenie primerane znížiť, pokiaľ takéto konanie poisteného malo vplyv na
výšku poistného plnenia.
4. V prípade, ak škodová udalosť bola vyšetrovaná orgánom policajného
zboru alebo iným orgánom činným v trestnom konaní, je naviac potrebné
predložiť Poisťovateľovi policajnú správu, alebo inú obdobnú správu alebo
záznam preukazujúcu/i okolnosti vzniku úrazu poisteného (protokol o
dopravnej nehode, uznesenie o výsledku vyšetrovania a pod.). Ak nie je
takáto správa alebo záznam k dispozícii, osoba uplatňujúca si nárok na
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poistné plnenie je povinná uviesť presné identifikačné údaje príslušného
orgánu, ktorý danú škodovú udalosť vyšetroval (názov orgánu, adresu,
meno vyšetrovateľa, telefonický kontakt a spisovú značku, ak je známa).
V prípade pracovného úrazu je naviac potrebné predložiť záznam o
pracovnom úraze vystavený zamestnávateľom alebo iným príslušným
orgánom so závermi vyšetrovania.
5. Poisťovateľ si vyhradzuje právo na lekársku prehliadku alebo lekárske
vyšetrenie poisteného vykonané kvalifikovaným lekárom podľa výberu
Poisťovateľa za účelom preverenia rozsahu telesného poškodenia
vzniknutého následkom úrazu a stanovenia skutočnej doby nevyhnutného
liečenia poisteného, pričom poistený je povinný primerane umožniť
Poisťovateľovi výkon tohto práva. Konečné rozhodnutie Poisťovateľa
o uznaní nároku na poistné plnenie bude závislé od výsledku tejto
prehliadky alebo vyšetrenia.

z iných právnych vzťahov, Poisťovateľ je oprávnený o túto náhradu znížiť
poistné plnenie.
Článok 9 – Ostatné podmienky
1. Poistník a poistený sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky
písomné otázky Poisťovateľa. Vedomé porušenie tejto povinnosti môže mať
za následok odstúpenie Poisťovateľa od poistnej zmluvy alebo odmietnutie
či zníženie poistného plnenia.
2. Poistený a/alebo poistník je povinný oznámiť Poisťovateľovi zmenu svojej
adresy.
3. Poistený a poistník sú povinní urobiť všetky primerané opatrenia
k odvráteniu a/alebo zníženiu každej straty a škody a sú povinní vynaložiť
všetko úsilie k náhrade strát alebo škôd.
Článok 10 – Bonusy
1. Ak je poistenie podľa týchto OPP OC dojednané k poistnej zmluve
životného poistenia, má poistená osoba nárok na bonus za bezškodový
priebeh poistenia a/alebo bonus za vernosť (spoločne aj „bonusy“).
2. Bonusy sa nevzťahujú na poistenie, ktoré je dojednané k poistnej zmluve
úrazového poistenia.
3. Sledovaným obdobím v prípade bonusu za bezškodový priebeh sú prvé
3 (tri) po sebe nasledujúce roky trvania poistenia a v prípade bonusu za
vernosť prvých 7 (sedem) po sebe nasledujúcich rokov trvania poistenia.
Podmienkou uplatnenia bonusov je, že poistenie nebolo počas sledovaného
obdobia prerušené.
4. Pre účely uplatnenia bonusov sa za riadne zaplatené poistné považuje
poistné za poistenie podľa týchto OPP OC, splatné v sledovanom období,
ktoré bolo pripísané na bankový účet Poisťovateľa.

Článok 7 – Zánik poistenia
1. Poistenie podľa týchto OPP OC zaniká:
a)pokiaľ akékoľvek poistné za ďalšie poistné obdobie za životné poistenie
alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie
podľa týchto OPP OC dojednané alebo poistné za ďalšie poistné obdobie
za toto poistenie nie je zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia
výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred
doručením tejto výzvy. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,
b) ak životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je poistenie podľa týchto OPP OC dojednané, zanikne z
akéhokoľvek dôvodu alebo pokiaľ je životné poistenie zrušené s výplatou
odbavného alebo sa zmení na poistenie so zníženou poistnou sumou
v súlade s príslušným článkom Všeobecných poistných podmienok pre
životné poistenie (ďalej aj „VPPŽ“) alebo iným spôsobom zrušené,
c) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu
poistenia, a ktorý nasleduje bezprostredne po dni, kedy poistený
dosiahol vek:
(1) 18 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané
k úrazovému poisteniu,
(2) 25 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané
k životnému poisteniu,
(3) 65 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia vo
veku od 18 do 64 rokov (vrátane),bez ohľadu na to, či životné poistenie
alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie
podľa týchto OPP OC dojednané, je naďalej platné,
d) uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve, alebo
e) ďalšími spôsobmi uvedenými v príslušných ustanoveniach týchto OPP
OC, ustanoveniach poistnej zmluvy a/alebo Občianskeho zákonníka
v platnom znení, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností
spôsobujúcich zánik poistenia nastane skôr.
2. V prípade, že toto poistenie zanikne predtým, ako uplynie doba trvania
životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je toto poistenie dojednané, poistník počas zvyšnej časti doby
trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, nebude povinný platiť
poistné za toto poistenie. Platba akéhokoľvek poistného po zániku tohto
poistenia nevytvára žiadny nárok na poistné plnenie. V prípade platby
poistného za toto poistenie po zániku poistenia, bude zaplatené poistné za
toto poistenie vrátené poistníkovi.

10.1. Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1. Ak počas sledovaného obdobia nenastala poistná udalosť, v súvislosti
s ktorou poistenej osobe vznikne nárok na poistné plnenie a príslušné
poistné za poistenie podľa týchto OPP OC bolo riadne zaplatené, vzniká
nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia vo výške 10% zo
zaplateného poistného za dané poistenie za sledované obdobie (ďalej len
„bonus“).
2. Bonus je vypočítaný z celkovej výšky riadne zaplateného poistného za toto
poistenie, bez indexácie, za sledované obdobie a za všetky poistené osoby,
ktoré majú poistenie podľa týchto OPP OC dojednané a splnili vyššie
uvedené kritériá na poskytnutie bonusu.
3. Ak je poistenie podľa týchto OPP OC dojednané k investičnému
životnému poisteniu alebo k variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí
sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný Poisťovateľom
na existujúci Účet bežného a jednorazového poistného v Operačnej cene
v rovnakom alokačnom pomere do jednotlivých Investičných programov,
ako je alokované Bežné poistné.
4. Ak je poistenie podľa týchto OPP OC dojednané k inému ako investičnému
životnému poisteniu alebo variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí
sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný na špeciálny účet
vytvorený Poisťovateľom pre tento účel. Prostriedky na tomto špeciálnom účte
budú počas trvania poistenia zhodnocované úrokom vo výške minimálne 0,5%
ročne a vyplatené po ukončení zmluvy životného poistenia.
5. Ak si poistená osoba uplatní nárok na poistné plnenie v súvislosti
s poistnou udalosťou, ktorá nastala počas sledovaného obdobia, a nárok
na výplatu poistného plnenia jej vznikne po pripísaní bonusu podľa odseku
3 alebo odseku 4 tohto článku, Poisťovateľ zníži poistné plnenie o výšku
pripísaného bonusu, resp. má právo takto pripísaný bonus vymáhať.

Článok 8 – Postúpenie práv
1. V prípade poistnej udalosti uvedenej v Článku 2 týchto OPP OC, právo
poisteného na náhradu škody voči osobe, ktorá je zodpovedná za škodu,
prechádza na Poisťovateľa a to až do výšky sumy vyplatenej poistenému
Poisťovateľom. Poistený sa zaväzuje previesť na Poisťovateľa písomné
nároky na náhradu škody voči tretím osobám až do výšky plnenia krytého
poistnou zmluvou a poskytovať Poisťovateľovi potrebnú súčinnosť pri
uplatnení týchto práv a nárokov voči tým, ktorí za škodu zodpovedajú.
2. Ak sa poistený vzdá bez písomného súhlasu Poisťovateľa nároku na toto
odškodnenie, či práva, ktoré ho zaručuje, Poisťovateľ je zbavený povinnosti
plniť až do výšky, v akej by mohol získať náhradu škôd.
3. Ak poistený získal náhradu od tretích osôb povinných uhradiť škodu alebo

10.2. Bonus za vernosť
1. Bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia Poisťovateľ automaticky
navýši poistnú sumu za poistenie podľa týchto OPP OC o 10%, ak poistné
za poistenie podľa týchto OPP OC bolo riadne zaplatené. V takomto prípade
sa dodatočné ocenenie zdravotného stavu poistenej osoby nevyžaduje
a zároveň výška poistného za poistenie podľa týchto OPP OC sa nemení;
ustanovenie bodu 6 článku 4 týchto OPP OC tým nie je dotknuté.
2. Takto navýšená poistná suma je platná až do konca trvania poistenia podľa
týchto OPP OC.
3. Ak počas doby trvania poistenia dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu poistnej
sumy inak ako na základe tohto článku, bonus za vernosť bude vypočítaný
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z najnižšej výšky poistnej sumy platnej počas sledovaného obdobia.
Článok 11 – Poistenie ako súčasť poistnej zmluvy
1. Toto poistenie je súčasťou poistnej zmluvy životného poistenia alebo
úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je dojednané,
a taktiež sa na neho vzťahujú ustanovenia VPPŽ a Osobitných poistných
podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „OPŽP“), resp. Všeobecných
poistných podmienok pre úrazové poistenie (ďalej aj „VPPÚ“) pokiaľ určité
ustanovenia neboli zmenené alebo nahradené príslušnými ustanoveniami
týchto OPP OC.
2. Nasledovné články VPPŽ pod názvom tak, ako sú uvedené nižšie v tomto
bode, pokiaľ existujú, sa nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Zmeny v poistnom krytí”
b) “Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného”
c) “Pôžička”
d) “Výluky z poistenia” odsek 2
e) “Poistné krytie v dobe vojny”
f) “Prebytky poistného”
3. Nasledovné články OPŽP pod názvom tak, ako sú uvedené nižšie v tomto
bode, pokiaľ existujú, sa taktiež nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Jednorazové poistné”
b) “Pôžička”
c) “Právo na podiel na dodatkovom zisku” resp. „Právo na podiel na výnose“
d) “Zmeny poistenia na Poistenie pre prípad smrti alebo na Poistenie pre
prípad smrti alebo dožitia”
e) “Zmena krajiny trvalého pobytu”
4. V prípade, že súčasťou poistnej zmluvy sú OPŽP poskytujúce svojím
rozsahom akékoľvek oslobodenie od platenia poistného, tieto sa nevzťahujú
na poistenie podľa týchto OPP OC.
Článok 12 – Poradie priority a záverečné ustanovenia
1. V prípade, že tieto OPP OC zužujú, alebo sú v rozpore s ustanoveniami
VPPŽ, OPŽP, resp. VPPÚ, pre toto poistenie platia ustanovenia týchto
OPP OC.
2. Od týchto OPP OC je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to príslušné
ustanovenia týchto OPP OC umožňujú a/alebo ak si to vyžaduje účel
a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve dohodnú.
3. Tieto OPP OC nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2015.
AH_OCPP_80/05_0415/0416
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Osobitné poistné podmienky pre Poistenie bolestného za liečenie úrazu

Rozsah poistenia
1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre Poistenie bolestného za liečenie
úrazu OCP (ďalej len „OPP OCP”), ktoré je pripoistením alebo doplnkovým
poistením k životnému poisteniu alebo úrazovému poisteniu, podľa toho,
ku ktorému poisteniu je dojednané, tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej
zmluvy a toto poistenie je platné, ak kód tohto poistenia je uvedený na
poistke alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve, a zároveň je za
toto poistenie zaplatené zodpovedajúce poistné v súlade s podmienkami
poistnej zmluvy. Poistenie podľa týchto poistných podmienok môže byť
dohodnuté aj samostatne, pokiaľ sa na tom zmluvné strany dohodnú
v poistnej zmluve.
2. Toto poistenie poskytuje poistnú ochranu poistenému, ktorého meno je
uvedené v poistnej zmluve, alebo v dodatku k poistnej zmluve.
Článok 1 – Základné pojmy
Pre účely poistenia podľa týchto OPP OCP platí nasledovný výklad pojmov:
1. Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú
zmluvu s Poisťovateľom. Poistník môže uzavrieť poistnú zmluvu aj
v prospech inej osoby, t.j. v prospech jedného alebo viacerých poistených.
2. Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie
vzťahuje. V prípade, že poisteným je maloletá osoba, je poistník povinný
predložiť súhlas zákonného zástupcu takejto osoby.
3. Poistka – písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
4. Pacient – osoba, ktorá je na základe anamnestických údajov prijatá na
pobyt v nemocnici najmenej na 24 hodín.
5. Nemocnica – zdravotnícke zariadenie, ktoré:
a) má oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť (ak je vyžadované
príslušnými právnymi predpismi),
b) poskytuje predovšetkým lôžkovú starostlivosť,
c) má 24 – hodinovú ložkovú starostlivosť vykonávanú kvalifikovanými
zdravotnými sestrami a má nepretržite k dispozícii aspoň jedného
kvalifikovaného lekára s atestáciou,
d) má vybavenie na chirurgickú prax a diagnostikovanie pacientov vo
svojich priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré sú mu dostupné, alebo
v priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré má zmluvne dojednané,
e) nie je ošetrovateľským, doliečovacím alebo geriatrickým oddelením
nemocnice, ktoré pacientovi poskytuje najmä ošetrovateľskú starostlivosť
alebo starostlivosť spojenú s liečbou/doliečením alkoholovej závislosti,
drogovej závislosti a/alebo závislosti na inej návykovej látke a nie je
zotavovňou, doliečovacím alebo ošetrovateľským zariadením alebo
zariadením pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby alebo zariadením pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
alebo iným zariadením, v ktorom sú poskytované sociálne služby podľa
príslušných právnych predpisov, a
f) nie je bydliskom poisteného.
6. Kvalifikovaný lekár – kvalifikovaný absolvent lekárskej fakulty, ktorý nie je
zároveň poisteným alebo jeho blízkou osobou alebo oprávnenou osobu,
liečiaci v rozsahu svojej odbornosti zranenia alebo choroby, ktorých
následkom je udalosť zakladajúca uplatnenie nároku z tohto poistenia.
7. Úraz – telesné poškodenie, neúmyselné a neovplyvniteľné zo strany
poisteného, ktoré vzniklo priamo (nezávisle a výlučne od akýchkoľvek
iných príčin), z náhlej a náhodnej príčiny počas platnosti poistnej zmluvy.
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Článok 2 – Poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistná udalosť podľa týchto OPP OCP je skutočnosť, ktorá nastala počas
trvania poistnej zmluvy a s ktorou je spojená povinnosť Poisťovateľa
poskytnúť poistné plnenie. Touto skutočnosťou je úraz poisteného, ktorý
vznikol prvýkrát po začiatku tohto poistenia, a ktorého následkom je telesné
poškodenie poisteného vyžadujúce si liečbu pod dohľadom kvalifikovaného
lekára, pričom doba nevyhnutného liečenia následkov tohto úrazu musí
trvať viac ako 14 po sebe nasledujúcich dní.
2. Poistná suma je uvedená v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej
zmluve.
3. V prípade poistnej udalosti Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie, ktorého
výška sa vypočíta ako príslušné percento zodpovedajúce telesnému
poškodeniu podľa Tabuľky oceňovania bolestného následkom úrazu (ďalej
len „Oceňovacia tabuľka“), z poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve
alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
4. Ak telesné poškodenie, ktoré poistený utrpel úrazom, nie je vyslovene
uvedené v Oceňovacej tabuľke, Poisťovateľ určí výšku poistného plnenia
porovnaním telesného poškodenia poisteného s telesným poškodením
uvedeným v tejto Oceňovacej tabuľke, ktoré je telesnému poškodeniu
poisteného najbližšie svojim druhom a rozsahom.
5. Pokiaľ poistený utrpel následkom jedného úrazu viacero telesných
poškodení súčasne, bude vyplatené poistné plnenie zodpovedajúce
telesnému poškodeniu poisteného, ohodnotenému najvyšším percentom
podľa Oceňovacej tabuľky.
6. Stanovenie diagnózy a dĺžka nevyhnutného liečenia telesného poškodenia
spôsobeného úrazom musia byť preukázané dostatočnou zdravotnou
dokumentáciou, vrátane lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze
a lekárskych správ dokumentujúcich priebeh liečby a prípadnej rehabilitácie,
ktoré slúžia ako podklad pre stanovenie výšky poistného plnenia a ktoré je
poistený povinný predložiť pri uplatnení si nároku na poistné plnenie.
7. Do doby nevyhnutného liečenia následkov úrazu sa nezapočítava doba
liečenia, počas ktorej sa poistený podroboval len občasným zdravotným
kontrolám a/alebo rehabilitácii, ktorá bola zameraná na zmiernenie
subjektívnych ťažkostí poisteného spôsobených úrazom a/alebo
v dôsledku úrazu. Rovnako sa do doby nevyhnutného liečenia následkov
úrazu nezapočítava doba, počas ktorej sa poistený podrobil výkonom
kozmetickej a/alebo plastickej chirurgie a/alebo zásahom, ktoré nie sú
z lekárskeho hľadiska nevyhnutné.
8. Poisťovateľ má právo dopĺňať a/alebo meniť Oceňovaciu tabuľku,
najmä v nadväznosti na vývoj lekárskej vedy a/alebo lekárskej praxe
a/alebo v nadväznosti na iný obdobný lekársky alebo medicínsky dôvod,
s účinnosťou odo dňa zverejnenia aktuálnej Oceňovacej tabuľky, pričom
poistník bude o uvedenej skutočnosti bez zbytočného odkladu informovaný
Poisťovateľom. Poisťovateľ stanoví poistné plnenie podľa Oceňovacej
tabuľky platnej ku dňu uplatnenia nároku na poistné plnenie. Zverejnením
aktuálnej Oceňovacej tabuľky sa pre účely týchto OPP OCP rozumie jej
sprístupnenie na webovom sídle Poisťovateľa, a/alebo inou vhodnou
formou, čím aktuálna Oceňovacia tabuľka nadobúda účinnosť, ak nie je
uvedené inak. Poistník a/alebo poistený majú právo nahliadnuť do aktuálnej
Oceňovacej tabuľky v sídle Poisťovateľa a/alebo majú právo písomne si
vyžiadať aktuálnu Oceňovaciu tabuľku od Poisťovateľa.
9. Ak poistený bol v čase úrazu pod vplyvom alkoholu, omamných látok,
toxických látok a/alebo iných návykových látok, Poisťovateľ je oprávnený
podľa povahy a okolností prípadu primerane znížiť poistné plnenie.
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10. P
 oisťovateľ má právo na lekársku prehliadku alebo lekárske vyšetrenie
poisteného v súvislosti s uvádzaným telesným poškodením, vykonanú/é
kvalifikovaným lekárom podľa výberu Poisťovateľa a na náklady
Poisťovateľa, pričom poistený je povinný umožniť Poisťovateľovi výkon
tohto práva.
11. Vyplatenie poistného plnenia k danej poistnej udalosti do maximálnej výšky
dohodnutej v poistnej zmluve, alebo v dodatku k poistnej zmluve, zbavuje
Poisťovateľa ďalšej zodpovednosti súvisiacej s poistnou udalosťou alebo
jej dôsledkami.
12. P
 oistné plnenie bude vyplatené v súlade s podmienkami tohto poistenia
nezávisle na výplate akéhokoľvek iného poistného plnenia v súlade
s podmienkami poistnej zmluvy.
13. P
 oistné plnenie podľa tohto poistenia bude vyplatené za podmienky,
že poistná udalosť nastala počas trvania tohto poistenia a za podmienky,
že sú splnené podmienky príslušnej poistnej zmluvy.
14. S
 o súhlasom Poisťovateľa je v poistnej zmluve možné dohodnúť zmeny
v poistnom krytí, na základe potrieb poistníka alebo poisteného.
Článok 3 – Doba trvania Poistenia
1. Dátum začiatku poistenia podľa týchto OPP OCP je rovnaký ako deň
začiatku životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, pokiaľ toto poistenie nebolo
dohodnuté neskôr, resp. nadobúda platnosť o 00:01 hod. dňa uvedeného
v poistnej zmluve alebo príslušnom dodatku k poistnej zmluve ako dátum
začiatku poistenia za predpokladu, že bolo zaplatené zodpovedajúce
poistné v súlade s podmienkami poistnej zmluvy.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov (ďalej aj „Doba poistenia“),
pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. Ak žiadna zo zmluvných strán
neoznámi písomne druhej zmluvnej strane aspoň šesť (6) týždňov pred
uplynutím Doby poistenia, že o ďalšie poistenie nemá záujem, predlžuje sa
doba poistenia vždy o ďalších dvanásť (12) mesiacov.
3. Poistenie zaniká uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve. V prípade, že
doba trvania poistenia nie je uvedená v poistnej zmluve, poistenie zaniká
v súlade s podmienkami konca životného poistenia alebo úrazového
poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané
alebo o 24:00 hod. dňa dohodnutého ako koniec poistenia, pokiaľ toto
poistenie nezaniklo skôr z iných dôvodov, alebo v prípade skupinovej
poistnej zmluvy dňom, kedy poistený prestal patriť do skupiny oprávnenej k
poisteniu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Nároky, ktoré vznikli
pred ukončením tohto poistenia, tým nebudú dotknuté.
4. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek
poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný vyplatiť podľa poistnej
zmluvy v peňažnej forme.
Článok 4 – Platba a výška poistného
1. Bežné poistné podľa poistnej zmluvy je splatné 1. dňa poistného obdobia
a jednorázové poistné je splatné dňom začiatku poistenia, pokiaľ nebolo
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistného musí byť uvedená
v poistnej zmluve a stanoví sa podľa rozsahu poistenia, a to na základe
ohodnotenia rizika a dohodnutej poistnej sumy.
2. Pokiaľ nebolo zaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie ani do jedného
mesiaca po doručení výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, poistenie
zanikne. To isté platí, pokiaľ bola zaplatená len časť poistného. Výzva
Poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak poistné
nebude zaplatené.
3. Poistné sa platí ročne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4. Poisťovateľ nie je povinný zasielať poistníkovi výzvu na uhradenie
poistného s výnimkou výzvy podľa § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka
v platnom znení. Akékoľvek zaslanie takejto výzvy nemožno v nijakom
prípade považovať za vzdanie sa tejto podmienky.
5. Dátum úhrady poistného je dátum, kedy je zodpovedajúce poistné, v zmysle
poistnej zmluvy v plnej výške pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
6. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky

poistného má Poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného na
ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je Poisťovateľ oprávnený upraviť,
najmä ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného, nepriaznivému
vývoju poistného určeného na základe poistno-matematických metód
a vyplatených poistných plnení z poistení podľa týchto OPP OCP. Pri
výkone tohto práva Poisťovateľa je Poisťovateľ povinný vopred písomne
oznámiť poistníkovi novú výšku poistného, a to pred začiatkom príslušného
poistného obdobia, ktorého sa upravené poistné týka. Uvedená zmena
výšky poistného bude prijatá zo strany poistníka zaplatením príslušnej
výšky poistného oznámeného Poisťovateľom poistníkovi; ustanovenie
§ 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení tým nie je dotknuté.
Článok 5 – Výnimky z poistného krytia
1. Toto poistenie sa nevzťahuje na nasledovné prípady:
a) akékoľvek druhy chorôb, a ich následky,
b) akékoľvek zranenia, telesné poškodenia a/alebo zdravotný stav, ktorý je
výsledkom telesného zranenia / ochorenia, ktoré vznikli pred dátumom
začiatku tohto poistenia,
c) akékoľvek rany, ktoré neboli ošetrené revíziou, excíziou okrajov alebo
stehmi, prípadne iným spôsobom chirurgického ošetrenia nahrádzajúcim
šitie rany,
d) telesné poškodenia vzniknuté priamym účinkom slnečného žiarenia na
kožu, akékoľvek slnečné alebo tepelné úpaly, popáleniny I. stupňa bez
ohľadu na ich rozsah,
e) vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných
(mliečnych),
f) poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej zlomeniny stavca,
spondylolistézu,
g) akékoľvek pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu, pomliaždenie tváre
s odreninami a podliatinami,
h) poleptanie / popálenie spojovky I. stupňa, perforujúce poranenie spojovky
bez poranenia bielka, povrchovú odreninu rohovky,
i) prietrže (hernie/kýly) – či už slabinové, pupočné alebo skrotálne,
j) traumatický šok bez ohľadu na jeho stupeň,
k) telesné poškodenia vzniknuté následkom lekárskeho ošetrenia alebo
chirurgického zásahu, s výnimkou ošetrenia alebo zásahu, ktorému sa
poistený podrobil z dôvodu poranenia v dôsledku úrazu, ktorý je krytý
týmto poistením,
l) prípady spôsobené následkom požitia drog, liekov alebo aplikáciou
liečby, ktorá nebola predpísaná kvalifikovaným lekárom, alebo boli
predávkované. V takomto prípade je Poistovateľ oprávnený primerane
znížiť poistné plnenie,
m) bakteriálne infekcie (s výnimkou pyogénnych infekcií, ktoré vznikli
v dôsledku reznej rany alebo poranenia z úrazu),
n) akékoľvek prípady, choroby spôsobené priamo alebo nepriamo
HIV (Human Immuno - Deficiency Virus) a/alebo chorobami, ktoré
sú spojené s HIV a/alebo chorobou súvisiacou s HIV vrátane AIDS
a/alebo akékoľvek odvodené ochorenia,
o) úmyselné telesné poškodenie, samovražda alebo pokus o ňu, bez
ohľadu na duševný stav poisteného,
p) riadenie motocykla s objemom motora vyšším ako 125 ccm,
r) prípady, ktoré vznikli počas pokusu poisteného o spáchanie trestného
činu alebo vedomou účasťou na akomkoľvek násilí, útoku resp. kladením
odporu pri zatýkaní,
s) prípady spôsobené priamo alebo nepriamo teroristickým útokom,
aktívnou účasťou na terorizme, vojnou vyhlásenou alebo nevyhlásenou,
inváziou, pôsobením cudzích mocností, konfliktom, občianskou vojnou,
revolúciou, vzburou, vojenskou silou alebo výnimočným stavom, stavom
obliehania alebo akoukoľvek inou z udalostí alebo príčin, ktoré vedú k
vyhláseniu a udržovaniu tohto stavu, zatýkaním, karanténou, colnými
opatreniami, podobne akoukoľvek zbraňou alebo prístrojom pracujúcim na
základe jadrového štiepenia alebo jeho využívaním alebo rádioaktívnou
energiou, a to kedykoľvek v čase mieru alebo vojny, ako aj prípady, ktoré
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sú výsledkom chemického alebo biologického žiarenia, a otrava poistenej
osoby spôsobená inhaláciou jedovatých plynov,
t) p rípady, ktoré vznikli počas výkonu služby poisteného v ozbrojených
silách ktorejkoľvek krajiny alebo medzinárodného úradu v čase mieru
alebo vojny alebo prípady, ktoré vznikli následkom vojenského výcviku,
následkom účasti na vojenskom cvičení alebo následkom plnenia
bojových úloh alebo s bojovými úlohami súvisiacich úloh,
u) úrazy vzniknuté letom poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným
klzákom, kĺzavým padákom alebo padákom alebo športovým lietadlom
alebo iným lietadlom, alebo letom poisteného akýmkoľvek leteckým
prostriedkom ako pilota alebo posádky alebo ako pasažiera; uvedené
výluky sa nevzťahujú na let/y poisteného pravidelnou leteckou
linkou, charterový/é lety, let/y na obvyklej trase linky prevádzkovanej
registrovaným leteckým prepravcom, oprávneným k preprave osôb
alebo let/y za účelom prepravy poisteného ako pacienta alebo zraneného
alebo jeho sprievodu leteckým dopravným prostriedkom prvej pomoci,
v) úrazy vzniknuté pri výkone profesionálnej športovej činnosti poisteného,
x) úrazy vzniknuté pri účasti poisteného v akomkoľvek preteku alebo
tréningu motorových prostriedkov na súši, vo vode alebo vo vzduchu,
tak isto v prípade, že sa poistený zúčastní na vyššie uvedených
podujatiach ako divák a zdržuje sa v priestoroch, resp. v miestach, ktoré
neboli organizátorom/mi preteku a/alebu tréningu na to určené a/alebo
vyhradené,
y) prípady, ktoré vznikli pri nasledujúcich rizikových činnostiach a/alebo
športových aktivitách: horolezectvo, potápanie do hĺbky viac ako 35 m,
rafting, bungee jumping.
2. Poistený musí dokázať, ak je to potrebné, že poistná udalosť nebola
zapríčinená žiadnou z okolností, ktoré sú uvedené vo výnimkách
z poistného krytia. Toto predstavuje nevyhnutný predpoklad pre akýkoľvek
záväzok Poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
3. Poisťovateľ vypláca poistné plnenie v prípade vykĺbenia končatín iba za
podmienky, že bolo vykĺbenie kvalifikovaným lekárom liečené minimálne
repozíciou (napravením), s výnimkou ak je v lekárskej správe výslovne
uvedené, že repozícia nebola potrebná a z akého dôvodu.
4. V prípade podvrtnutí kĺbov je nevyhnutnou podmienkou vzniku nároku
na poistné plnenie, že podvrtnutie bolo kvalifikovaným lekárom liečené
minimálne bandážou.
5. V prípade stanovenia diagnózy otrasu mozgu a určenia stupňa, musia
byť diagnóza a stupeň potvrdené neurologickým alebo chirurgickým
pracoviskom, kde bol poistený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri
otrasoch mozgu stredného a ťažkého stupňa je nevyhnutnou podmienkou
vzniku nároku na poistné plnenie hospitalizácia poisteného, v prípade
nesplnenia tejto podmienky bude výška poistného plnenia stanovená ako
pri otrase mozgu ľahkého stupňa.
6. V prípade poranenia elektrickým prúdom, stredne ťažkých a ťažkých
prípadov vzniknutých následkom otráv plynmi, parami, účinkami žiarenia
a chemických jedov, je nevyhnutnou podmienkou vzniku nároku na poistné
plnenie hospitalizácia poisteného. Za následky opakovaného pôsobenia
plynov, pár, žiarení a chemických jedov, Poistovateľ neposkytuje poistné
plnenie.
7. V prípade ak pred dátumom začiatku tohto poistenia existovalo akékoľvek
telesné poškodenie kĺbov a/alebo chrbtice, ktoré bolo následkom úrazu
alebo ochorenia, v takom prípade akékoľvek úrazy tých istých kĺbov
a/alebo chrbtice, ktoré poistený utrpí počas trvania tohto poistenia, nebudú
kryté týmto poistením a poistenému nevznikne z tohto dôvodu nárok na
poistné plnenie.
8. V prípade vzniku opakovaných úrazov kĺbov a/alebo chrbtice, ako aj
v prípade vzniku opakovaných úrazov následkom ktorých poistený utrpí
iba pomliaždenie / narazenie mäkkých tkanív, ktoré poistený utrpí počas
trvania tohto poistenia, vzniká poistenému nárok na poistné plnenie
maximálne 1 (jeden) krát v priebehu jedného roku trvania poistenia
a maximálne 3 (tri) krát počas celej doby platnosti poistenia.

Článok 6 – Uplatnenie nároku
1. Oznámenie poistnej udalosti musí byť Poisťovateľovi doručené v písomnej
forme, bez zbytočného odkladu potom ako je to možné, najneskôr však do 14
dní od udalosti, ktorá môže zakladať nárok na poistné plnenie podľa platnej
poistnej zmluvy. Ak úraz, ktorý spôsobil poistenému telesné poškodenie
nebol Poisťovateľovi nahlásený do 14 dní od vzniku úrazu, má Poisťovateľ
právo znížiť poistné plnenie, maximálne však do výšky 50%; toto ustanovenie
sa nevzťahuje na prípady, keď to závažnosť alebo povaha úrazu nedovoľuje.
2. Pri oznámení poistnej udalosti je nevyhnutné doložiť pravdivo a úplne
vyplnené tlačivo „Vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok (Poistné
hlásenie)“. K tlačivu je nutné priložiť kompletnú zdravotnú dokumentáciu
vzťahujúcu sa k úrazu, vrátane potvrdenia ošetrujúceho lekára o dĺžke
liečby, lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze, lekárskej správy
udávajúcej presnú diagnózu a popisov RTG, CT alebo MRI snímkov
zo všetkých realizovaných vyšetrení. Poistovateľ má v odôvodnených
prípadoch právo vyžiadať si aj zdravotnú dokumentáciu popisujúcu
predchádzajúci zdravotný stav poisteného. Všetky potvrdenia, informácie a
dôkazový materiál bude dodaný Poisťovateľovi v ním požadovanej forme a
podobe, pričom náklady s tým spojené znáša poistený.
3. Poistený je ďalej povinný, po tom čo došlo k telesnému poškodeniu,
čo najskôr vyhľadať kvalifikovaného lekára a riadiť sa jeho pokynmi.
Poisťovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek následky z dôvodu
nevyhľadania alebo nedodržania pokynov kvalifikovaného lekára alebo
v dôsledku nepoužitia zariadení alebo prostriedkov, ktoré boli kvalifikovaným
lekárom predpísané. Ak poistený poruší túto povinnosť alebo nedodržiava
liečbu podľa pokynov ošetrujúceho lekára, má Poisťovateľ právo poistné
plnenie primerane znížiť, pokiaľ takéto konanie poisteného malo vplyv na
výšku poistného plnenia.
4. V prípade, ak škodová udalosť bola vyšetrovaná orgánom policajného
zboru alebo iným orgánom činným v trestnom konaní, je naviac potrebné
predložiť Poisťovateľovi policajnú správu, alebo inú obdobnú správu
alebo záznam preukazujúcu/i okolnosti vzniku úrazu poisteného (protokol
o dopravnej nehode, uznesenie o výsledku vyšetrovania a pod.). Ak nie
je takáto správa alebo záznam k dispozícii, osoba uplatňujúca si nárok na
poistné plnenie je povinná uviesť presné identifikačné údaje príslušného
orgánu, ktorý danú škodovú udalosť vyšetroval (názov orgánu, adresu,
meno vyšetrovateľa, telefonický kontakt a spisovú značku, ak je známa).
V prípade pracovného úrazu je naviac potrebné predložiť záznam
o pracovnom úraze vystavený zamestnávateľom alebo iným príslušným
orgánom so závermi vyšetrovania.
5. Poisťovateľ si vyhradzuje právo na lekársku prehliadku alebo lekárske
vyšetrenie poisteného vykonané kvalifikovaným lekárom podľa výberu
Poisťovateľa za účelom preverenia rozsahu telesného poškodenia
vzniknutého následkom úrazu a stanovenia skutočnej doby nevyhnutného
liečenia poisteného, pričom poistený je povinný primerane umožniť
Poisťovateľovi výkon tohto práva. Konečné rozhodnutie Poisťovateľa
o uznaní nároku na poistné plnenie bude závislé od výsledku tejto
prehliadky alebo vyšetrenia.
Článok 7 – Zánik poistenia
1. Poistenie podľa týchto OPP OCP zaniká:
a) pokiaľ akékoľvek poistné za ďalšie poistné obdobie za životné poistenie
alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie
podľa týchto OPP OCP dojednané alebo poistné za ďalšie poistné
obdobie za toto poistenie nie je zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
doručenia výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doručením tejto výzvy. To isté platí, ak bola zaplatená
len časť poistného,
b) ak životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je poistenie podľa týchto OPP OCP dojednané, zanikne z
akéhokoľvek dôvodu alebo pokiaľ je životné poistenie zrušené s výplatou
odbavného alebo sa zmení na poistenie so zníženou poistnou sumou
v súlade s príslušným článkom Všeobecných poistných podmienok pre
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životné poistenie (ďalej aj „VPPŽ“) alebo iným spôsobom zrušené,
c) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu
poistenia, a ktorý nasleduje bezprostredne po dni, kedy poistený
dosiahol vek:
(1) 18 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané
k úrazovému poisteniu,
(2) 25 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané
k životnému poisteniu,
(3) 65 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
vo veku od 18 do 64 rokov (vrátane),bez ohľadu na to, či životné
poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu
je poistenie podľa týchto OPP OCP dojednané, je naďalej platné,
d) uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve, alebo
e) ďalšími spôsobmi uvedenými v príslušných ustanoveniach týchto OPP
OCP, ustanoveniach poistnej zmluvy a/alebo Občianskeho zákonníka
v platnom znení, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností
spôsobujúcich zánik poistenia nastane skôr.
2. V prípade, že toto poistenie zanikne predtým, ako uplynie doba trvania
životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je toto poistenie dojednané, poistník počas zvyšnej časti doby
trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, nebude povinný platiť
poistné za toto poistenie. Platba akéhokoľvek poistného po zániku tohto
poistenia nevytvára žiadny nárok na poistné plnenie. V prípade platby
poistného za toto poistenie po zániku poistenia, bude zaplatené poistné za
toto poistenie vrátené poistníkovi.
Článok 8 – Postúpenie práv
1. V prípade poistnej udalosti uvedenej v Článku 2 týchto OPP OCP, právo
poisteného na náhradu škody voči osobe, ktorá je zodpovedná za škodu,
prechádza na Poisťovateľa, a to až do výšky sumy vyplatenej poistenému
Poisťovateľom. Poistený sa zaväzuje previesť na Poisťovateľa písomné
nároky na náhradu škody voči tretím osobám až do výšky plnenia krytého
poistnou zmluvou a poskytovať Poisťovateľovi potrebnú súčinnosť pri
uplatnení týchto práv a nárokov voči tým, ktorí za škodu zodpovedajú.
2. Ak sa poistený vzdá bez písomného súhlasu Poisťovateľa nároku na toto
odškodnenie, či práva, ktoré ho zaručuje, Poisťovateľ je zbavený povinnosti
plniť až do výšky, v akej by mohol získať náhradu škôd.
3. Ak poistený získal náhradu od tretích osôb povinných uhradiť škodu alebo
z iných právnych vzťahov, Poisťovateľ je oprávnený o túto náhradu znížiť
poistné plnenie.
Článok 9 – Bonusy
1. Ak je poistenie podľa týchto OPP OCP dojednané k poistnej zmluve
životného poistenia, má poistená osoba nárok na bonus za bezškodový
priebeh poistenia a/alebo bonus za vernosť (spoločne aj „bonusy“).
2. Bonusy sa nevzťahujú na poistenie, ktoré je dojednané k poistnej zmluve
úrazového poistenia.
3. Sledovaným obdobím v prípade bonusu za bezškodový priebeh sú prvé
3 (tri) po sebe nasledujúce roky trvania poistenia a v prípade bonusu za
vernosť prvých 7 (sedem) po sebe nasledujúcich rokov trvania poistenia.
Podmienkou uplatnenia bonusov je, že poistenie nebolo počas sledovaného
obdobia prerušené.
4. Pre účely uplatnenia bonusov sa za riadne zaplatené poistné považuje
poistné za poistenie podľa týchto OPP OCP, splatné v sledovanom období,
ktoré bolo pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
9.1. Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1. Ak počas sledovaného obdobia nenastala poistná udalosť, v súvislosti
s ktorou poistenej osobe vznikne nárok na poistné plnenie a príslušné
poistné za poistenie podľa týchto OPP OCP bolo riadne zaplatené,

vzniká nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia vo výške 10% zo
zaplateného poistného za dané poistenie za sledované obdobie (ďalej len
„bonus“).
2. Bonus je vypočítaný z celkovej výšky riadne zaplateného poistného za toto
poistenie, bez indexácie, za sledované obdobie a za všetky poistené osoby,
ktoré majú poistenie podľa týchto OPP OCP dojednané a splnili vyššie
uvedené kritériá na poskytnutie bonusu.
3. Ak je poistenie podľa týchto OPP OCP dojednané k investičnému
životnému poisteniu alebo k variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí
sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný Poisťovateľom
na existujúci Účet bežného a jednorazového poistného v Operačnej cene
v rovnakom alokačnom pomere do jednotlivých Investičných programov,
ako je alokované Bežné poistné.
4. Ak je poistenie podľa týchto OPP OCP dojednané k inému ako investičnému
životnému poisteniu alebo variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí
sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný na špeciálny účet
vytvorený Poisťovateľom pre tento účel. Prostriedky na tomto špeciálnom
účte budú počas trvania poistenia zhodnocované úrokom vo výške
minimálne 0,5% ročne a vyplatené po ukončení zmluvy životného poistenia.
5. Ak si poistená osoba uplatní nárok na poistné plnenie v súvislosti
s poistnou udalosťou, ktorá nastala počas sledovaného obdobia, a nárok
na výplatu poistného plnenia jej vznikne po pripísaní bonusu podľa odseku
3 alebo odseku 4 tohto článku, Poisťovateľ zníži poistné plnenie o výšku
pripísaného bonusu, resp. má právo takto pripísaný bonus vymáhať.
9.2. Bonus za vernosť
1. Bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia Poisťovateľ automaticky
navýši poistnú sumu za poistenie podľa týchto OPP OCP o 10%, ak
poistné za poistenie podľa týchto OPP OCP bolo riadne zaplatené.
V takomto prípade sa dodatočné ocenenie zdravotného stavu poistenej
osoby nevyžaduje a zároveň výška poistného za poistenie podľa týchto
OPP OCP sa nemení; ustanovenie bodu 6 článku 4 týchto OPP OCP tým
nie je dotknuté.
2. Takto navýšená poistná suma je platná až do konca trvania poistenia podľa
týchto OPP OCP.
3. Ak počas doby trvania poistenia dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu poistnej
sumy inak ako na základe tohto článku, bonus za vernosť bude vypočítaný
z najnižšej výšky poistnej sumy platnej počas sledovaného obdobia.
Článok 10 – Ostatné podmienky
1. Poistník a poistený sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky
písomné otázky Poisťovateľa. Vedomé porušenie tejto povinnosti môže mať
za následok odstúpenie Poisťovateľa od poistnej zmluvy alebo odmietnutie
či zníženie poistného plnenia.
2. Poistený a/alebo poistník je povinný oznámiť Poisťovateľovi zmenu svojej
adresy.
3. Poistený a poistník sú povinní urobiť všetky primerané opatrenia
k odvráteniu a/alebo zníženiu každej straty a škody a sú povinní vynaložiť
všetko úsilie k náhrade strát alebo škôd.
4. Na toto poistenie sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona (zákon
č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského
uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného
poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní
rezortných, odvetvových, podnikových a občianských zdravotných
poisťovní v znení neskorších predpisov), týkajúce sa podmienok priznania
a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského
uplatnenia, ani akékoľvek nároky, práva, záväzky a/alebo povinnosti
z uvedeného zákona vyplývajúce.
Článok 11 – Poistenie ako súčasť poistnej zmluvy
1. Toto poistenie je súčasťou poistnej zmluvy životného poistenia alebo
úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je dojednané,
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a taktiež sa na neho vzťahujú ustanovenia VPPŽ a Osobitných poistných
podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „OPŽP“), resp. Všeobecných
poistných podmienok pre úrazové poistenie (ďalej aj „VPPÚ“) pokiaľ určité
ustanovenia neboli zmenené alebo nahradené príslušnými ustanoveniami
týchto OPP OCP.
2. Nasledovné články VPPŽ pod názvom tak, ako sú uvedené nižšie v tomto
bode, pokiaľ existujú, sa nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Zmeny v poistnom krytí”
b) “Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného”
c) “Pôžička”
d) “Výluky z poistenia” odsek 2
e) “Poistné krytie v dobe vojny”
f) “Prebytky poistného”
3. Nasledovné články OPŽP pod názvom tak, ako sú uvedené nižšie v tomto
bode, pokiaľ existujú, sa taktiež nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Jednorazové poistné”
b) “Pôžička”
c) “Právo na podiel na dodatkovom zisku” resp. „Právo na podiel na výnose“
d) “Zmeny poistenia na Poistenie pre prípad smrti alebo na Poistenie pre
prípad smrti alebo dožitia”
e) “Zmena krajiny trvalého pobytu”
4. V prípade, že súčasťou poistnej zmluvy sú OPŽP poskytujúce svojím
rozsahom akékoľvek oslobodenie od platenia poistného, tieto sa nevzťahujú
na poistenie podľa týchto OPP OCP.
Článok 12 – Tabuľka oceňovania bolestného následkom úrazu
(Oceňovacia tabuľka)

Popis telesného poškodenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Poranenia hlavy
Skalpácia hlavy s kožným defektom, čiastočná
Skalpácia hlavy s kožným defektom, úplná
Pomliaždenie hlavy, bez otrasu mozgu
Pomliaždenie tvárovej časti hlavy, s odreninami a
podliatinami
Vykĺbenie dolnej čeľuste (jednostranné a
obojstranné)
Zlomenina spodiny lebečnej, bez komplikácií
Zlomenina spodiny lebečnej, s komplikáciami
(chronická likvorea)
Zlomenina - prasklina jednej z kostí lebečnej klenby,
bez vpáčenia úlomkov
Zlomeniny - praskliny zasahujúce viaceré lebečné
kosti, bez vpáčenia úlomkov
Zlomenina s impresiou (vpáčením úlomkov) jednej
z kostí lebečnej klenby
Zlomenina okraja očnice, bez posunutia úlomkov
Zlomenina okraja očnice, s posunutím úlomkov
Zlomenina nosových kostí alebo nosovej
priehradky, bez posunutia úlomkov
Zlomenina nosových kostí, s posunom alebo s
vtlačením úlomkov
Zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky, s
posunom úlomkov
Zlomenina jarmovej kosti
Zlomenina sánky, bez posunu úlomkov

18 Zlomenina sánky, s posunom úlomkov
Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím
19
úlomkov, liečená konzervatívne
Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím
20
úlomkov, liečená operačne
21 Zlomenina čeľuste, bez posunu úlomkov
22 Zlomenina čeľuste, s posunom úlomkov
Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo
23
sánky, bez posunu
Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo
24
sánky, s posunom úlomkov
25 Združené zlomeniny – Le Fort I
26 Združené zlomeniny – Le Fort II
27 Združené zlomeniny - Le Fort III
28 Neúplné prerušenie otváračov sánky
29 Neúplné prerušenie zatváračov sánky
30 Úplné prerušenie otváračov sánky
31 Úplné prerušenie zatváračov sánky
32 Prerušenie mimických svalov na tvári
Poranenia oka
33 Tržná alebo rezná rana viečka, chirurgicky ošetrená
34
35

Poistné
plnenie
vyjadrené
ako % z
poistnej sumy

36
37
38
39
40

5
10
0

42

0

43

3

44

41

8

45

10
3

46

4

47

5

48

5
5

49

2

50

3

51

4
52

3
5
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Tržná alebo rezná rana viečka, prerušujúca slzné
cesty
Zápal slzného vačku - preukázatel'ne po zranení,
liečený konzervatívne
Zápal slzného vačku - preukázatel'ne po zranení,
liečený operačne
Popálenie kože viečok
Poleptanie (popálenie) spojovky I. stupňa
Poleptanie (popálenie) spojovky II. stupňa
Poleptanie (popálenie) spojovky III. stupňa
Perforujúce poranenie spojovky, s krvácaním
(bez poranenia bielka)
Rana spojovky, chirurgicky ošetrená
Hlboká rana rohovky, bez prederavenia a bez
komplikácií
Hlboká rana rohovky, bez prederavenia,
komplikovaná poúrazovým sivým zákalom
Hlboká rana rohovky, bez prederavenia,
komplikovaná vnútroočným zápalom alebo
povrchovým vredom rohovky
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená
konzervatívne, bez komplikácií
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená
konzervatívne, komplikovaná poúrazovým sivým
zákalom
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená
konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená
chirurgicky, bez komplikácií
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená
chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky
alebo vklinením dúhovky
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená
chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým
zákalom
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená
chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom

10
12
14
8
10
2
4
10
12
14
2
2
5
5
5
1
2
2
3
1
0
2
3
0
1
2
3
4
2
3
4
5
6
5
5

Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená
53 chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným
nemagnetickým telieskom
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená
54 chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným
magnetickým telieskom
55 Rana prenikajúca do očnice, bez komplikácií
Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím
56 nemagnetickým telieskom v očnici
Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím
57 magnetickým telieskom v očnici
Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory,
58 bez komplikácií
Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory,
komplikované druhotným zvýšením vnútroočného
59
tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie
Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, bez
60 komplikácií
Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky,
61 komplikované zápalom dúhovky
Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky,
62 komplikované poúrazovým sivým zákalom
63 Subluxácia šošovky, bez komplikácií
Subluxácia šošovky, komplikovaná druhotným
64 zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca
chirurgické ošetrenie
65 Luxácia šošovky, bez komplikácii
Luxácia šošovky, komplikovaná druhotným
66 zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca
chirurgické ošetrenie
67 Krvácanie do sklovca a sietnice, bez komplikácií
Krvácanie do sklovca a sietnice, komplikované
68 druhotným zvýšením vnútroočného tlaku,
vyžadujúce chirurgické ošetrenie
69 Otras sietnice
70 Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu
Popálenie alebo poleptanie rohovkového
71
parenchýmu
72 Povrchová odrenina rohovky
Povrchová odrenina rohovky, s následným zápalom
73
Odlúpenie sietnice, vzniknuté ako priamy následok
74 poranenia oka
Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmy
75 (jeho skríženia)
Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej, s
76 podkožným emfyzémom
Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné
77 cesty, liečená konzervatívne
Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné
78 cesty, liečená operačne
Poranenie oka, vyžadujúce bezprostredné vyňatie
79 oka
Poranenie oboch očí, vyžadujúce bezprostredné
80 vyňatie oka
Poranenie okohybného aparátu, s dočasným
81 dvojitým videním (diplopiou)
Poranenia ucha

82

5

83

5
5
5
3

85 Otras labyrintu

2

87
6
88
4
89
90
91

3
6

92
93
94
95
96
97
98

5
7
5
7

99

1
2
0

100
101
102
103

2

104

10

105

4

106

10

107

5

108

5

109

7

110

7

111
112
113
114
115

7
7

116
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2
3

2

8

3

Prederavenie bubienka, bez zlomeniny lebečných
84 kostí a bez druhotnej infekcie

86

6

Rana ušnice, s druhotnou aseptickou
perichondritídou
Pomliaždenie ušnice, s rozsiahlym krvným výronom

Poranenia zubov
Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich
zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho násilia
(nie po zahryznutí)
Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo
viacerých zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho
násilia (nie po zahryznutí)
Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich
mliečnych zubov, s chirurgickým ošetrením
zubného lôžka
Uvoľnenie závesného väzivového aparátu jedného
alebo viacerých zubov (subluxácia, luxácia,
reimplantácia), s nutnou fixačnou dlahou
Zlomenina jedného zubného koreňa, s nutnou
fixačnou dlahou
Zlomenina viacerých zubných koreňov, s nutnou
fixačnou dlahou
Poranenia krku
Pomliaždenie krku
Pomliaždenie krku, s tracheotómiou
Poleptanie pažeráka
Prederavenie pažeráka
Roztrhnutie pažeráka
Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice
Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky
Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa
dráždivých pár alebo následkom úderu
Poranenia hrudníka
Pomliaždenie pľúc
Roztrhnutie pľúc
Roztrhnutie bránice
Pomliaždenie hrudnej steny, ťažkého stupňa
Úrazové poškodenie srdca, preukázané klinicky
alebo laboratórne
Zlomenina hrudnej kosti, bez posunutia úlomkov
Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov,
liečená konzervatívne
Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov,
liečená operačne
Zlomenina jedného rebra, klinicky preukázaná
Zlomeniny dvoch až piatich rebier, klinicky
preukázané
Zlomeniny viac než piatich rebier, klinicky
preukázané
Dislokovaná zlomenina dvoch až piatich rebier
Dislokovaná zlomenina viac ako piatich rebier
Poúrazový pneumotorax, uzavretý
Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém
Poúrazový pneumotorax, otvorený alebo ventilový
Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené
konzervatívne, prípadne punkciami

2
4
2
2
2
3
2
4
10
10
10
10
4
2
2
10
12
2
15
3
5
7
2
4
6
6
8
5
3
5
5

117

Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené operačne

Poranenia brucha
118 Pomliaždenie steny brušnej, tažkého stupňa
Rana prenikajúca do brušnej dutiny, liečená
119 operačne, s revíziou orgánov dutiny brušnej, bez ich
poranenia
120 Poranie pečene, liečené konzervatívne
Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené
121
laparoskopicky
Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené
122
operačne
123 Roztrhnutie žlčníka, s následnou cholecystektómiou
124 Poranenie sleziny, liečené konzervatívne
125 Poranenie sleziny, s následnou splenektómiou
126 Poranenie sleziny, liečené záchovnou operáciou
Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy
127
(pankreasu)
128 Úrazové prederavenie žalúdka
129 Úrazové prederavenie dvanástorníka
Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, bez
130
resekcie
Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva,
131
s resekciou
Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva,
132
bez resekcie
Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva,
133
s resekciou
Roztrhnutie okružia (mezentéria), bez resekcie
134
čreva
135 Roztrhnutie okružia (mezentéria), s resekciou čreva
Poranenia urogenitálneho ústrojenstva
136 Pomliaždenie obličky (s hematúriou)
Poranenie obličky, vyžadujúce bezprostredne jej
137
odstránenie
138 Pomliaždenie penisu, ťažkého stupňa
139 Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého stupňa
Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého
140 stupňa, s poúrazovým zápalom semenníka a
nadsemenníka
141 Roztrhnutie močového mechúra
142 Roztrhnutie močovej rúry
Poranenia chrbtice
Pomliaždenie tažkého stupňa krčnej, hrudnej,
143 driekovej alebo krížovej chrbtice a kostrče
(s hematómom)
Podvrtnutie krčnej, hrudnej, driekovej chrbtice
a kostrče (s priamym následkom poúrazového
144 poškodenia kĺbového púzdra, ligamentovej sústavy
alebo paravertebrálneho svalstva)
145
146
147
148
149
150

Vykĺbenie atlantookcipitálne, bez poškodenia
miechy alebo jej koreňov
Vykĺbenie krčnej chrbtice, bez poškodenia miechy
alebo jej koreňov
Vykĺbenie hrudnej chrbtice, bez poškodenia miechy
alebo jej koreňov
Vykĺbenie driekovej chrbtice, bez poškodenia
miechy alebo jej koreňov
Vykĺbenie kostrče
Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov
potvrdený CT vyšetrením)

5

151
152
153
154
155
156

3

157

12
2

7
10

158

7
2
8
8

159
160
161
162

12
10
10

163

6
8

164

7

165

10

166

6

167
168
169

12
3

170

8

171

2
4

172
173

5

174
175
176
177
178

8
8
3

179

3

180
181
182

15

183

15

184

15

185

15
5

186

7

187
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Zlomenina tŕňového výbežku
Zlomenina jedného priečneho výbežku
Zlomenina viacerých priečnych výbežkov
Zlomenina kĺbového výbežku
Zlomenina oblúka stavca
Zlomenina zubu čapovca (dens epistrophei)
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného,
hrudného alebo driekového, so znížením prednej
časti tela najviac o jednu tretinu
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného,
hrudného alebo driekového, so znížením prednej
časti tela o viac ako jednu tretinu, liečená
konzervatívne
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného,
hrudného alebo driekového, so znížením prednej
časti tela o viac ako jednu tretinu, liečená operačne
Roztrieštené zlomeniny tiel krčných stavcov
Roztrieštené zlomeniny tiel hrudných stavcov
Roztrieštené zlomeniny tiel driekových stavcov
Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri
súčasnej zlomenine tela stavca, bez komplikácií
(potvrdené CT vyšetrením)
Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky,
pri súčasnej zlomenine tela stavca, s postihnutím
miešnych koreňov (potvrdené CT vyšetrením)
Poranenie medzistavcovej platničky, bez súčasnej
zlomeniny stavca
Spondylolistéza
Poranenia panvy
Pomliaždenie panvy
Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe
Vykĺbenie krížovobedrové
Odlomenie predného, horného alebo dolného
bedrového tŕňa
Odlomenie hrbol'a sedacej kosti
Jednostranná zlomenina lonovej kosti alebo
sedacej kosti, bez posunutia úlomkov
Jednostranná zlomenina lonovej kosti alebo
sedacej kosti, s posunutím úlomkov
Zlomenina krídla bedrovej kosti, bez posunutia
Zlomenina krídla bedrovej kosti, s posunutím
Zlomenina krížovej kosti
Zlomenina kostrče
Zlomenina okraja acetabula (panvičky)
Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo
jednostranná zlomenina s rozostupom lonovej
spony
Zlomenina kosti lonovej a bedrovej
Zlomenina kosti lonovej s krížovobedrovou luxáciou
Rozostup lonovej spony
Rozostup lonovej spony s posunom, liečené
operačne
Jednostranná (izolovaná) zlomenina acetabula, so
subluxáciou až luxáciou bedrového kĺbu
Trieštivá zlomenina dna acetabula, s centrálnou
luxáciou stehnovej kosti, prípadne so subluxáciou,
liečená repozíciou, extenziou alebo operačne
Poranenia horných končatín
Pomliaždenie ramena ťažkého stupňa (potvrdené
RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením)
Pomliaždenie predlaktia ťažkého stupňa
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením)

2
3
5
2
5
15
12

18

24
16
22
24
15
20
0
0
2
2
10
7
7
8
10
8
10
5
5
10
12
12
18
12
18
15
18

4
3

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

Pomliaždenie ruky ťažkého stupňa (potvrdené RTG
alebo USG alebo MRI vyšetrením)
Pomliaždenie jedného alebo viacerých prstov
ťažkého stupňa, chirurgicky ošetrené
Pomliaždenie kĺbu hornej končatiny ťažkého stupňa
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI alebo ASK
vyšetrením)
Pomliaždenie ramenného kĺbu ťažkého stupňa, s
následnou periartritídou, ako priamym následkom
úrazu
Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo
ohýbačov na prste alebo na ruke, ak ide o jeden
prst
Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo
ohýbačov na prstoch alebo na ruke, ak ide o
niekol'ko prstov
Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo
na ruke, ak ide o jeden prst
Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo
na ruke, ak ide o niekol'ko prstov
Úplné prerušenie šliach vystieračov na prste alebo
na ruke, ak ide o jeden prst
Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch
alebo na ruke, ak ide o niekol'ko prstov
Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch
alebo na ruke - odtrhnutie dorzálnej aponeurózy
prsta
Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach
ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí
Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo
vystieračov prstov a ruky v zápästí
Natrhnutie svalu nadhrebeňového
Poranenie rotátorovej manžety s vylúčením
mikrotráum (potvrdené USG alebo MRI alebo ASK
vyšetrením), liečené konzervatívne
Poranenie rotátorovej manžety s vylúčením
mikrotráum (potvrdené USG alebo MRI alebo ASK
vyšetrením), liečené operačne
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené
konzervatívne
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené
operačne
Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy
dvojhlavého svalu ramena, liečené konzervatívne
Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy
dvojhlavého svalu ramena, liečené operačne
Natrhnutie iného svalu (potvrdené USG
vyšetrením), liečené konzervatívne
Natrhnutie iného svalu, liečené operačne
Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (potvrdené
USG vyšetrením), liečené konzervatívne
Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (potvrdené
USG vyšetrením), liečené operačne
Podvrtnutie skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a
lopatkou (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením)
Podvrtnutie skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a
hrudnou kosťou (potvrdené RTG alebo USG
vyšetrením)
Podvrtnutie ramenného kĺbu (potvrdené RTG alebo
USG vyšetrením)

2

Podvrtnutie ramenného kĺbu, s následnou
215 periartritídou, ako priamym následkom úrazu
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením)

2

216

3

217
5

218

3

219

5

220

4

221

6

222

4

223

6
224
5

225

7

226

8

227

3

228
229

5

230
231

7

232
233

5

234

7

235

5

236
237
238
239
240

7
7
5

241

6

242

7

243

3

244
245

3

246

4

247
8/14

Podvrtnutie lakťového kĺbu (potvrdené RTG alebo
USG vyšetrením)
Podvrtnutie zápästia (potvrdené RTG alebo USG
vyšetrením)
Podvrtnutie základných alebo medzičlánkových
kĺbov prstov ruky jedného alebo dvoch prstov
(potvrdené RTG vyšetrením)
Podvrtnutie základných alebo medzičlánkových
kĺbov prstov ruky troch alebo viacerých prstov
(potvrdené RTG vyšetrením)
Vykĺbenie klbu medzi kĺúčnou kosťou a hrudnou
kosťou (potvrdené RTG alebo USG alebo MRI
vyšetrením), liečené konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou
kosťou, liečené operačne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou,
bez repozície (potvrdené RTG alebo USG alebo
MRI vyšetrením), liečené konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou,
liečené operačne
Vykĺbenie ramennej kosti (potvrdené RTG alebo
USG alebo MRI vyšetrením), liečené konzervatívne
Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), bez stabilizácie,
liečené konzervatívne
Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), so stabilizáciou,
liečené konzervatívne
Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), liečené
operačne
Vykĺbenie predlaktia (lakťa), liečené konzervatívne
Vykĺbenie predlaktia (lakťa), liečené operačne
Vykĺbenie zápästia (mesiačikovitej kosti a
perilunárna luxácia), liečené konzervatívne
Vykĺbenie zápästia (mesiačikovitej kosti a
perilunárna luxácia), liečené operačne
Vykĺbenie jednej kosti záprstnej
Vykĺbenie niekoľkých kostí záprstných
Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích
článkov prsta na jednom prste
Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích
článkov prsta na niekoľkých prstoch
Zlomenina tela lopatky
Zlomenina krčku lopatky
Zlomenina nadplecka lopatky
Zlomenina zobákovitého výbežku lopatky
Zlomenina kľúčnej kosti, úplná alebo neúplná
Zlomenina kľúčnej kosti, úplná, s posunutím
úlomkov
Zlomenina kľúčnej kosti, operovaná
Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého
hrboľa, bez posunutia
Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého
hrboľa, s posunutim
Zlomenina hlavy horného konca ramennej kosti
Zlomenina horného konca ramennej kosti,
roztrieštená zlomenina hlavice
Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku,
bez posunu

5
3
3
2
3
5
7
7
9
5
6
8
10
6
10
8
12
5
7
3
6
7
7
7
7
4
6
8
4
6
6
10
5

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

261

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku,
zaklínená
Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, s
posunutím úlomkov
Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku,
luxačná alebo operačne liečená
Zlomenina krčka ramennej kosti - epifyzeolýza
Zlomenina tela ramennej kosti, neúplná
Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, bez
posunutia úlomkov
Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, s posunutím
úlomkov
Zlomenina tela ramennej kosti, otvorená alebo
operovaná
Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, neúplná
Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, bez
posunutia úlomkov
Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, s
posunutím úlomkov
Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, otvorená
alebo operovaná
Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická,
zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti),
bez posunutia úlomkov
Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická,
zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), s
posunutím ulomkov
Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická,
zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti),
otvorená alebo operovaná
Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti,
bez posunutia úlomkov
Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, s
posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny
Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, s
posunutím úlomkov do kĺbu
Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti,
bez posunutia úlomkov
Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, s
posunutím úlomkov
Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti,
operovaná
Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu), liečená
konzervatívne
Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu), liečená
operačne
Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená
konzervatívne
Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená
operačne
Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti,
liečená konzervatívne
Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti,
liečená operačne
Zlomenina tela lakťovej kosti, neúplná
Zlomenina tela lakťovej kosti, úplná, bez posunutia
úlomkov
Zlomenina tela lakťovej kosti, úplná, s posunutím
úlomkov

278

7

279

10

280

12

281

10
5

282

7

283

12

284

12

285

6

286

7

287

10

288

12

Zlomenina tela lakťovej kosti, otvorená alebo
operovaná
Zlomenina tela vretennej kosti, neuplná
Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, bez posunutia
úlomkov
Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, s posunutím
ulomkov
Zlomenina tela vretennej kosti, otvorená alebo
operovaná
Zlomenina oboch kostí predlaktia, neúplná
Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, bez
posunutia úlomkov
Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, s
posunutím ulomkov
Zlomenina oboch kostí predlaktia, otvorená alebo
operovaná
Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená
konzervatívne
Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená
operačne

Zlomenina dolného konca vretennej kosti
(Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej
289
epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku
lakťovej kosti), neúplná

9

10

12
5
7
12
5
10
12
5
10
5
10
5
10
4
6
10
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12
4
6
10
12
8
10
15
20
15
20
5

Zlomenina dolného konca vretennej kosti 290 subperiostálna s repozíciou (pri dislokácii ad axim
je repozícia samozrejmá)
Zlomenina dolného konca vretennej kosti
(Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej
291
epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku
lakťovej kosti), úplná, bez posunutia úlomkov
Zlomenina dolného konca vretennej kosti
(Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej
292
epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku
lakťovej kosti), úplná, s posunutím úlomkov
Zlomenina dolného konca vretennej kosti
(Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej
293
epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku
lakťovej kosti), úplná, otvorená alebo operovaná
294 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti
Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti, s
295
posunutím úlomkov
Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku
296
lakťovej kosti
Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti,
297
bez posunutia úlomkov
Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti,
298
s posunutím úlomkov
299 Zlomenina člnkovitej kosti, neúplná
300 Zlomenina člnkovitej kosti, úplná
301 Zlomenina člnkovitej kosti, liečená operačne

7
10
12

302 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou

12

303 Zlomenina inej zápästnej kosti, neúplná
304 Zlomenina inej zápästnej kosti, úplná
305 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí
Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti
306
(Bennettova), liečená konzervatívne
Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti
307
(Bennettova), liečená operačne
308 Zlomenina jednej záprstnej kosti, neúplná

3
5
7

7

7

10

12
5
10
5
7
10

5
10
3

309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, bez
posunutia úlomkov
Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná,
s posunutím úlomkov
Zlomenina jednej záprstnej kosti, otvorená alebo
operovaná
Zlomenina viacerých záprstných kostí, neúplná
Zlomenina viacerých záprstných kostí,
bez posunutia úlomkov
Zlomenina viacerých záprstných kostí,
s posunutím úlomkov
Zlomenina viacerých záprstnych kostí, otvorená
alebo operovaná
Zlomenina nechtového výbežku (drsnatiny) jedného
prsta
Zlomenina jedného článku jedného prsta, neúplná
Zlomenina jedného článku jedného prsta, úplná,
bez posunutia úlomkov
Zlomenina jedného článku jedného prsta, s
posunutím úlomkov
Zlomenina jedného článku jedného prsta, otvorená
Zlomenina jedného článku jedného prsta,
operovaná
Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta,
neúplné
Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné,
bez posunutia úlomkov
Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné,
s posunom úlomkov
Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta,
otvorené alebo operované
Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov,
neúplné
Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov,
úplné, bez posunutia úlomkov
Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, s
posunutím úlomkov
Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov,
otvorené alebo operované
Amputácia ramena
Amputácia ramena - replantácia
Amputácia oboch predlaktí
Amputácia jedného predlaktia
Amputácia predlaktia - replantácia
Amputácia oboch rúk
Amputácia ruky
Amputácia ruky - replantácia
Amputácia všetkých prstov a palca ruky alebo ich
častí
Amputácia štyroch prstov alebo ich častí
Amputácia troch prstov alebo ich častí
Amputácia dvoch prstov alebo ich častí
Amputácia jedného prsta alebo jeho častí
Amputácia palca alebo jeho častí
Amputácia viac ako piatich prstov na rukách
Amputácia jedného alebo dvoch prstov - replantácia
Amputácia troch a viacerých prstov - replantácia
Poranenia dolných končatín
Pomliaždenie bedrového kĺbu, ťažkého stupňa
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením)

5

348

7

349

10

350

4

351

6

352

8

353

10

354

2

355

3
3

356

4

357

5

358

6

359

3

360

4

361

5

362

6

363

5

364
365
366
367

8
10

368

12

369
370

35
70
40
30
60
40
30
50

371
372
373

20
374

18
16
14
12
14
22
20
30

375
376
377

4
378
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Pomliaždenie kolenného kĺbu, ťažkého stupňa
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením)
Pomliaždenie členkového kĺbu, ťažkého stupňa
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením)
Pomliaždenie stehna, ťažkého stupňa (potvrdené
RTG vyšetrením)
Pomliaždenie predkolenia, ťažkého stupňa
(potvrdené RTG vyšetrením)
Pomliaždenie nohy, ťažkého stupňa (potvrdené
RTG vyšetrením)
Pomliaždenie jedného alebo viacerých prstov
nohy, ťažkého stupňa, s náplasťovou imobilizáciou
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením)
Natrhnutie väčšieho svalu
Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo
šľachy, liečené konzervatívne
Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo
šľachy, liečené operačne
Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu alebo šľachy,
liečené konzervatívne
Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu alebo šľachy,
liečené operačne
Natrhnutie Achillovej šľachy (potvrdené USG
vyšetrením)
Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy (potvrdené USG
vyšetrením), liečené konzervatívne
Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy, liečené
miniinvazívnym zákrokom (perkutánna operácia)
Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy, liečené
operačne
Podvrtnutie bedrového kĺbu so zachovanou
stabilitou kľbu
Podvrtnutie kolenného kĺbu
Podvrtnutie členkového kĺbu
Podvrtnutie Chopartovho kĺbu
Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu
Podvrtnutie základného alebo medzičlánkového
kĺbu palca nohy
Podvrtnutie jedného alebo viacerých prstov nohy
Distenzia kĺbového väzu s fixáciou (bandáž, elastik)
Distenzia kĺbového väzu s pevnou fixáciou (sadra,
rigídna - neohybná / pevná - ortéza)
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho
pobočného kolenného väzu (potvrdené RTG alebo
MRI vyšetrením)
Natrhnutie skríženého kolenného väzu (potvrdené
RTG alebo MRI alebo ASK
vyšetrením)
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie vnútorného
alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu
(potvrdené RTG alebo MRI vyšetrením)
Pretrhutie alebo úplné odtrhnutie skríženého
kolenného väzu (potvrdené MRI alebo ASK
vyšetrením)
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho
pobočného väzu členkového kĺbu (potvrdené RTG
alebo USG alebo MRI vyšetrením)
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho
pobočného väzu členkového kĺbu (potvrdené RTG
alebo USG alebo MRI vyšetrením)
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku,
liečené konzervatívne

3
2
3
2
1
2
4
6
8
6
8
6
8
10
12
2
3
3
3
3
3
3
2
4
6
7
10
12
4
6
6

379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku,
liečené operačne (artroskopia)
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku,
liečené operačne (artrotómia)
Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe),
liečené konzervatívne
Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe),
otvorené alebo liečené operačne
Vykĺbenie kolenného jabĺčka, liečené konzervativne
Vykĺbenie kolenného jabĺčka, otvorené alebo
liečené operačne
Vykĺbenie predkolenia, liečené konzervatívne
Vykĺbenie predkolenia, otvorené alebo liečené
operačne
Vykĺbenie členkovej kosti, liečené konzervatívne
Vykĺbenie členkovej kosti, otvorené alebo liečené
operačne
Vykĺbenie pod členkovou kosťou, liečené
konzervatívne
Vykĺbenie pod členkovou kosťou, otvorené alebo
liečené operačne
Vykĺbenie kosti člnkovitej , kockovitej alebo
klinových kostí, liečené konzervatívne
Vykĺbenie kosti člnkovitej , kockovitej alebo
klinových kostí, otvorené alebo liečené operačne
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo
viacerých), liečené konzervatívne
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo
viacerých),otvorené alebo liečené operačne
Vykĺbenie základných kĺbov palca alebo viacerých
prstov nohy
Vykĺbenie základných kĺbov jedného prsta nohy,
okrem palca
Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov palca alebo
viacerých prstov nohy
Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov jedného prsta
nohy, okrem palca
Zlomenina krčka stehnovej kosti, zaklínená
Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklinená,
liečená konzervatívne
Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklinená,
liečená operačne
Zlomenina krčka stehnovej kosti, komplikovaná
nekrózou hlavice alebo liečená endoprotézou
Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti, s
nepatrným posunutím úlomkov
Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti, s
výrazným posunutím úlomkov
Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti, s
nekrózou
Zlomenina veľkého chochola
Zlomenina malého chochola
Pertrochanterická zlomenina, neúplná alebo úplná,
bez posunutia
Pertrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím,
liečená konzervatívne
Pertrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím,
liečená operačne
Subtrochanterická zlomenina, neúplná
Subtrochanterická zlomenina, úplná, bez posunutia
úlomkov

8

413

10

414

8

415
416

12

417

3

418

6

419

12

420

14
7

421

10

422

7

423

10

424

7

425

10

426

6

427

8

428

4

429

3
430

4
3

431

12

432

25

433

25

434

40

435

12

436

20

437

40
10
8

438

12

439

15

440

20
15

441
442

20

443
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Subtrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím
úlomkov, liečená konzervatívne
Subtrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím
úlomkov, liečená operačne
Subtrochanterická zlomenina, otvorená
Zlomenina tela stehnovej kosti, neúplná
Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, bez
posunutia úlomkov
Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím
úlomkov, liečená konzervatívne
Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím
úlomkov, liečená operačne
Zlomenina tela stehnovej kosti, otvorená
Traumatické odlúčenie, zlomenina kĺbovej
chrupavky v kolennom kĺbe / osteochondritis
dissecans traumatica (potvrdená ASK)
Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, neúplná
Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, bez
posunutia úlomkov
Zlomenina stehnovej kosti nad kodylmi, úplná, s
posunutím úlomkov, liečená konzervatívne
Zlomenina stehnovej kosti nad kodylmi, otorená
alebo liečená operačne
Traumatická epifyzeolýza distálneho konca
stehnovej kosti, s posunutím úlomkov
Odlomenie epikondylu stehnovej kosti, liečené
konzervatívne
Odlomenie epikondylu stehnovej kosti, liečené
operačne
Vnútrokĺbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina
kondylu alebo interkondylická), bez posunutia
úlomkov
Vnútrokĺbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina
kondylu alebo interkondylická), s posunutím,
liečená konzervatívne
Vnútrokĺbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina
kondylu alebo interkondylická), otvorená alebo
liečená operačne
Zlomenina jabĺčka, bez posunutia úlomkov
Zlomenina jabĺčka, s posunutím úlomkov, liečená
konzervatívne
Zlomenina jabĺčka, otvorená alebo liečená
operačne
Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny píšťaly,
liečená konzervatívne
Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny píšťaly,
liečená operačne
Vnutrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly,
jedného kondylu, bez posunutia úlomkov, úplná
a neúplná
Vnutrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly,
jedného kondylu, s posunutím úlomkov
Vnúttrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly,
oboch kondylov, bez posunutia úlomkov
Vnutrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly,
oboch kondylov, s posunutím úlomkov alebo
epifyzeolýzou
Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené konzervatívne
Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené operačne
Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu),
neúplná

22
20
25
15
20
22
20
25
7
15
18
20
25
20
10
12
15
20
25
7
10
12
12
15
12
15
15
20
7
10
5

444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu),
úplná
Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu),
úplná, s posunutím úlomkov
Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia,
neúplná
Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia,
úplná, bez posunutia úlomkov
Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia,
úplná, s posunutím úlomkov
Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia,
otvorená alebo operovaná
Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca píšťaly a
ihlice, liečená konzervatívne
Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca píšťaly a
ihlice, liečená operačne
Zlomenina vonkajšieho členka, neúplná
Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, bez
posunutia úlomkov
Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, s posunutím
úlomkov
Zlomenina vonkajšieho členka, otvorená alebo
operovaná
Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou
členkovej kosti zvonka, liečená konzervatívne
Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou
členkovej kosti zvonka, liečená operačne
Zlomenina vnútorného členka, neúplná
Zlomenina vnútorného členka, úplná, bez posunutia
úlomkov, liečená konzervatívne
Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím
úlomkov, liečená konzervatívne
Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím
úlomkov, otvorená alebo liečená operačne
Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou
členkovej kosti, liečená konzervatívne
Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou
členkovej kosti, liečená operačne
Zlomenina vnútorného členka so súčasnou
zlomeninou ihlice, neúplná
Zlomenina vnútorného členka so súčasnou
zlomeninou ihlice, úplná, bez posunutia úlomkov
Zlomenina vnútorného členka so súčasnou
zlomeninou ihlice, úplná, s posunutím úlomkov
Zlomenina oboch členkov, neúplná
Zlomenina oboch členkov, úplná, bez posunutia
úlomkov
Zlomenina oboch členkov, úplná, s posunutím
úlomkov, liečená konzervatívne
Zlomenina oboch členkov, úplná, s posunutím
úlomkov, otvorená alebo liečená operačne
Zlomenina oboch členkov, so subluxáciou členkovej
kosti, liečená konzervatívne
Zlomenina oboch členkov, so subluxáciou členkovej
kosti, liečená operačne
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov, s
odlomením hrany píšťaly, bez posunutia úlomkov
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov,
s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov,
liečená konzervatívne
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov,
s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov,
liečená operačne

476 Trimaleolárna zlomenina, bez posunutia úlomkov
Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov,
477
liečená konzervatívne
Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov,
478
otvorená alebo liečená operačne
Trimaleolárna zlomenina, so subluxáciou členkovej
479
kosti
480 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, neúplné
Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, bez
481
posunutia úlomkov
Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, s posunutím
482
úlomkov, liečené konzervatívne
Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, s posunutím
483
úlomkov, liečené operačne
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou
484 členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou
vnútorného členka, liečená konzervatívne
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou
485 členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou
vnútorného členka, liečená operačne
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou
486
vnútorného členka, s odlomením zadnej hrany
píšťaly, liečená konzervatívne
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou
487
vnútorneho členka s odlomením zadnej hrany
píšťaly, liečená operačne
Roztrieštená vnútrokĺbna zlomenina distálnej
488
epifýzy píšťaly (zlomenina dolného pylónu)
Zlomenina hrboľa a výbežkov pätovej kosti, bez
489
postihnutia tela pätovej kosti
Zlomenina tela pätovej kosti, bez porušenia statiky
490
(Bohlerovho uhla)
Zlomenina tela pätovej kosti, s porušením statiky
491
(Bohlerovho uhla)
492 Zlomenina členkovej kosti, bez posunutia úlomkov
493 Zlomenina členkovej kosti, s posunutím úlomkov
494 Zlomenina členkovej kosti, komplikovaná nekrózou
495 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti
496 Zlomenina kockovitej kosti, bez posunutia úlomkov
497 Zlomenina kockovitej kosti, s posunutím úlomkov
498 Zlomenina člnkovitej kosti, bez posunutia úlomkov
499 Zlomenina člnkovitej kosti, luxačná
500 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou
501 Zlomenina jednej klinovej kosti, bez posunutia
Zlomenina jednej klinovej kosti, s posunutím
502
úlomkov
503 Zlomenina viacerých klinových kostí, bez posunutia
504 Zlomenina viacerých klinových kostí, s posunutím
Zlomenina alebo odlomenie bázy piatej
505
predpriehlavkovej kostičky
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca
506
alebo malíčka, bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca
507
alebo malíčka, s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného prsta
508 než palca alebo malíčka, úplná alebo neúplná, bez
posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného prsta
509
než palca alebo malíčka, s posunutím

7
10
12
15
20
25
15
18
5
6
7
10
12
15
5
7
9
10
12
15
10
12
15
8
10
12
15
12
15
10
15
15
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10
12
15
15
5
7
10
12
15
17

17

18
19
5
6
12
6
10
18
6
6
10
6
10
18
6
10
6
10
6
6
10
5
6

510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522

Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých
prstov, bez posunutia
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých
prstov, s posunutím
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých
prstov, otvorená alebo operovaná
Odlomenie časti článku palca
Úplná zlomenina článku palca, bez posunutia
úlomkov
Úplná zlomenina článku palca, s posunutím
úlomkov
Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca
Zlomenina článku palca otvorená alebo operovaná
Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca,
neúplná
Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca,
úplná
Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca,
otvorená alebo operovaná
Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých
článkov jedného prsta
Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých
článkov jedného prsta, otvorené alebo operované

523
524
525
526
527
528
529

Exartikulácia bedrového kĺbu
Amputácia stehna
Amputácia oboch predkolení
Amputácia predkolenia
Amputácia oboch nôh
Amputácia nohy
Amputácia palca nohy alebo jeho častí
Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou
530
palca) alebo ich častí
Amputácia palca a jedného alebo viacerých prstov
531
nohy
Poranenia nervovej sústavy
532 Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého)

8
10
2
3

5
6
2
3
5
6
8
60
50
60
50
45
30
10
5
10
1
3

534 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)
Pomliaždenie mozgu (diagnózu musí určiť
535
neurológ, potvrdené EEG alebo CT vyšetrením)
Krvácanie do mozgu - subarachnoidálne (potvrdené
536
CT vyšetrením)
Krvácanie do mozgu - intraparenchýmové, ľahkého
537
stupňa (potvrdené CT vyšetrením)
Krvácanie do mozgu - intraparenchýmové,
538 mnohopočetné, ťažkého stupňa (potvrdené CT
vyšetrením)
539 Krvácanie do mozgového kmeňa

5

543

Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála subdurálne subakútne alebo subchronické

Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála
544 - epidurálny hematóm (včasný operačný zásah vypustenie hematómu)

100
3

547 Pomliaždenie miechy

30

548 Poranenie miechy s prejavmi kvadruplégie

100

549 Poranenie miechy s prejavmi kvadruparézy

80

550 Poranenie miechy s prejavmi paraplégie

70

551 Poranenie miechy s prejavmi paraparézy
60
Pomliaždenie periférneho nervu, s krátkodobou
552
2
obrnou
Poranenie periférneho nervu, s prerušením
553
10
vodivých vlakien
Prerušenie periférneho nervu ramenného
554
12
nervového zväzku, resp. stehnového nervu
Prerušenie periférneho nervu v oblasti lakťa a
555
12
predlaktia, resp. v oblasti predkolenia
556 Prerušenie periférneho nervu v oblasti zápästia
10
Ostatné druhy poranení
Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou
557
0
liečenia 14 dní a menej
Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou
558
2
liečenia viac ako 14 dní
Rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje
559
0
chirurgické ošetrenie
Plošná abrázia mäkkých častí prstov, s plochou
560
2
väčšou ako 1 cm2 alebo strhnutie nechta
Prerezanie magistrálnej tepny na končatinách v
561
10
oblasti ramena, stehna, s nutným šitím
Prerezanie magistrálnej tepny na končatinách v
562
7
oblasti predlaktia, predkolenia
563 Cudzie teliesko chirurgicky odstránené
2
Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky),
564
2
chirurgicky neodstránené
565 Hryzné rany s vakcináciou
3
Poranenie elektrickým prúdom s celkovým postihnutím
Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového
566
1
postihnutia, ľahké
Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového
567
2
postihnutia, stredné
Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového
568
3
postihnutia, ťažké
Celkové príznaky pri slnečnom alebo tepelnom úpale
569 Úpal - ľahké prípady
0

5

533 Otras mozgu stredného stupňa (druhého)

540 Krvácanie do mozgu - vnútrokomorové
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 541
akútny subdurálny hematóm
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 542
chronický subdurálny hematóm

Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála
545 - epidurálny hematóm (s prejavmi obojstanného
ochrnutia končatín, komatóznym stavom)
546 Otras miechy

6

10
15
35
80
100
100
35
15
100
15
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570 Úpal - stredné prípady

0

571 Úpal - ťažké prípady
Popáleniny, poleptanie, omrzliny
572 Prvého stupňa
Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm2
573
povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm2
574
do 10 cm2 povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11 cm2
575
do 5% povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6% do
576
10% povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11%
577
do 15% povrchu tela

0
0
1
2
3
7
10

Článok 13 – Poradie priority a záverečné ustanovenia
1. V prípade, že tieto OPP OCP zužujú, alebo sú v rozpore s ustanoveniami
VPPŽ, OPŽP, resp. VPPÚ, pre toto poistenie platia ustanovenia týchto OPP
OCP.
2. Od týchto OPP OCP je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to príslušné
ustanovenia týchto OPP OCP umožňujú a/alebo ak si to vyžaduje účel
a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve dohodnú.
3. Tieto OPP OCP nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2015.

Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 16%
15
do 20% povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 21%
579
20
do 25% povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 26%
580
25
do 30% povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 31%
581
30
do 40% povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 41%
582
40
do 50% povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 51%
583
50
do 60% povrchu tela
Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu nad 60%
584
60
povrchu tela
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)
2
585 s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 3 cm2
do 5 cm2
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)
3
586 s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2
do 10 cm2
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)
4
587 s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11cm2
do 5 % povrchu tela
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)
588 s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6% do
10
10% povrchu tela
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)
589 s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11% do
15
15% povrchu tela
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)
590 s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 16%
20
do 20% povrchu tela
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)
591 s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 21%
30
do 30% povrchu tela
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)
592 s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 31%
40
do 40 % povrchu tela
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)
593 s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 41%
50
do 50 % povrchu tela
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)
594 s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu nad 51%
70
povrchu tela
Otrava plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov
595 Ľahké prípady
1
596 Stredne ťažké prípady (nevyhnutná hospitalizácia)
2
597 Ťažké prípady (nevyhnutná hospitalizácia)
3
Uštipnutie hadom a hmyzom
598 Uštipnutie hadom
1
599 Miestne hnisanie po bodnutí hmyzom
2
578

600 Uštipnutie hmyzom, s následnou flegmónou

AH_OCPPP_82/05_0415/0416

3

Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu
alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy)
plní poistiteľ v rozsahu uvedenom pre takéto neúplné zlomeniny, pokiaľ
takáto neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou
polovicou plnenia za takúto úplnú zlomeninu.
Oceňovacia tabuľka podlieha doplneniam a/alebo zmenám v súlade
s ustanovením Článku 2, bodu 8 týchto OPP OCP.
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OCP 4

MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná zložka podniku
zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe
Limited, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „Poisťovateľ“ alebo „MetLife“)
Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad chirurgického zákroku
a/alebo hospitalizácie a/alebo rekonvalescencie z dôvodu úrazu a/alebo choroby
Rozsah poistenia
1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad chirurgického zákroku a/alebo pre pre prípad hospitalizácie a/alebo pre prípad
rekonvalescencie z dôvodu úrazu a/alebo choroby HSC (ďalej len “OPP
HSC”), ktoré je pripoistením alebo doplnkovým poistením k životnému
poisteniu alebo úrazovému poisteniu, podľa toho, ku ktorému poisteniu
je poistenie podľa týchto OPP HSC dojednané, tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a toto poistenie je platné, ak kód tohto poistenia
je uvedený na poistke alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve a
zároveň je za toto poistenie zaplatené zodpovedajúce poistné v súlade s
podmienkami poistnej zmluvy.
2. Toto poistenie poskytuje poistnú ochranu poistenému, ktorého meno je
uvedené v poistnej zmluve, alebo v dodatku k poistnej zmluve.
Článok 1 - Základné pojmy
Pre účely poistenia podľa týchto OPP HSC platí nasledovný výklad pojmov:
1. Poistník - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú
zmluvu s Poisťovateľom. Poistník môže uzavrieť poistnú zmluvu aj v prospech inej osoby, t.j. v prospech jedného alebo viacerých poistených.
2. Poistený - fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. V prípade, že poisteným je maloletá osoba, je poistník povinný
predložiť súhlas zákonného zástupcu takejto osoby.
3. Poistka - písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
4. Pacient - osoba, ktorá je na základe anamnestických údajov prijatá na
pobyt v nemocnici najmenej na 24 hodín.
5. Nemocnica – zdravotnícke zariadenie, ktoré:
a) má oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť (ak je vyžadované
príslušnými právnymi predpismi),
b) poskytuje predovšetkým lôžkovú starostlivosť,
c) má 24 - hodinovú ložkovú starostlivosť vykonávanú kvalifikovanými
zdravotnými sestrami a nepretržite k dispozícii aspoň jedného kvalifikovaného lekára s atestáciou,
d) má vybavenie na chirurgickú prax a diagnostikovanie pacientov vo
svojich priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré sú mu dostupné, alebo
v priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré má zmluvne dojednané,
e) nie je ošetrovateľským, doliečovacím alebo geriatrickým oddelením
nemocnice, ktoré pacientovi poskytuje najmä ošetrovateľskú starostlivosť alebo starostlivosť spojenú s liečbou/doliečením alkoholovej závislosti, drogovej závislosti a/alebo závislosti na inej návykovej látke a
nie je predovšetkým zotavovňou, doliečovacím alebo ošetrovateľským
zariadením alebo domovom dôchodcov a pod.,
f) nie je bydliskom poisteného.
6. Kvalifikovaný lekár – kvalifikovaný absolvent lekárskej fakulty, ktorý nie
je zároveň poisteným alebo jeho blízkou osobou alebo oprávnenou osobou, liečiaci v rozsahu svojej odbornosti zranenia alebo choroby, ktorých
následkom je udalosť zakladajúca uplatnenie nároku z tohto poistenia.
7. Choroba - zmena fyzického zdravia poisteného, ku ktorej došlo po prvý
krát odo dňa stanoveného ako začiatok tohto poistenia a po uplynutí
čakacej lehoty stanovenej v týchto OPP HSC.
8. Úraz - telesné poškodenie, neúmyselné a neovplyvniteľné zo strany
poisteného, ktoré vzniklo priamo (nezávisle a výlučne od akýchkoľvek
iných príčin), z náhlej a náhodnej príčiny počas platnosti poistnej zmluvy.
Článok 2 - Poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistná udalosť podľa týchto OPP HSC je skutočnosť, ktorá nastala počas platnosti poistnej zmluvy a s ktorou je spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy. Touto skutočnosťou môže byť v zmysle poistnej zmluvy:
a) chirurgický zákrok z dôvodu úrazu alebo choroby a/alebo

HSC

b) hospitalizácia z dôvodu úrazu alebo choroby a/alebo
c) rekonvalescencia z dôvodu úrazu alebo choroby.
2. Typ poistnej ochrany bližšie uvedenej v bode 1. tohto Článku OPP HSC,
ako aj výška poistných súm sú uvedené v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve.
3. Pokiaľ je poistenému vykonaný chirurgický zákrok z dôvodu telesného
poranenia spôsobeného úrazom alebo chorobou, ktoré vznikli prvýkrát
po dátume začiatku tohto poistenia, Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie
pre prípad chirurgického zákroku, ktorého výška je vypočítaná ako percento zodpovedajúce tomuto zákroku (podľa Tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov), z poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve alebo v
príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
4. V prípade, že poistený podstúpi chirurgický zákrok krytý týmto poistením, ktorý nie je vyslovene uvedený v Tabuľke oceňovania chirurgických
zákrokov, Poisťovateľ určí výšku plnenia porovnaním so zákrokom uvedeným v tejto tabuľke, ktorý je, čo do stupňa náročnosti, najbližšie k danému zákroku. Stupeň náročnosti tohto zákroku určí kvalifikovaný lekár
podľa výberu Poisťovateľa.
5. Pokiaľ je poistenému súčasne vykonaných viac chirurgických zákrokov,
bude mu vyplatené len jedno poistné plnenie zodpovedajúce chirurgickému zákroku ohodnotenému najvyšším percentom.
6. V prípade opakovaných chirurgických zákrokov týkajúcich sa kĺbov
horných a/alebo dolných končatín, opakovaných endoskopických vyšetrení tráviaceho traktu a/alebo opakovaných sklerotizácií žíl, ktoré
poistený podstúpi počas trvania tohto poistenia, vzniká v súvislosti s týmito opakovanými chirurgickými zákrokmi / vyšetreniami poistenému
nárok na poistné plnenie maximálne 1 (jeden) krát v priebehu jedného
roku trvania poistenia a maximálne 3 (tri) krát počas celej doby platnosti poistenia.
7. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie pre prípad hospitalizácie, uvedené
v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve, od 1.
(prvého) dňa hospitalizácie až do 365. (tristošesťdesiateho piateho) dňa
hospitalizácie, za predpokladu, že je poistený hospitalizovaný z dôvodu
telesného poranenia spôsobeného úrazom alebo z dôvodu choroby, ktoré vznikli prvý krát po dátume začiatku tohto poistenia a je v odbornej
starostlivosti kvalifikovaného lekára, pričom za hospitalizáciu sa považuje pobyt poisteného v nemocnici po dobu minimálne 24 hodín.
8. V prípade, že je poistený hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS), bude mu vyplatené poistné plnenie pre prípad hospitalizácie
vo výške dvojnásobku poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve alebo v
príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
9. Za sebou nasledujúce prijatia do nemocnice z rovnakého alebo obdobného dôvodu budú považované za jednu poistnú udalosť, pokiaľ medzi
nimi nie je obdobie aspoň 12 (dvanásť) mesiacov, počas ktorého poistený nebol z tohto dôvodu hospitalizovaný.
10. Poisťovateľ tiež vyplatí poistné plnenie pre prípad rekonvalescencie, a
to za predpokladu, že takéto poistné krytie je uvedené v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve a taktiež bolo za toto
poistné krytie zaplatené zodpovedajúce poistné. Poistné plnenie pre
prípad rekonvalescencie, ktorá nasleduje po hospitalizácii, bude vyplatené iba v prípade, ak bude vyplatené aj poistné plnenie pre prípad
hospitalizácie.
11. V prípade rekonvalescencie Poisťovateľ vyplatí denné odškodné za
2-násobok počtu dní trvania hospitalizácie, maximálne však za 730 dní
a to bez ohľadu na to, kde poistený strávi toto ozdravovacie obdobie.
Výška denného odškodného pri rekonvalescencii, za ktorú bude toto
poistné plnenie vyplácané, je uvedená v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
12. Poisťovateľ má právo požadovať vykonanie lekárskej prehliadky alebo
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13.

14.
15.
16.

lekárskeho vyšetrenia poisteného a poistený je povinný umožniť Poisťovateľovi výkon tohto práva Poisťovateľa.
Vyplatenie poistného plnenia až do výšky dohodnutej poistnej sumy k
danej poistnej udalosti uvedenej v poistnej zmluve alebo v príslušnom
dodatku k poistnej zmluve, zbavuje Poisťovateľa ďalšej zodpovednosti
súvisiacej s poistnou udalosťou alebo jej dôsledkami.
Poistné plnenie bude vyplatené v súlade s podmienkami tohto poistenia nezávisle na výplate akéhokoľvek iného poistného plnenia v súlade
s podmienkami poistnej zmluvy.
Poistné plnenie podľa tohto poistenia bude vyplatené za podmienky, že
poistná udalosť nastala počas platnosti tohto poistenia a za podmienky, že sú splnené podmienky príslušnej poistnej zmluvy.
So súhlasom Poisťovateľa je v poistnej zmluve možné dohodnúť zmeny v poistnom krytí, na základe potrieb poistníka alebo poisteného.

Článok 3 - Doba trvania poistenia
1. Dátum začiatku poistenia podľa týchto OPP HSC je rovnaký ako deň
začiatku životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP HSC dojednané, pokiaľ toto poistenie nebolo dohodnuté neskôr, resp. nadobúda platnosť o
00.01 hod. dňa uvedeného v poistnej zmluve alebo príslušnom dodatku
k poistnej zmluve ako dátum začiatku poistenia za predpokladu, že bolo
zaplatené zodpovedajúce poistné.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov (ďalej aj „Doba poistenia“), pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. Ak žiadna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane aspoň šesť (6) týždňov pred uplynutím Doby poistenia, že o ďalšie poistenie nemá záujem,
predlžuje sa doba poistenia vždy o ďalších dvanásť (12) mesiacov.
3. Poistenie zaniká uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve. V prípade,
že doba trvania poistenia nie je uvedená v poistnej zmluve, poistenie zaniká v súlade s podmienkami konca životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto
OPP HSC dojednané alebo o 24.00 hod. dňa dohodnutého ako koniec
poistenia, pokiaľ toto poistenie nezaniklo skôr z iných dôvodov, alebo v
prípade skupinovej poistnej zmluvy dňom, kedy poistený prestal patriť
do skupiny oprávnenej k poisteniu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane
skôr. Nároky, ktoré vznikli pred ukončením tohto poistenia, tým nebudú
dotknuté. Poistenie podľa týchto OPP HSC môže byť dohodnuté aj samostatne, pokiaľ sa na tom zmluvné strany dohodnú v poistnej zmluve.
4. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný vyplatiť podľa poistnej zmluvy v peňažnej forme.
Článok 4 - Platba a výška poistného
1. Bežné poistné podľa poistnej zmluvy je splatné 1. dňa poistného obdobia
a jednorázové poistné je splatné 1. dňa začiatku poistenia, pokiaľ nebolo
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistného musí byť uvedená
v poistnej zmluve a stanoví sa podľa rozsahu poistenia, a to na základe
ohodnotenia rizika a dohodnutej poistnej sumy.
2. Pokiaľ nebolo zaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie ani do jedného mesiaca po doručení výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, poistenie zanikne. To isté platí, pokiaľ bola zaplatená len časť poistného. Výzva Poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak poistné
nebude zaplatené.
3. Poistné sa platí ročne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4. Poisťovateľ nie je povinný posielať poistníkovi výzvu na uhradenie poistného s výnimkou výzvy podľa ust. § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka
v platnom znení; akékoľvek zaslanie takejto výzvy nemožno v nijakom
prípade považovať za vzdanie sa tejto podmienky.
5. Dátum úhrady poistného je dátum, kedy je zodpovedajúce poistné, v
zmysle poistnej zmluvy v plnej výške pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
6. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má Poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného
na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je Poisťovateľ oprávnený
upraviť, najmä ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného,
nepriaznivému vývoju poistného určeného na základe poistno-matematických metód a vyplatených poistných plnení z poistení podľa týchto
OPP HSC. Pri výkone tohto práva Poisťovateľa je Poisťovateľ povinný
vopred písomne oznámiť poistníkovi novú výšku poistného, a to pred
začiatkom príslušného poistného obdobia, ktorého sa upravené poistné

týka. Uvedená zmena výšky poistného bude prijatá zo strany poistníka
zaplatením príslušnej výšky poistného oznámeného Poisťovateľom poistníkovi; ustanovenie § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom
znení tým nie je dotknuté.
Článok 5 - Výnimky z poistného krytia
1. Toto poistenie sa nevzťahuje na nasledovné prípady:
a) vrodené ochorenia a ťažkosti z nich vyplývajúce,
b) plánovanú/é hospitalizáciu/e a/alebo chirurgický/é zákrok/y, na ktorú/é
nie je zdravotný dôvod, alebo ktorá/é bola/i určená/é alebo dohodnutá/é pred začiatkom poistenia alebo pred skončením čakacej lehoty
podľa týchto OPP HSC,
c) telesné poranenia a/alebo zdravotný stav, ktorý je výsledkom telesného zranenia / ochorenia, ktoré existovali pred dátumom začiatku tohto
poistenia,
d) odstránenie nosných a / alebo krčných mandlí po dobu prvých 180
(stoosemdesiat) dní platnosti tohto poistenia,
e) zdravotnými ťažkosťami súvisiacimi s umelým oplodnením, tehotenstvom, potratom, pôrodom a súvisiacimi komplikáciami, ktoré nastanú
počas prvých dvoch rokov od začiatku poistenia; táto výluka sa nevzťahuje na poistnú udalosť v zmysle Článku 2, bod 1, písmeno b)
týchto OPP,
f) kozmetickú a plastickú chirurgiu, okrem prípadov, keď je nutná ako
zákrok po úraze krytom týmto poistením, odstránenie materských
znamienok, operácie očí z dôvodu refrakčnej vady (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus)
g) bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípadoch, keď neexistovali žiadne objektívne náznaky zhoršenia normálneho zdravia, laboratórne testy alebo röntgenové vyšetrenia okrem takých, ku ktorým došlo
počas uznanej pracovnej neschopnosti na základe predošlej lekárskej
prehliadky,
h) zákroky vykonané z dôvodu ochorenia zubov a ich komplikácií, ako aj
zákroky vykonané na umelom chrupe,
i) liečba chorôb spôsobených alkoholovou alebo drogovou závislosťou
alebo závislosťou na iné návykové látky, nervové a duševné poruchy
alebo ozdravné pobyty,
j) prípady spôsobené požitím drog alebo liekov, v prípade, že ich aplikácia
nebola predpísaná kvalifikovaným lekárom alebo boli predávkované,
k) liečba alebo doliečenie v rehabilitačných centrách a ústavoch, kúpeľoch, doliečovacích a podobných zariadeniach,
l) akékoľvek prípady, choroby spôsobené priamo alebo nepriamo HIV
(Human Immuno - Deficiency Virus) a/ alebo chorobami, ktoré sú spojené s HIV a/alebo chorobou súvisiacou s HIV vrátane AIDS a/alebo
akékoľvek odvodené ochorenia,
m) úmyselné telesné poškodenie, samovražda alebo pokus o ňu, bez
ohľadu na duševný stav poisteného,
n) riadenie motocykla s obsahom vyšším ako 125 ccm,
o) prípady, ktoré vznikli počas pokusu poisteného o spáchanie trestného
činu alebo vedomou účasťou na akomkoľvek násilí resp. kladením odporu pri zatýkaní,
p) prípady spôsobené priamo alebo nepriamo teroristickým útokom, aktívnou účasťou na terorizme, vojnou, vyhlásenou alebo nevyhlásenou,
inváziou, pôsobením cudzích mocností, konfliktom, občianskou vojnou, revolúciou, vzburou, vojenskou silou alebo výnimočným stavom,
stavom obliehania alebo akoukoľvek inou z udalostí alebo príčin, ktoré
vedú k vyhláseniu a udržovaniu tohto stavu, zatýkaním, karanténou,
colnými opatreniami, podobne akoukoľvek zbraňou alebo prístrojom
pracujúcim na základe jadrového štiepenia alebo jeho využívaním alebo rádioaktívnou energiou, a to kedykoľvek v čase mieru alebo vojny,
ako aj prípady, ktoré sú výsledkom chemického alebo biologického
žiarenia a otrava poistenej osoby spôsobená inhaláciou jedovatých
plynov,
q) prípady, ktoré vznikli počas výkonu služby poisteného v ozbrojených
silách ktorejkoľvek krajiny alebo medzinárodného úradu v čase mieru
alebo vojny, alebo prípady, ktoré vznikli následkom vojenského výcviku, následkom účasti na vojenskom cvičení alebo následkom plnenia
bojových úloh alebo s bojovými úlohami súvisiacich úloh,
r) letom poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným klzákom, kĺzavým
padákom alebo padákom alebo športovým lietadlom alebo iným lietadlom, alebo letom poisteného akýmkoľvek leteckým prostriedkom ako
pilota alebo posádky alebo ako pasažiera; uvedené výluky sa nevzťa-
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hujú na let/y poisteného pravidelnou leteckou linkou, charterový/é lety,
let/y na obvyklej trase linky prevádzkovanej registrovaným leteckým
prepravcom, oprávneným k preprave osôb alebo let/y za účelom prepravy poisteného ako pacienta alebo zraneného alebo jeho sprievodu
leteckým dopravným prostriedkom prvej pomoci,
s) úrazy vzniknuté pri výkone profesionálnej športovej činnosti poisteného,
t) úrazy vzniknuté pri účasti poisteného v akomkoľvek preteku motorových prostriedkov na súši, vo vode alebo vo vzduchu.
2. Poistený musí dokázať, ak je to potrebné, že poistná udalosť nebola zapríčinená žiadnou z okolností, ktoré sú uvedené vo výnimkách z poistného krytia; uvedené predstavuje nevyhnutný predpoklad pre akýkoľvek
záväzok Poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
Článok 6 - Uplatnenie nároku
1. Oznámenie poistnej udalosti musí byť Poisťovateľovi doručené v písomnej forme, ihneď ako je to možné, najneskôr však do 30 dní od udalosti, ktorá môže zakladať nárok na poistné plnenie podľa platnej poistnej
zmluvy.
2. Všetky potvrdenia, informácie a dôkazový materiál bude dodaný Poisťovateľovi v ním požadovanej forme. Poisťovateľ má právo na lekársku prehliadku alebo lekárske vyšetrenie poisteného v súvislosti s uvádzaným
telesným poranením na náklady Poisťovateľa, pričom poistený je povinný umožniť výkon tohto práva Poisťovateľa. Poistený je ďalej povinný, po
tom čo došlo k telesnému poraneniu, čo najskôr vyhľadať kvalifikovaného lekára a riadiť sa jeho pokynmi. Poisťovateľ nie je zodpovedný za
akékoľvek následky z dôvodu nevyhľadania alebo nedodržania pokynov
kvalifikovaného lekára alebo v dôsledku nepoužitia zariadení alebo prostriedkov, ktoré boli kvalifikovaným lekárom predpísané.
3. Poisťovateľovi musí byť vždy dodaná lekárska správa udávajúca presnú
diagnózu, správa o hospitalizácii vrátane všetkých lekárskych správ a
dokumentov o prevedenom chirurgickom zákroku, o predchádzajúcom
zdravotnom stave poisteného a kompletný výpis z jeho zdravotnej karty.
Článok 7 - Zánik poistenia
1. Poistenie podľa týchto OPP HSC zaniká:
a) pokiaľ akékoľvek poistné za ďalšie poistné obdobie za životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je
poistenie podľa týchto OPP HSC dojednané alebo poistné za ďalšie
poistné obdobie za toto poistenie nie je zaplatené do jedného mesiaca
odo dňa doručenia výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo
poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. To isté platí, ak bola
zaplatená len časť poistného,
b) ak životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je poistenie podľa týchto OPP HSC dojednané, zanikne z
akéhokoľvek dôvodu alebo pokiaľ je životné poistenie zrušené s výplatou odbavného alebo sa zmení na poistenie so zníženou poistnou
sumou v súlade s príslušným článkom VPPŽ alebo iným spôsobom
zanikne,
c) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu
poistenia, a ktorý nasleduje po dni, kedy poistený dosiahol vek:
(1) 18 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané k úrazovému poisteniu,
(2) 25 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané k životnému poisteniu,
(3) 60 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia vo veku od 18 do 59 rokov (vrátane), bez ohľadu na to, či životné
poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je
poistenie podľa týchto OPP HSC dojednané, je naďalej platné,
d) uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve alebo,
e) ďalšími spôsobmi uvedenými v príslušných ustanoveniach týchto OPP
HSC, ustanoveniach poistnej zmluvy a/alebo Občianskeho zákonníka
v platnom znení, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností
spôsobujúcich zánik poistenia nastane skôr.
2. V prípade, že poistenie podľa týchto OPP HSC zanikne predtým, ako
uplynie doba trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia,
podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP HSC
dojednané, poistník počas zvyšnej časti doby trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto
poistenie dojednané, nebude povinný platiť poistné za toto poistenie.

Platba akéhokoľvek poistného po zániku tohto poistenia nevytvára žiadny nárok na poistné plnenie. V prípade platby poistného za toto poistenie
po zániku poistenia, bude zaplatené poistné za toto poistenie vrátené
poistníkovi.
Článok 8 - Čakacia lehota
1. Čakacia lehota je 60 (šesťdesiat) dní. Začína plynúť dňom začiatku tohto
poistenia a počas tejto lehoty nevzniká nárok na poistné plnenie.
2. V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.
Článok 9 - Postúpenie práv
1. V prípade poistnej udalosti uvedenej v Článku 2 bod 1. písm. a), b) a
c) týchto OPP HSC, právo poisteného na náhradu škody voči osobe,
ktorá je zodpovedná za škodu, prechádza na Poisťovateľa a to až do
výšky sumy vyplatenej poistenému Poisťovateľom. Poistený sa zaväzuje
previesť na Poisťovateľa písomné nároky na náhradu škody voči tretím
osobám až do výšky plnenia krytého poistnou zmluvou a poskytovať
Poisťovateľovi potrebnú súčinnosť pri uplatnení týchto práv a nárokov
voči tým, ktorí za škodu zodpovedajú.
2. Ak sa poistený vzdá bez písomného súhlasu Poisťovateľa nároku na toto
odškodnenie, či práva, ktoré ho zaručuje, Poisťovateľ je zbavený povinnosti plniť až do výšky, v akej by mohol získať náhradu škôd.
3. Ak poistený získal náhradu od tretích osôb povinných uhradiť škodu alebo z iných právnych vzťahov, Poisťovateľ je oprávnený o túto náhradu
znížiť poistné plnenie.
Článok 10 - Bonusy
1. Ak je poistenie podľa týchto OPP HSC dojednané k poistnej zmluve životného poistenia, má poistená osoba nárok na bonus za bezškodový
priebeh poistenia a/alebo bonus za vernosť (spoločne aj „bonusy“).
2. Bonusy sa nevzťahujú na poistenie, ktoré je dojednané k poistnej zmluve
úrazového poistenia.
3. Sledovaným obdobím v prípade bonusu za bezškodový priebeh sú prvé
3 (tri) po sebe nasledujúce roky trvania poistenia a v prípade bonusu za
vernosť prvých 7 (sedem) po sebe nasledujúcich rokov trvania poistenia.
Podmienkou uplatnenia bonusov je, že poistenie nebolo počas sledovaného obdobia prerušené.
4. Pre účely uplatnenia bonusov sa za riadne zaplatené poistné považuje
poistné za poistenie podľa týchto OPP HSC, splatné v sledovanom období, ktoré bolo pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
10.1 Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1. Ak počas sledovaného obdobia nenastala poistná udalosť, v súvislosti
s ktorou poistenej osobe vznikne nárok na poistné plnenie a príslušné
poistné za poistenie podľa týchto OPP HSC bolo riadne zaplatené, vzniká nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia vo výške 10% zo
zaplateného poistného za dané poistenie za sledované obdobie (ďalej
len „bonus“).
2. Bonus je vypočítaný z celkovej výšky riadne zaplateného poistného za
toto poistenie, bez indexácie, za sledované obdobie a za všetky poistené
osoby, ktoré majú poistenie podľa týchto OPP HSC dojednané a splnili
vyššie uvedené kritériá na poskytnutie bonusu.
3. Ak je poistenie podľa týchto OPP HSC dojednané k investičnému životnému poisteniu alebo k variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí
sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný Poisťovateľom na existujúci Účet bežného a jednorazového poistného v Operačnej cene v rovnakom alokačnom pomere do jednotlivých Investičných
programov, ako je alokované Bežné poistné.
4. Ak je poistenie podľa týchto OPP HSC dojednané k inému ako investičnému životnému poisteniu alebo variabilnému životnému poisteniu,
po uplynutí sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný na
špeciálny účet vytvorený Poisťovateľom pre tento účel. Prostriedky na
tomto špeciálnom účte budú počas trvania poistenia zhodnocované úrokom vo výške minimálne 0,5% ročne a vyplatené po ukončení zmluvy
životného poistenia.
5. Ak si poistená osoba uplatní nárok na poistné plnenie v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá nastala počas sledovaného obdobia, a nárok na
výplatu poistného plnenia jej vznikne po pripísaní bonusu podľa odseku
3 alebo odseku 4 tohto článku, Poisťovateľ zníži poistné plnenie o výšku
pripísaného bonusu, resp. má právo takto pripísaný bonus vymáhať.

3/5

10.2. Bonus za vernosť
1. Bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia Poisťovateľ automaticky navýši poistnú sumu za poistenie podľa týchto OPP HSC o 10%,
ak poistné za poistenie podľa týchto OPP HSC bolo riadne zaplatené.
V takomto prípade sa dodatočné ocenenie zdravotného stavu poistenej
osoby nevyžaduje a zároveň výška poistného za poistenie podľa týchto
OPP HSC sa nemení; ustanovenie bodu 6 článku 4 týchto OPP HSC tým
nie je dotknuté.
2. Takto navýšená poistná suma je platná až do konca trvania poistenia
podľa týchto OPP HSC.
3. Ak počas doby trvania poistenia dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu poistnej sumy inak ako na základe tohto článku, bonus za vernosť bude
vypočítaný z najnižšej výšky poistnej sumy platnej počas sledovaného
obdobia.
Článok 11 - Ostatné podmienky
1. Poistník a poistený sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky
písomné otázky Poisťovateľa. Vedomé porušenie tejto povinnosti môže
mať za následok odstúpenie Poisťovateľa od poistnej zmluvy alebo odmietnutie či zníženie poistného plnenia.
2. Poistený a/alebo poistník je povinný oznámiť Poisťovateľovi zmenu svojej adresy, podstatnú zmenu zdravotného stavu poisteného alebo zamestnania poisteného.
3. Poistený a poistník sú povinní urobiť všetky primerané opatrenia k odvráteniu a/alebo zníženiu každej straty a škody a sú povinní vynaložiť
všetko úsilie k náhrade strát.
Článok 12 - Poistenie ako súčasť poistnej zmluvy
1. Poistenie podľa týchto OPP HSC je súčasťou poistnej zmluvy životného
poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je
toto poistenie dojednané, a taktiež sa na neho vzťahujú ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „VPPŽ“) a
Osobitných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „OPŽP“),
resp. Všeobecných poistných podmienok pre úrazové poistenie (ďalej aj
„VPPÚ“), pokiaľ určité ustanovenia neboli zmenené alebo nahradené príslušnými ustanoveniami týchto osobitných poistných podmienok.
2. Nasledovné články VPPŽ pod názvom tak ako sú uvedené nižšie v tomto
bode, pokiaľ existujú, sa nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Zmeny v poistnom krytí”
b) “Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného”
c) “Pôžička”
d) “Výluky z poistenia” odstavec 2
e) “Poistné krytie v dobe vojny”
f) “Prebytky poistného”
3. Nasledovné články OPŽP pod názvom tak ako sú uvedené nižšie v tomto bode, pokiaľ existujú, sa taktiež nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Jednorazové poistné”
b) “Pôžička”
c) “Právo na podiel na dodatkovom zisku” resp. „Právo na podiel na výnose“
d) “Zmeny poistenia na Poistenie pre prípad smrti alebo na Poistenie pre
prípad smrti alebo dožitia”
e) “Zmena krajiny trvalého pobytu”
Článok 13 - Tabuľka oceňovania chirurgických zákrokov
Poistné plnenie
vyjadrené ako
Popis chirurgického zákroku
maximálne
percento
z poistnej sumy
BRUCHO
– odstránenie slepého čreva (apendektómia)
35%
– resekcia čreva
70%
– resekcia žalúdka
70%
– gastro–enterostómia
60%
– odstránenie žlčníka (cholecystektómia)
60%
– chirurgický zákrok v dutine brušnej, či už diagnostický
alebo odstránenie jedného alebo viacerých orgánov,
okrem špecifikovaných v tejto tabuľke (ak je počas jed50%
nej operácie vykonaných viac chirurgických zákrokov,
bude vyplatené poistné plnenie iba za jeden zákrok)
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– endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu, okrem zákrokov špecifikovaných v tejto tabuľke
ABSCES
– incízia povrchového abscesu, vredu alebo furunkula
(jedného alebo viacerých)
– chirurgická liečba karbunkulu (jedného alebo viacerých)
AMPUTÁCIE
– prstu alebo palca, za každý
– ruka, predlaktie alebo chodidlo po členok
– dolná končatina, horná končatina
– stehno v bedrovom kĺbe
PRSIA
– radikálna amputácia jedného alebo obidvoch prsníkov s resekciou do podpažia
– jednoduchá amputácia jedného alebo obidvoch prsníkov
HRUDNÍK
– kompletná thorakoplastika (otvorenie hrudného koša)
– odstránenie pľúc (pneumonektómia) alebo časti pľúc
– diagnostický alebo liečebný zákrok v hrudnej dutine
okrem punkcie
– odstránenie hnisu okrem punkcie
– arteficiálny pneumothorax
– bronchoskopia diagnostická
– bronchoskopia počas operácie (okrem biopsie)
UCHO
– prepichnutie ušného bubienka (paracentéza)
– odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti
- radikálna
– odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti
- radikálna
– fenestrácia uni - alebo bilaterálna
ŠTÍTNA ŽĽAZA
– odstránenie štítnej žľazy vrátane všetkých ostatných
štádií operačných zákrokov
PAŽERÁK
– operácia pre zúženie pažeráku
– použitie endoskopu
OKO
– odlúpnutie sietnice – viacpočetné postihnutie
– šedý zákal (katarakta)
– zelený zákal (glaukóm)
– odstránenie očného bulbu (enukleácia)
– odstránenie pterygia
– odstránenie jačmenného zrna alebo chalázie
ZLOMENINY
Liečba jednoduchých zlomenín – zákroky bez operácie:
– kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť)
– kosť tarzálna alebo metatarzálna, kosť krížová, kostrč
– kosť stehenná
– rameno alebo predkolenie – jedna kosť
– prst na ruke alebo nohe – za každý
– rebro
– predlaktie – obidve kosti
– panva bez nutnosti trakcie, jabĺčko
– predkolenie – obidve kosti
– spodná čelusť
– kosť karpálna alebo metakarpálna, nos, dve a viac
rebier, hrudná kosť
– panva s nutnosťou trakcie

10%

5%
10%
10%
20%
40%
70%
70%
40%
100%
70%
30%
10%
10%
10%
20%
5%
50%
60%
100%
70%
40%
10%
100%
50%
30%
30%
20%
5%

15%
10%
40%
25%
5%
5%
20%
20%
30%
20%
10%
30%

– stavec, priečny výbežok stavca – za každý
5%
– kompresívna zlomenina stavca – jeden alebo viac
40%
– zápästie
10%
Liečba komplikovaných a otvorených zlomenín:
– pri komplikovanej zlomenine vyžadujúcej napravenie (repozíciu) sa vyššie uvedené percentá násobia indexom 1,5
– pri zlomenine vyžadujúcej operáciu (vrátane korekcie, osteosyntézy)
sa vyššie uvedené percentá zdvojnásobia s tým, že maximum nesmie
presiahnuť 100%
PRUH
– operácia – jedna strana
30%
– operácia – obidve strany
50%
KĹBY A VYKĹBENIA
– incízia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu funkcie,
15%
okrem punkcie a ďalej uvedených
– incízia ramenného, lakťového, bedrového alebo ko40%
lenného kĺbu s výnimkou punkcie
– excízia z kĺbu, fixácia pomocou operácie, disartikulácia alebo arthroplastika:
– ramena, bedra alebo chrbtice
75%
– kolena, lakťa, zápästia alebo členka
30%
– vykĺbenie – zákroky bez operácie:
– prsta alebo palca – za každý
5%
– ramena, lakťa, zápästia alebo členka
15%
– spodnej čeľuste
5%
– bedra alebo kolena okrem jabĺčka
20%
– jabĺčka
5%
– vyvrtnutie (distorzia) členku alebo zápästia ošetrené sádrovou imobilizáciou (ošetrenie iným typom
10%
fixácie ako sádrovou imobilizáciu nie je kryté poistením)
Pri vykĺbení vyžadujúcom operáciu bude počítaný maximálne dvojnásobok vyššie uvedeného percenta.
POPÁLENINY
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 27 % a
100%
viac telesného povrchu
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 18 % a
60%
viac, avšak menej ako 27 % telesného povrchu
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 9 % a
30%
viac, avšak menej ako 18 % telesného povrchu
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 4,5 % a
16%
viac, avšak menej ako 9 % telesného povrchu
NOS
– operácia intranazálnych dutín
15%
– operácia extranazálnych dutín
35%
– odstránenie jedného alebo viacerých polypov
5%
– resekcia submukózy
25%
– odstránenie nosnej mušle (turbinektómia)
10%
PARACENTÉZY – PUNKCIE
– dutiny brušnej
10%
– hrudníka, močového mechúra – okrem katetrizácie
5%
– ušného bubienku, hydrokély, kĺbov alebo chrbtice
5%
MOČOVÝ A POHLAVNÝ TRAKT
– odstránenie obličky
70%
– fixácia obličky
70%
– odstránenie tumoru alebo kameňov z obličiek, močovodu alebo močového mechúra:
– operačne
60%
– katetrizáciou alebo endoskopicky
20%
– operačné zákroky v močovode
30%
– operačné zákroky v močovej rúre
15%
– prostata:

– úplné odstránenie – operačne
70%
– čiastočné odstránenie – endoskopicky
25%
– ostatné chirurgické zákroky
50%
– odstránenie semenníka alebo nadsemeníka
25%
– hydrokéla alebo varikokéla
10%
– odstránenie fibroidných nádorov bez otvorenia bruš20%
nej dutiny
– odstránenie maternice a obidvoch vaječníkov s vaj80%
covodmi
– odstránenie maternice
60%
– odstránenie jedného vaječníka s vajcovodom
30%
– konizácia čapíka
20%
– kyretáž
15%
KONEČNÍK
– radikálna resekcia z dôvodu malignity, všetky stupne
100%
vrátane kolostómie
– kompletná excízia vonkajších hemoroidov
10%
– úplná excízia vnútorných alebo vnútorných a vonkajších hemoroidov, vrátane prolapsu rekta alebo kom20%
pletná sklerotizácia
– fistula v oblasti konečníka
15%
– fisura v oblasti konečníka
5%
– iné operácie konečníka
20%
– rektoskopia
5%
LEBKA
– chirurgický zákrok v dutine lebečnej, okrem trepaná100%
cie a punkcie
– odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia
30%
HRDLO
– odstránenie krčných alebo krčných a nosných mandlí:
– u dospelých a detí od 15 rokov
15%
– u detí do 15 rokov
10%
– diagnostické vyšetrenie pomocou laryngoskopu
5%
Odstránenie krčných alebo nosných mandlí nie je kryté po dobu prvých
180 dní platnosti tohto poistenia.
NÁDORY– chirurgické odstránenie
– malígnych nádorov okrem nádorov na sliznici, koži,
50%
na podkožnom tkanive
– malígnych nádorov na sliznici, koži a podkožnom tkanive
25%
– pilonidálnych dutín alebo cýst
25%
– benígnych nádorov semenníkov alebo prsníkov
20%
– ganglion
5%
– benígnych nádorov, jedného alebo viacerých, okrem
10%
vyššie spomenutých
ŽILY
– varixy – chirurgické odstránenie na:
– jednej nohe
20%
– obidvoch nohách
30%
– sklerotizácia varixov
3%
Článok 14 - Poradie priority a záverečné ustanovenia
1. V prípade, že tieto OPP HSC zužujú, alebo sú v rozpore s VPPŽ, OPŽP,
resp. VPPÚ, pre toto poistenie sa prednostne aplikujú ustanovenia týchto
OPP HSC.
2. Od týchto OPP HSC je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to príslušné ustanovania týchto OPP HSC umožňujú a/alebo ak si to vyžaduje
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve
dohodnú.
3. Tieto OPP HSC nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2015.
AH_HSCPP_28/04_0415/0416
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Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad chirurgického zákroku
a/alebo hospitalizácie a/alebo rekonvalescencie z dôvodu úrazu
Rozsah poistenia
1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad chirurgického zákroku a/alebo hospitalizácie a/alebo rekonvalescencie z dôvodu
úrazu HSC-A (ďalej len “OPP HSC-A”), ktoré je pripoistením alebo doplnkovým poistením k životnému poisteniu alebo úrazovému poisteniu,
podľa toho, ku ktorému poisteniu sú dojednané, tvoria neoddeliteľnú
súčasť poistnej zmluvy a toto poistenie je platné, ak kód tohto poistenia
je uvedený na poistke alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve a
zároveň je za toto poistenie zaplatené zodpovedajúce poistné v súlade
s podmienkami poistnej zmluvy.
2. Toto poistenie poskytuje poistnú ochranu poistenému, ktorého meno je
uvedené v poistnej zmluve, alebo v dodatku k poistnej zmluve.
Článok 1 - Základné pojmy
Pre účely poistenia podľa týchto OPP HSC-A platí nasledovný výklad pojmov:
1. Poistník - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú
zmluvu s Poisťovateľom. Poistník môže uzavrieť poistnú zmluvu aj v
prospech inej osoby, t.j. v prospech jedného alebo viacerých poistených.
2. Poistený - fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie
vzťahuje. V prípade, že poisteným je maloletá osoba, je poistník povinný predložiť súhlas zákonného zástupcu takejto osoby.
3. Poistka - písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
4. Pacient - osoba, ktorá je na základe anamnestických údajov prijatá na
pobyt v nemocnici najmenej na 24 hodín.
5. Nemocnica - zdravotnícke zariadenie, ktoré:
a) má oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť (ak je vyžadované príslušnými právnymi predpismi),
b) poskytuje predovšetkým lôžkovú starostlivosť,
c) má 24 – hodinovú ložkovú starostlivosť vykonávanú kvalifikovanými
zdravotnými sestrami a nepretržite k dispozícii aspoň jedného kvalifikovaného lekára s atestáciou,
d) má vybavenie na chirurgickú prax a diagnostikovanie pacientov vo
svojich priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré sú mu dostupné, alebo v priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré má zmluvne dojednané,
e) nie je ošetrovateľským, doliečovacím alebo geriatrickým oddelením
nemocnice, ktoré pacientovi poskytuje najmä ošetrovateľskú starostlivosť alebo starostlivosť spojenú s liečbou/doliečením alkoholovej závislosti, drogovej závislosti a/alebo závislosti na inej návykovej
látke a nie je predovšetkým zotavovňou, doliečovacím alebo ošetrovateľským zariadením alebo domovom dôchodcov a pod.,
f) nie je bydliskom poisteného.
6. Kvalifikovaný lekár - kvalifikovaný absolvent lekárskej fakulty, ktorý nie
je zároveň poisteným alebo jeho blízkou osobou alebo oprávnenou
osobu, liečiaci v rozsahu svojej odbornosti zranenia alebo choroby,
ktorých následkom je udalosť zakladajúca uplatnenie nároku z tohto
poistenia.
7. Úraz - telesné poškodenie, neúmyselné a neovplyvniteľné zo strany
poisteného, ktoré vzniklo priamo (nezávisle a výlučne od akýchkoľvek
iných príčin), z náhlej a náhodnej príčiny počas platnosti poistnej zmluvy.
Článok 2 - Poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistná udalosť podľa týchto OPP HSC-A poistenia je skutočnosť, ktorá nastala počas platnosti poistnej zmluvy a s ktorou je spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie. Touto skutočnosťou môže
byť v zmysle poistnej zmluvy:
a) chirurgický zákrok z dôvodu úrazu a/alebo

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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b) hospitalizácia z dôvodu úrazu a/alebo
c) rekonvalescencia z dôvodu úrazu.
Typ poistnej ochrany bližšie uvedenej v bode 1. tohto Článku OPP
HSC-A, ako aj výška poistných súm sú uvedené v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve.
Pokiaľ je poistenému vykonaný chirurgický zákrok z dôvodu telesného poranenia spôsobeného úrazom, vzniknutého prvýkrát po dátume
začiatku tohto poistenia, Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie pre prípad
chirurgického zákroku z dôvodu úrazu, ktorého výška je vypočítaná
ako percento zodpovedajúce tomuto zákroku (podľa Tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov z dôvodu úrazu) z poistnej sumy uvedenej v
poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
V prípade, že poistený podstúpi chirurgický zákrok krytý týmto poistením, ktorý nie je vyslovene uvedený v Tabuľke oceňovania chirurgických zákrokov z dôvodu úrazu, Poisťovateľ určí výšku plnenia porovnaním so zákrokom uvedeným v tejto tabuľke, ktorý je čo do stupňa
náročnosti najbližšie danému zákroku. Stupeň náročnosti tohto zákroku určí kvalifikovaný lekár podľa výberu Poisťovateľa.
Pokiaľ je poistenému súčasne vykonaných viac chirurgických zákrokov, bude vyplatené len jedno poistné plnenie zodpovedajúce chirurgickému zákroku ohodnotenému najvyšším percentom.
V prípade opakovaných chirurgických zákrokov týkajúcich sa kĺbov
horných a/alebo dolných končatín, ktoré poistený podstúpi počas trvania tohto poistenia, vzniká v súvislosti s týmito opakovanými chirurgickými zákrokmi poistenému nárok na poistné plnenie maximálne 1
(jeden) krát v priebehu jedného roku trvania poistenia a maximálne 3
(tri) krát počas celej doby platnosti poistenia.
Poisťovateľ vyplatí tiež poistné plnenie pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu uvedené v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k
poistnej zmluve, od 1. (prvého) dňa hospitalizácie až do 365.(tristošesťdesiateho piateho) dňa hospitalizácie, za predpokladu, že je poistený
hospitalizovaný z dôvodu telesného poranenia spôsobeného úrazom,
vzniknutého prvý krát po dátume začiatku tohto poistenia a je v odbornej starostlivosti kvalifikovaného lekára, pričom za hospitalizáciu sa
považuje pobyt poisteného v nemocnici po dobu minimálne 24 hodín.
V prípade, že je poistený hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS), bude mu vyplatené poistné plnenie pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu vo výške dvojnásobku poistnej sumy uvedenej v
poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
Za sebou nasledujúce prijatia do nemocnice z rovnakého alebo podobného dôvodu budú považované za jednu poistnú udalosť, pokiaľ
medzi nimi nie je obdobie aspoň 12 (dvanásť) mesiacov, počas ktorého
poistený nebol z tohto dôvodu hospitalizovaný.
Poisťovateľ tiež vyplatí poistné plnenie pre prípad rekonvalescencie z
dôvodu úrazu, a to za predpokladu, že takéto poistné krytie je uvedené v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve a
taktiež bolo za toto poistné krytie zaplatené zodpovedajúce poistné.
Poistné plnenie pre prípad rekonvalescencie z dôvodu úrazu, ktorá nasleduje po hospitalizácii, bude vyplatené iba v prípade, ak bude vyplatené aj poistné plnenie pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu.
V prípade rekonvalescencie z dôvodu úrazu Poisťovateľ vyplatí denné
odškodné za 2-násobok počtu dní trvania hospitalizácie, maximálne
však za 730 dní, a to bez ohľadu na to, kde poistený strávi toto ozdravovacie obdobie. Výška denného odškodného pri rekonvalescencii, za
ktorú bude toto poistné plnenie vyplácané, je uvedená v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
Poisťovateľ si vyhradzuje právo lekárskej prehliadky poisteného, vykonanej kvalifikovaným lekárom podľa výberu Poisťovateľa a poistený je
povinný umožniť Poisťovateľovi výkon tohto práva Poisťovateľa.

13. Vyplatenie poistného plnenia až do výšky dohodnutej poistnej sumy k
danej poistnej udalosti uvedenej v poistnej zmluve alebo v príslušnom
dodatku k poistnej zmluve, zbavuje Poisťovateľa ďalšej zodpovednosti
súvisiacej s poistnou udalosťou alebo jej dôsledkami.
14. Poistné plnenie bude vyplatené v súlade s podmienkami tohto poistenia nezávisle na výplate akéhokoľvek iného poistného plnenia v súlade
s podmienkami poistnej zmluvy.
15. Poistné plnenie podľa tohto poistenia bude vyplatené za podmienky, že
poistná udalosť nastala počas platnosti tohto poistenia a za podmienky, že sú splnené podmienky príslušnej poistnej zmluvy.
16. So súhlasom Poisťovateľa je v poistnej zmluve možné dohodnúť zmeny v poistnom krytí, na základe potrieb poistníka alebo poisteného.
Článok 3 - Doba trvania poistenia
1. Dátum začiatku poistenia podľa týchto OPP HSC-A je rovnaký ako deň
začiatku životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho,
ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, pokiaľ toto poistenie nebolo dohodnuté neskôr, resp. nadobúda platnosť o 00.01 hod.
dňa uvedeného v poistnej zmluve alebo príslušnom dodatku k poistnej
zmluve ako dátum začiatku poistenia za predpokladu, že bolo zaplatené zodpovedajúce poistné.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov (ďalej aj „Doba poistenia“), pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. Ak žiadna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane aspoň šesť (6)
týždňov pred uplynutím Doby poistenia, že o ďalšie poistenie nemá
záujem, predlžuje sa doba poistenia vždy o ďalších dvanásť (12) mesiacov.
3. Poistenie zaniká uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve. V prípade, že doba trvania poistenia nie je uvedená v poistnej zmluve, poistenie zaniká v súlade s podmienkami konca životného poistenia alebo
úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie
dojednané alebo o 24.00 hod. dňa dohodnutého ako koniec poistenia,
pokiaľ toto poistenie nezaniklo skôr z iných dôvodov, alebo v prípade skupinovej poistnej zmluvy dňom, kedy poistený prestal patriť do
skupiny oprávnenej k poisteniu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane
skôr. Nároky, ktoré vznikli pred ukončením tohto poistenia, tým nebudú
dotknuté. Poistenie podľa týchto OPP HSC-A môže byť dohodnuté aj
samostatne, pokiaľ sa na tom zmluvné strany dohodnú v poistnej zmluve.
4. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný vyplatiť podľa
poistnej zmluvy v peňažnej forme.
Článok 4 - Platba a výška poistného
1. Bežné poistné podľa poistnej zmluvy je splatné 1. dňa poistného obdobia a jednorázové poistné je splatné 1. dňa začiatku poistenia, pokiaľ
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistného musí byť
uvedená v poistnej zmluve a stanoví sa podľa rozsahu poistenia, a to
na základe ohodnotenia rizika a dohodnutej poistnej sumy.
2. Pokiaľ nebolo zaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie ani do jedného mesiaca po doručení výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, poistenie zanikne. To isté platí, pokiaľ bola zaplatená len časť poistného.
Výzva Poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak
poistné nebude zaplatené.
3. Poistné sa platí ročne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4. Poisťovateľ nie je povinný zasielať poistníkovi výzvu na uhradenie poistného s výnimkou výzvy podľa § 801 ods. 2 Občianaskeho zákonníka
v platnom znení. Akékoľvek zaslanie takejto výzvy nemožno v nijakom
prípade považovať za vzdanie sa tejto podmienky.
5. Dátum úhrady poistného je dátum, kedy je zodpovedajúce poistné, v
zmysle poistnej zmluvy v plnej výške pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
6. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má Poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného
na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je Poisťovateľ oprávnený
upraviť, najmä ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného,
nepriaznivému vývoju poistného určeného na základe poistno-matematických metód a vyplatených poistných plnení z poistení podľa
týchto OPP HSC-A. Pri výkone tohto práva Poisťovateľa je Poisťovateľ
povinný vopred písomne oznámiť poistníkovi novú výšku poistného, a
to pred začiatkom príslušného poistného obdobia, ktorého sa upravené

poistné týka. Uvedená zmena výšky poistného bude prijatá zo strany
poistníka zaplatením príslušnej výšky poistného oznámeného Poisťovateľom poistníkovi; ustanovenie § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka
v platnom znení tým nie je dotknuté.
Článok 5 - Výnimky z poistného krytia
1. Toto poistenie sa nevzťahuje na nasledovné prípady:
a) vrodené ochorenia a ťažkosti z nich vyplývajúce,
b) akékoľvek iné druhy chorôb,
c) plánovanú/é hospitalizáciu/e a/alebo chirurgický/é zákrok/y, na ktorú/é nie je zdravotný dôvod, alebo ktorá/é bola/i určená/é alebo dohodnutá/é pred začiatkom poistenia,
d) telesné poranenia a/alebo zdravotný stav, ktorý je výsledkom telesného zranenia / ochorenia, ktoré existovali pred dátumom začiatku
tohto poistenia,
e) kozmetická a plastická chirurgia okrem prípadov, keď je nutná ako
zákrok po úraze krytom týmto poistením, odstránenie materských
znamienok
f) bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípadoch, keď neexistovali žiadne objektívne náznaky zhoršenia normálneho zdravia, laboratórne testy alebo röntgenové vyšetrenia okrem takých, ku ktorým
došlo počas uznanej pracovnej neschopnosti na základe predošlej
lekárskej prehliadky,
g) zákroky vykonané z dôvodu ochorenia zubov a ich komplikácií, ako
aj zákroky vykonané na umelom chrupe,
h) operácie slabinových, pupočných a skrotálnych hernií (pruhov/
prietrží)
i) prípady spôsobené následkom požitia drog, liekov alebo aplikáciou
liečby, ktorá nebola predpísaná kvalifikovaným lekárom, alebo boli
predávkované,
j) liečba alebo doliečenie v rehabilitačných centrách a ústavoch, kúpeľoch, doliečovacích a podobných zariadeniach,
k) bakteriálne infekcie (s výnimkou pyogénnych infekcií, ktoré vznikli v
dôsledku reznej rany alebo poranenia z úrazu),
l) akékoľvek prípady, choroby spôsobené priamo alebo nepriamo HIV
(Human Immuno - Deficiency Virus) a/alebo chorobami, ktoré sú
spojené s HIV a/alebo chorobou súvisiacou s HIV vrátane AIDS a/
alebo akékoľvek odvodené ochorenia,
m) úmyselné telesné poškodenie, samovražda alebo pokus o ňu, bez
ohľadu na duševný stav poisteného,
n) riadenie motocykla s obsahom vyšším ako 125 ccm,
o) prípady, ktoré vznikli počas pokusu poisteného o spáchanie trestného činu alebo vedomou účasťou na akomkoľvek násilí, útoku resp.
kladením odporu pri zatýkaní,
p) prípady spôsobené priamo alebo nepriamo teroristickým útokom,
aktívnou účasťou na terorizme, vojnou vyhlásenou alebo nevyhlásenou, inváziou, pôsobením cudzích mocností, konfliktom, občianskou
vojnou, revolúciou, vzburou, vojenskou silou alebo výnimočným
stavom, stavom obliehania alebo akoukoľvek inou z udalostí alebo
príčin, ktoré vedú k vyhláseniu a udržovaniu tohto stavu, zatýkaním,
karanténou, colnými opatreniami, podobne akoukoľvek zbraňou alebo prístrojom pracujúcim na základe jadrového štiepenia alebo jeho
využívaním alebo rádioaktívnou energiou, a to kedykoľvek v čase
mieru alebo vojny, ako aj prípady, ktoré sú výsledkom chemického
alebo biologického žiarenia, a otrava poistenej osoby spôsobená inhaláciou jedovatých plynov,
q) prípady, ktoré vznikli počas výkonu služby poisteného v ozbrojených
silách ktorejkoľvek krajiny alebo medzinárodného úradu v čase mieru alebo vojny alebo prípady, ktoré vznikli následkom vojenského
výcviku, následkom účasti na vojenskom cvičení alebo následkom
plnenia bojových úloh alebo s bojovými úlohami súvisiacich úloh,
r) úrazy vzniknuté letom poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným
klzákom, kĺzavým padákom alebo padákom alebo športovým lietadlom alebo iným lietadlom, alebo letom poisteného akýmkoľvek
leteckým prostriedkom ako pilota alebo posádky alebo ako pasažiera; uvedené výluky sa nevzťahujú na let/y poisteného pravidelnou leteckou linkou, charterový/é lety, let/y na obvyklej trase linky
prevádzkovanej registrovaným leteckým prepravcom, oprávneným
k preprave osôb alebo let/y za účelom prepravy poisteného ako pacienta alebo zraneného alebo jeho sprievodu leteckým dopravným
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prostriedkom prvej pomoci,
s) úrazy vzniknuté pri výkone profesionálnej športovej činnosti poisteného,
t) úrazy vzniknuté pri účasti poisteného v akomkoľvek preteku motorových prostriedkov na súši, vo vode alebo vo vzduchu.
2. Poistený musí dokázať, ak je to potrebné, že poistná udalosť nebola
zapríčinená žiadnou z okolností, ktoré sú uvedené vo výnimkách z poistného krytia. Toto predstavuje nevyhnutný predpoklad pre akýkoľvek
záväzok Poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
Článok 6 - Uplatnenie nároku
1. Oznámenie poistnej udalosti musí byť Poisťovateľovi doručené v písomnej forme, ihneď ako je to možné, najneskôr však do 30 dní od
udalosti, ktorá môže zakladať nárok na poistné plnenie podľa platnej
poistnej zmluvy.
2. Všetky potvrdenia, informácie a dôkazový materiál bude dodaný Poisťovateľovi v ním požadovanej forme. Poisťovateľ má právo na lekársku
prehliadku alebo lekárske vyšetrenie poisteného v súvislosti s uvádzaným telesným poranením na náklady Poisťovateľa, pričom poistený
je povinný umožniť výkon tohto práva Poisťovateľa. Poistený je ďalej
povinný, po tom čo došlo k telesnému poraneniu, čo najskôr vyhľadať kvalifikovaného lekára a riadiť sa jeho pokynmi. Poisťovateľ nie
je zodpovedný za akékoľvek následky z dôvodu nevyhľadania alebo
nedodržania pokynov kvalifikovaného lekára alebo v dôsledku nepoužitia zariadení alebo prostriedkov, ktoré boli kvalifikovaným lekárom
predpísané.
3. Poisťovateľovi musí byť vždy dodaná lekárska správa udávajúca presnú diagnózu, správa o hospitalizácii vrátane všetkých lekárskych správ
a dokumentov o prevedenom chirurgickom zákroku, o predchádzajúcom zdravotnom stave poisteného a kompletný výpis z jeho zdravotnej
karty.
Článok 7 - Zánik poistenia
1. Poistenie podľa týchto OPP HSC-A zaniká:
a) pokiaľ akékoľvek poistné za ďalšie poistné obdobie za životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu
je poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané alebo poistné za
ďalšie poistné obdobie za toto poistenie nie je zaplatené do jedného
mesiaca odo dňa doručenia výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie,
ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,
b) ak životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané, zanikne z akéhokoľvek dôvodu alebo pokiaľ je životné poistenie zrušené s výplatou odbavného alebo sa zmení na poistenie so zníženou
poistnou sumou v súlade s príslušným článkom VPPŽ alebo iným
spôsobom zrušené,
c) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu
poistenia, a ktorý nasleduje po dni, kedy poistený dosiahol vek:
(1) 18 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané
k úrazovému poisteniu,
(2) 25 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané
k životnému poisteniu,
(3) 75 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia vo veku od 18 do 74 rokov (vrátane), bez ohľadu na to, či je naďalej platné životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané,
d) uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve, alebo
e) ďalšími spôsobmi uvedenými v príslušných ustanoveniach týchto
OPP HSC-A, ustanoveniach poistnej zmluvy a/alebo Občianskeho
zákonníka v platnom znení, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených
skutočností spôsobujúcich zánik poistenia nastane skôr.
2. V prípade, že toto poistenie zanikne predtým, ako uplynie doba trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, poistník počas zvyšnej časti doby trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia,
podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, nebude
povinný platiť poistné za toto poistenie. Platba akéhokoľvek poistného
po zániku tohto poistenia nevytvára žiadny nárok na poistné plnenie.

V prípade platby poistného za toto poistenie po zániku poistenia, bude
zaplatené poistné za toto poistenie vrátené poistníkovi.
Článok 8 - Postúpenie práv
1. V prípade poistnej udalosti uvedenej v Článku 2, bod 1. písm. a), b) a
c) týchto OPP HSC-A, právo poisteného na náhradu škody voči osobe,
ktorá je zodpovedná za škodu, prechádza na Poisťovateľa a to až do
výšky sumy vyplatenej poistenému Poisťovateľom. Poistený sa zaväzuje previesť na Poisťovateľa písomné nároky na náhradu škody voči
tretím osobám až do výšky plnenia krytého poistnou zmluvou a poskytovať Poisťovateľovi potrebnú súčinnosť pri uplatnení týchto práv a
nárokov voči tým, ktorí za škodu zodpovedajú.
2. Ak sa poistený vzdá bez písomného súhlasu Poisťovateľa nároku na
toto odškodnenie, či práva, ktoré ho zaručuje, Poisťovateľ je zbavený
povinnosti plniť až do výšky, v akej by mohol získať náhradu škôd.
3. Ak poistený získal náhradu od tretích osôb povinných uhradiť škodu
alebo z iných právnych vzťahov, Poisťovateľ je oprávnený o túto náhradu znížiť poistné plnenie.

Článok 9 - Bonusy
1. Ak je poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané k poistnej zmluve
životného poistenia, má poistená osoba nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia a/alebo bonus za vernosť (spoločne aj „bonusy“).
2. Bonusy sa nevzťahujú na poistenie, ktoré je dojednané k poistnej zmluve úrazového poistenia.
3. Sledovaným obdobím v prípade bonusu za bezškodový priebeh sú
prvé 3 (tri) po sebe nasledujúce roky trvania poistenia a v prípade bonusu za vernosť prvých 7 (sedem) po sebe nasledujúcich rokov trvania
poistenia. Podmienkou uplatnenia bonusov je, že poistenie nebolo počas sledovaného obdobia prerušené.
4. Pre účely uplatnenia bonusov sa za riadne zaplatené poistné považuje
poistné za poistenie podľa týchto OPP HSC-A, splatné v sledovanom
období, ktoré bolo pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
9.1 Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1. Ak počas sledovaného obdobia nenastala poistná udalosť, v súvislosti
s ktorou poistenej osobe vznikne nárok na poistné plnenie a príslušné
poistné za poistenie podľa týchto OPP HSC-A bolo riadne zaplatené,
vzniká nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia vo výške 10%
zo zaplateného poistného za dané poistenie za sledované obdobie (ďalej len „bonus“).
2. Bonus je vypočítaný z celkovej výšky riadne zaplateného poistného za
toto poistenie, bez indexácie, za sledované obdobie a za všetky poistené osoby, ktoré majú poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané a
splnili vyššie uvedené kritériá na poskytnutie bonusu.
3. Ak je poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané k investičnému
životnému poisteniu alebo k variabilnému životnému poisteniu, po
uplynutí sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný Poisťovateľom na existujúci Účet bežného a jednorazového poistného v
Operačnej cene v rovnakom alokačnom pomere do jednotlivých Investičných programov, ako je alokované Bežné poistné.
4. Ak je poistenie podľa týchto OPP HSC-A dojednané k inému ako investičnému životnému poisteniu alebo variabilnému životnému poisteniu,
po uplynutí sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný
na špeciálny účet vytvorený Poisťovateľom pre tento účel. Prostriedky
na tomto špeciálnom účte budú počas trvania poistenia zhodnocované
úrokom vo výške minimálne 0,5% ročne a vyplatené po ukončení zmluvy životného poistenia.
5. Ak si poistená osoba uplatní nárok na poistné plnenie v súvislosti s
poistnou udalosťou, ktorá nastala počas sledovaného obdobia, a nárok na výplatu poistného plnenia jej vznikne po pripísaní bonusu podľa
odseku 3 alebo odseku 4 tohto článku, Poisťovateľ zníži poistné plnenie o výšku pripísaného bonusu, resp. má právo takto pripísaný bonus
vymáhať.
9.2 Bonus za vernosť
1. Bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia Poisťovateľ automaticky navýši poistnú sumu za poistenie podľa týchto OPP HSC-A
o 10%, ak poistné za poistenie podľa týchto OPP HSC-A bolo riadne
zaplatené. V takomto prípade sa dodatočné ocenenie zdravotného stavu poistenej osoby nevyžaduje a zároveň výška poistného za poistenie

3/5

podľa týchto OPP HSC-A sa nemení; ustanovenie bodu 6 článku 4
týchto OPP HSC-A tým nie je dotknuté.
2. Takto navýšená poistná suma je platná až do konca trvania poistenia
podľa týchto OPP HSC-A.
3. Ak počas doby trvania poistenia dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu poistnej sumy inak ako na základe tohto článku, bonus za vernosť bude
vypočítaný z najnižšej výšky poistnej sumy platnej počas sledovaného
obdobia.
Článok 10 - Ostatné podmienky
1. Poistník a poistený sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky
písomné otázky Poisťovateľa. Vedomé porušenie tejto povinnosti môže
mať za následok odstúpenie Poisťovateľa od poistnej zmluvy alebo odmietnutie či zníženie poistného plnenia.
2. Poistený a/alebo poistník je povinný oznámiť Poisťovateľovi zmenu
svojej adresy, podstatnú zmenu zdravotného stavu poisteného alebo
zamestnania poisteného.
3. Poistený a poistník sú povinní urobiť všetky primerané opatrenia k odvráteniu a/alebo zníženiu každej straty a škody a sú povinní vynaložiť
všetko úsilie k náhrade strát.
Článok 11 - Poistenie ako súčasť poistnej zmluvy
1. Toto poistenie je súčasťou poistnej zmluvy životného poistenia alebo
úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je dojednané, a
taktiež sa na neho vzťahujú ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „VPPŽ“) a Osobitných poistných
podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „OPŽP“), resp. Všeobecných
poistných podmienok pre úrazové poistenie (ďalej aj „VPPÚ“) pokiaľ
určité ustanovenia neboli zmenené alebo nahradené príslušnými ustanoveniami týchto OPP HSC-A.
2. Nasledovné články VPPŽ pod názvom tak, ako sú uvedené nižšie v
tomto bode, pokiaľ existujú, sa nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Zmeny v poistnom krytí”
b) “Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného”
c) “Pôžička”
d) “Výluky z poistenia” odstavec 2
e) “Poistné krytie v dobe vojny”
f) “Prebytky poistného”
3. Nasledovné články OPŽP pod názvom tak, ako sú uvedené nižšie v
tomto bode, pokiaľ existujú, sa taktiež nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Jednorazové poistné”
b) “Pôžička”
c) “Právo na podiel na dodatkovom zisku” resp. „Právo na podiel na
výnose“
d) “Zmeny poistenia na Poistenie pre prípad smrti alebo na Poistenie
pre prípad smrti alebo dožitia”
Článok 12 - Tabuľka oceňovania chirurgických zákrokov z dôvodu
úrazu

Popis chirurgického zákroku
BRUCHO
– resekcia čreva
– chirurgický zákrok v dutine brušnej, či už diagnostický alebo odstránenie jedného alebo viacerých
orgánov, okrem špecifikovaných v tejto tabuľke (ak
je počas jednej operácie vykonaných viac chirurgických zákrokov, bude vyplatené poistné plnenie iba
za jeden zákrok)
AMPUTÁCIE
– prstu alebo palca, za každý
– ruka, predlaktie alebo chodidlo po členok
– dolná končatina, horná končatina
– stehno v bedrovom kĺbe
HRUDNÍK
– kompletná thorakoplastika (otvorenie hrudného koša)

Poistné plnenie
vyjadrené ako
maximálne percento z poistnej
sumy
70%

50%

10%
20%
40%
70%
100%
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– odstránenie pľúc (pneumonektómia) alebo časti pľúc
70%
– diagnostický alebo liečebný zákrok v hrudnej dutine
30%
okrem punkcie
– odstránenie hnisu okrem punkcie
10%
– arteficiálny pneumothorax
10%
– bronchoskopia diagnostická
10%
– bronchoskopia počas operácie (okrem biopsie)
20%
UCHO
– prepichnutie ušného bubienka (paracentéza)
5%
– fenestrácia uni– alebo bilaterálna
100%
PAŽERÁK
– operácia pre zúženie pažeráku
40%
– použitie endoskopu
10%
OKO
– odlúpnutie sietnice – viacpočetné postihnutie
100%
– odstránenie očného bulbu (enukleácia)
30%
ZLOMENINY
Liečba jednoduchých zlomenín – zákroky bez operácie:
– kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť)
15%
– kosť tarzálna alebo metatarzálna, kosť krížová, kostrč
10%
– kosť stehenná
40%
– rameno alebo predkolenie – jedna kosť
25%
– prst na ruke alebo nohe – za každý, rebro
5%
– predlaktie – obidve kosti
20%
– panva bez nutnosti trakcie, jabĺčko
20%
– predkolenie – obidve kosti
30%
– spodná čeľusť
20%
– kosť karpálna alebo metakarpálna, nos, dve a viac
10%
rebier, hrudná kosť
– panva s nutnosťou trakcie
30%
– stavec, priečny výbežok stavca – za každý
5%
– kompresívna zlomenina stavca – jeden alebo viac
40%
– zápästie
10%
Liečba komplikovaných a otvorených zlomenín:
– pri komplikovanej vyžadujúcej napravenie (repozíciu) sa vyššie uvedené percentá násobia indexom 1,5
– pri zlomenine vyžadujúcej operáciu (vrátane korekcie, osteosyntézy)
sa vyššie uvedené percentá zdvojnásobia s tým, že maximum nesmie
presiahnuť 100%
KĹBY A VYKĹBENIA
– incízia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu funkcie,
15%
okrem punkcie a ďalej uvedených
– incízia ramenného, lakťového, bedrového alebo ko40%
lenného kĺbu s výnimkou punkcie
– excízia z kĺbu, fixácia pomocou operácie, disartikulácia alebo arthroplastika:
– ramena, bedra alebo chrbtice
75%
– kolena, lakťa, zápästia alebo členka
30%
– vykĺbenie – zákroky bez operácie:
– prsta alebo palca – za každý
5%
– ramena, lakťa, zápästia alebo členka
15%
– spodnej čeľuste
5%
– bedra alebo kolena okrem jabĺčka
20%
– jabĺčka
5%
– vyvrtnutie (distorzia) členku alebo zápästia ošetrené sádrovou imobilizáciou (ošetrenie iným typom
10%
fixácie ako sádrovou imobilizáciou nie je kryté poistením)
Pri vykĺbení vyžadujúcom operáciu bude počítaný maximálne dvojnásobok vyššie uvedeného percenta.
POPÁLENINY

– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 27 % a
viac telesného povrchu
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 18 % a
viac, avšak menej ako 27 % telesného povrchu
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 9 % a
viac, avšak menej ako 18 % telesného povrchu
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 4,5 % a
viac, avšak menej ako 9 % telesného povrchu
NOS
– operácia intranazálnych dutín
– odstránenie nosnej mušle (turbinektómia)
PARACENTÉZY – PUNKCIE
– dutiny brušnej
– hrudníka, močového mechúra – okrem katetrizácie
– ušného bubienku, hydrokély, kĺbov alebo chrbtice
MOČOVÝ A POHLAVNÝ TRAKT
– odstránenie obličky
– fixácia obličky
– operačné zákroky v močovode
– operačné zákroky v močovej rúre
– odstránenie semenníka alebo nadsemenníka
KONEČNÍK
– fistula v oblasti konečníka
– fisura v oblasti konečníka
– iné operácie na konečníku
LEBKA
– chirurgický zákrok v dutine lebečnej, okrem trepanácie a punkcie
– odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia
HRDLO
– diagnostické vyšetrenie pomocou laryngoskopu

100%
60%
30%
16%
15%
10%
10%
5%
5%
70%
70%
30%
15%
25%
15%
5%
20%
100%
30%
5%

Článok 13 - Poradie priority a záverečné ustanovenia
1. V prípade, že tieto OPP HSC-A zužujú, alebo sú v rozpore s ustanoveniami VPPŽ, OPŽP, resp. VPPÚ, pre toto poistenie sa prednostne
aplikujú ustanovenia týchto OPP HSC-A.
2. Od týchto OPP HSC-A je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to
príslušné ustanovenia týchto OPP HSC-A umožňujú a/alebo ak si to
vyžaduje účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve dohodnú.
3. Tieto OPP HSC-A nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2015.
AH_HSCAPP_27/05_0415/0416
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Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad Kritických chorôb

Rozsah poistenia
1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre Poistenie pre prípad Kritických
chorôb CI (ďalej len “OPP CI”), ktoré je pripoistením alebo doplnkovým
poistením k životnému poisteniu alebo úrazovému poisteniu, podľa
toho, ku ktorému poisteniu sú dojednané, tvoria neoddeliteľnú súčasť
poistnej zmluvy a toto poistenie je platné, ak kód tohto poistenia je
uvedený na poistke alebo v príslušnom dodatku k poistke.
2. Tieto OPP CI sú pripojené k Všeobecným poistným podmienkam pre
životné poistenie, ak je toto poistenie uzavreté ako súčasť životného
poistenia alebo sú pripojené k Všeobecným poistným podmienkam pre
úrazové poistenie, ak je toto poistenie uzavreté ako súčasť úrazového
poistenia.
3. Toto poistenie poskytuje poistné krytie poistenému, ktorého meno je
uvedené v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve.
4. Uzavretie tohto poistenia si vyžaduje platbu príslušného poistného, a
to vo výške uvedenej v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k
poistnej zmluve.
5. Poistné plnenie splatné za toto poistenie bude vyplatené v súlade s
týmito OPP CI nezávisle na výplate akéhokoľvek poistného plnenia v
súlade s podmienkami poistnej zmluvy.
Článok 1 - Poistné krytie
Poistený si môže vybrať v návrhu na uzavretie životného alebo úrazového
poistenia alebo v žiadosti o zmenu poistnej zmluvy jeden z nasledujúcich
variantov poistného krytia:
1. Variant 1: 1 choroba: rakovina alebo
2. Variant 2: 7 chorôb / stavov: rakovina, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, chirurgický zákrok z dôvodu choroby vencovitých tepien srdca,
zlyhanie obličiek, slepota (strata zraku), transplantácia životne dôležitých
orgánov
/ kostnej drene, alebo
3. Variant 3: 32 chorôb / stavov: rakovina, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, chirurgický zákrok z dôvodu choroby vencovitých tepien srdca,
zlyhanie obličiek, aplastická anémia, slepota (strata zraku), choroba pľúc
v konečnom štádiu, zlyhanie pečene v konečnom štádiu, kóma, hluchota
(strata sluchu), operácia srdcovej chlopne, strata reči, závažné popáleniny, transplantácia životne dôležitých orgánov / kostnej drene, roztrúsená
skleróza, ochrnutie (strata funkcie končatín), Parkinsonova choroba, operácia aorty, Alzheimerova choroba / ťažká demencia (pred 60. rokom života),
fulminantná (prudká) hepatitída, primárna pľúcna hypertenzia, terminálne
ochorenie, nezhubný mozgový nádor, encefalitída, poliomyelitída, bakteriálna meningitída, závažné poranenie hlavy, apalický syndróm, iná závažná
choroba vencovitých tepien srdca, progresívna sklerodermia, systémový
lupus erytematosus s lupusovou nefritídou.
Článok 2 - Definície
Pre potreby týchto OPP CI platia nasledujúce definície:
1. Rakovina
Malígny nádor, pre ktorý je charakteristický nekontrolovateľný rast a šírenie
malígnych buniek s prerastaním a deštrukciou normálneho tkaniva. Diagnóza sa musí opierať o histologický dôkaz malignity a musí byť potvrdená
onkológom alebo patológom.
Nasledujúce stavy sú výnimkou z poistného krytia:
• nádory vykazujúce malígne zmeny typu carcinoma in situ a nádory, ktoré
sú histologicky popísané ako prekancerózy alebo neinvazívne, vrátane,
avšak nielen: carcinoma in situ prsníkov, cervikálna dysplázia CIN-1,
CIN-2 a CIN-3;
• hyperkeratózy, bazocelulárne a squamocelulárne karcinómy a melanómy hrúbky menej ako 1,5 mm podľa Breslowa alebo menej ako Clarkov
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stupeň 3, pokiaľ nie sú známky metastáz;
• karcinómy prostaty histologicky popísané podľa TNM klasifikácie ako
T1a alebo T1b alebo karcinómy prostaty inej ekvivalentnej alebo nižšej
klasifikácie, T1N0M0 papilárny mikrokarcinóm štítnej žľazy menší ako 1
cm v priemere, papilárny mikrokarcinóm močového mechúra a chronická lymfocystická leukémia v štádiu nižšom ako RAI 3 a
• všetky nádory pri súčasnej HIV infekcii.
2. Srdcový infarkt
Odumretie časti srdcovej svaloviny v dôsledku nedostatočného krvného
zásobenia príslušnej oblasti. Diagnóza sa musí opierať o súčasnú existenciu najmenej troch z nasledujúcich piatich kritérií, ktoré sú známkami
čerstvého infarktu:
• anamnéza typických bolestí na hrudi;
• novovzniknuté zmeny na EKG potvrdzujúce infarkt;
• diagnosticky významné zvýšenie kardiošpecifického enzýmu CK-MB;
• diagnosticky významné zvýšenie troponínu (T alebo I);
• ejekčná frakcia ľavej komory znížená pod 50%, meraná 3 alebo viac
mesiacov po príhode.
3. Cievna mozgová príhoda
Cerebrovaskulárna príhoda zahŕňajúca infarkt mozgového tkaniva, mozgové alebo subarachnoidálne krvácanie, mozgovú embóliu a mozgovú trombózu. Diagnóza sa musí opierať o všetky nasledujúce skutočnosti:
• dôkaz trvalého neurologického poškodenia potvrdený neurológom najmenej 6 týždňov po príhode a
• nález pomocou zobrazenia magnetickou rezonanciou, počítačovou tomografiou alebo inou spoľahlivou zobrazujúcou technikou svedčiaci pre
diagnózu čerstvej cievnej mozgovej príhody.
Nasledujúce stavy sú výnimkou z poistného krytia:
• transitórny ischemický atak;
• mozgové poškodenie následkom úrazu, infekcie, vaskulitídy a zápalového ochorenia;
• cievne ochorenie postihujúce oko alebo optický nerv a
• ischemické poruchy vestibulárneho systému.
4. Chirurgický zákrok z dôvodu choroby vencovitých tepien srdca
Skutočné podstúpenie operácie na otvorenom srdci za účelom odstránenia
zúženia alebo blokády jednej alebo viacerých koronárnych tepien použitím
cievnych štepov (by-pass). Diagnóza musí byť potvrdená angiografickým
dôkazom významného upchatia koronárnej tepny a výkon musí byť považovaný za nevyhnutný konzultujúcim kardiológom.
Angioplastika, akékoľvek ďalšie intraarteriálne techniky na báze katetrizácie a “keyhole” laserové procedúry sú výnimkou z poistného krytia.
5. Zlyhanie obličiek
Chronické neobnoviteľné zlyhanie oboch obličiek vyžadujúce sústavnú obličkovú dialýzu alebo transplantáciu obličiek.
6. Aplastická anémia
Chronické perzistujúce zlyhanie kostnej drene, ktoré vyúsťuje do anémie,
neutropénie a trombocytopénie, vyžadujúce liečbu najmenej jedným z nasledujúcich spôsobov:
• transfúzia krvných derivátov;
• prípravky podporujúce dreňovú krvotvorbu;
• imunosupresívne prípravky alebo
• transplantácia kostnej drene.
Diagnóza musí byť potvrdená hematológom.
7. Slepota (strata zraku)
Úplná a nezvratná strata zraku oboch očí v dôsledku choroby alebo úrazu.
Slepota musí byť potvrdená oftalmológom.
8. Choroba pľúc v konečnom štádiu
Choroba pľúc v konečnom štádiu spôsobujúca chronické respiračné zlyhanie. Diagnóza sa musí opierať o dôkaz
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všetkých nasledujúcich skutočností:
• výsledky FEV1 testu sú sústavne menej ako 1 liter;
• nepretržitá doplnková liečba kyslíkom pre hypoxémiu;
• analýza arteriálnych krvných plynov s parciálnym tlakom kyslíka 55
mmHg a menej (PaO2 £ 55 mmHg) a
• kľudové dyspnoe.
Diagnóza musí byť potvrdená pneumológom.
9. Zlyhanie pečene v konečnom štádiu
Zlyhanie pečene v konečnom štádiu, ktoré sa opiera o dôkaz všetkých nasledujúcich skutočností:
• trvalá žltačka;
• ascites a
• hepatálna encefalopatia.
Ochorenie pečene následkom požívania alkoholu alebo drog je výnimkou
z poistného krytia.
10. Kóma
Kóma pretrvávajúca najmenej 96 hodín. Diagnóza sa musí opierať o dôkaz
všetkých nasledujúcich skutočností:
• žiadna odpoveď na vonkajšie podnety po dobu najmenej 96 hodín;
• životné funkcie udržiavané len za pomoci prístrojov a
• mozgové poškodenie vyúsťujúce do trvalého neurologického postihnutia, ktoré musí byť hodnotené aspoň 30 dní od nástupu kómy.
Kóma spôsobená priamo následkom požívania alkoholu alebo drog je výnimkou z poistného krytia.
11. Hluchota (strata sluchu)
Úplná a nezvratná strata sluchu oboch uší v dôsledku choroby alebo úrazu.
Diagnóza sa musí opierať o audiometrické vyšetrenie vykonané a potvrdené otorinolaryngológom. “Úplná” znamená stratu najmenej 80 decibelov vo
všetkých frekvenciách.
12. Operácia srdcovej chlopne
Podstúpenie operácie na otvorenom srdci za účelom výmeny alebo úpravy
vady srdcovej chlopne. Diagnóza vady srdcovej chlopne sa musí opierať
o katetrizáciu srdca alebo echokardiografiu a výkon musí byť považovaný
kardiológom za medicínsky nevyhnutný.
13. Strata reči
Úplná a nezvratná strata schopnosti rozprávať v dôsledku choroby alebo
úrazu hlasiviek. Neschopnosť rozprávať musí trvať nepretržite po dobu 12
mesiacov. Diagnóza sa musí opierať o medicínsky dôkaz poskytnutý otorinolaryngológom. Všetky stavy spôsobené psychickou príčinou sú výnimkou z poistného krytia.
14. Závažné popáleniny
Popáleniny tretieho stupňa (celá hrúbka kože) pokrývajúce najmenej 20%
povrchu tela poisteného.
15. Transplantácia životne dôležitých orgánov / kostnej drene
Prijatie transplantátu:
• ľudskej kostnej drene za použitia krvotvorných kmeňových buniek, ktorému predchádza úplná ablácia kostnej drene alebo
• jedného z nasledujúcich ľudských orgánov: srdce, pľúca, pečeň, oblička,
pankreas, z dôvodu nezvratného zlyhania príslušného orgánu.
Ostatné transplantáty kmeňových buniek sú výnimkou z poistného krytia.
16. Sclerosis multiplex (roztrúsená skleróza)
Jednoznačná prítomnosť roztrúsenej sklerózy. Diagnóza sa musí opierať o
všetky nasledujúce skutočnosti:
• vyšetrenia, ktoré jednoznačne potvrdia diagnózu roztrúsenej sklerózy;
• viacnásobné neurologické postihnutia vzniknuté v priebehu nepretržitého najmenej 6-mesačného obdobia a
• dobre zdokumentovaná história exacerbácií a remisií uvedených symptómov alebo neurologických postihnutí. Ostatné príčiny neurologického
poškodenia, ako napr. SLE a HIV sú výnimkou z poistného krytia.
17. Ochrnutie (strata funkcie končatín)
Úplná a nezvratná nemožnosť používania najmenej dvoch celých končatín
následkom choroby alebo úrazu. Tento stav musí byť potvrdený neurológom.
Úrazy sebapoškodením sú výnimkou z poistného krytia.
18. Parkinsonova choroba
Jednoznačná diagnóza idiopatickej Parkinsonovej choroby potvrdená neurológom. Táto diagnóza sa musí opierať o všetky nasledujúce skutočnosti:
• príznaky choroby pretrvávajúce napriek liečbe;
• známky progresívneho poškodenia a
• neschopnosť poisteného vykonávať (či už s pomocou alebo bez nej) najmenej 3 z nasledujúcich 6 “bežných denných aktivít” v priebehu nepretr-

žitého najmenej 6-mesačného obdobia:
Bežné denné aktivity:
1. umývanie: schopnosť kúpať sa alebo sprchovať sa (vrátane vchádzania
do a vychádzania z vane alebo sprchy) alebo dostatočného umytia sa iným
spôsobom;
2. obliekanie: schopnosť obliecť, vyzliecť, zapnúť a odopnúť všetko ošatenie a v prípade potreby aj akékoľvek dlahy, umelé končatiny alebo iné
podporné pomôcky;
3. presun: schopnosť presunúť sa z postele na stoličku alebo invalidný vozík a späť;
4. pohyblivosť: schopnosť pohybovať sa v interiéri z jednej miestnosti do
druhej po rovine;
5. používanie toalety: schopnosť používať WC alebo iným spôsobom zabezpečiť vyprázdňovanie stolice a moču tak, aby bola dodržaná uspokojivá
úroveň osobnej hygieny;
jedenie: schopnosť najesť sa, ak bolo jedlo pripravené a poskytnuté.
Parkinsonizmus navodený medikamentózne alebo v dôsledku toxických
príčin je výnimkou z poistného krytia.
19. Operácia aorty
Podstúpenie operácie za účelom úpravy alebo odstránenia aneuryzmy, zúženia, obštrukcie alebo disekcie aorty hrudným alebo brušným prístupom.
Pre účely tejto definície aorta znamená hrudnú alebo brušnú aortu, avšak
nie jej vetvy.
Operácia s využitím len minimálne invazívnych alebo intraarteriálnych
techník je výnimkou z poistného krytia.
20. Alzheimerova choroba / Ťažká demencia (pred 60. rokom života)
Zhoršenie alebo strata intelektuálnej kapacity potvrdená zhodnotením klinického stavu a výsledkov diagnostických vyšetrení, vyplývajúca z Alzheimerovej choroby alebo nezvratných organických poškodení, vyúsťujúca do
významného zníženia mentálnych a sociálnych funkcií vyžadujúca nepretržitý dohľad nad poisteným. Táto diagnóza sa musí opierať o klinické potvrdenie príslušným odborníkom a lekárom určeným Poisťovateľom.
Nasledujúce stavy sú výnimkou z poistného krytia:
• neorganické choroby, ako napr. neuróza a psychiatrické ochorenia a
• poškodenie mozgu v súvislosti s alkoholom.
21. Fulminantná (prudká) hepatitída
Masívna nekróza pečene spôsobená vírusom hepatitídy prudko vyúsťujúca do pečeňového zlyhania. Táto diagnóza sa musí opierať o všetky nasledujúce skutočnosti:
• rýchle zmenšovanie pečene;
• nekróza postihujúca celé laloky, ponechávajúca len skolabovanú retikulárnu kostru;
• rýchle zhoršenie testov pečeňových funkcií;
• prehlbujúca sa žltačka a
• hepatálna encefalopatia.
22. Primárna pľúcna hypertenzia
Primárna pľúcna hypertenzia založená najmenej na troch z nasledujúcich
kritérií. Diagnóza sa musí opierať o vyšetrenia vrátane katetrizácie srdca:
• tlak v pľúcnici najmenej 30 mm Hg alebo viac;
• EKG známky pravostrannej srdcovej hypertrofie (RV1 plus SV5 > 1.05
mV);
• znížená koncentrácia kyslíka v krvi v kľude a
• echokardiografia: zväčšený priemer pravej komory > 30 mm.
23. Terminálne ochorenie
Definitívna diagnóza ochorenia, o ktorom sa predpokladá, že spôsobí smrť
poisteného v priebehu 12 mesiacov. Táto diagnóza musí byť potvrdená príslušným odborníkom a lekárom určeným Poisťovateľom. Terminálne ochorenie pri súčasnej infekcii HIV je výnimkou z poistného krytia.
24. Nezhubný mozgový nádor
Nezhubný nádor v mozgu pri splnení všetkých nasledujúcich kritérií:
• je život ohrozujúci;
• spôsobil poškodenie mozgu;
• bol chirurgicky odstránený alebo, ak je inoperabilný, spôsobil trvalé neurologické poškodenie a
• jeho prítomnosť musí byť potvrdená neurológom alebo neurochirurgom
a založená na výsledkoch vyšetrení pomocou magnetickej rezonancie,
počítačovej tomografie alebo inej spoľahlivej zobrazovacej metódy.
Nasledujúce stavy sú výnimkou z poistného krytia:
• cysty;
• granulómy;
• cievne malformácie;
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• hematómy a
• nádory hypofýzy alebo miechy.
25. Encefalitída
Silný zápal mozgovej hmoty (mozgovej hemisféry, mozgového kmeňa alebo mozočka) spôsobený vírusovou infekciou a vyúsťujúci do trvalého neurologického postihnutia. Táto diagnóza musí byť potvrdená neurológom a
trvalé neurologické postihnutie musí byť zdokumentované po dobu najmenej 6 týždňov.
Encefalitída spôsobená infekciou HIV je výnimkou z poistného krytia.
26. Poliomyelitída
Prítomnosť poliomyelitídy pri splnení nasledujúcich kritérií:
• vírus poliomyelitídy je identifikovaný ako príčina;
• ochrnutie svalstva končatín alebo dýchacieho svalstva musí byť prítomné a pretrvávať po dobu najmenej 3 mesiacov.
27. Bakteriálna meningitída
Bakteriálna infekcia vyúsťujúca do závažného zápalu obalov mozgu alebo
miechy s následkom závažného, nezvratného a trvalého neurologického
postihnutia. Neurologické postihnutie musí pretrvávať po dobu najmenej 6
týždňov. Táto diagnóza sa musí opierať o:
• prítomnosť bakteriálnej infekcie v mozgomiešnom moku získanom lumbálnou punkciou a
• potvrdenie neurológom.
Bakteriálna meningitída pri súčasnej infekcii HIV je výnimkou z poistného
krytia.
28. Závažné poranenie hlavy
Poranenie hlavy vyúsťujúce do trvalého neurologického postihnutia, ktoré
musí byť hodnotené najskôr 6 týždňov od dátumu úrazu. Táto diagnóza
musí byť potvrdená neurológom a opierať sa o jednoznačné výsledky vyšetrení pomocou magnetickej rezonancie, počítačovej tomografie alebo
inej spoľahlivej zobrazovacej metódy. Úraz musí byť spôsobený výlučne a
priamo náhodnými, vonkajšími a viditeľnými prostriedkami a nezávisle od
akýchkoľvek iných príčin.
Nasledujúce stavy sú vyňaté z poistného krytia:
• úrazy miechy a
• úrazy hlavy z iných príčin.
29. Apalický syndróm
Celková nekróza mozgovej kôry bez postihnutia mozgového kmeňa. Táto
diagnóza musí byť definitívne potvrdená neurológom. Tento stav musí byť
medicínsky zdokumentovaný po dobu najmenej jedného mesiaca.
30. Iná závažná choroba vencovitých tepien srdca
Zúženie priesvitu aspoň jednej vencovitej tepny srdca najmenej o 75% a
dvoch ďalších najmenej o 60%, dokázané koronárnou arteriografiou, nezávisle od toho, či bola alebo nebola vykonaná akákoľvek forma operácie
vencovitých tepien srdca.
Pod vencovitými tepnami srdca sa pre účely tohto poistenia myslia kmeň
ľavej vencovitej tepny a jej dve hlavné vetvy (ramus interventricularis anterior a ramus circumflexus) a pravá vencovitá tepna.
Diagnóza sa musí opierať o splnenie všetkých nasledujúcich kritérií:
• obmedzená fyzická aktivita;
• záťažové EKG s depresiou ST segmentu najmenej 2 mm vo dvoch zvodoch a
• porucha kinetiky najmenej dvoch segmentov srdcovej svaloviny zobrazená počas záťažového echokardiografického vyšetrenia.
31. Progresívna sklerodermia
Systémové spojivovo-cievne ochorenie spôsobujúce progresívnu difúznu
fibrózu kože, ciev a vnútorných orgánov. Diagnóza musí byť jednoznačne
potvrdená biopsiou a sérologickým dôkazom a poškodenie musí dosiahnuť
systémový rozsah postihujúci srdce, pľúca alebo obličky.
Nasledujúce stavy sú výnimkou z poistného krytia:
• lokalizovaná sklerodermia (lineárna sklerodermia alebo morfea);
• eozinofilná fascitída a
• CREST syndróm.
32. Systémový lupus erytematosus s lupusovou nefritídou
Multisystémová, multifaktoriálna, autoimúnna porucha charakterizovaná
vznikom protilátok namierených proti vlastnému obličkovému tkanivu. Pre
účely tohto poistenia bude systémový lupus erytematosus obmedzený na
tie formy systémového lupus erytematosus, ktoré postihujú obličky (lupusová nefritída triedy III-V podľa WHO klasifikácie, potvrdená biopsiou obličiek). Konečná diagnóza musí byť potvrdená reumatológom, imunológom
alebo nefrológom.
WHO klasifikácia lupusovej nefritídy:

•
•
•
•
•
•

Trieda I: lupusová glomerulonefritída s minimálnymi zmenami
Trieda II: mesangiálna lupusová glomerulonefritída
Trieda III: fokálno-segmentálna proliferatívna lupusová glomerulonefritída
Trieda IV: difúzna proliferatívna lupusová glomerulonefritída
Trieda V: membranózna lupusová glomerulonefritída
Trieda VI: pokročilá sklerotizujúca glomerulonefritída.

Článok 3 - Poistné plnenie a čakacia lehota
1. Poistné plnenie bude vyplatené iba za predpokladu, že poistený bude
nažive aj po uplynutí 30 (tridsiatich) dní nasledujúcich po:
a) dátume určenia diagnózy jednej z nasledujúcich chorôb uvedených v
Článku 2 - Definície: v odseku 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 alebo
b) dátume operácie pre choroby uvedené v Článku 2 - Definície: v odseku 4, 12, 15, 19.
Nevyhnutnou podmienkou pre vznik nároku na poistné plnenie je skutočnosť, že sa príznaky choroby podľa príslušnej varianty poistného krytia
po prvýkrát prejavili po uplynutí aspoň 3 (troch) mesiacov po dátume
začiatku poistenia podľa týchto OPP CI. V prípade vzniku jednej alebo
viacerých chorôb / stavov, resp. operácií, ktoré sú uvedené v Článku
2 - Definície, súčasne alebo následne po sebe, bude poistné plnenie
vyplatené iba jeden krát, a to vo výške dojednanej poistnej sumy, ktorá je
uvedená v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
2. V prípade smrti poisteného bude poistné plnenie, ktoré by malo byť vyplatené poistenému podľa ustanovení týchto OPP CI, vyplatené oprávnenej osobe.
Článok 4 - Výnimky z poistného krytia
Poistné plnenie podľa tohto poistenia nebude vyplatené v prípade, že choroba poisteného bola spôsobená priamo alebo nepriamo následkom:
1. telesného sebapoškodenia poisteného bez ohľadu na duševný stav poisteného,
2. spáchania, pokusu alebo vyprovokovania násilného činu alebo protiprávneho konania alebo účasti na vzbure alebo povstaní,
3. nesprávneho požitia liekov alebo narkotík alebo následkom požívania
alkoholu alebo iných návykových látok,
4. AIDS,
5. žiarenia, jadrovej reakcie alebo rádioaktívnej kontaminácie,
6. požitia jedu, inhalácie jedovatého plynu alebo splodín,
7. akýchkoľvek príčin existujúcich pred dátumom začiatku tohto poistenia,
8. prípady, ktoré vznikli počas výkonu služby poisteného v ozbrojených
silách ktorejkoľvek krajiny alebo medzinárodného úradu v čase mieru
alebo vojny alebo prípady, ktoré vznikli následkom vojenského výcviku,
následkom účasti na vojenskom cvičení alebo následkom plnenia bojových úloh alebo s bojovými úlohami súvisiacich úloh,
9. prípady spôsobené priamo alebo nepriamo teroristickým útokom, aktívnou účasťou na terorizme, vojnou vyhlásenou alebo nevyhlásenou,
inváziou, pôsobením cudzích mocností, konfliktom, občianskou vojnou,
revolúciou, vzburou, vojenskou silou alebo výnimočným stavom, stavom
obliehania alebo akoukoľvek inou z udalostí alebo príčin, ktoré vedú k
vyhláseniu a udržovaniu tohto stavu, zatýkaním, karanténou, colnými
opatreniami, podobne akoukoľvek zbraňou alebo prístrojom pracujúcim
na základe jadrového štiepenia alebo jeho využívaním alebo rádioaktívnou energiou, a to kedykoľvek v čase mieru alebo vojny, ako aj prípady,
ktoré sú výsledkom chemického alebo biologického žiarenia, a otrava
poistenej osoby spôsobená inhaláciou jedovatých plynov.
Článok 5 - Poistné – platba poistného, vekové intervaly a sadzby poistného
1. Výška poistného je stanovená Poisťovateľom berúc do úvahy variant poistného krytia, poistnú sumu, poistnú dobu a vek poisteného.
2. Sadzby poistného za toto poistenie počas dohodnutej poistnej doby závisia od typu sadzby poistného, zvoleného variantu poistného krytia, veku
poisteného na začiatku poistenia a aktuálneho veku poisteného v danom
roku trvania poistenia.
3. Vekové intervaly a sadzby poistného - pre toto poistenie sú stanovené
nasledujúce vekové intervaly uvedené v rokoch: 18-25, 26-30, 31-35,
36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-64.
4. Typ sadzby poistného predstavuje časové obdobie, počas ktorého je
zachovaná rovnaká výška poistného prislúchajúca dohodnutému poist-
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nému krytiu, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 8. tohto Článku
OPP CI. Pre poistenie podľa týchto OPP CI je možné zvoliť jeden z nasledujúcich typov sadzby poistného:
a) na 1 (jeden) rok,
b) na 5 (päť) rokov alebo
c) na 10 (desať) rokov alebo
d) do veku 65 (šesťdesiatpäť) rokov poisteného.
5. Aktuálny vek a sadzba poistného:
Počas dohodnutej poistnej doby sa v závislosti na aktuálnom veku poisteného automaticky upravuje sadzba poistného v poistnej zmluve v
súlade s aktuálnym sadzobníkom Poisťovateľa platným v deň výročia
dátumu začiatku poistenia uvedeného nižšie nasledovne:
a) pre typ sadzby poistného na 1 (jeden) rok sa sadzba poistného zvyšuje v deň výročia dátumu začiatku poistenia, ktorý nasleduje po prechode aktuálneho veku poisteného z nižšieho veku / vekového intervalu
do vyššieho,
b) pre typ sadzby na 5 (päť) rokov sa sadzba poistného zvyšuje v deň
5. (piateho) výročia dátumu začiatku poistenia a následne v deň každého ďalšieho 5. (piateho) výročia dátumu začiatku poistenia, pričom
je použitá sadzba platná pre vek / vekový interval, do ktorého spadá
aktuálny vek poisteného,
c) pre typ sadzby na 10 (desať) rokov sa sadzba poistného zvyšuje v deň
10. (desiateho) výročia dátumu začiatku poistenia a následne v deň
každého ďalšieho 10. (desiateho) výročia dátumu začiatku poistenia,
pričom je použitá sadzba platná pre vek / vekový interval, do ktorého
spadá aktuálny vek poisteného,
d) pre typ sadzby poistného do veku 65 (šesťdesiatpäť) rokov poisteného je na začiatku poistenia stanovená sadzba zodpovedajúca veku
/ vekovému intervalu, do ktorého spadá vek poisteného na začiatku
poistenia;
ustanovenie odseku 8. tohto článku OPP CI tým nie je dotknuté. Poisťovateľ je povinný vopred písomne oznámiť poistníkovi novú výšku poistného upravenú v zmysle tohto ustanovenia OPP CI, a to vždy pred dňom
výročia dátumu začiatku poistenia, ktorého sa upravené poistné týka.
6. Variant poistného krytia a sadzba poistného - sadzby poistného závisia
od variantu poistného krytia, ako je definovaný v Článku 1 týchto OPP
CI.
7. Poistník je povinný za poistenie platiť poistné, a to vo výške uvedenej v
poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve, pričom
dni splatnosti poistného a lehoty na jeho zaplatenie sú rovnaké ako v
životnom poistení alebo úrazovom poistení, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP CI dojednané, pokiaľ nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak. Poistné sa považuje za zaplatené jeho pripísaním na bankový účet poisťovateľa.
8. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky
poistného má Poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného na
ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je Poisťovateľ oprávnený upraviť, najmä ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného, nepriaznivému vývoju poistného určeného na základe poistno-matematických metód a vyplatených poistných plnení z poistení podľa týchto OPP
CI. Pri výkone tohto práva Poisťovateľa je Poisťovateľ povinný vopred
písomne oznámiť poistníkovi novú výšku poistného, a to pred začiatkom
príslušného poistného obdobia, ktorého sa upravené poistné týka. Uvedená zmena výšky poistného bude prijatá zo strany poistníka zaplatením príslušnej výšky poistného oznámeného Poisťovateľom poistníkovi;
ustanovenie § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení tým
nie je dotknuté.
9. Poisťovateľ nie je povinný posielať poistníkovi výzvu na uhradenie poistného s výnimkou výzvy podľa ust. § 801 ods. 2 0bčianskeho zákonníka
v platnom znení; akékoľvek zaslanie takejto výzvy nemožno v nijakom
prípade považovať za vzdanie sa tejto podmienky.
Článok 6 - Uplatnenie nároku
1. V prípade udalostí uvedených v odseku 1, 2 a 3 Článku 2 – Definície
musí byť oznámenie poistnej udalosti podľa tohto poistenia doručené
Poisťovateľovi v písomnej forme do 10 (desať) dní od dátumu stanovenia
diagnózy príslušnej choroby. Písomné oznámenie doručené Poisťovateľovi bude považované za dostačujúce pre účely tohto poistenia za predpokladu, že zároveň je dostatočne preukázaná totožnosť poisteného.
Poisťovateľ bezprostredne po obdržaní oznámenia o poistnej udalosti
poskytne osobe, ktorá si uplatňuje nárok na poistné plnenie, tlačivá s

informáciami a pokynmi pre uplatnenie nároku na poistné plnenie podľa
týchto OPP CI. Všetky informácie požadované prostredníctvom vyššie
uvedených tlačív alebo akékoľvek ďalšie informácie vyžiadané Poisťovateľom na preukázanie vzniku poistnej udalosti musia byť doručené Poisťovateľovi do 30 (tridsatich) dní po stanovení diagnózy príslušnej choroby
alebo po dátume prepustenia z nemocnice v prípade hospitalizácie.
2. V prípade, že nevyhnutné informácie nebudú poskytnuté v lehote uvedenej vyššie v odseku 1. tohto Článku OPP CI, Poisťovateľ môže odmietnuť
poistné plnenie podľa týchto OPP CI.
Článok 7 - Lekárska prehliadka
Poisťovateľ má právo požadovať vykonanie lekárskej prehliadky alebo lekárskeho vyšetrenia poisteného, na náklady Poisťovateľa za účelom posúdenia nároku na poistné plnenie a poistený je povinný umožniť Poisťovateľovi výkon tohto práva Poisťovateľa. Ak poistený odmietne absolvovať
lekárske vyšetrenie alebo lekársku prehliadku, alebo predložené lekárske
správy nebudú dostačujúce na preukázanie nároku na poistné plnenie z
dôvodu časového odstupu od poistnej udalosti, Poisťovateľ má právo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia podľa týchto OPP CI.
Článok 8 - Doba trvania poistenia
1. Deň začiatku poistenia podľa týchto OPP CI je rovnaký ako deň začiatku
životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je poistenie podľa týchto OPP CI dojednané a ktorý je uvedený
v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov (ďalej aj „Doba poistenia“), pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. Ak žiadna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane aspoň šesť (6) týždňov pred uplynutím Doby poistenia, že o ďalšie poistenie nemá záujem,
predlžuje sa doba poistenia vždy o ďalších dvanásť (12) mesiacov.
3. Poistenie zaniká uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve. V prípade,
že doba trvania poistenia podľa týchto OPP CI nie je uvedená v poistnej
zmluve, alebo v poistnej zmluve nie je uvedené inak, toto poistenie zaniká v súlade s podmienkami konca životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto
OPP CI dojednané, pokiaľ toto poistenie nezaniklo skôr z iných dôvodov.
V prípade skupinovej poistnej zmluvy toto poistenie zaniká dňom, kedy
poistený prestal patriť do skupiny oprávnenej k poisteniu, pokiaľ poistenie nezaniklo skôr z iných dôvodov. Nároky, ktoré vznikli pred ukončením
tohto poistenia, tým nebudú dotknuté. Poistenie podľa týchto OPP CI
môže byť dohodnuté aj samostatne, pokiaľ sa na tom zmluvné strany v
poistnej zmluve dohodnú.
4. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný vyplatiť podľa poistnej zmluvy v peňažnej forme.
Článok 9 - Zánik poistenia
1. Poistenie podľa týchto OPP CI zaniká v prípade, ak:
a) poistné za ďalšie poistné obdobie za toto poistenie nie je zaplatené
do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy Poisťovateľa na jeho
zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy.
To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,
b) životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP CI dojednané, zanikne z akéhokoľvek dôvodu alebo pokiaľ je životné poistenie zrušené s výplatou
odbavného alebo sa zmení na poistenie so zníženou poistnou sumou
v súlade s príslušným článkom Všeobecných poistných podmienok
pre životné poistenie (ďalej aj „VPPŽ“) alebo iným spôsobom zrušené,
c) pokiaľ bol poistený pozbavený spôsobilosti na právne úkony v dôsledku duševnej choroby alebo poruchy, ktorá nie je len prechodná,
d) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu
poistenia, a ktorý nasleduje bezprostredne po dosiahnutí veku poisteného 65 (šesťdesiat päť) rokov bez ohľadu na to, či životné poistenie
alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie
podľa týchto OPP CI dojednané, je naďalej platné,
e) vyplatením poistného plnenia za poistenie podľa týchto OPP CI,
f) uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve, alebo
g) ďalšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, v poistných podmienkach alebo Občianskom zákonníku v platnom znení, podľa toho, ktorá
z vyššie uvedených skutočností spôsobujúcich zánik poistenia nasta-
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ne skôr.
2. V prípade, že toto poistenie zanikne predtým, ako uplynie doba trvania
životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je poistenie podľa týchto OPP CI dojednané, poistník počas
zvyšnej časti doby trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, nebude povinný platiť poistné za toto poistenie. Platba akéhokoľvek poistného
po zániku tohto poistenia nevytvára žiadny nárok na poistné plnenie. V
prípade platby poistného za poistenie podľa týchto OPP CI po zániku
poistenia, bude zaplatené poistné za toto poistenie vrátené poistníkovi.
3. Podľa § 802a Občianskeho zákonníka v platnom znení môže poistník od
poistnej zmluvy odstúpiť, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy, pričom takéto oznámenie o odstúpení od poistnej zmluvy
musí byť uskutočnené písomne a doručené v uvedenej 30-dňovej lehote
na adresu sídla Poisťovateľa. Podľa § 802a ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení sa prejav vôle osoby, ktorá s Poisťovateľom uzavrela
poistnú zmluvu, urobený do 30 dní odo dňa jej uzavretia a smerujúci k
jej zrušeniu, považuje za odstúpenie od zmluvy. Uvedené oznámenie o
odstúpení od poistnej zmluvy je možné Poisťovateľovi doručiť osobne
alebo prostredníctvom subjektu oprávneného doručovať zásielky.
Článok 10 - Nesprávne uvedenie veku
Ak Poisťovateľ zistí, že vek poisteného sa odlišuje od veku uvedeného v
poistnej zmluve, poistná suma bude upravená podľa percentuálneho rozdielu medzi zaplateným poistným a správnym poistným, ktoré malo byť
zaplatené. Ak je skutočný vek poisteného mimo rozsahu vekových hraníc
stanovených pre toto poistenie, Poisťovateľ má právo zrušiť toto poistenie
podľa platných právnych predpisov.
Článok 11 - Bonusy
1. Ak je poistenie podľa týchto OPP CI dojednané k poistnej zmluve životného poistenia, má poistená osoba nárok na bonus za bezškodový
priebeh poistenia a/alebo bonus za vernosť (spoločne aj „bonusy“).
2. Bonusy sa nevzťahujú na poistenie, ktoré je dojednané k poistnej zmluve
úrazového poistenia.
3. Sledovaným obdobím v prípade bonusu za bezškodový priebeh sú prvé
3 (tri) po sebe nasledujúce roky trvania poistenia a v prípade bonusu za
vernosť prvých 7 (sedem) po sebe nasledujúcich rokov trvania poistenia.
Podmienkou uplatnenia bonusov je, že poistenie nebolo počas sledovaného obdobia prerušené.
4. Pre účely uplatnenia bonusov sa za riadne zaplatené poistné považuje
poistné za poistenie podľa týchto OPP CI, splatné v sledovanom období,
ktoré bolo pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
11.1 Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1. Ak počas sledovaného obdobia nenastala poistná udalosť, v súvislosti
s ktorou poistenej osobe vznikne nárok na poistné plnenie a príslušné
poistné za poistenie podľa týchto OPP CI bolo riadne zaplatené, vzniká
nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia vo výške 10% zo zaplateného poistného za dané poistenie za sledované obdobie (ďalej len
„bonus“).
2. Bonus je vypočítaný z celkovej výšky riadne zaplateného poistného za
toto poistenie, bez indexácie, za sledované obdobie a za všetky poistené osoby, ktoré majú poistenie podľa týchto OPP CI dojednané a splnili
vyššie uvedené kritériá na poskytnutie bonusu.
3. Ak je poistenie podľa týchto OPP CI dojednané k investičnému životnému poisteniu alebo k variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný Poisťovateľom na
existujúci Účet bežného a jednorazového poistného v Operačnej cene v
rovnakom alokačnom pomere do jednotlivých Investičných programov,
ako je alokované Bežné poistné.
4. Ak je poistenie podľa týchto OPP CI dojednané k inému ako investičnému životnému poisteniu alebo variabilnému životnému poisteniu, po
uplynutí sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný na
špeciálny účet vytvorený Poisťovateľom pre tento účel. Prostriedky na
tomto špeciálnom účte budú počas trvania poistenia zhodnocované úrokom vo výške minimálne 0,5% ročne a vyplatené po ukončení zmluvy
životného poistenia.
5. Ak si poistená osoba uplatní nárok na poistné plnenie v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá nastala počas sledovaného obdobia, a nárok na
výplatu poistného plnenia jej vznikne po pripísaní bonusu podľa odseku

3 alebo odseku 4 tohto článku, Poisťovateľ zníži poistné plnenie o výšku
pripísaného bonusu, resp. má právo takto pripísaný bonus vymáhať.
11.2 Bonus za vernosť
1. Bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia Poisťovateľ automaticky navýši poistnú sumu za poistenie podľa týchto OPP CI o 10%, ak poistné za poistenie podľa týchto OPP CI bolo riadne zaplatené. V takomto prípade sa dodatočné ocenenie zdravotného stavu poistenej osoby
nevyžaduje a zároveň výška poistného za poistenie podľa týchto OPP
CI sa nemení; ustanovenie bodu 8 článku 5 týchto OPP CI tým nie je
dotknuté.
2. Takto navýšená poistná suma je platná až do konca trvania poistenia
podľa týchto OPP CI.
3. Ak počas doby trvania poistenia dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu poistnej sumy inak ako na základe tohto článku, bonus za vernosť bude
vypočítaný z najnižšej výšky poistnej sumy platnej počas sledovaného
obdobia.
Článok 12 - Všobecné ustanovenia
1. V prípade rozdielu medzi ustanoveniami týchto OPP CI a ustanoveniami
poistnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy.
2. Na poistenie podľa týchto OPP CI sa nevzťahuje Zmluvné dojednanie o
indexácii (IND).
3. Nasledujúce články Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie, pokiaľ existujú, sa nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Zmeny v poistnom krytí“
b) “Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného“
c) “Pôžička“
d) “Výnimky“ ods. 2)
e) “Prebytky poistného”
4. Nasledujúce články osobitných poistných podmienok pre životné poistenie, pokiaľ existujú, sa taktiež nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Jednorazové poistné”
b) “Pôžička”
c) “Právo na podiel na dodatkovom zisku” resp. „Právo na podiel na výnose“
d) “Zmena krajiny trvalého bydliska”
e) “Zmeny v poistnom krytí“.
Článok 13 - Záverečné ustanovenia
1. Od týchto OPP CI je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to príslušné
ustanovania týchto OPP CI umožňujú a/ alebo ak si to vyžaduje účel a
povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve dohodnú.
2. Tieto OPP CI nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2014.
AH_CIPP_54/04_0415/0416		

5/5

CI6

MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná zložka podniku
zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe
Limited, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „Poisťovateľ“ alebo „MetLife“)
Osobitné poistné podmienky pre Poistenie dočasnej pracovnej neschopnosti
z dôvodu choroby alebo úrazu (denné odškodné)
Pre poistenie dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby alebo úrazu
(denné odškodné) dojednané Poisťovateľom, platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy, tieto Osobitné poistné podmienky pre Poistenie dočasnej
pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby alebo úrazu (denné odškodné) PN
(ďalej iba „OPP PN“) a ustanovenia poistnej zmluvy.

PN

zariadením alebo domovom dôchodcov a pod.,
f) nie je bydliskom poisteného.
9. Hospitalizácia – pobyt poisteného v nemocnici na odporučenie lekára za
účelom zachovania, znovunadobudnutia alebo zlepšenia zdravia pacienta
po dobu minimálne 24 hodín. Hospitalizácia podľa týchto OPP PN nie je pobyt
v nemocnici za účelom rehabilitácie.
10. Úraz – telesné poškodenie, neúmyselné a neovplyvniteľné zo strany
poisteného, ktoré vzniklo priamo, nezávisle a výlučne od akýchkoľvek
iných príčin) z náhlej a náhodnej príčiny počas platnosti tohto poistenia.
11. Ochorenie alebo choroba – zmena fyzického zdravia poisteného, ku ktorej
došlo po prvýkrát odo dňa stanoveného ako začiatok tohto poistenia a po
uplynutí čakacej lehoty stanovenej v týchto OPP PN.
12. Dočasná pracovná neschopnosť pre účely týchto OPP PN znamená
úplnú, kvalifikovaným lekárom uznanú neschopnosť poisteného
vykonávať akúkoľvek pracovnú činnosť, ktorá mu zabezpečuje príjem,
mzdu, zisk alebo iný zárobok, a ktorá bola spôsobená úrazom alebo
chorobou, za podmienky, že k prvému dňu prerušenia pracovnej činnosti
poistený skutočne vykonával pracovnú činnosť, ktorá mu zabezpečovala
príjem, mzdu, zisk alebo iný zárobok. Dočasná pracovná neschopnosť
musí byť pre účely tohto poistenia preukázaná Poisťovateľovi poisteným,
predložením kópie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti spolu
s príslušnými kódmi diagnóz vystaveného kvalifikovaným lekárom alebo
zdravotníckym zariadením v Slovenskej republike, v ktorého lekárskej
starostlivosti poistený bol alebo je v súvislosti s poistnou udalosťou.
13. Kvalifikovaný lekár – kvalifikovaný absolvent lekárskej fakulty, ktorý nie
je poisteným alebo blízkou osobou poisteného, ktorý vykonáva činnosť
v rámci rozsahu svojej odbornosti za účelom ošetrovania úrazov alebo
liečby ochorení, ktorých následkom je udalosť, zakladajúca uplatnenie
nároku podľa tohto poistenia.

Rozsah poistenia a poistné podmienky
1. Tieto OPP PN pre poistenie, ktoré je pripoistením alebo doplnkovým
poistením k životnému poisteniu alebo úrazovému poisteniu, podľa toho,
ktorého sú súčasťou, tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a toto
poistenie je platné, ak kód tohto poistenia je uvedený na poistke alebo na
príslušnom dodatku k poistnej zmluve.
2. Tieto OPP PN sú pripojené k Všeobecným poistným podmienkam pre
životné poistenie, ak je toto poistenie uzavreté ako súčasť životného
poistenia alebo sú pripojené k Všeobecným poistným podmienkam pre
úrazové poistenie, ak je toto poistenie uzavreté ako súčasť úrazového
poistenia.
3. Toto poistenie poskytuje poistné krytie poistenej osobe, ktorej meno je
uvedené v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve.
4. Uzavretie tohto poistenia si vyžaduje platbu príslušného poistného, a to vo
výške uvedenej v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej
zmluve, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
5. Poistné plnenie za toto poistenie bude vyplatené v súlade s týmito poistnými
podmienkami nezávisle na výplate akéhokoľvek iného poistného plnenia v
súlade s podmienkami poistnej zmluvy.
Článok 1 – Definície
Pre účely poistenia dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby alebo
úrazu (denné odškodné) (ďalej aj „PN“) platí nasledovný výklad pojmov:
1. Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú
zmluvu s Poisťovateľom, a ktorá je povinná platiť poistné. Poistník môže
uzavrieť poistnú zmluvu aj v prospech inej osoby, t.j. v prospech jedného
alebo viacerých poistených.
2. Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.
3. Poistná suma – maximálne denné odškodné stanovené v poistnej zmluve.
4.Poistná udalosť – náhodná udalosť, z ktorej vyplýva povinnosť Poisťovateľa
vyplatiť poistné plnenie podľa Článku 2 týchto OPP PN.
5. Poistné plnenie – finančná čiastka vyplatená Poisťovateľom na základe
poistnej zmluvy v prípade, že nastala poistná udalosť.
6. Poistná doba (doba trvania poistenia) – doba, na ktorú bola poistná zmluva
uzavretá.
7. Poistné obdobie – dohodnuté časové obdobie, za ktoré je poistník povinný
platiť poistné.
8. Nemocnica – zdravotnícke zariadenie, ktoré:
a) má oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť (ak je takéto
oprávnenie vyžadované príslušnými právnymi predpismi),
b) poskytuje predovšetkým lôžkovú starostlivosť,
c) poskytuje 24 - hodinovú lôžkovú starostlivosť vykonávanú kvalifikovanými
zdravotnými sestrami a má nepretržite k dispozícii aspoň jedného
kvalifikovaného lekára s atestáciou,
d) má vybavenie na chirurgickú prax a diagnostikovanie pacientov vo
svojich priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré sú mu dostupné, alebo
v priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré má zmluvne dojednané,
e) nie je ošetrovateľským, doliečovacím alebo geriatrickým oddelením
nemocnice, ktoré pacientovi poskytuje najmä ošetrovateľskú
starostlivosť alebo starostlivosť spojenú s liečbou/doliečením alkoholovej
závislosti, drogovej závislosti a/alebo závislosti na inej návykovej látke
a nie je predovšetkým zotavovňou, doliečovacím alebo ošetrovateľským

Článok 2 – Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou je dočasná pracovná neschopnosť (definovaná
v Článku 1 bod 12. týchto OPP PN) poisteného potvrdená kvalifikovaným
lekárom, ktorá nastala ako dôsledok choroby alebo úrazu počas trvania
poistenia (ďalej iba “pracovná neschopnosť“), a na základe ktorej došlo ku
strate príjmu poisteného.
2. Poistná udalosť začína dňom, keď pracovná neschopnosť nastala
a končí dňom keď z lekárskeho hľadiska už nie je ďalej potrebná, alebo je
ukončená priznaním invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového
dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo iného obdobného
invalidného dôchodku podľa osobitných právnych predpisov alebo smrťou
poisteného.
3. Poistenie môže byť dohodnuté pre osoby v dobrom zdravotnom stave
vo veku od 18 (osemnásť) do 59 (päťdesiatdeväť) rokov v prípade, ak
je dojednané poistenie v zmysle článku 5, ods.1 – poistenie dočasnej
pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu alebo choroby, resp. vo veku od
18 (osemnásť) do 64 (šesťdesiatštyri) rokov v prípade, ak je dojednané
poistenie v zmysle článku 5, ods.2 – poistenie dočasnej pracovnej
neschopnosti z dôvodu úrazu. Poistenie je možné dojednať pre fyzické
osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky zamestnaných
v pracovnom pomere v Slovenskej republike, ktorý nie je pracovným pomerom
na kratší pracovný čas.
4. Poistenie môže byť dohodnuté pre samostatne zárobkovo činné osoby iba
v prípade, ak sú súčasne zamestnané v pracovnom pomere v Slovenskej
republike, ktorý nie je pracovným pomerom na kratší pracovný čas; pre
účely tohto poistenia a určenia výšky maximálneho denného odškodného
Poisťovateľ použije výšku hrubého mesačného príjmu poisteného
z uvedeného pracovného pomeru.
5. V prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu viacerých chorôb alebo úrazov,
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Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie len raz.

bojových úloh alebo s bojovými úlohami súvisiacich úloh,
v) akýmikoľvek príčinami existujúcimi pred dátumom začiatku tohto
poistenia, okrem takých, ktoré boli riadne akceptované Poisťovateľom
v čase uzatvárania tohto poistenia,
2. Pokiaľ poistná udalosť vznikla následkom úrazu priamo alebo nepriamo,
úplne alebo čiastočne dôsledkom toho, že poistený bol intoxikovaný
alebo pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, ktoré neboli
poskytnuté na lekársky predpis alebo boli predávkované, Poisťovateľ je
oprávnený poistné plnenie primerane znížiť.
3. Poistený musí dokázať, keď je to potrebné, že poistná udalosť nebola
zapríčinená žiadnou z okolností alebo príčin, ktoré sú vyňaté z poistného
krytia. Uvedené predstavuje nevyhnutný predpoklad pre akýkoľvek
záväzok Poisťovateľa vyplývajúci z poistnej zmluvy.

Článok 3 – Výnimky z poistného krytia
Poistenie sa nevzťahuje na:
1. Pracovnú neschopnosť alebo hospitalizáciu spôsobenú priamo alebo
nepriamo, úplne alebo čiastočne:
a) vrodenými ochoreniami, vadami a stavmi z nich vyplývajúcimi,
b) plánovanou/ými hospitalizáciou/ami a/alebo chirurgickým/mi zákrokom/
kmi, na ktorú/é nie je zdravotný dôvod, alebo ktorá/é bola/i určená/é
alebo dohodnutá/é pred začiatkom poistenia alebo pred skončením
čakacej lehoty podľa týchto OPP PN,
c) samovraždou alebo pokusom o samovraždu kedykoľvek,
sebapoškodením poisteného bez ohľadu na jeho duševný stav,
d) akoukoľvek psychickou alebo duševnou chorobou alebo poruchou, alebo
liečbou dôsledkov nadmerného užívania alkoholu, užívania drog alebo
iných návykových látok,
e) vírusom HIV, alebo iným odvodeným alebo podobným vírusom alebo
chorobou,
f) riadením motocykla nad 125 ccm,
g) akoukoľvek liečbou alebo relaxačným pobytom v rehabilitačných
centrách, kúpeľoch, alebo iných podobných zariadeniach,
h) kozmetickou alebo plastickou chirurgiou, okrem prípadov rekonštrukcie
následkov zranení krytých týmto poistením,
i) otravou, vdýchnutím jedovatých plynov alebo výparov,
j) c horobou alebo úrazom, ktoré nastali pred dňom začiatku poistenia alebo
pred ukončením čakacej lehoty,
k) ochoreniami chrbtice, ktoré nastanú počas prvých dvoch rokov od
začiatku poistenia,
l) z dravotnými ťažkosťami súvisiacimi s umelým oplodnením, tehotenstvom,
potratom, pôrodom a súvisiacimi komplikáciami, ktoré nastanú počas
prvých dvoch rokov od začiatku poistenia,
m) p rípadmi spôsobenými alebo súvisiacimi so spáchaním trestného činu,
vedomou účasťou na akomkoľvek protiprávnom konaní alebo kladením
odporu pri zatýkaní a väznení,
n) teroristickým útokom, aktívnou účasťou na terorizme, vojnou vyhlásenou
alebo nevyhlásenou, inváziou, pôsobením cudzích mocností, konfliktom,
občianskou vojnou, revolúciou, vzburou, vojenskou silou alebo
výnimočným stavom, stavom obliehania alebo akoukoľvek inou z
udalostí alebo príčin, ktoré vedú k vyhláseniu a udržovaniu tohto stavu,
zatýkaním, karanténou, colnými opatreniami, podobne akoukoľvek
zbraňou alebo prístrojom pracujúcim na základe jadrového štiepenia
alebo jeho využívaním alebo rádioaktívnou energiou, a to kedykoľvek
v čase mieru alebo vojny, ako aj prípady, ktoré sú výsledkom chemického
alebo biologického žiarenia, a otrava poistenej osoby spôsobená
inhaláciou jedovatých plynov,
o) radiáciou, nukleárnou reakciou alebo rádioaktívnou kontamináciou,
p) ochoreniami/úrazmi, ktoré vznikli počas výkonu služby poisteného
v ozbrojených silách ktorejkoľvek krajiny alebo medzinárodného
úradu v čase mieru alebo vojny alebo prípady, ktoré vznikli následkom
vojenského výcviku, následkom účasti na vojenskom cvičení alebo
následkom plnenia bojových úloh alebo s bojovými úlohami súvisiacich
úloh,
q) úrazy vzniknuté letom poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným
klzákom, kĺzavým padákom alebo padákom alebo športovým lietadlom
alebo iným lietadlom, alebo letom poisteného akýmkoľvek leteckým
prostriedkom ako pilota alebo posádky alebo ako pasažiera; uvedené
výluky sa nevzťahujú na let/y poisteného pravidelnou leteckou
linkou, charterový/é lety, let/y na obvyklej trase linky prevádzkovanej
registrovaným leteckým prepravcom, oprávneným k preprave osôb
alebo let/y za účelom prepravy poisteného ako pacienta alebo zraneného
alebo jeho sprievodu leteckým dopravným prostriedkom prvej pomoci,
r) úrazmi vzniknutými pri profesionálnej športovej činnosti poisteného,
s) úrazmi vzniknutými pri účasti poisteného na akomkoľvek preteku
motorových prostriedkov na súši, vo vode alebo vo vzduchu,
t) porušením liečebného režimu,
u) prípady, ktoré vznikli počas výkonu služby poisteného v ozbrojených
silách ktorejkoľvek krajiny alebo medzinárodného úradu v čase mieru
alebo vojny alebo prípady, ktoré vznikli následkom vojenského výcviku,
následkom účasti na vojenskom cvičení alebo následkom plnenia

Článok 4 – Čakacia lehota
1. Nárok na poistné plnenie môže vzniknúť v prípade, že poistná udalosť
nastala až po uplynutí čakacej lehoty.
2. Čakacia lehota znamená lehotu 60 (šesťdesiat) dní od začiatku poistenia.
V prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu sa čakacia lehota
neuplatňuje.
Článok 5 – Verzie poistného produktu
Poistenie podľa týchto OPP PN môže byť uzavreté ako:
1. Poistenie dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu alebo choroby
alebo
2.Poistenie dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu.
V poistnej zmluve je možné dohodnúť len jednu z verzií poistného produktu
uvedenú v ods. 1. alebo 2. tohto článku OPP PN.
Článok 6 – Odkladná lehota
1. Odkladná lehota znamená minimálny počet dní pracovnej neschopnosti
z dôvodu úrazu alebo choroby, kedy Poisťovateľ uzná, že nastala poistná
udalosť v zmysle týchto OPP PN (ďalej len „odkladná lehota“).
2. V prípade, že pracovná neschopnosť nastala z dôvodu úrazu a poistený
bol z tohto dôvodu hospitalizovaný, Poisťovateľ uplatní odkladnú lehotu
v dĺžke trvania 7 (sedem) dní.
3. Poisťovateľ uplatní 7 (sedem) dňovú odkladnú lehotu uvedenú v ods.
2 tohto Článku len vo verzii poistného produktu pre poistenie pracovnej
neschopnosti z dôvodu úrazu alebo choroby.
Článok 7 – Doba výplaty poistného plnenia
1. Doba výplaty poistného plnenia (ďalej iba „doba výplaty“) znamená
maximálny počet dní pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu alebo
choroby, kedy Poisťovateľ vypláca denné odškodné v zmysle týchto OPP PN.
Článok 8 – Poistné krytie
1. Pre toto poistenie sú platné nasledovné kombinácie odkladnej lehoty
a doby výplaty
Tabuľka kombinácií platná pre obe verzie poistného produktu uvedené
v Článku 5
Odkladná lehota
(dni) /
Doba výplaty (dni)

Odkladná lehota
(dni) /
Doba výplaty (dni)

Odkladná lehota
(dni) /
Doba výplaty (dni)

21/180
28/180
–

21/270
28/270
59/270

21/365
28/365
59/365

Článok 9 – Uzavretie poistenia
1. Poistenie môže byť uzavreté za predpokladu, že Poisťovateľ prijme
a schváli všetky nasledovné dokumenty:
a) návrh na uzavretie poistenia podpísaný poistníkom aj poisteným,
v prípade, ak ide o rozdielne osoby,
b) zaplatením poistného poistníkom,
c) všetky potrebné a Poisťovateľom požadované dokumenty potvrdzujúce
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spôsobilosť poisteného pre poistenie, osobitne zdravotný stav
poisteného.

nasleduje bezprostredne po ukončení predchádzajúceho zamestnania
u toho istého zamestnávateľa alebo iného zamestnávateľa; ustanovenia
predchádzajúcej vety tým nie je dotknuté,
h) zánikom trvalého pobytu v Slovenskej republike,
i) uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve, alebo
j) ďalšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, týchto OPP PN alebo
Občianskom zákonníku v platnom znení, podľa toho, ktorá z vyššie
uvedených skutočností spôsobujúcich zánik poistenia nastane skôr.
2. V prípade, že toto poistenie zanikne predtým, ako uplynie doba trvania
životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je poistenie podľa týchto OPP PN dojednané, poistník počas
zvyšnej časti doby trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia,
podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, nebude
povinný platiť poistné za toto poistenie. Platba akéhokoľvek poistného
po zániku tohto poistenia nevytvára žiadny nárok na poistné plnenie.
V prípade platby poistného za toto Poistenie po zániku Poistenia, bude
zaplatené poistné za toto poistenie vrátené poistníkovi.
3. Podľa § 802a Občianskeho zákonníka v platnom znení môže poistník
od poistnej zmluvy odstúpiť, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia
poistnej zmluvy, pričom takéto oznámenie o odstúpení od poistnej
zmluvy musí byť uskutočnené písomne a doručené v uvedenej 30-dňovej
lehote na adresu sídla Poisťovateľa. Podľa § 802a ods. 2 Občianskeho
zákonníka v platnom znení sa prejav vôle osoby, ktorá s Poisťovateľom
uzavrela poistnú zmluvu, urobený do 30 dní odo dňa jej uzavretia
a smerujúci k jej zrušeniu, považuje za odstúpenie od zmluvy. Uvedené
oznámenie o odstúpení od poistnej zmluvy je možné Poisťovateľovi doručiť
osobne alebo prostredníctvom subjektu oprávneného doručovať zásielky.

Článok 10 – Doba trvania poistenia
1. Deň začiatku poistenia podľa týchto OPP PN je rovnaký ako deň začiatku
životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je poistenie podľa týchto OPP PN dojednané, a ktorý je uvedený
v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve, pokiaľ nie
je v poistnej zmluve dojednané inak.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov (ďalej aj „Doba poistenia“),
pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. Ak žiadna zo zmluvných strán
neoznámi písomne druhej zmluvnej strane aspoň šesť (6) týždňov pred
uplynutím Doby poistenia, že o ďalšie poistenie nemá záujem, predlžuje sa
doba poistenia vždy o ďalších dvanásť (12) mesiacov.
3. Poistenie zaniká uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve. V prípade,
že doba trvania poistenia podľa týchto OPP PN nie je uvedená v poistnej
zmluve, alebo v poistnej zmluve nie je uvedené inak, toto poistenie zaniká
v súlade s podmienkami konca životného poistenia alebo úrazového
poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto
OPP PN dojednané, pokiaľ toto poistenie nezaniklo skôr z iných dôvodov.
V prípade skupinovej poistnej zmluvy toto poistenie zaniká dňom, kedy
poistený prestal patriť do skupiny oprávnenej k poisteniu, pokiaľ poistenie
nezaniklo skôr z iných dôvodov. Nároky, ktoré vznikli pred ukončením
tohto poistenia, tým nebudú dotknuté. Poistenie podľa týchto OPP PN
môže byť dohodnuté aj samostatne, pokiaľ sa na tom zmluvné strany
v poistnej zmluve dohodnú.
4. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek
poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný vyplatiť podľa poistnej
zmluvy v peňažnej forme.

Článok 12 – Práva a povinnosti poistníka, poisteného a Poisťovateľa
1. Pri uzatváraní alebo zmenách v poistnej zmluve sú poistník a poistený povinní
odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky Poisťovateľa, ktoré
sa týkajú dojednávaného poistenia a zdravotného stavu poisteného, najmä
na otázky týkajúce sa súčasných a predchádzajúcich chorôb, zdravotných
ťažkostí a porúch, ako aj na otázky týkajúce sa hrubého ročného príjmu zo
závislej činnosti, a to aj počas trvania poistenia.
2. Poistník a poistený sú povinní informovať Poisťovateľa bez zbytočného
odkladu o zmene zamestnania v zmysle Článku 11, bod g), týchto OPP PN,
ako aj o poklese svojho hrubého mesačného príjmu zo závislej činnosti, ak
tento poklesne o viac ako 20%.
3. Ak poistník alebo poistený vedome poruší uvedené povinnosti, potom je
Poisťovateľ oprávnený odstúpiť od poistnej zmluvy. Poisťovateľ môže
uplatniť toto právo do 3 (troch) mesiacov odo dňa, kedy túto skutočnosť
zistil, inak toto právo zanikne.
4. Poisťovateľ má právo preskúmať zdravotný stav poisteného na základe
informácií vyžiadaných zo zdravotníckych zariadení so súhlasom
poisteného. Poisťovateľ má právo určiť lekára, ktorý posúdi zdravotný stav
poisteného, pričom poistený je povinný umožniť Poisťovateľovi posúdenie
zdravotného stavu príslušným lekárom.
5. V prípade smrti poistníka, ktorý nie je zároveň aj poisteným, vstupuje na
jeho miesto automaticky poistený. To isté platí aj v prípade, ak je poistníkom
právnická osoba, ktorá zanikla.
6. Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť poistné plnenie vyplývajúce
z poistnej zmluvy v prípade, keď po poistnej udalosti zistí, že jej príčinou
bola skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede
nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia, a ktorá bola podstatná pre
uzavretie poistnej zmluvy. Odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
7. V prípade poistnej udalosti je Poisťovateľ oprávnený získavať informácie
týkajúce sa finančného stavu a/alebo príjmov poisteného. Poistený je
povinný poskytnúť Poisťovateľovi na jeho žiadosť dokumenty nevyhnutné
pre tento účel, alebo prípadne splnomocniť príslušné inštitúcie (napr.
zamestnávateľa, úrad práce, daňový úrad, Sociálnu poisťovňu a iné) na
poskytnutie týchto informácií Poisťovateľovi. Ak poistený požadované
dokumenty Poisťovateľovi nepredloží, Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť
poistné plnenia alebo je oprávnený podľa okolností primerane znížiť poistné
plnenie, maximálne však do výšky 50% z príslušného poistného plnenia.
Článok 13 – Povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti
1. V prípade, že nastane poistná udalosť, je poistený povinný:
a) neodkladne vyhľadať zdravotnú pomoc a pokračovať v liečbe až do

Článok 11 – Zánik poistenia
1. Poistenie podľa týchto OPP PN zaniká v prípade, ak:
a) poistné za ďalšie poistné obdobie za toto poistenie nie je zaplatené
do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy Poisťovateľa na jeho
zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. To
isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,
b) životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je poistenie podľa týchto OPP PN dojednané, zanikne
z akéhokoľvek dôvodu alebo pokiaľ je životné poistenie zrušené s výplatou
odbavného alebo sa zmení na poistenie so zníženou poistnou sumou v
súlade s príslušným článkom Všeobecných poistných podmienok pre
životné poistenie (ďalej aj „VPPŽ“) alebo iným spôsobom zrušené alebo
c) pokiaľ bol poistený pozbavený spôsobilosti na právne úkony
v dôsledku duševnej choroby alebo poruchy, ktorá nie je len prechodná,
d) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu
poistenia, a ktorý nasleduje bezprostredne po dni, kedy poistený
dosiahol vek 65 (šesťdesiat päť) rokov v prípade verzie poistenia
dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu alebo o 24:00 hod.
dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu poistenia,
a ktorý nasleduje bezprostredne po dni, kedy poistený dosiahol vek
60 (šesťdesiat) rokov v prípade verzie poistenia dočasnej pracovnej
neschopnosti z dôvodu úrazu alebo choroby, bez ohľadu na to, či je
naďalej platné životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP PN dojednané,
e) dňom, kedy bol poistenému priznaný starobný dôchodok alebo
predčasný starobný dôchodok,
f) dňom, keď bol poistenému priznaný invalidný dôchodok alebo invalidný
výsluhový dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok alebo iný obdobný
invalidný dôchodok podľa osobitných právnych predpisov alebo dňom,
kedy bol poistený posúdený na základe lekárskeho vyšetrenia za
invalidného, avšak nesplnil ďalšie podmienky pre vznik nároku na
invalidný dôchodok alebo nároku na iný invalidný dôchodok uvedený
v tomto písm. f),
g) dňom ukončenia zamestnania poisteného, ktoré uviedol v návrhu na
uzavretie poistenia (ďalej aj “zmena zamestnania”). V prípade zmeny
zamestnania môže poistenie pokračovať, ak sa zmluvné strany na tom
dohodnú a poistený bude zamestnaný najneskôr do 6 (šesť) mesiacov
od ukončenia posledného zamestnania. Za zmenu zamestnania
sa na účely týchto OPP PN nepovažuje zmena zamestnania, ktoré
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jej ukončenia, prijať všetky opatrenia potrebné na zníženie následkov
choroby alebo úrazu,
b) doručiť Poisťovateľovi potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené
ošetrujúcim lekárom v Slovenskej republike, ktoré potvrdzuje, že pracovná neschopnosť trvala minimálne 21 (dvadsaťjeden), 28 (dvadsaťosem) alebo 59 (päťdesiatdeväť) dní (podľa dĺžky odkladnej lehoty, ktorá
bola dohodnutá v poistnej zmluve), a to ihneď po skončení uvedenej
odkladnej lehoty. Ak poistený nie je z vážnych dôvodov schopný splniť
si túto povinnosť, potom je povinný doložiť tento doklad ihneď ako takéto dôvody prestanú existovať. Náklady spojené s vydaním potvrdenia
o začiatku, priebehu a ukončení pracovnej neschopnosti a lekárskymi
vyšetreniami hradí poistený,
c) doručiť Poisťovateľovi, bez jeho vyžiadania, potvrdenie o trvaní
pracovnej neschopnosti poisteného, spolu so všetkými dokladmi
o vyšetreniach u ošetrujúceho lekára, a to minimálne raz mesačne,
d) preukázať výšku príjmu za posledných 12 (dvanásť) mesiacov pred
vznikom poistnej udalosti,
e) doručiť Poisťovateľovi potvrdenie o ukončení pracovnej neschopnosti do
5 (piatich) dní od jej skončenia,
f) umožniť Poisťovateľovi kontrolu dodržiavania liečebného režimu zo strany
poisteného; v prípade, že to nebude umožnené, bude to Poisťovateľ
považovať za porušenie liečebného režimu poisteným,
g) splnomocniť ošetrujúceho lekára alebo zdravotnícke zariadenie na
poskytnutie informácií týkajúcich sa zdravotného stavu poisteného,
h) splnomocniť Sociálnu poisťovňu na poskytnutie informácií
Poisťovateľovi, ktoré Poisťovateľ požaduje v súvislosti s poistnou
udalosťou. Poistený má túto povinnosť aj v prípade, že poistná
udalosť je predmetom vyšetrovania zo strany iného orgánu sociálneho
zabezpečenia alebo inej štátnej inštitúcie.
2. Ak poistený nepredloží potvrdenie o trvaní pracovnej neschopnosti do
30 (tridsať) dní od posledného predloženia potvrdenia, Poisťovateľ bude
oprávnený ukončiť vyplácanie poistného plnenia, a to ku dňu poslednej
prehliadky poisteného u ošetrujúceho lekára.
3. Ak úmyselné porušenie povinností stanovených v odseku 1 tohto článku
malo podstatný vplyv na zvýšenie rozsahu záväzku Poisťovateľa,
Poisťovateľ má právo znížiť výšku poistného plnenia s ohľadom na vplyv
na výšku záväzku následkom porušenia týchto povinností.
4. Oznámenie poistnej udalosti:
a) písomné oznámenie poistnej udalosti musí byť doručené Poisťovateľovi
ihneď ako je to možné, najneskôr však do 30 (tridsať) dní od udalosti,
ktorá môže zakladať nárok na poistné plnenie z tohto poistenia,
b) v šetky potvrdenia, informácie a dôkazové materiály musia byť
predložené Poisťovateľovi v ním požadovanej forme a podobe. Ak
o to Poisťovateľ požiada, je poistený povinný na náklady Poisťovateľa
podstúpiť lekárske vyšetrenie v súvislosti s akýmkoľvek údajným úrazom
alebo chorobou. Poistený je povinný, po tom, čo došlo k úrazu alebo
chorobe, v čo v najkratšom možnom čase vyhľadať kvalifikovaného lekára
a riadiť sa jeho pokynmi. Poisťovateľ nezodpovedá za žiadne následky,
ktoré nastali z dôvodu, že poistený nevyhľadal alebo nedodržal pokyny
kvalifikovaného lekára, alebo nepoužil zariadenia alebo prostriedky
predpísané kvalifikovaným lekárom. V prípade smrti poisteného si
Poisťovateľ vyhradzuje právo požadovať na vlastné náklady pitvu
poisteného,
c) lekárska správa udávajúca presnú diagnózu, správa o hospitalizácii vrátane
všetkých lekárskych správ a dokumentov o vykonaných chirurgických
zákrokoch, o predchádzajúcom zdravotnom stave poisteného, kompletný
výpis z jeho zdravotnej dokumentácie a potvrdenie o výške príjmu
za posledných 12 (dvanásť) mesiacov musia byť vždy predložené
Poisťovateľovi za účelom posúdenia nároku,
d) poistený písomne upovedomí Poisťovateľa o udalosti, ktorá môže
zakladať nárok na poistné plnenie z tohto poistenia, ihneď ako je to
možné po dátume, keď udalosť nastala, a ak Poisťovateľ nemôže byť
upovedomený o tejto udalosti z dôvodu zdravotného stavu poisteného –
do 7 (sedem) dní od ukončenia tohto stavu.
e) Poisťovateľ po obdržaní oznámenia o uplatnení si nároku na poistné
plnenie doručí poistenému potrebné formuláre, ak to bude Poisťovateľ
považovať za potrebné. Obdržanie vyplnených formulárov v súvislosti

s uplatnením si nároku na poistné plnenie a informácií z vyššie uvedených
dokumentov umožní určiť nárok poisteného na poistné plnenie podľa
tohto poistenia,
f) Poisťovateľ si vyhradzuje právo na overenie dokumentov doručených
poisteným a vyžiadanie dodatočných konzultácií a/alebo posudkov
špecialistov,
g) v prípade, že poistený alebo osoba, ktorá si uplatní nárok na
poistné plnenie, nedoručí všetky potrebné dokumenty požadované
Poisťovateľom, potrebné na určenie oprávnenosti a výšky poistného
plnenia, Poisťovateľ môže odmietnuť poistné plnenie.
Článok 14 – Osoby vylúčené z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na osoby invalidné, osoby trpiace závažnými
nervovými a duševnými poruchami alebo chorobami, ktoré majú trvalý,
nie iba dočasný charakter, osoby trpiace cukrovkou na inzulínovej liečbe,
epilepsiou, osoby infikované HIV vírusom, osoby závislé na alkohole alebo
iných látkach s výnimkou liekov, ktoré boli predpísané lekárom z dôvodu
dlhotrvajúceho ochorenia a tiež osoby, ktoré boli čiastočne invalidné alebo
práceneschopné v čase uzatvárania poistenia. Pre účely týchto OPP PN a
v súlade s lekárskym názorom môže byť za invalidnú považovaná osoba,
ktorá je neschopná vykonávať a nevykonáva zamestnanie prinášajúce zisk
alebo príjem.
2. Ak bude poistenie poskytnuté osobám definovaným v odseku 1 tohto
článku OPP PN, poistenie takýchto osôb nebude platné a Poisťovateľ je
povinný vrátiť celé zaplatené poistné.
Článok 15 – Poistné
1.Poistník je povinný za poistenie platiť poistné, a to vo výške uvedenej v
poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve, pričom
dni splatnosti poistného a lehoty na jeho zaplatenie sú rovnaké ako
v životnom poistení alebo úrazovom poistení, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je poistenie podľa týchto OPP PN dojednané, pokiaľ nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistného sa stanoví sa podľa
rozsahu poistenia, a to na základe ohodnotenia rizika a dojednanej poistnej
sumy.
2. Bežné poistné podľa poistnej zmluvy je splatné 1. dňa poistného obdobia
a jednorázové poistné je splatné 1. dňa začiatku poistenia, pokiaľ nebolo
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistného musí byť uvedená
v poistnej zmluve a stanoví sa podľa rozsahu poistenia, a to na základe
ohodnotenia rizika a dohodnutej poistnej sumy. Poistné sa považuje za
zaplatené jeho pripísaním na bankový účet Poisťovateľa.
3.Pokiaľ nebolo zaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie ani do jedného
mesiaca po doručení výzvy Poisťovateľ na jeho zaplatenie, poistenie
zanikne. To isté platí, pokiaľ bola zaplatená len časť poistného. Výzva
Poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak poistné
nebude zaplatené.
4. Poistné sa platí ročne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
5. Poisťovateľ nie je povinný posielať poistníkovi výzvu na uhradenie
poistného s výnimkou výzvy podľa ust. § 801 ods. 2 Občianskeho
zákonníka v platnom znení; akékoľvek zaslanie takejto výzvy nemožno
v nijakom prípade považovať za vzdanie sa tejto podmienky.
6. Sadzby poistného za toto poistenie počas dohodnutej Poistnej doby závisia
od typu sadzby poistného, zvoleného poistného krytia, vstupného veku
poisteného a aktuálneho veku poisteného v danom roku poistenia.
7. Vekové intervaly a sadzby poistného – pre toto poistenie sú stanovené
nasledovné vekové intervaly uvedené v rokoch: 18-35, 36-40, 41-45, 4650, 51-55, 56-60 a 61-65.
8. Typ sadzby poistného predstavuje časové obdobie, počas ktorého
je zachovaná rovnaká výška poistného prislúchajúca dohodnutému
poistnému krytiu, s výnimkou prípadov uvedených v ods. 11. tohto Článku
OPP PN. Pre poistenie podľa týchto OPP PN je možné zvoliť jeden
z nasledujúcich typov sadzieb poistného:
a) na 5 (päť) rokov,
b) na 10 (desať) rokov,
c) do veku 60 (šesťdesiat) rokov v prípade poistenia dočasnej pracovnej
neschopnosti z dôvodu úrazu alebo choroby alebo
d) do veku 65 (šesťdesiatpäť) rokov v prípade poistenia dočasnej pracovnej
neschopnosti z dôvodu úrazu.
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9. Aktuálny vek a sadzba poistného:
Počas dohodnutej Poistnej doby sa v závislosti na aktuálnom veku
poisteného automaticky upravuje sadzba poistného v poistnej zmluve
v súlade s aktuálnym sadzobníkom Poisťovateľa platným v deň výročia
dátumu začiatku poistenia uvedeného nižšie nasledovne:
a) pre typ sadzby na 5 (päť) rokov sa sadzba poistného zvyšuje v deň 5.
(piateho) výročia dátumu začiatku poistenia a následne v deň každého
ďalšieho 5. (piateho) výročia dátumu začiatku poistenia, pričom je použitá
sadzba platná pre vek / vekový interval, do ktorého spadá aktuálny vek
poisteného,
b) pre typ sadzby na 10 (desať) rokov sa sadzba poistného zvyšuje v deň 10.
(desiateho) výročia dátumu začiatku poistenia a následne v deň každého
ďalšieho 10. (desiateho) výročia dátumu začiatku poistenia, pričom
je použitá sadzba platná pre vek / vekový interval, do ktorého spadá
aktuálny vek poisteného,
c) p re typ sadzby poistného do veku 60 (šesťdesiat) rokov je na začiatku
poistenia stanovená sadzba zodpovedajúca veku / vekovému intervalu,
do ktorého spadá aktuálny vek poisteného na začiatku poistenia,
d) pre typ sadzby poistného do veku 65 (šesťdesiatpäť) rokov je na začiatku
poistenia stanovená sadzba zodpovedajúca veku/ vekovému intervalu,
do ktorého spadá aktuálny vek poisteného na začiatku poistenia;
ustanovenie odseku 11. tohto článku OPP PN tým nie je dotknuté.
Poisťovateľ je povinný vopred písomne oznámiť poistníkovi novú výšku
poistného upravenú v zmysle tohto ustanovenia OPP PN, a to vždy pred
dňom výročia dátumu začiatku poistenia, ktorého sa upravené poistné
týka.
10. P
 oistné krytie a sadzby poistného – sadzby poistného sú závislé od
vybraného typu poistného krytia, tak ako je definovaný v Článku
8 týchto OPP PN.
11. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky
poistného má Poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného na ďalšie
poistné obdobie. Výšku poistného je Poisťovateľ oprávnený upraviť, najmä
ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného, nepriaznivému
vývoju poistného určeného na základe poistno-matematických metód a
vyplatených poistných plnení z poistení podľa týchto OPP PN. Pri výkone
tohto práva Poisťovateľa je Poisťovateľ povinný vopred písomne oznámiť
poistníkovi novú výšku poistného, a to pred začiatkom príslušného
poistného obdobia, ktorého sa upravené poistné týka. Uvedená zmena
výšky poistného bude prijatá zo strany poistníka zaplatením príslušnej
výšky poistného oznámeného poisťovateľom poistníkovi; ustanovenie §
800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení tým nie je dotknuté.
12. P
 oistné je platba za poskytnutie poistného krytia. Výška poistného je
určená v súlade so sadzbami definovanými Poisťovateľom vzhľadom
na vek poisteného. Pre účely výpočtu poistného sa používa aktuálny
vek poisteného v deň začiatku poistenia a každého následného výročia
začiatku poistenia.

udalosť, pred ktorou nastala zmena príjmu poisteného. V tomto prípade
má Poisťovateľ nárok na poistné v plnej výške. Zmenu uvedenú vyššie
Poisťovateľ neuplatní, ak pokles príjmu poisteného nepresiahne 20%.
6. V prípade, že pracovná neschopnosť nastala z dôvodu úrazu a poistený
je z tohto dôvodu hospitalizovaný, Poisťovateľ vyplatí trojnásobok
denného odškodného za každý deň pracovnej neschopnosti počas
hospitalizácie z dôvodu úrazu v zmysle týchto OPP PN. Ak táto istá
pracovná neschopnosť bude pokračovať bez hospitalizácie, Poisťovateľ
vyplatí štandardné denné odškodné za každý deň pracovnej neschopnosti
v zmysle týchto OPP PN. Poisťovateľ použije výplatu trojnásobku denného
odškodného len vo verzii poistenia dočasnej pracovnej neschopnosti z
dôvodu úrazu alebo choroby.
7. Denné odškodné bude vyplatené maximálne za 180 (stoosemdesiat),
270 (dvestosedemdesiat) a 365 (tristošesťdesiatpäť) dní pracovnej
neschopnosti pre všetky poistné udalosti v závislosti od zvoleného
poistného krytia uvedeného na poistke alebo na príslušnom dodatku
k poistnej zmluve. Povinnosť vyplácať poistné plnenie zaniká
s ukončením poistenia.
8. V prípade pracovnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako jeden mesiac,
si Poisťovateľ vyhradzuje právo na vykonanie preverenia takejto
pracovnej neschopnosti. Na základe tohto preverenia môže byť
v odôvodnených prípadoch poistné plnenie znížené. Pre účely týchto
OPP PN sa vykonaním preverenia rozumie predovšetkým, ale nie len,
prešetrenie zdravotnej dokumentácie, lekárska prehliadka lekárom
určeným Poisťovateľom alebo kontrola dodržiavania liečebného režimu.
9. Ak je dĺžka trvania pracovnej neschopnosti neprimerane dlhšia, ako je
z lekárskeho hľadiska obvyklá priemerná doba liečenia danej choroby
alebo následkov úrazu a takáto dĺžka pracovnej neschopnosti nebude
dostatočne zdôvodnená v zdravotnej dokumentácii, v takom prípade má
Poisťovateľ právo určiť výšku poistného plnenia, ktorá je primeraná dĺžke
trvania pracovnej neschopnosti.
10. Poistné plnenie bude vyplácané v prípade, že počas celej doby
trvania pracovnej neschopnosti je poistený liečený kvalifikovaným
lekárom s príslušnou medicínskou odbornosťou alebo je liečený
v zdravotníckom zariadení, ktoré disponuje náležitým zdravotníckym
personálom, diagnostickými a liečebnými prostriedkami a pracuje podľa
štandardných metód medicínskej vedy a v súlade s platnou legislatívou.
11. Poisťovateľ nevyplatí poistné plnenie za obdobie pracovnej neschopnosti
poisteného, počas ktorej poistený nedostáva vyplatené dávky
nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia podľa
príslušných právnych predpisov.
Článok 17 – Splatnosť poistného plnenia
1. Poistné plnenie je splatné do 15 (pätnásť) dní od dátumu, kedy Poisťovateľ
skončí vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti Poisťovateľa
poskytnúť poistné plnenie. Zisťovanie rozsahu povinnosti poskytnúť
poistné plnenie musí byť Poisťovateľom vykonané bez zbytočného
odkladu.
2. Poistné plnenie bude vyplatené po skončení poistnej udalosti. V prípade,
že poistná udalosť trvá dlhšie ako jeden mesiac, bude Poisťovateľ vyplácať
preddavok na poistné plnenie, a to vždy na konci kalendárneho mesiaca,
v ktorom pracovná neschopnosť poisteného trvá, po doručení potvrdenia
o pokračovaní pracovnej neschopnosti ku koncu mesiaca poisteným, tak
ako je uvedené v článku 13 bod 1 pís. c).

Článok 16 – Výplata poistného plnenia
1. V prípade poistnej udalosti bude denné odškodné dohodnuté v poistnej
zmluve vyplatené Poisťovateľom maximálne do výšky poistiteľného denného
odškodného. Denné odškodné bude vyplácané spätne od 1. (prvého) dňa
až po posledný deň pracovnej neschopnosti za podmienky, že dĺžka trvania
pracovnej neschopnosti sa minimálne rovná dĺžke odkladnej lehoty, ktorá
bola dohodnutá v poistnej zmluve.
2. Výška poistiteľného denného odškodného je určená predpismi Poisťovateľa
a jej výška závisí od výšky hrubého mesačného príjmu poisteného zo
závislej činnosti v rozhodujúcom časovom období. Rozhodujúcim časovým
obdobím je v zmysle týchto OPP PN posledných 12 (dvanásť) mesiacov
pred nastaním poistnej udalosti.
3. Denné odškodné bude vyplácané po uplynutí určitého počtu dní pracovnej
neschopnosti, ktoré sú definované a poistke alebo na príslušnom dodatku k
poistnej zmluve (odkladná lehota).
4. Následne je poistený povinný predložiť potvrdenie o pracovnej neschopnosti,
ktoré bolo vystavené kvalifikovaným lekárom v Slovenskej republike.
5. Ak denné odškodné uvedené na poistke alebo na príslušnom dodatku k
poistnej zmluve presiahne maximálne poistiteľné denné odškodné v zmysle
odseku 2 tohto článku, Poisťovateľ je oprávnený upraviť výšku denného
odškodného. Novo určené denné odškodné bude uplatnené na poistnú

Článok 18 – Zmeny v poistnej zmluve
1.Poistná zmluva môže byť zmenená na základe písomnej žiadosti poistníka
a so súhlasom Poisťovateľa. Poistné plnenie vyplácané Poisťovateľom
na základe zmien vykonaných v poistnej zmluve sa bude týkať len tých
poistných udalostí, ktoré nastali až po dátume, kedy boli zmeny v poistnej
zmluve účinné.
2. V prípade zmeny poistnej zmluvy z dôvodu navýšenia poistnej sumy
(denného odškodného), sa na zvýšenú časť poistnej sumy (denného
odškodného) uplatní čakacia lehota uvedená v Článku 4 týchto OPP PN.
3. Ak sa zmluvné strany dohodnú na zmene výšky poistnej sumy (denné
odškodné) alebo rozsahu dohodnutého poistného krytia, Poisťovateľ
vyplatí poistné plnenie zo zmeneného poistenia iba pre poistné udalosti,
ktoré nastali po dátume účinnosti zmeny v poistnej zmluve.
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4. Ak vyššie denné odškodné a vyššie poistné vyplýva z platnej tarify na
základe vyššieho príjmu poisteného, a Poisťovateľovi bolo doručené
oznámenie o zvýšení príjmu a žiadosť o zmenu poistenia, potom zvýšené
poistné a denné odškodné bude aplikované od najbližšieho dátumu
splatnosti poistného nasledujúceho po doručení tohto oznámenia.

na výplatu poistného plnenia jej vznikne po pripísaní bonusu podľa odseku
3 alebo odseku 4 tohto článku, Poisťovateľ zníži poistné plnenie o výšku
pripísaného bonusu, resp. má právo takto pripísaný bonus vymáhať.
22.2. Bonus za vernosť
1. Bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia Poisťovateľ automaticky
navýši poistnú sumu za poistenie podľa týchto OPP PN o 10%, ak poistné
za poistenie podľa týchto OPP PN bolo riadne zaplatené. V takomto prípade
sa dodatočné ocenenie zdravotného stavu poistenej osoby nevyžaduje
a zároveň výška poistného za poistenie podľa týchto OPP PN sa nemení;
ustanovenie bodu 11 článku 15 týchto OPP PN tým nie je dotknuté.
2. Takto navýšená poistná suma je platná až do konca trvania poistenia podľa
týchto OPP PN.
3. Ak počas doby trvania poistenia dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu poistnej
sumy inak ako na základe tohto článku, bonus za vernosť bude vypočítaný
z najnižšej výšky poistnej sumy platnej počas sledovaného obdobia.

Článok 19 – Doručovanie písomností a komunikácia
1. Poisťovateľ bude poistníkovi / poistenému zasielať písomnosti na ich
poslednú uvedenú adresu. Povinnosť Poisťovateľa doručiť písomnosti bude
považovaná za splnenú akonáhle budú prevzaté poistníkom/poisteným,
alebo akonáhle budú vrátené Poisťovateľovi poštou ako nedoručiteľné,
alebo ak neboli doručené z dôvodu nedbanlivosti zo strany poistníka
/ poisteného. Doručenie bude platné aj v prípade, že poistník / poistený
odmietnu písomnosť prevziať.
Článok 20 – Kompetencia súdov a vybavovanie sťažnosti
1. Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť alebo budú súvisieť s poistnou
zmluvou medzi Poisťovateľom a poistníkom, poisteným alebo ich právnymi
nástupcami budú v prípade potreby rozhodované vecne a miestne
príslušným súdom.

Článok 23 – Všeobecné ustanovenia
1. V prípade nesúladu medzi ustanoveniami týchto OPP PN a ustanoveniami
poistnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy.
2. Na toto poistenie sa nevzťahuje Zmluvné dojednanie o indexácii (IND).
3. Nasledujúce články Všeobecných poistných podmienok pre životné
poistenie, pokiaľ existujú, sa nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Zmeny v poistnom krytí“
b) “Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného“
c) “Pôžička“
d) “Výnimky“ ods. 2)
e) “Prebytky poistného”
4. Nasledujúce články Osobitných poistných podmienok pre životné poistenie,
pokiaľ existujú, sa taktiež nevzťahujú na toto poistenie:
a) “Jednorazové poistné”
b) “Pôžička”
c) “Právo na podiel na dodatkovom zisku” resp. „Právo na podiel na výnose“
d) “Zmena krajiny trvalého pobytu”
e) “Zmeny v poistnom krytí“.
5. V prípade, že súčasťou poistnej zmluvy sú ustanovenia príslušných
osobitných poistných podmienok poskytujúce akékoľvek oslobodenie od
platenia poistného, tieto ustanovenia poskytujúce akékoľvek oslobodenie
od platenia poistného sa nevzťahujú na toto poistenie.

Článok 21 – Nesprávne uvedenie veku
1. Ak Poisťovateľ zistí, že vek poisteného sa odlišuje od veku uvedeného
v poistnej zmluve, poistná suma bude upravená podľa percentuálneho
rozdielu medzi zaplateným poistným a poistným, ktoré malo byť zaplatené
v správnej výške. Ak je skutočný vek poisteného mimo rozsahu vekových
hraníc stanovených pre toto poistenie, Poisťovateľ má právo zrušiť toto
poistenie podľa platnej právnej úpravy.
Článok 22 – Bonusy
1. Ak je poistenie podľa týchto OPP PN dojednané k poistnej zmluve životného
poistenia, má poistená osoba nárok na bonus za bezškodový priebeh
poistenia a/alebo bonus za vernosť (spoločne aj „bonusy“).
2. Bonusy sa nevzťahujú na poistenie, ktoré je dojednané k poistnej zmluve
úrazového poistenia.
3. Sledovaným obdobím v prípade bonusu za bezškodový priebeh sú prvé
3 (tri) po sebe nasledujúce roky trvania poistenia a v prípade bonusu za
vernosť prvých 7 (sedem) po sebe nasledujúcich rokov trvania poistenia.
Podmienkou uplatnenia bonusov je, že poistenie nebolo počas sledovaného
obdobia prerušené.
4. Pre účely uplatnenia bonusov sa za riadne zaplatené poistné považuje
poistné za poistenie podľa týchto OPP PN, splatné v sledovanom období,
ktoré bolo pripísané na bankový účet Poisťovateľa.

Článok 24 – Záverečné ustanovenia
1. Od týchto OPP PN je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to príslušné
ustanovenia týchto OPP PN umožňujú a/alebo ak si to vyžaduje účel
a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve dohodnú.
2. Tieto OPP PN nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2015.

22.1. Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1. Ak počas sledovaného obdobia nenastala poistná udalosť, v súvislosti s
ktorou poistenej osobe vznikne nárok na poistné plnenie a príslušné poistné
za poistenie podľa týchto OPP PN bolo riadne zaplatené, vzniká nárok na
bonus za bezškodový priebeh poistenia vo výške 10% zo zaplateného
poistného za dané poistenie za sledované obdobie (ďalej len „bonus“).
2. Bonus je vypočítaný z celkovej výšky riadne zaplateného poistného za
toto poistenie, bez indexácie, za sledované obdobie a za všetky poistené
osoby, ktoré majú poistenie podľa týchto OPP PN dojednané a splnili vyššie
uvedené kritériá na poskytnutie bonusu.
3. Ak je poistenie podľa týchto OPP PN dojednané k investičnému
životnému poisteniu alebo k variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí
sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný Poisťovateľom
na existujúci Účet bežného a jednorazového poistného v Operačnej cene
v rovnakom alokačnom pomere do jednotlivých Investičných programov,
ako je alokované Bežné poistné.
4. Ak je poistenie podľa týchto OPP PN dojednané k inému ako investičnému
životnému poisteniu alebo variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí
sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný na špeciálny účet
vytvorený Poisťovateľom pre tento účel. Prostriedky na tomto špeciálnom
účte budú počas trvania poistenia zhodnocované úrokom vo výške
minimálne 0,5% ročne a vyplatené po ukončení zmluvy životného poistenia.
5. Ak si poistená osoba uplatní nárok na poistné plnenie v súvislosti
s poistnou udalosťou, ktorá nastala počas sledovaného obdobia, a nárok
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Osobitné poistné podmienky pre Poistenie Moje dieťa

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia
1. Poistenie Moje dieťa pozostáva z poistenia pre prípad trvalej invalidity
následkom úrazu (ďalej len „poistenie PI“), poistenia pre prípad zlomenín a popálenín (ďalej len „poistenie BBB“) a poistenia pre prípad
chirurgického zákroku a/alebo hospitalizácie z dôvodu úrazu, a/alebo
choroby (ďalej len „poistenie HS“).
2. Tieto osobitné poistné podmienky pre Poistenie Moje dieťa (ďalej len
“OPP MCH” alebo „poistné podmienky“) dopĺňajú alebo menia VPPŽ
a/alebo VPPÚ, podľa toho, ku ktorému poisteniu sú dojednané a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy životného poistenia alebo
úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je dojednané,
a taktiež sa na neho vzťahujú ustanovenia Všeobecných poistných
podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „VPPŽ“) resp. Všeobecných
poistných podmienok pre úrazové poistenie (ďalej aj „VPPÚ“), pokiaľ
určité ustanovenia neboli zmenené alebo nahradené príslušnými ustanoveniami týchto osobitných poistných podmienok.
3. Poistenie podľa týchto poistných podmienok môže byť dohodnuté aj
samostatne, pokiaľ sa na tom zmluvné strany dohodnú v poistnej zmluve.
4. Toto poistenie poskytuje poistnú ochranu poistenému.
Článok 2 - Základné pojmy
Pre účely poistenia podľa týchto poistných podmienok platí nasledovný výklad pojmov:
1. Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú
zmluvu s Poisťovateľom a je povinná platiť poistné. Poistník môže uzavrieť poistnú zmluvu aj v prospech inej osoby, t.j. v prospech jedného
alebo viacerých poistených.
2. Poistený – fyzická osoba, na ktorej zdravie sa poistenie vzťahuje. V
prípade, že poisteným je maloletá osoba, je poistník povinný predložiť
súhlas zákonného zástupcu takejto osoby s poistením podľa týchto poistných podmienok.
3. Poistka – písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
4. Pacient – osoba, ktorá je z dôvodu úrazu alebo choroby prijatá na pobyt v nemocnici najmenej na nepretržitú dobu 24 hodín.
5. Nemocnica – zdravotnícke zariadenie, ktoré:
a) má oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť (ak je vyžadované príslušnými právnymi predpismi),
b) poskytuje predovšetkým lôžkovú starostlivosť,
c) má 24 – hodinovú ložkovú starostlivosť vykonávanú kvalifikovanými
zdravotnými sestrami a nepretržite k dispozícii aspoň jedného kvalifikovaného lekára s atestáciou,
d) má vybavenie na chirurgickú prax a diagnostikovanie pacientov vo
svojich priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré sú mu dostupné, alebo v priestoroch alebo v zariadeniach, ktoré má zmluvne dojednané,
e) nie je ošetrovateľským, doliečovacím alebo geriatrickým oddelením
nemocnice, ktoré pacientovi poskytuje najmä ošetrovateľskú starostlivosť alebo starostlivosť spojenú s liečbou/doliečením alkoholovej závislosti, drogovej závislosti a/alebo závislosti na inej návykovej
látke a nie je predovšetkým zotavovňou, doliečovacím alebo ošetrovateľským zariadením alebo domovom dôchodcov a pod.,
f) nie je bydliskom poisteného.
6. Kvalifikovaný lekár – kvalifikovaný absolvent lekárskej fakulty, ktorý nie
je zároveň poisteným alebo jeho blízkou osobou alebo oprávnenou
osobu, liečiaci v rozsahu svojej odbornosti zranenia alebo choroby,
ktorých následkom je udalosť zakladajúca uplatnenie nároku z tohto
poistenia.
7. Úraz – telesné poškodenie, neúmyselné a neovplyvniteľné zo strany
poisteného, ktoré vzniklo priamo (nezávisle a výlučne od akýchkoľvek
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iných príčin), z náhlej a náhodnej príčiny počas trvania poistnej zmluvy.
8. Strata – v súvislosti s rukou, hornou končatinou, chodidlom a dolnou
končatinou znamená fyzickú stratu tejto končatiny alebo trvalú stratu
jej funkcie. Za stratu oka je považovaná úplná a neobnoviteľná strata
zraku vyjadrená ako stav, keď po rekonvalescencii stupeň zraku je 3/60
alebo menej, Snellenovej stupnice. Strata sluchu alebo reči znamená
celkovú a neobnoviteľnú stratu sluchu alebo reči.
9. Choroba – zmena fyzického zdravia poisteného, ku ktorej došlo po
prvý krát odo dňa stanoveného ako začiatok tohto poistenia a po uplynutí čakacej lehoty stanovenej v týchto OPP MCH.
10. Zlomenina – traumatická zlomenina kosti (porušenie celistvosti kosti)
spôsobená úrazom, bez ohľadu na to, či zanechá trvalé následky.
11. Patologická zlomenina – zlomenina vzniknutá na mieste, kde predchádzajúca choroba spôsobila oslabenie kosti.
12. Viacnásobná zlomenina – zlomenina jednej kosti na viacerých miestach
spôsobená úrazom. Ako viacnásobná zlomenina bude taktiež ohodnotená trieštivá zlomenina jednej kosti s viac ako dvoma úlomkami.
13. Úplná zlomenina – zlomenina kosti v jej celej hrúbke spôsobená úrazom.
14. Otvorená zlomenina – zlomenina kosti spôsobená úrazom, pri ktorej
kosť prenikla kožou.
15. Stresová zlomenina – porušenie celistvosti kosti, spôsobené opakovaným preťažením (únavová zlomenina).
16. Popálenina – znamená poškodenie celistvosti kože spôsobené úrazom
– kontaktom so zdrojom tepla, chemikáliami alebo so zdrojom veľmi
nízkej teploty bez ohľadu na to, či zanechá trvalé následky.
17. Občianska vojna – ozbrojený konflikt medzi dvoma alebo viacerými
stranami tej istej krajiny, pričom znepriatelené strany patria k rozdielnym etnickým, náboženským alebo ideologickým skupinám. Definícia
zahŕňa ozbrojené povstanie, revolúciu, nepokoje, prevraty a/alebo dôsledky stanného práva.
18. Vojna – vyhlásený alebo nevyhlásený ozbrojený konflikt alebo akékoľvek bojové operácie alebo invázia, alebo nepriateľské akty cudzích
mocností, povstanie, nepokoje, občianska vojna, vzbura, operácie armády alebo povstaleckých skupín, stanné právo alebo stav obliehania alebo iné podobné udalosti alebo dôvody, ktoré vedú k vyhláseniu
stanného práva alebo vojny.
19. Školské prázdniny – obdobie, ktoré nasleduje po skončení obdobia
školského vyučovania ako aj obdobie počas školského vyučovania,
ktoré je upravené príslušnými právnymi predpismi a/alebo ustanovené Ministerstvom školstva alebo iným štátnym orgánom. Obdobie
Školských prázdnin zahŕňa aj dni voľna počas školského vyučovania
poskytnuté žiakom riaditeľom školy alebo iným príslušným orgánom
zo závažných dôvodov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Obdobie Školských prázdnin sa vzťahuje rovnako aj na materské školy
(vrátane cirkevných, súkromných, špeciálnych materských škôl a/alebo
iných obdobných materských škôl zriadených v súlade s príslušnými
právnymi predpismi), pokiaľ nie je v týchto poistných podmienkach uvedené inak.
20. Tabuľka strát – tabuľka, ktorá je súčasťou osobitných poistných podmienok poistenia PI
21. Tabuľka ocenenia zlomenín a popálenín – tabuľka, ktorá je súčasťou
osobitných poistných podmienok poistenia BBB.
22. Tabuľka oceňovania chirurgických zákrokov – tabuľka, ktorá je súčasťou osobitných poistných podmienok poistenia HS.
23. Výročný deň poistenia – deň, ktorý sa zhoduje s kalendárnym dňom
začiatku poistenia alebo najbližší nasledujúci deň, ak takýto deň v príslušnom roku nie je.
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Článok 3 - Poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistnou udalosťou v zmysle týchto OPP MCH je skutočnosť, s ktorou
je spojená povinnosť Poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie. Jednotlivé
poistné udalosti pre poistenie PI, BBB a HS sú uvedené nižšie v príslušných článkoch poistných podmienok upravujúcich tieto poistenia.
2. Konkrétny typ poistnej ochrany ako aj výška poistných súm, ktoré platia
pre jednotlivého poisteného sú uvedené v poistnej zmluve.
3. Poistné plnenie podľa tohto poistenia bude vyplatené za predpokladu,
že poistná udalosť:
a) je priamym následkom úrazu, nezávisle a výlučne od akýchkoľvek
príčin, telesného poranenia spôsobeného výhradne vonkajšími násilnými a náhodnými prostriedkami, ktorých dôkazom (okrem utopenia alebo vnútorného poranenia zisteného obdukciou) sú zjavné a
viditeľné pomliaždeniny alebo poranenia na vonkajšom tele, alebo
b) je následkom choroby (uvedené sa týka len poistenia HS),
c) nie je následkom akýchkoľvek poranení a/alebo chorôb uvedených
v príslušných článkoch „Výluky z poistenia“ ako aj v článkoch upravujúcich výluky z poistenia platných pre jednotlivé poistenia PI, BBB
a HS.
4. So súhlasom Poisťovateľa je v poistnej zmluve možné dohodnúť zmeny v poistnom krytí, na základe potrieb poistníka alebo poisteného.
5. Poisťovateľ má právo požadovať vykonanie lekárskej prehliadky alebo
lekárskeho vyšetrenia poisteného vykonanej/ ého kvalifikovaným lekárom podľa výberu Poisťovateľa a poistený je povinný umožniť Poisťovateľovi výkon tohto práva. Akákoľvek platba poistného plnenia podľa
tohto poistenia musí byť založená na konečnom rozhodnutí takejto lekárskej prehliadky.
6. Poistné plnenie bude vyplatené v súlade s podmienkami tohto poistenia nezávisle na výplate akéhokoľvek iného poistného plnenia v súlade
s podmienkami poistnej zmluvy.
7. Poistné plnenie podľa tohto poistenia bude vyplatené za predpokladu,
že poistná udalosť nastala počas trvania tohto poistenia a za predpokladu, že sú splnené podmienky príslušnej poistnej zmluvy.
Článok 4 - Čakacia lehota
1. Čakacia lehota je šesťdesiat (60) dní. Začína plynúť dňom začiatku
tohto poistenia a počas tejto lehoty nevzniká nárok na poistné plnenie.
2. V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.
Článok 5 - Vznik a doba trvania poistenia
1. Dátum začiatku poistenia podľa týchto OPP MCH je rovnaký ako deň
začiatku životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho,
ku ktorému je poistenie podľa týchto poistných podmienok dojednané,
resp. nadobúda účinnosť o 00.01 hod. dňa uvedeného v poistnej zmluve alebo príslušnom dodatku k poistnej zmluve ako dátum začiatku
poistenia za predpokladu, že bolo zaplatené zodpovedajúce poistné,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov (ďalej aj „Doba poistenia“). Ak žiadna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane v lehote aspoň šiestich (6) týždňov pred uplynutím Doby poistenia že nemá záujem na ďalšom trvaní poistenia, predlžuje sa doba
poistenia o ďalších dvanásť (12) mesiacov.
Článok 6 - Poistné
1. Poistník je povinný za poistenie podľa týchto OPP MCH platiť poistné
vo výške stanovenej v poistnej zmluve.
2. Bežné poistné podľa poistnej zmluvy je splatné v 1. deň poistného obdobia, pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak
je v poistnej zmluve dohodnuté jednorazové poistné, je splatné v 1.
deň začiatku poistenia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Poistné sa považuje za zaplatené jeho pripísaním na bankový účet Poisťovateľa.
3. Výška bežného poistného musí byť uvedená v poistnej zmluve a stanoví sa podľa rozsahu poistenia, a to na základe ohodnotenia rizika a
dohodnutej poistnej sumy.
4. Pokiaľ nebolo zaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie ani do jedného mesiaca po doručení výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, poistenie zanikne. To isté platí, pokiaľ bola zaplatená len časť poistného.
Výzva Poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak
poistné nebude zaplatené.
5. Poistné sa platí ročne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

6. Poisťovateľ nie je povinný posielať poistníkovi výzvu na uhradenie poistného s výnimkou výzvy podľa ust. § 801 ods. 2 0bčianskeho zákonníka v platnom znení; akékoľvek zaslanie takejto výzvy nemožno v
nijakom prípade považovať za vzdanie sa tejto podmienky.
7. Dátum úhrady poistného je dátum, kedy je zodpovedajúce poistné, v
zmysle poistnej zmluvy v plnej výške pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
8. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má Poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného
na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je Poisťovateľ oprávnený
upraviť, najmä ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného,
nepriaznivému vývoju poistného určeného na základe poistno-matematických metód a vyplatených poistných plnení z poistení podľa
týchto poistných podmienok. Pri výkone tohto práva Poisťovateľa je
Poisťovateľ povinný vopred písomne oznámiť poistníkovi novú výšku
poistného, a to pred začiatkom príslušného poistného obdobia, ktorého sa upravené poistné týka. Uvedená zmena výšky poistného bude
prijatá zo strany poistníka zaplatením príslušnej výšky poistného oznámeného Poisťovateľom poistníkovi; ustanovenie § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení tým nie je dotknuté.
9. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný vyplatiť podľa
poistnej zmluvy v peňažnej forme.
Článok 7 - Výluky z poistenia
1. Poistné plnenie podľa tohto poistenia nebude vyplatené v prípade, ak
poistná udalosť nastala priamo alebo nepriamo následkom:
a) riadením motocykla s obsahom vyšším ako 125 ccm
b) úmyselného telesného sebapoškodenia, samovraždy alebo pokusom o ňu, bez ohľadu na duševný stav poisteného,
c) úmyselnej účasti v protiprávnej činnosti alebo porušením alebo pokusom o porušenie právnych predpisov alebo kladením odporu pri
zatýkaní,
d) prípady spôsobené priamo alebo nepriamo teroristickým útokom,
aktívnou účasťou na terorizme, vojnou vyhlásenou alebo nevyhlásenou, inváziou, pôsobením cudzích mocností, konfliktom, občianskou
vojnou, revolúciou, vzburou, vojenskou silou alebo výnimočným
stavom, stavom obliehania alebo akoukoľvek inou z udalostí alebo
príčin, ktoré vedú k vyhláseniu a udržovaniu tohto stavu, zatýkaním,
karanténou, colnými opatreniami, podobne akoukoľvek zbraňou alebo prístrojom pracujúcim na základe jadrového štiepenia alebo jeho
využívaním alebo rádioaktívnou energiou, a to kedykoľvek v čase
mieru alebo vojny, ako aj prípady, ktoré sú výsledkom chemického
alebo biologického žiarenia, a otrava poistenej osoby spôsobená inhaláciou jedovatých plynov,
e) počas výkonu služby poisteného v ozbrojených silách ktorejkoľvek
krajiny alebo medzinárodnej organizácie v čase mieru alebo vojny,
alebo prípady, ktoré vznikli následkom vojenského výcviku, následkom účasti na vojenskom cvičení alebo následkom plnenia bojových
úloh alebo s bojovými úlohami súvisiacich úloh,
f) letom poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným klzákom, kĺzavým padákom alebo padákom alebo športovým lietadlom alebo
iným lietadlom, alebo letom poisteného akýmkoľvek leteckým prostriedkom ako pilota alebo posádky alebo ako pasažiera; uvedené
výluky sa nevzťahujú na let/y poisteného pravidelnou leteckou linkou, charterový/é lety, let/y na obvyklej trase linky prevádzkovanej
registrovaným leteckým prepravcom, oprávneným k preprave osôb
alebo let/y za účelom prepravy poisteného ako pacienta alebo zraneného alebo jeho sprievodu leteckým dopravným prostriedkom
prvej pomoci,
g) vykonávania profesionálnej športovej činnosti,
h) účasti poisteného na akomkoľvek závode na motorových prostriedkoch na súši, vo vode a vo vzduchu
i) úrazov, ku ktorým došlo v dôsledku duševného ochorenia poisteného
2. Toto poistenie sa nevzťahuje na úrazy a/alebo choroby, ktoré sú výsledkom zranenia a/alebo ochorenia, ktoré existovali pred dátumom
začiatku tohto poistenia a pred uplynutím čakacej doby.
3. Ďalšie výluky z poistenia platné pre poistenie PI, BBB a HS sú uvedené
nižšie v príslušných článkoch poistných podmienok upravujúcich tieto
poistenia.
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Článok 8 - Povinnosti poisteného
1. Oznámenie poistnej udalosti musí byť Poisťovateľovi doručené v písomnej forme, ihneď ako je to možné, najneskôr však do 30 dní od
udalosti, ktorá môže zakladať nárok na poistné plnenie podľa platnej
poistnej zmluvy.
2. Všetky potvrdenia, informácie a dôkazový materiál bude dodaný Poisťovateľovi v ním požadovanej forme. Poistený je ďalej povinný, po tom čo
došlo k telesnému poraneniu, čo najskôr vyhľadať kvalifikovaného lekára
a riadiť sa jeho pokynmi. Poisťovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek následky na zdraví spôsobené z dôvodu nevyhľadania alebo nedodržania
pokynov kvalifikovaného lekára alebo v dôsledku nepoužitia zariadení
alebo prostriedkov, ktoré boli kvalifikovaným lekárom predpísané.
3. Poisťovateľovi musí byť vždy dodaná lekárska správa udávajúca presnú diagnózu, správa o hospitalizácii, vrátane všetkých lekárskych
správ a dokumentov o prevedenom chirurgickom zákroku, všetkých
absolvovaných vyšetreniach, o predchádzajúcom zdravotnom stave
poisteného a kompletný výpis z jeho zdravotnej karty.
4. Poistník a poistený sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky
písomné otázky Poisťovateľa. Vedomé porušenie tejto povinnosti môže
mať za následok odstúpenie Poisťovateľa od poistnej zmluvy alebo odmietnutie či zníženie poistného plnenia.
5. Poistený a/alebo poistník je povinný oznámiť Poisťovateľovi zmenu
svojich osobných údajov.
Článok 9 - Zánik poistenia
1. Poistenie podľa týchto poistných podmienok automaticky zaniká:
a) pokiaľ akékoľvek poistné za ďalšie poistné obdobie za životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému je pripojené
alebo poistné za ďalšie poistné obdobie za toto poistenie nie je zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy Poisťovateľa
na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením
tejto výzvy. To isté platí,
b) ak bola zaplatená len časť poistného ak životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie
dojednané, zanikne z akéhokoľvek dôvodu alebo pokiaľ je životné
poistenie zrušené s výplatou odkupnej hodnoty alebo sa zmení na
poistenie so zníženou poistnou sumou v súlade s príslušným článkom VPPŽ alebo iným spôsobom zrušené
c) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu
poistenia, a ktorý nasleduje po dni, kedy poistený dosiahol vek:
(1) 18 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané k úrazovému poisteniu,
(2) 25 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané k životnému poisteniu, bez ohľadu na to, či je naďalej platné
životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP MCH dojednané,
d) uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve,
e) ďalšími spôsobmi uvedenými v ustanoveniach poistných podmienok,
v poistnej zmluve a/alebo ustanoveniach Občianskeho zákonníka v
platnom znení, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností
spôsobujúca zánik poistenia nastane skôr. Nároky, ktoré vznikli pred
ukončením tohto poistenia, tým nie sú dotknuté.
2. V prípade, že toto poistenie zanikne predtým, ako uplynie doba trvania
životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, poistník počas zvyšnej doby
trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, nebude povinný platiť
poistné za toto poistenie. Platba akéhokoľvek poistného po zániku tohto poistenia nevytvára žiadny nárok na poistné plnenie. V prípade platby poistného za toto poistenie po jeho zániku, bude zaplatené poistné
vrátené poistníkovi.
3. Ďalšie dôvody zániku poistenia platné pre poistenie PI, poistenie BBB
a poistenie HS sú uvedené nižšie v príslušných článkoch poistných
podmienok upravujúcich tieto poistenia.

1. Poistnou udalosťou podľa poistenia PI je trvalá invalidita poisteného
následkom úrazu.
2. Ak je následkom úrazu poisteného, krytého poistnou zmluvou, telesné
poškodenie, ktoré vyústi do trvalej invalidity podľa Tabuľky strát (Tabuľka č. 1), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto poistných podmienok,
Poisťovateľ vyplatí poistenému čiastku rovnajúcu sa percentu z poistnej sumy podľa Tabuľky č. 1 pre dané poškodenie.
3. Poistné plnenie v prípade trvalej invalidity, ktorá nie je uvedená v Tabuľke č. 1, bude stanovené Poisťovateľom podľa závažnosti porovnaním so stratami uvedenými v Tabuľke č. 1, bez ohľadu na zamestnanie
poisteného.
4. V prípade ak telesné poškodenie, ktoré vyústi do trvalej invalidity,
vzniklo následkom úrazu poisteného počas pobytu v škole alebo materskej škole, alebo počas Školských prázdnin, Poisťovateľ vyplatí poistenému dvojnásobok čiastky určenej podľa bodu 2. a 3. tohto článku
10.1 poistných podmienok.
5. Poistné plnenie pre prípad akejkoľvek trvalej invalidity bude Poisťovateľom vyplatené za predpokladu, že táto trvalá invalidita nastala do 365
dní odo dňa vzniku úrazu, ktorý túto trvalú invaliditu spôsobil.
6. Poistné plnenie v prípade trvalej invalidity bude vyplatené iba za predpokladu, že táto trvalá invalidita je lekársky uznaná ako definitívna a
trvalá. V prípade straty funkcie končatiny, straty zraku, reči a sluchu je
za trvalú invaliditu, ktorá zakladá nárok na poistné plnenie, považovaná
iba invalidita, ktorá pretrváva po 12 mesiacoch od dátumu úrazu, ktorý
ju spôsobil a je na konci tohto obdobia trvalá.
7. Celková čiastka, ktorá má byť vyplatená z dôvodu viac ako jednej straty
vzniknutej z daného úrazu je daná súčtom čiastok zodpovedajúcich
jednotlivým stratám, maximálne však do výšky 100 % poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve. Ustanovenia bodu 4, tohto článku tým nie
sú dotknuté.
8. Pokiaľ sú následky úrazu zhoršené z dôvodu odmietnutia alebo nedodržiavania zodpovedajúcej liečby a/alebo liečebného režimu poisteným, vyplatené čiastky budú stanovené podľa následkov úrazu, ktoré
by za rovnakých okolností utrpela osoba normálneho zdravia, pokiaľ
by sa podrobila zodpovedajúcej liečbe a/alebo liečebného režimu. V
prípade predchádzajúceho telesného poškodenia poisteného budú
základom poistného plnenia iba skutočné následky daného úrazu, s
ohľadom na predchádzajúci zdravotný stav poisteného.
9. Pokiaľ je poistený preukázateľne ľavák a/alebo uviedol túto skutočnosť
v návrhu na uzavretie poistenia, percentá vyjadrujúce invaliditu u horných končatín uvedené v Tabuľke č. 1 platia obrátene.
Tabuľka strát

Článok 10 - Osobitné ustanovenia pre poistenie pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu (PI)
Článok 10.1 - Poistná udalosť a poistné plnenie
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Tabuľka č.1
Trvalá invalidita

– strata zraku obidvoch očí
– strata obidvoch dolných končatín alebo obidvoch rúk
– strata sluchu obidvoch uší traumatického pôvodu
– strata reči
– strata jednej ruky a jednej nohy od členka nadol
– strata jednej hornej končatiny a jednej nohy od členka nadol
– strata jednej ruky a jednej dolnej končatiny
– strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny
– strata obidvoch nôh
– strata obidvoch nôh od členkov
– odstránenie spodnej čeľuste
Hlava
– strata kostného tkaniva lebky v plnej sile
2
– plocha povrchu aspoň 6 cm
2
2
– plocha povrchu od 3 cm do 6 cm
– plocha povrchu menšia ako 3 cm2
– čiastočné odstránenie spodnej čeľuste, celého zdvíhača alebo polovice čeľustnej kosti

Poistné plnenie
vyjadrené ako
percento
z poistnej sumy
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

40%
20%
10%
40%

– celková strata sluchu jedného ucha
– celková strata zraku jedného oka
Horné končatiny
– strata jednej končatiny alebo jednej ruky
– podstatná strata kostného tkaniva jednej končatiny
(konečné a nevyliečiteľné zranenie)
– úplné ochrnutie hornej končatiny (nevyliečiteľné poškodenie nervov)
– úplné ochrnutie cirkumflexového nervu
– ankylóza ramena
– ankylóza lakťa:
– v priaznivom postavení (15 stupňov okolo pravého
uhla)
– v nepriaznivom postavení
– rozsiahla strata kostného tkaniva dvoch kostí predlaktia (konečné a nevyliečiteľné zranenie)
– úplné ochrnutie nervus medianus
– úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe
– úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia
– úplné ochrnutie nervus radialis ruky
– úplné ochrnutie nervus ulnaris
– ankylóza zápästia v priaznivom postavení (priame a
napäté postavenie)
– ankylóza zápästia v nepriaznivom postavení
(v ohnutí alebo napätom alebo odpočívajúcom postavení)
– úplná strata palca
– čiastočná strata palca (nechtový článok)
– úplná ankylóza palca
– úplná amputácia ukazováka
– úplná strata dvoch článkov ukazováka
– úplná strata nechtového článku ukazováka
– amputácia palca a ukazováka zároveň
– úplná strata palca a iného prstu ako ukazováka
– úplná strata iných dvoch prstov ako palca a ukazováka
– úplná strata ostatných troch prstov s výnimkou palca
a ukazováka
– úplná strata štyroch prstov vrátane palca
– úplná strata štyroch prstov s výnimkou palca
– úplná strata prostredníka
– úplná strata iného prstu ako palca, ukazováka a prostredníka
Dolné končatiny
– úplná strata stehna (horná polovica)
– úplná strata stehna (dolná polovica) a nohy
– úplná strata končatiny od členka nadol
(v tibiálno–tarzálnom kĺbe)
– čiastočná strata chodidla (prerušenie pod členkom)
– čiastočná strata chodidla (v kĺbe medio–tarzálnom)
– čiastočná strata chodidla (v kĺbe tarzo–metatarzálnom)
– úplné ochrnutie dolnej končatiny (nevyliečiteľné poškodenie nervu)
– úplné ochrnutie vnútorných vetiev nervus ischiadicus
– úplné ochrnutie vnútroných a vonkajších vetiev nervus ischiadicus
– úplné ochrnutie nervus peroneus
– úplné ochrnutie nervus tibialis
– ankylóza bedrového kĺbu
– ankylóza kolena

30%
40%
pravá
60%

ľavá
50%

50%

40%

65%

55%

20%
40%

15%
30%

25%

20%

40%

35%

40%

30%

45%
40%
30%
20%
30%

35%
35%
25%
15%
25%

20%

15%

30%

25%

20%
10%
20%
15%
10%
5%
35%
25%

15%
5%
15%
10%
8%
3%
25%
20%

12%

8%

20%

15%

45%
40%
10%

40%
35%
8%

7%

3%
60%
50%
45%
40%
35%
30%
60%
20%
40%
20%
40%
40%
20%

– ankylóza členka
15%
– strata kostného tkaniva stehennej kosti alebo obi60%
dvoch kostí predkolenia (nevyliečiteľný stav)
– strata kostného tkaniva v jabĺčku so značným oddelením časti a značnými ťažkosťami pri naťahovaní
40%
nohy
– strata kostného tkaniva jabĺčka pri zachovaní pohy20%
bov
– skrátenie dolnej končatiny najmenej o 5 cm
30%
– skrátenie dolnej končatiny najmenej o 3 cm ale naj20%
viac o 5 cm
– skrátenie dolnej končatiny najmenej o 1 cm ale naj10%
viac o 3 cm
– úplná amputácia všetkých prstov nohy
25%
– amputácia štyroch prstov vrátane palca nohy
20%
– úplná strata štyroch prstov nohy
10%
– úplná strata palca nohy
10%
– úplná strata dvoch prstov nohy
5%
– amputácia iného prstu ako palca nohy
3%
Ankylóza prstov (iných ako palca a ukazováka) a prstov na nohách
(okrem palca) zakladá nárok len na 50% plnenia príslušného za stratu
uvedených častí.
Článok 10.2 - Výluky z poistenia platné pre poistenie PI
1. Poistné plnenie z poistenia PI nebude vyplatené aj v prípade, ak poistná
udalosť nastala priamo alebo nepriamo následkom:
a) bakteriálnych infekcií (s výnimkou pyogénnych infekcií, ktoré vznikli v
dôsledku reznej rany alebo poranenia z úrazu) alebo
b) lekárskym ošetrením alebo chirurgickým zásahom, s výnimkou ošetrenia alebo zásahu, ktorému sa poistený podrobil z dôvodu poranenia
v dôsledku úrazu, ktorý je krytý týmto poistením alebo
c) pruhom (herniou / prietržou), ischiasom, lumbagom.
d) intoxikácie poisteného alebo vplyvu alkoholu alebo iných návykových
látok, okrem prípadov, kedy návykové látky boli podané na základe
odporučenia lekára, a za predpokladu, že nedošlo k predávkovaniu
poisteného.
2. Osoby, ktoré vstúpili do služieb ozbrojených síl v zmysle článku 7, bodu
1. písmeno e) ako aj osoby, ktoré cestujú do krajiny alebo územia vo
vojnovom stave alebo stave uvedenom v článku 7, bode 1. písmeno d),
nie sú kryté týmto poistením počas doby, po ktorú sú vystavené týmto
podmienkam.
Článok 10.3 - Zánik poistenia
1. Poistenie PI automaticky zaniká aj z nasledovných dôvodov:
a) pokiaľ bol poistený pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo
b) pokiaľ sa poistený stane členom pozemných, námorných alebo vzdušných ozbrojených síl akéhokoľvek štátu, nachádzajúceho sa vo vojne,
či už vypovedanej alebo nevypovedanej alebo
c) pokiaľ sa poistený stane členom akejkoľvek pomocnej alebo civilnej
nebojovej jednotky slúžiacej v pozemných, námorných alebo vzdušných ozbrojených silách akéhokoľvek štátu nachádzajúceho sa vo vojne, či už vypovedanej alebo nevypovedanej alebo
2. Ak predpokladaný pobyt poisteného v ozbrojených silách v zemi, kde
je vojna, občianska vojna alebo iný druh nepokojov je dlhší ako 60 dní,
Poisťovateľ na požiadanie zruší poistnú zmluvu a vráti zodpovedajúcu
časť zaplateného poistného. Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy musí
byť predložená, a to aspoň 6 týždňov pred splatnosťou poistného.
Článok 11 - Osobitné ustanovenia pre poistenie pre prípad zlomenín
a popálenín (BBB)
Článok 11.1 - Poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistnou udalosťou podľa poistenia BBB je:
a) zlomenina spôsobená úrazom a/alebo
b) popálenina spôsobená úrazom.
Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie, ktoré predstavuje príslušné percento
z poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve podľa Tabuľky ocenenia zlomenín a popálenín (Tabuľka č. 3), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto
poistných podmienok.
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2. Výšku poistného plnenia v prípade zlomenín a/alebo popálenin krytých
týmto poistením, ktoré nie sú uvedené v Tabuľke č. 3, určí Poisťovateľ
porovnaním s takou zlomeninou alebo popáleninou v Tabuľke č. 3 uvedenou, ktorá sa čo do stupňa alebo rozsahu najviac približuje tej, ktorá
je predmetom poistnej udalosti. Stupeň rozsahu v takomto prípade určí
zmluvný lekár Poisťovateľa.
3. Celkové poistné plnenie, ktoré má byť vyplatené v prípade viac ako jednej zlomeniny a/alebo popáleniny spôsobenej jedným úrazom je dané
súčtom plnení za jednotlivé zlomeniny a/alebo popáleniny, maximálne
však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.
4. Vyplatenie poistného plnenia až do výšky dohodnutej poistnej sumy k
danej poistnej udalosti zbavuje Poisťovateľa ďalšej zodpovednosti súvisiacej s poistnou udalosťou alebo jej dôsledkami.
5. Poistná suma pre poistenie BBB sa bude navyšovať v zmysle nižšie
uvedenej Tabuľky č. 2 vždy k príslušnému výročnému dňu poistenia za
predpokladu, že ku dňu splatnosti bolo uhradené príslušné poistné. Prvé
navýšenie bude uskutočnené po uplynutí prvých troch (3) rokov trvania
poistenia, pričom posledné navýšenie bude uskutočnené po uplynutí
pätnástich (15) rokov trvania poistenia v zmysle Tabuľky č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto poistných podmienok. Poistná suma navýšená spôsobom uvedeným v tomto bode poistných podmienok platí vždy
pre obdobie troch (3) rokov nasledujúcich od príslušného výročného dňa
poistenia, od ktorého bolo navýšenie uskutočnené. Výška poistného za
poistenie BBB sa v súvislosti so zmenou poistnej sumy podľa Tabuľky č.
2 nemení; ustanovenie bodu 6. článku 8 týchto poistných podmienok tým
nie je dotknuté.

Zlomeniny hornej alebo dolnej čeľuste, vnútorného členka,
vonkajšieho členka a lakťovej kosti
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jed30%
na úplná)
– všetky ostatné otvorené zlomeniny
20%
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná)
16%
– jednoduché neotvorené zlomeniny
10%
Zlomeniny lopatky, kľúčnej kosti, jabĺčka, hrudnej kosti,
záprstnej kosti, priehlavku alebo predpriehlavkovej kosti
– otvorené zlomeniny
20%
– neotvorené zlomeniny
13%
Zlomeniny chrbtice (stavce okrem kostrče)
– všetky kompresívne zlomeniny tela stavca
20%
– zlomeniny tŕňového, priečneho alebo kĺbového vý7%
bežku
Zlomeniny čelovej, spánkovej, temennej alebo záhlavovej kosti
– s vpáčením úlomkov
30%
– bez vpáčenia úlomkov
10%
Zlomeniny jedného alebo viacerých rebier, lícnej kosti,
kostrče alebo ihlice (okrem členka)
– viacnásobne zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jed16%
na úplná)
– všetky ostatné otvorené zlomeniny
12%
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná)
8%
– jednoduché neotvorené zlomeniny
5%
Zlomeniny prsta ruky alebo nohy
– otvorené zlomeniny
5%
– neotvorené zlomeniny
3%
Popáleniny
– popáleniny kože II. alebo III. stupňa pokrývajúce
100%
27% a viac telesného povrchu
– popáleniny kože II. alebo III. stupňa pokrývajúce 18%
60%
– 26% telesného povrchu
– popáleniny kože II. alebo III. stupňa pokrývajúce 9%
30%
– 17% telesného povrchu
– popáleniny kože II. alebo III. stupňa pokrývajúce
16%
4,5% – 8% telesného povrchu

Tabuľka č.2
Tabuľka navýšenia poistnej sumy
Rok trvania
poistenia

Poistná suma platná v príslušnom roku trvania
poistenia (vyjadrená ako % z dohodnutej poistnej sumy)

1.– 3.
4.– 6.
7.– 9.
10.– 12.
13.– 15.
16.+

100 %
140 %
180 %
220 %
260 %
300 %
Tabuľka č.3

TaBuľka OCenenIa ZlOMenín a POPálenín

Popis zlomeniny a popáleniny

Maximálne
poistné plnenie
ako percento
(%) zo zmluvne
dohodnutej
poistnej sumy

Zlomeniny panvového pletenca (bez kostrče)
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jed100%
na úplná)
– všetky ostatné otvorené zlomeniny
50%
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná)
30%
– jednoduché neotvorené zlomeniny
20%
Zlomeniny stehennej alebo pätovej kosti
– viacnásobne zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jed50%
na úplná)
– všetky ostatné otvorené zlomeniny
40%
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná)
30%
– jednoduché neotvorené zlomeniny
18%
Zlomeniny spodiny lebečnej
50%
Zlomeniny píšťaly, ramennej, vretennej alebo zápästnej kosti
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jed40%
na úplná)
– všetky ostatné otvorené zlomeniny
30%
– viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplna)
20%
– jednoduché neotvorené zlomeniny
15%

Článok 11.2 - Výluky z poistenia platné pre poistenie BBB
1. Toto poistenie sa nevzťahuje na zlomeniny vzniknuté ako následok alebo
v súvislosti s:
a) vrodenou vadou a/alebo stavmi z nej vyplývajúcimi,
b) akoukoľvek chorobou alebo postupne pôsobiacou prirodzenou príčinou alebo degeneratívnou zmenou.
2. Ďalej sa toto poistenie nevzťahuje na:
a) patolologické zlomeniny, vrátane zlomenín spôsobených osteoporózou,
b) stresové zlomeniny,
c) zlomeniny a popáleniny, ktoré existovali pred dátumom začiatku tohto
poistenia.
Článok 12 - Osobitné ustanovenia pre poistenie pre prípad chirurgického zákroku a/alebo hospitalizácie z dôvodu úrazu a/alebo choroby (HS)
Článok 12.1 - Poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistnou udalosťou podľa poistenia HS je:
a) hospitalizácia z dôvodu úrazu alebo choroby a/alebo
b) chirurgický zákrok z dôvodu úrazu alebo choroby.
2. Pokiaľ je poistenému vykonaný chirurgický zákrok z dôvodu telesného
poranenia spôsobeného úrazom alebo chorobou, ktoré vznikli prvýkrát
po dátume začiatku tohto poistenia, Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie
pre prípad chirurgického zákroku, ktorého výška je vypočítaná ako percento z poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve zodpovedajúce tomuto
zákroku podľa Tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov (Tabuľka č.
4), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto poistných podmienok.
3. V prípade, že poistený podstúpi chirurgický zákrok krytý týmto poiste5/8

ním, ktorý nie je vyslovene uvedený v Tabuľke oceňovania chirurgických
zákrokov (Tabuľka č. 4), Poisťovateľ určí výšku plnenia porovnaním so
zákrokom uvedeným v tejto tabuľke, ktorý je, čo do stupňa náročnosti,
najbližšie k danému zákroku. Stupeň náročnosti tohto zákroku určí kvalifikovaný lekár podľa výberu Poisťovateľa.
4. Pokiaľ je poistenému súčasne vykonaných viac chirurgických zákrokov,
bude mu vyplatené len jedno poistné plnenie zodpovedajúce chirurgickému zákroku ohodnotenému najvyšším percentom podľa Tabuľky č. 4.
5. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie pre prípad hospitalizácie, uvedené
v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve, od 1.
(prvého) dňa hospitalizácie až do 365. (tristošesťdesiateho piateho) dňa
hospitalizácie, za predpokladu, že je poistený hospitalizovaný z dôvodu
telesného poranenia spôsobeného úrazom alebo z dôvodu choroby, ktoré vznikli prvý krát po dátume začiatku tohto poistenia a je v odbornej
starostlivosti kvalifikovaného lekára, pričom za hospitalizáciu sa považuje pobyt poisteného v nemocnici po nepretržitú dobu minimálne 24
hodín.
6. V prípade, že je poistený hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS), alebo je hospitalizovaný z dôvodu telesného poranenia spôsobeného úrazom, ktorý vznikol počas pobytu poisteného v škole alebo
v materskej škole, alebo počas Školských prázdnin, bude mu vyplatené
poistné plnenie pre prípad hospitalizácie vo výške dvojnásobku poistnej
sumy uvedenej v poistnej zmluve.
7. V prípade, že je poistený z dôvodu telesného poranenia spôsobeného
úrazom hospitalizovaný v zahraničí, t.j. mimo územia Slovenskej republiky, bude mu vyplatené poistné plnenie (denné odškodné) pre prípad hospitalizácie z dôvodu úrazu vo výške 10-násobku poistnej sumy uvedenej
v poistnej zmluve. Maximálne poistné plnenie za jednu hospitalizáciu v
zahraničí, ako aj viac opakovaných hospitalizácií v zahraničí spôsobených tým istým úrazom je maximálne 5.000 EUR. Ustanovenia uvedené
v bode 6, tohto článku, sa na hospitalizáciu v zahraničí nevzťahujú.
8. Za sebou nasledujúce prijatia do nemocnice z rovnakého alebo obdobného dôvodu budú považované za jednu poistnú udalosť, pokiaľ medzi
nimi nie je obdobie aspoň 12 (dvanásť) mesiacov, počas ktorého poistený nebol z tohto dôvodu hospitalizovaný.
Tabuľka č. 4
TaBuľka OCeŇOVanIa CHIRuRGICkÝCH ZákROkOV

Popis chirurgického zákroku
BRuCHO
– odstránenie slepého čreva (apendektómia)
– resekcia čreva
– resekcia žalúdka
– gastro–enterostómia
– odstránenie žlčníka (cholecystektómia)
– chirurgický zákrok v dutine brušnej, či už diagnostický alebo odstránenie jedného alebo viacerých
orgánov, okrem špecifikovaných v tejto tabuľke (ak
je počas jednej operácie vykonaných viac chirurgických zákrokov, bude vyplatené poistné plnenie iba
za jeden zákrok)
aBSCeS
– incízia povrchového abscesu, vredu alebo furunkula
(jedného alebo viacerých)
– chirurgická liečba karbunkulu (jedného alebo viacerých)
aMPuTáCIe
– prstu alebo palca, za každý
– ruka, predlaktie alebo chodidlo po členok
– dolná končatina, horná končatina
– stehno v bedrovom kĺbe
PRSIa
– radikálna amputácia jedného alebo obidvoch prsníkov s resekciou do podpažia

Poistné plnenie
vyjadrené ako
maximálne
percento z
poistnej sumy
35%
70%
70%
60%
60%

50%

5%
10%
10%
20%
40%
70%
70%
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– jednoduchá amputácia jedného alebo obidvoch prs40%
níkov
HRuDník
– kompletná thorakoplastika (otvorenie hrudného koša)
100%
– odstránenie pľúc (pneumonektómia) alebo časti pľúc
70%
– diagnostický alebo liečebný zákrok v hrudnej dutine
30%
okrem punkcie
– odstránenie hnisu okrem punkcie
10%
– arteficiálny pneumothorax
10%
– bronchoskopia diagnostická
10%
– bronchoskopia počas operácie (okrem biopsie)
20%
uCHO
– prepichnutie ušného bubienka (paracentéza)
5%
– odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti
– radikálna unilaterálna (mastoidektómia)
50%
– odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti
– radikálna bilaterálna (mastoidektómia)
60%
– fenestrácia uni– alebo bilaterálna
100%
ŠTíTna ŽľaZa
– odstránenie štítnej žľazy vrátane všetkých ostatných
70%
štádií operačných zákrokov
PaŽeRák
– operácia pre zúženie pažeráku
40%
– použitie endoskopu
10%
OkO
– odlúpnutie sietnice – viacpočetné postihnutie
100%
– šedý zákal (katarakta)
50%
– zelený zákal (glaukóm)
30%
– odstránenie očného bulbu (enukleácia)
30%
– odstránenie pterygia
20%
– odstránenie jačmenného zrna alebo chalázie
5%
ZlOMenInY
Liečba jednoduchých zlomenín – zákroky bez operácie:
– kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť)
15%
– kosť tarzálna alebo metatarzálna, kosť krížová, kostrč
10%
– kosť stehenná
40%
– rameno alebo predkolenie – jedna kosť
25%
– rebro, prst na ruke alebo nohe – za každý
5%
– predlaktie – obidve kosti
20%
– panva bez nutnosti trakcie, jabĺčko
20%
– predkolenie – obidve kosti
30%
– spodná čelusť
20%
– kosť karpálna alebo metakarpálna, nos, dve a viac
10%
rebier, hrudná kosť
– panva s nutnosťou trakcie
30%
– stavec, priečny výbežok stavca – za každý
5%
– kompresívna zlomenina stavca – jeden alebo viac
40%
– zápästie
10%
Liečba komplikovaných a otvorených zlomenín:
– pri komplikovanej zlomenine sa vyššie uvedené percentá násobia
indexom 1,5
– pri zlomenine vyžadujúcej operáciu (vrátane korekcie, osteosyntézy)
sa vyššie uvedené percentá zdvojnásobia s tým, že maximum nesmie
presiahnuť 100%
PRuH
– operácia – jedna strana
30%
– operácia – obidve strany
50%
kĹBY a VYkĹBenIa
– incízia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu funkcie,
okrem punkcie a ďalej uvedených
15%
– incízia ramenného, lakťového, bedrového alebo kolenného kĺbu s výnimkou punkcie
40%

– excízia z kĺbu, fixácia pomocou operácie, disartikulácia alebo arthroplastika:
– ramena, bedra alebo chrbtice
75%
– kolena, lakťa, zápästia alebo členka
30%
– vykĺbenie – zákroky bez operácie:
– prsta alebo palca – za každý
5%
– ramena, lakťa, zápästia alebo členka
15%
– spodnej čeľuste
5%
– bedra alebo kolena okrem jabĺčka
20%
– jabĺčka
5%
– vyvrtnutie členku alebo zápästia vyžadujúce sádrovú
10%
imobilizáciu
Pri vykĺbení vyžadujúcom operáciu bude počítaný maximálne dvojnásobok vyššie uvedeného percenta.
POPálenInY
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 27 %
100%
a viac telesného povrchu
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 18 %
a viac, avšak menej ako 27 % telesného povrchu
60%
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 9 %
a viac, avšak menej ako 18 % telesného povrchu
30%
– popáleniny kože II. a III. stupňa pokrývajúce 4,5 %
a viac, avšak menej ako 9 % telesného povrchu
16%
nOS
– operácia intranazálnych dutín
15%
– operácia extranazálnych dutín
35%
– odstránenie jedného alebo viacerých polypov
5%
– resekcia submukózy
25%
– odstránenie nosnej mušle (turbinektómia)
10%
PaRaCenTÉZY – PunkCIe
– dutiny brušnej
10%
– hrudníka, močového mechúra – okrem katetrizácie
5%
– ušného bubienku, hydrokély, kĺbov alebo chrbtice
5%
MOČOVÝ a POHlaVnÝ TRakT
– odstránenie obličky
70%
– fixácia obličky
70%
– odstránenie tumoru alebo kameňov z obličiek, močovodu alebo močového mechúra:
– operačne
60%
– katetrizáciou alebo endoskopicky
20%
– operačné zákroky v močovode
30%
– operačné zákroky v močovej rúre
15%
– prostata:
– úplné odstránenie – operačne
70%
– čiastočné odstránenie – endoskopicky
25%
– ostatné chirurgické zákroky
50%
– odstránenie semenníka alebo nadsemeníka
25%
– hydrokéla alebo varikokéla
10%
– odstránenie fibroidných nádorov bez otvorenia bruš20%
nej dutiny
– odstránenie maternice a obidvoch vaječníkov s vaj80%
covodmi
– odstránenie maternice
60%
– odstránenie jedného vaječníka s vajcovodom
30%
– konizácia čapíka
20%
– kyretáž
15%
kOneČník
– radikálna resekcia z dôvodu malignity, všetky stupne
100%
vrátane kolostómie
– kompletná excízia vonkajších hemoroidov
10%
– úplná excízia vnútorných alebo vnútorných a vonkajších hemoroidov, vrátane

prolapsu rekta alebo kompletná sklerotizácia
20%
– fistula v oblasti konečníka
15%
– fisura v oblasti konečníka
5%
– iné operácie na konečníku
20%
leBka
– chirurgický zákrok v dutine lebečnej, okrem trepaná100%
cie a punkcie
– odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia
30%
HRDlO
– odstránenie krčných alebo krčných a nosných mandlí:
– u dospelých a detí od 15 rokov
15%
– u detí do 15 rokov
10%
– diagnostické vyšetrenie pomocou laryngoskopu
5%
Odstránenie krčných alebo nosných mandlí nie je kryté po dobu prvých
180 dní trvania tohto poistenia.
náDORY - chirurgické odstránenie
– malígnych nádorov okrem nádorov na sliznici, koži,
50%
na podkožnom tkanive
– malígnych nádorov na sliznici, koži a podkožnom
25%
tkanive
– pilonidálnych dutín alebo cýst
25%
– benígnych nádorov semenníkov alebo prsníkov
20%
– ganglion
5%
– benígnych nádorov, jedného alebo viacerých, okrem
10%
vyššie spomenutých
ŽIlY
– varixy – chirurgické odstránenie alebo sklerotizácia na:
– jednej nohe
20%
– obidvoch nohách
30%
Článok 12.2 - Výluky z poistenia platné pre poistenie HS
1. Poistenie HS sa nevzťahuje aj na nasledovné prípady:
a) vrodené ochorenia a ťažkosti z nich vyplývajúce,
b) plánovanú/é hospitalizáciu/e a/alebo chirurgický/é zákrok/y, na ktorú/é
nie je zdravotný dôvod, alebo ktorá/é bola/i určená/é alebo dohodnutá/é pred začiatkom poistenia alebo pred skončením čakacej lehoty
podľa týchto poistných podmienok,
c) telesné poranenia a/alebo zdravotný stav, ktorý je výsledkom telesného zranenia a/alebo ochorenia, ktoré existovali pred dátumom začiatku tohto poistenia,
d) odstránenie nosných a / alebo krčných mandlí po dobu prvých 180
(stoosemdesiat) dní trvania tohto poistenia,
e) kozmetická a/alebo plastická chirurgia okrem prípadov, keď je nutná
ako zákrok po úraze krytom týmto poistením,
f) bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípadoch, keď neexistovali žiadne objektívne náznaky zhoršenia normálneho zdravia, laboratórne testy alebo röntgenové vyšetrenia okrem takých, ku ktorým došlo
počas uznanej pracovnej neschopnosti na základe predošlej lekárskej
prehliadky,
g) zubné ošetrenie alebo operácia okrem takých, ktoré sú nutné v dôsledku úrazu krytého týmto poistením a sú vykonané na vlastnom, nie
umelom chrupe,
h) liečba chorôb spôsobených alkoholovou alebo drogovou závislosťou
alebo závislosťou na iné návykové látky, nervové a duševné poruchy
alebo ozdravné pobyty,
i) prípady spôsobené požitím drog alebo liekov, v prípade, že ich aplikácia nebola predpísaná kvalifikovaným lekárom alebo boli predávkované,
j) liečba alebo doliečenie v rehabilitačných centrách a ústavoch, kúpeľoch, doliečovacích a podobných zariadeniach,
k) akékoľvek prípady, choroby spôsobené priamo alebo nepriamo HIV
(Human Immuno – Deficiency Virus) a/ alebo chorobami, ktoré sú spojené s HIV a/alebo chorobou súvisiacou s HIV vrátane AIDS a/alebo
akékoľvek odvodené ochorenia.
Článok 13 -Postúpenie práv
1. V prípade akejkoľvek poistnej udalosti podľa OPP MCH, právo poiste7/8

ného na náhradu škody voči osobe, ktorá je zodpovedná za škodu, prechádza na Poisťovateľa a to až do výšky sumy vyplatenej poistenému
poisťovateľom. Poistený sa zaväzuje previesť na Poisťovateľa písomné
nároky na náhradu škody voči tretím osobám až do výšky plnenia krytého poistnou zmluvou a poskytovať Poisťovateľovi potrebnú súčinnosť pri
uplatnení týchto práv a nárokov voči tým, ktorí za škodu zodpovedajú.
Článok 14 – Bonusy
1. Ak je poistenie podľa týchto OPP MCH dojednané k poistnej zmluve životného poistenia, má poistená osoba nárok na bonus za bezškodový
priebeh poistenia a/alebo bonus za vernosť (spoločne aj „bonusy“).
2. Bonusy sa nevzťahujú na poistenie, ktoré je dojednané k poistnej zmluve
úrazového poistenia.
3. Sledovaným obdobím v prípade bonusu za bezškodový priebeh sú prvé
3 (tri) po sebe nasledujúce roky trvania poistenia a v prípade bonusu za
vernosť prvých 7 (sedem) po sebe nasledujúcich rokov trvania poistenia.
Podmienkou uplatnenia bonusov je, že poistenie nebolo počas sledovaného obdobia prerušené.
4. Pre účely uplatnenia bonusov sa za riadne zaplatené poistné považuje
poistné za poistenie podľa týchto OPP MCH, splatné v sledovanom období, ktoré bolo pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
14.1 Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1. Ak počas sledovaného obdobia nenastala poistná udalosť, v súvislosti
s ktorou poistenej osobe vznikne nárok na poistné plnenie a príslušné
poistné za poistenie podľa týchto OPP MCH bolo riadne zaplatené, vzniká nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia vo výške 10% zo
zaplateného poistného za dané poistenie za sledované obdobie (ďalej
len „bonus“).
2. Bonus je vypočítaný z celkovej výšky riadne zaplateného poistného za
toto poistenie, bez indexácie, za sledované obdobie a za všetky poistené
osoby, ktoré majú poistenie podľa týchto OPP MCH dojednané a splnili
vyššie uvedené kritériá na poskytnutie bonusu.
3. Ak je poistenie podľa týchto OPP MCH dojednané k investičnému životnému poisteniu alebo k variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí
sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný Poisťovateľom na existujúci Účet bežného a jednorazového poistného v Operačnej cene v rovnakom alokačnom pomere do jednotlivých Investičných
programov, ako je alokované Bežné poistné.
4. Ak je poistenie podľa týchto OPP MCH dojednané k inému ako investičnému životnému poisteniu alebo variabilnému životnému poisteniu,
po uplynutí sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný na
špeciálny účet vytvorený Poisťovateľom pre tento účel. Prostriedky na
tomto špeciálnom účte budú počas trvania poistenia zhodnocované úrokom vo výške minimálne 0,5% ročne a vyplatené po ukončení zmluvy
životného poistenia.
5. Ak si poistená osoba uplatní nárok na poistné plnenie v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá nastala počas sledovaného obdobia, a nárok na
výplatu poistného plnenia jej vznikne po pripísaní bonusu podľa odseku
3 alebo odseku 4 tohto článku, Poisťovateľ zníži poistné plnenie o výšku
pripísaného bonusu, resp. má právo takto pripísaný bonus vymáhať.

a) “Zmeny v poistnom krytí“
b) “Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného“
c) “Pôžička“
d) “Výnimky“ Článok 2
e) “Poistné krytie v dobe vojny”
f) “Prebytky poistného”
2. Nasledovné články OPŽP pod názvom tak ako sú uvedené nižšie v tomto bode, pokiaľ existujú, sa taktiež nevzťahujú na poistenie PI a HS:
a) “Jednorazové poistné”
b) “Pôžička”
c) “Právo na podiel na dodatkovom zisku” resp. „Právo na podiel na výnose“
d) Zmeny poistenia na Poistenie pre prípad smrti alebo na Poistenie pre
prípad smrti alebo dožitia
e) “Zmena krajiny trvalého bydliska”
Článok 16 - Poradie priority a záverečné ustanovenia
1. V prípade, že tieto OPP MCH dopĺňajú, menia alebo sú v rozpore s
VPPŽ a/alebo VPPÚ, pre poistenie podľa týchto OPP MCH prednostne
platia ustanovenia týchto OPP MCH.
2. Od týchto OPP MCH je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP MCH umožňujú a/alebo ak si to vyžaduje
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve
dohodnú.
3. Tieto OPP MCH boli schválené Poisťovateľom a nadobúdajú účinnosť
dňom 1.7.2014.
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14.2 Bonus za vernosť
1. Bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia poisťovateľ automaticky navýši poistnú sumu za poistenie podľa týchto OPP MCH o 10%,
ak poistné za poistenie podľa týchto OPP MCH bolo riadne zaplatené.
V takomto prípade sa dodatočné ocenenie zdravotného stavu poistenej
osoby nevyžaduje a zároveň výška poistného za poistenie podľa týchto
OPP MCH sa nemení; ustanovenie bodu 8 článku 6 týchto OPP MCH
tým nie je dotknuté.
2. Takto navýšená poistná suma je platná až do konca trvania poistenia
podľa týchto OPP MCH.
3. Ak počas doby trvania poistenia dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu poistnej sumy inak ako na základe tohto článku, bonus za vernosť bude
vypočítaný z najnižšej výšky poistnej sumy platnej počas sledovaného
obdobia.
Článok 15 - Poistenie ako súčasť poistnej zmluvy
1. Nasledovné články VPPŽ pod názvom tak ako sú uvedené nižšie v tomto bode, pokiaľ existujú, sa nevzťahujú na poistenie PI, HS, BBB podľa
týchto poistných podmienok:
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Osobitné poistné podmienky pre Poistenie Detské kritické choroby

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia
1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie detských kritických
chorôb (ďalej len “OPP CICH”), dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky
pre životné poistenie (ďalej len „VPPŽ“) a/ alebo Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej len „VPPÚ“), podľa toho ku ktorému
poisteniu sú dojednané a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
2. Toto poistenie poskytuje poistné krytie poistenému. Pre účely týchto
OPP CICH sa za poisteného považuje poistené dieťa.
Článok 2 - Poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistnou udalosťou je stanovenie diagnózy niektorej z detských kritických chorôb alebo vykonanie chirurgického zákroku, v súlade s definíciami uvedenými v čl. 3 týchto OPP CICH, počas platnosti poistenia.
2. Poistná udalosť nenastala, ak sa príznaky kritickej choroby alebo choroby vedúcej k chirurgickému zákroku prejavili počas čakacej doby v dĺžke
troch (3) mesiacov od začiatku tohto poistenia.
3. Poisťovateľ v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistenému poistné
plnenie vo výške príslušného percenta z dohodnutej poistnej sumy poistenia platnej v čase poistnej udalosti, tak ako je uvedené v čl. 3 týchto
OPP CICH pre príslušnú kritickú chorobu alebo chirurgický zákrok.
4. Nárok na poistné plnenie vzniká za predpokladu, že je poistený nažive
po uplynutí aspoň dvadsaťosem (28) dní od okamihu stanovenia definitívnej diagnózy alebo vykonania chirurgického zákroku.
5. Nárok na výplatu poistného plnenia má poistený. V prípade smrti poisteného bude poistné plnenie vyplatené oprávnenej osobe.
6. Ak nastane viac poistných udalostí súčasne, vznikne poistenému nárok
iba na jedno poistné plnenie, a to na poistné plnenie ohodnotené najvyšším percentom.
7. Súhrn všetkých priznaných poistných plnení z tohto poistenia nepresiahne sto percent (100%) poistnej sumy dojednanej pre toto poistenie.
Článok 3 - Definície kritických chorôb a chirurgických zákrokov
Pre účely poistenia podľa týchto OPP CICH platia nasledovné definície
kritických chorôb a chirurgických zákrokov krytých týmto poistením:
3.1. Zhubný novotvar (nádor)
3.1.1 Zhubným novotvarom (nádorom) sa pre účely poistenia podľa týchto
OPP CICH rozumie:
a) solídny zhubný nádor,
b) leukémia,
c) malígny lymfóm,
d) Hodgkinova choroba,
e) zhubné ochorenie kostnej drene,
f) metastázujúci kožný nádor.
Podmienkou uznania nároku na poistné plnenie je, aby Poisťovateľovi bola
predložená odborná lekárska dokumentácia, ktorá obsahuje úplnú histologickú klasifikáciu zhubného novotvaru.
3.1.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v týchto prípadoch:
a) prekanceróza,
b) kožný melanóm hodnotený stupňom I (stupňom T2a alebo nižším
podľa TNM klasifikácie),
c) karcinóm vychádzajúci z bazálnych a/alebo skvamóznych kožných
buniek,
d) ak u poisteného bola preukázaná prítomnosť vírusu HIV.
Nárok na poistné plnenie taktiež nevzniká v prípade ak bola diagnóza
zhubného novotvaru prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od
začiatku tohto poistenia a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie uvedenými chorobami alebo príznakmi, ktoré u poisteného nastali pred začiatkom tohto poistenia:

CICH

e) papilóm močového mechúra,
f) polyposa hrubého čreva,
g) Crohnova choroba,
h) lcerózna kolitída,
i) krv v stolici, v moči a/alebo hemoptýza,
j) lymfadenopatia,
k) splenomegália.
3.1.3 Poistné plnenie: V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP
CICH sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto
poistenia.
3.2. Poliomyelitída (mozgová obrna)
3.2.1 Poliomyelitídou (mozgovou obrnou) sa pre účely poistenia podľa týchto OPP CICH rozumie akútna infekcia spôsobená vírusom poliomyelitídy. Poistná udalosť nastane v prípade ak ochorenie viedlo k trvalému ochrnutiu potvrdenému neurológom, ktoré sa prejavuje poruchou
pohybových funkcií a/alebo respiračnou nedostatočnosťou trvajúcou
nepretržite po dobu najmenej troch (3) mesiacov a prítomnosť vírusu
bolo preukázaná v mozgovomiechovom moku a sére.
3.2.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak poistený nebol proti
tomuto ochoreniu riadne očkovaný podľa platného očkovacieho kalendára.
3.2.3 Poistné plnenie: V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP
CICH sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto
poistenia.
3.3. Meningitída
3.3.1 Meningitídou sa pre účely poistenia podľa týchto OPP CICH rozumie zápal mozgových blán. Poistná udalosť nastane len v prípade ak
ochorenie viedlo k závažnému trvalému neurologickému postihnutiu,
potvrdenému neurológom, trvajúcemu nepretržite po dobu najmenej
troch (3) mesiacov.
3.3.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak ide o meningitídu,
ktorá je následkom infekcie spôsobenej vírusom HIV.
3.3.3 Poistné plnenie: V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP
CICH sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto
poistenia.
3.4. Encefalitída
3.4.1 Encefalitídou sa pre účely poistenia podľa týchto OPP CICH rozumie
zápal mozgového tkaniva. Poistná udalosť nastane len v prípade ak
ochorenie viedlo k závažnému trvalému neurologickému postihnutiu,
potvrdenému neurológom, trvajúcemu nepretržite po dobu najmenej
troch (3) mesiacov.
3.4.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak ide o encefalitídu,
ktorá je následkom infekcie spôsobenej vírusom HIV.
3.4.3 Poistné plnenie: V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP
CICH sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto
poistenia.
3.5. Aplastická anémia
3.5.1 Za aplastickú anémiu sa pre účely poistenia podľa týchto OPP CICH
rozumie zlyhanie funkcie kostnej drene, v dôsledku ktorého je v krvi
nedostatok červených i bielych krviniek a krvných doštičiek. Poistná udalosť nastane len v prípade, ak sú splnené všetky nasledujúce
podmienky:
a) diagnóza aplastickej anémie je potvrdená hematológom,
b) koncentrácia granulocytov v krvi je nižšia ako 500 na mm3 a kon3
centrácia krvných doštičiek v krvi nižšia ako 20 000 na mm ,
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c) liečba prebieha minimálne jedným z nasledujúcich spôsobov:
- pravidelné krvné transfúzie po dobu najmenej dvoch (2) mesiacov,
- pravidelná aplikácia imunosupresív po dobu najmenej dvoch (2) mesiacov,
- transplantácia kostnej drene.
3.5.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak ide o aplastickú anémiu, ktorá je dôsledkom liečby iného ochorenia. Nárok na poistné
plnenie nevzniká tiež v prípade ak diagnóza aplastickej anémia bola
prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od začiatku tohto
poistenia a súčasne toto ochorenie súviselo s chronickou anémiou,
ktorá u poisteného nastala pred začiatkom tohto poistenia.
3.5.3 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH je výška
poistného plnenia závislá na spôsobe liečby aplastickej anémie a to
nasledovne:
a) v prípade transplantácie kostnej drene je výška poistného plnenia
100% poistnej sumy tohto poistenia,
b) v prípade pravidelných krvných transfúziií po dobu najmenej dvoch
(2) mesiacov je výška poistného plnenia 100% poistnej sumy tohto
poistenia,
c) v prípade pravidelnej aplikácie imunosupresív po dobu najmenej
dvoch (2) mesiacov je výška poistného plnenia 50% poistnej sumy
tohto poistenia.
3.6. Chronická vírusová hepatitída
3.6.1 Chronickou vírusovou hepatitídou sa pre účely poistenia podľa týchto
OPP CICH rozumie chronický aktívny vírusový zápal tkaniva pečene.
Poistná udalosť nastane len v prípade ak poistený bol preukázateľne
infikovaný vírusom hepatitídy a zároveň hladina pečeňových enzýmov (ALT, AST) bola zvýšená najmenej štvornásobne nad fyziologickú hranicu, a to nepretržite po dobu aspoň troch (3) mesiacov od
začiatku liečby. Vírus hepatitídy musí pretrvávať v tele aspoň šesť (6)
mesiacov po ukončení náležitej liečby.
3.6.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak ide o ochorenie vírusom hepatitídy typu A.
3.6.3 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH sa výška
poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto poistenia.
3.7. Epilepsia
3.7.1 Epilepsiou sa pre účely poistenia podľa týchto OPP CICH rozumie
záchvatovitá prechodná porucha mozgovej činnosti, ktorá sa prejavuje poruchou vedomia a tonicko-klonickými kŕčmi. Poistná udalosť
nastane len v prípade ak vykonané EEG vyšetrenie vykazovalo patologickú epileptickú aktivitu mozgu poisteného a zároveň bola splnená
aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a) viac ako jeden záchvat tonicko-klonických kŕčov postihujúci všetky
kostrové svaly a súčasná porucha vedomia (grand mal) častejšie
ako jedenkrát za sedem (7) dní po dobu viac ako dvanásť (12)
mesiacov nepretržite,
b) viac ako jeden záchvat tonicko-klonických kŕčov postihujúci všetky
kostrové svaly a súčasná porucha vedomia (grand mal) častejšie
ako jedenkrát za tridsať (30) dní po dobu viac ako dvanásť (12)
mesiacov nepretržite.
Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, aby po celú dobu
bol poistený zodpovedajúcim spôsobom liečený kvalifikovaným lekárom a záchvaty musia byť zdokumentované lekárskymi správami.
3.7.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak diagnóza epilepsie
bola prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od začiatku
tohto poistenia a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie uvedenými
príčinami alebo chorobami, ktoré u poisteného nastali pred začiatkom
tohto poistenia:
a) úraz hlavy,
b) zápalové ochorenia a/ alebo infekcia mozgu,
c) chirurgický zákrok na mozgovom tkanive a/ alebo dutine lebečnej
d) nádor mozgu,
e) hypoxia počas pôrodu poisteného.
3.7.3 Poistné plnenie:
a) V prípade poistnej udalosti podľa bodu 3.7.1 písm. a) týchto OPP
CICH sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto
poistenia.

b) V prípade poistnej udalosti podľa bodu 3.7.1 písm. b) týchto OPP
CICH sa výška poistného plnenia rovná 25% poistnej sumy tohto
poistenia.
3.8. Reumatická horúčka
3.8.1 Reumatickou horúčkou sa pre účely poistenia podľa týchto OPP
CICH rozumie reumatická horúčka s pretrvávajúcimi srdcovými
komplikáciami. Poistná udalosť nastane len v prípade ak ochorenie
viedlo k trvalému chronickému srdcovému zlyhaniu, ktoré dosahuje minimálne stupeň II podľa NYHA klasifikácie, nepretržite po dobu
najmenej šiestich (6) mesiacov, a aj po podstúpení náležitej liečby
nemožno očakávať zlepšenie. Diagnóza reumatickej horúčky musí
byť potvrdená kardiológom a musí byť preukázané splnenie všetkých
diagnostických kritérií podľa Jonesa.
3.8.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak poistený mal vadu srdcovej chlopne akéhokoľvek pôvodu pred začiatkom tohto poistenia.
3.8.3 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH je výška poistného plnenia závislá na stupni postihnutia podľa NYHA klasifikácie,
a to nasledovne:
a) v prípade stupňa IV podľa NYHA klasifikácie je výška poistného
plnenia 100% poistnej sumy tohto poistenia,
b) v prípade stupňa II alebo III podľa NYHA klasifikácie je výška poistného plnenia 50% poistnej sumy tohto poistenia.
3.9. Získané chronické srdcové ochorenie
3.9.1 Získaným chronickým srdcovým ochorením sa na účely poistenia
podľa týchto OPP CICH rozumie získané ochorenie srdca, ktoré sa
prejavuje trvalými funkčnými a/ alebo morfologickými chorobnými
(patologickými) zmenami srdcového tkaniva, zahŕňajúceho srdcové
chlopne, endokard, myokard a/alebo perikard). Poistná udalosť nastane len v prípade ak náležitá liečba získaného chronického srdcového ochorenia prebiehala nepretržite po dobu najmenej šiestich (6)
mesiacov, po celú túto dobu dosahovalo ochorenie minimálne stupeň
II podľa NYHA klasifikácie a aj po podstúpení náležitej liečby nemožno očakávať zlepšenie.
3.9.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak ide o získané chronické srdcové ochorenie:
a) vzniknuté v dôsledku požívania alkoholu a/ alebo aplikácie omamných alebo návykových látok,
b) vzniknuté v dôsledku defektu v srdcovom septe,
c) ak bola u poisteného diagnostikovaná reumatická horúčka pred
začiatkom tohto poistenia.
3.9.3 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH je výška poistného plnenia závislá od stupňa postihnutia podľa NYHA klasifikácie, a to nasledovne:
a) v prípade stupňa IV podľa NYHA klasifikácie je výška poistného
plnenia 100% poistnej sumy tohto poistenia,
b) v prípade stupňa II alebo III podľa NYHA klasifikácie je výška poistného plnenia 50% poistnej sumy tohto poistenia.
3.10. Paralýza
3.10.1 Paralýzou sa pre účely poistenia podľa týchto OPP CICH rozumie
trvalá a úplná strata funkcie najmenej jednej celej hornej a/ alebo
celej dolnej končatiny zapríčinená ochorením postihujúcim mozog a/
alebo miechu. Poistná udalosť nastane len v prípade ak ochorenie
viedlo k paralýze potvrdenej neurológom trvajúcej nepretržite najmenej tri (3) mesiace a ani po podstúpení náležitej liečby nemožno
očakávať zlepšenie.
3.10.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak diagnóza tohto
ochorenia bola prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od
začiatku tohto poistenia, a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie
uvedenými chorobami, ktoré u poisteného nastali pred začiatkom
tohto poistenia:
a) ochorenie mozgu a/ alebo miechy,
b) neurologické ochorenie.
3.10.3 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH je výška
poistného plnenia závislá od rozsahu paralýzy, a to nasledovne:
a) v prípade paraplégie, hemiplégie a tetraplégie je výška poistného

2/5

plnenia 100% poistnej sumy tohto poistenia,
b) v prípade paralýzy jednej hornej alebo jednej dolnej končatiny je
výška poistného plnenia 50% poistnej sumy tohto poistenia.
3.11. Slepota
3.11.1 Slepotou sa pre účely poistenia podľa týchto OPP CICH rozumie
úplná a nezvratná strata zraku aspoň jedného oka potvrdená oftalmológom, ktorej príčinou je akútne ochorenie. Vek poisteného v
okamihu poistnej udalosti musí byť minimálne jeden (1) rok.
3.11.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak diagnóza tohto
ochorenia bola prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od
začiatku tohto poistenia, a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie
uvedenými chorobami, ktoré u poisteného nastali pred začiatkom
tohto poistenia:
a) diabetes mellitus,
b) glaukóm,
c) trachóm,
d) katarakta.
3.11.3 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH je výška
poistného plnenia závislá od rozsahu postihnutia, a to nasledovne:
a) v prípade slepoty oboch očí je výška poistného plnenia 100%
poistnej sumy tohto poistenia,
b) v prípade slepoty jedného oka je výška poistného plnenia 50%
poistnej sumy tohto poistenia.
3.12. Hluchota
3.12.1 Hluchotou sa pre účely poistenia podľa týchto OPP CICH rozumie
úplná a nezvratná strata sluchu aspoň jedného ucha potvrdená audiometrickým vyšetrením, tympanometriou a vyšetrením akustického reflexu, ktorej príčinou je akútne ochorenie. Vek poisteného v
okamihu poistnej udalosti musí byť minimálne dva (2) roky pri strate sluchu jedného ucha a minimálne jeden (1) rok pri strate sluchu
oboch uší.
3.12.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak diagnóza tohto
ochorenia bola prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od
začiatku tohto poistenia, a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie
uvedenými chorobami alebo príznakmi, ktoré u poisteného nastali
pred začiatkom poistenia:
a) čiastočná strata sluchu,
b) chronický zápal a/ alebo chronické infekty stredného a/alebo
vnútorného ucha.
3.12.3 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH je výška
poistného plnenia závislá od rozsahu postihnutia a to nasledovne:
a) v prípade hluchoty oboch uší je výška poistného plnenia 100%
poistnej sumy pre tohto poistenia,
b) v prípade hluchoty jedného ucha je výška poistného plnenia 25%
poistnej sumy tohto poistenia.
3.13. Ochorenie HIV získané pri transfúzii krvi
3.13.1 Ochorením HIV získaným pri transfúzii krvi sa pre účely poistenia
podľa týchto OPP CICH rozumie prítomnosť vírusu HIV v sére, ktorý bol preukázateľne do organizmu poisteného prenesený krvnou
transfúziou vykonanou na území štátov Európskej únie, USA alebo Kanady v dobe platnosti tohto poistenia. Podmienkou uznania
nároku na poistné plnenie je predloženie písomného prehlásenia,
vystaveného inštitúciou, ktorá vykonala transfúziu, o priznaní zodpovednosti a/alebo predloženie súdneho rozhodnutia s doložkou
právoplatnosti, ktoré takúto zodpovednosť potvrdzuje.
3.13.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak poistený trpí hemofíliou, a/alebo v čase oznámenia poistnej udalosti je známa účinná
liečba ochorenia HIV.
3.13.3 Poistné plnenie: V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP
CICH sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto
poistenia.
3.14. Konečná fáza zlyhania obličiek
3.14.1 Konečnou fázou zlyhania obličiek sa pre účely poistenia podľa týchto OPP CICH rozumie úplná a nezvratná strata funkcie oboch obličiek. Poistná udalosť nastane len v prípade, ak poistený podstupo-

val pravidelnú hemodialýzu nepretržite po dobu najmenej troch (3)
mesiacov.
3.14.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak diagnóza tohto
ochorenia bola prvýkrát stanovená počas prvých dvoch (2) rokov od
začiatku tohto poistenia, a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie
uvedenými chorobami, ktoré u poisteného nastali pred začiatkom
poistenia
a) chronická glomerulonefritída,
b) nefropatia spôsobená liekmi,
c) hypertenzia,
d) diabetes mellitus.
3.14.3 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH sa výška
poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto poistenia.
3.15. Tetanus
3.15.1 Tetanom sa pre účely poistenia podľa týchto OPP CICH rozumie akútna infekcia spôsobená baktériou Clostridium tetani. Poistná udalosť
nastane len v prípade, ak ochorenie viedlo ku svalovej ochabnutosti a
respiračnej nedostatočnosti, potvrdenej odborným lekárom, trvajúcej
nepretržite po dobu najmenej štyroch (4) týždňov a v súvislosti s liečbou tohto ochorenia bola nutná hospitalizácia poisteného.
3.15.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak poistený nebol riadne očkovaný podľa platného očkovacieho kalendára.
3.15.3 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH sa výška
poistného plnenia rovná 25% poistnej sumy tohto poistenia.
3.16. Cukrovka
3.16.1 Cukrovkou sa na účely poistenia podľa týchto OPP CICH rozumie
získaná chronická hyperglykémia. Poistná udalosť nastane len v prípade ak sa jedná o diagnózu cukrovky, potvrdenú diabetológom,
ktorá pre svoju závažnosť vyžaduje liečbu pravidelnými aplikáciami
inzulínu nepretržite po dobu minimálne šiestich (6) mesiacov.
3.16.2 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH sa výška
poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto poistenia.
3.17. Nezhubný nádor mozgu
3.17.1 Nezhubným nádorom mozgu sa pre účely poistenia podľa týchto
OPP CICH rozumie nezhubný nádor mozgového tkaniva a/ alebo
nezhubný vnútrolebečný nádor, ktorý svojím rastom spôsobuje poškodenie mozgu, a ktorého prítomnosť nevyhnutne vyžaduje vykonanie neurochirurgického zákroku a/ alebo v prípade ak je uvedený
nádor klasifikovaný ako neoperovateľný, spôsobuje príznaky trvalého neurologického poškodenia. Diagnóza nezhubného nádoru mozgu musí byť potvrdená neurológom a/ alebo neurochirurgom.
3.17.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak je nezhubný nádor
mozgu klasifikovaný ako:
a) cysta,
b) granulóm,
c) nádor v oblasti hypofýzy.
3.17.3 Poistné plnenie: V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP
CICH sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto
poistenia.
3.18. Transplantácia životne dôležitého orgánu
3.18.1 Transplantáciou životne dôležitého orgánu sa pre účely poistenia
podľa týchto OPP CICH rozumie evidencia poisteného v oficiálnom
zozname čakateľov na transplantáciu aspoň jedného úplného ľudského orgánu z nižšie uvedeného zoznamu nepretržite po dobu
najmenej šiestich (6) mesiacov a/ alebo vykonanie chirurgického
zákroku, transplantácie aspoň jedného úplného ľudského orgánu z
nižšie uvedeného zoznamu poistenému dieťaťu:
a) srdce,
b) pľúca,
c) pečeň,
d) oblička,
e) ankreas,
f) totálna ablácia kostnej drene a následná transplantácia ľudskej
kostnej drene za použitia kmeňových krvotvorných buniek.
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Podmienkou uznania nároku na poistné plnenie je, aby transplantácia úplného ľudského orgánu bola medicínsky nevyhnutná a bola v
lekárskej dokumentácii podložená údajmi o predchádzajúcom úplnom zlyhaní funkcie vlastného orgánu.
3.18.2 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH sa výška
poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto poistenia.
3.19. Operácia srdcovej chlopne
3.19.1 Operáciou srdcovej chlopne sa pre účely poistenia podľa týchto OPP
CICH rozumie operácia srdcovej chlopne za účelom liečebného zákroku, vykonaná cez otvorený hrudný kôš. Podmienkou uznania nároku na poistné plnenie je aby operácia srdcovej chlopne bola medicínsky nevyhnutná a riadne odôvodnená v lekárskej dokumentácii.
3.19.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak k operácii došlo v
dôsledku získaného ochorenia zapríčineného úžívaním alkoholu a/
alebo aplikáciou omamných alebo návykových látok.
3.19.3 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH sa výška
poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto poistenia.
3.20. Operácia aorty
3.20.1 Operáciou aorty sa pre účely poistenia podľa týchto OPP CICH
rozumie operácia hrudnej a/ alebo brušnej aorty, nie periférnych
tepien za účelom liečebného zákroku, vykonaná cez otvorený hrudný koš a/ alebo brušnú dutinu, z dôvodu výdute, upchatia, zúženia
a/ alebo roztrhnutia aorty. Podmienkou uznania nároku na poistné
plnenie je aby operácia srdcovej aorty bola medicínsky nevyhnutná
a riadne odôvodnená v lekárskej dokumentácii.
3.20.2 Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak k operácii došlo v
dôsledku získaného ochorenia zapríčineného úžívaním alkoholu a/
alebo aplikáciou omamných alebo návykových látok.
3.20.3 Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti podľa tohto bodu OPP CICH sa výška
poistného plnenia rovná 100% poistnej sumy tohto poistenia.
Článok 4 - Vznik a doba trvania poistenia
1. Deň začiatku poistenia podľa týchto OPP CICH je rovnaký ako deň začiatku životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, resp. nadobúda platnosť o
00.01 hod. dňa uvedeného v poistnej zmluve alebo príslušnom dodatku
k poistnej zmluve ako dátum začiatku poistenia za predpokladu, že bolo
zaplatené zodpovedajúce poistné.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov (ďalej aj „doba poistenia).
3. Ak žiadna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane
aspoň šesť (6) týždňov pred uplynutím doby poistenia, že o ďalšie trvanie poistenia nemá záujem, predlžuje sa doba poistenia vždy o ďalších
dvanásť (12) mesiacov.
Článok 5 - Poistné
1. Poistník je povinný za poistenie platiť poistné vo výške uvedenej v poistnej zmluve alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve, pričom dni
splatnosti poistného a lehoty na jeho zaplatenie sú rovnaké ako v životnom poistení alebo úrazovom poistení, podľa toho, ku ktorému poisteniu
je poistenie podľa týchto OPP CICH dojednané.
2. Poistné sa považuje za zaplatené jeho pripísaním na bankový účet Poisťovateľa.
3. Poisťovateľ vráti poistníkovi poistné zaplatené za toto poistenie, ak dôjde
k jeho zániku podľa článku 8, bod 1 písm. týchto OPP CICH.
4. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný vyplatiť podľa poistnej zmluvy v peňažnej forme.
5. V prípade platby poistného za poistenie podľa týchto týchto OPP CICH
po jeho zániku, bude zaplatené poistné vrátené poistníkovi. Platba poistného za toto poistenie po jeho zániku nevytvára žiadny nárok na poistné
plnenie v zmysle týchto OPP CICH.
6. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má Poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného
na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je Poisťovateľ oprávnený
upraviť, najmä ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného,
nepriaznivému vývoju poistného určeného na základe poistno- matema-

tických metód a vyplatených poistných plnení z pripoistení podľa týchto
OPP CICH. Pri výkone tohto práva Poisťovateľa je Poisťovateľ povinný
vopred písomne oznámiť poistníkovi novú výšku poistného, a to pred
začiatkom príslušného poistného obdobia, ktorého sa upravené poistné
týka. Uvedená zmena výšky poistného bude prijatá zo strany poistníka
zaplatením príslušnej výšky poistného oznámeného Poisťovateľom poistníkovi; ustanovenie § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom
znení tým nie je dotknuté.
7. Poisťovateľ nie je povinný posielať poistníkovi výzvu na uhradenie poistného s výnimkou výzvy podľa ust. § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka
v platnom znení; akékoľvek zaslanie takejto výzvy nemožno v nijakom
prípade považovať za vzdanie sa tejto podmienky.
Článok 6 - Výluky z poistenia
Poistné plnenie podľa tohto poistenia nebude vyplatené v prípade, že choroba poisteného bola spôsobená priamo alebo nepriamo následkom:
a) akéhokoľvek ochorenia existujúceho pred začiatkom tohto poistenia;
b) telesného sebapoškodenia poisteného bez ohľadu na jeho duševný stav,
c) spáchania, pokusu alebo vyprovokovania násilného činu alebo protiprávneho konania alebo účasti na vzbure alebo povstaní,
d) intoxikácie poisteného alebo vplyvu alkoholu alebo iných návykových
látok, okrem prípadov, kedy návykové látky boli podané na základe odporučenia lekára, a za predpokladu, že nedošlo k ich predávkovaniu,
e) HIV a/ alebo chorobami, ktoré sú spojené sHIV a/ alebo chorobou súvisiacou s HIV vrátane AIDS a/ alebo akýmikoľvek odvodenými ochoreniami, výnimku tvorí ochorenie HIV získané pri transfúzii krvi za podmienok
uvedených v čl. 3, bod 3.13 týchto OPP CICH,
f) teroristického útoku, aktívnou účasťou na terorizme, vojnou vyhlásenou
alebo nevyhlásenou, inváziou, pôsobením cudzích mocností, konfliktom,
občianskou vojnou, revolúciou, vzburou, vojenskou silou alebo výnimočným stavom, stavom obliehania alebo akoukoľvek inou z udalostí alebo príčin, ktoré vedú k vyhláseniu a udržovaniu tohto stavu, zatýkaním,
karanténou, colnými opatreniami, podobne akoukoľvek zbraňou alebo
prístrojom pracujúcim na základe jadrového štiepenia alebo jeho využívaním alebo rádioaktívnou energiou, a to kedykoľvek v čase mieru alebo
vojny, ako aj prípady, ktoré sú výsledkom chemického alebo biologického žiarenia, a otrava poistenej osoby spôsobená inhaláciou jedovatých
plynov.
Článok 7 - Povinnosti poisteného
1) V prípade uplatňovania si nároku na poistné plnenie podľa článku 2 týchto OPP CICH musí byť oznámenie poistnej udalosti doručené Poisťovateľovi v písomnej forme do desať (10) dní od dátumu stanovenia diagnózy príslušnej choroby a/ alebo od vykonania chirurgického zákroku.
2) Všetky potvrdenia, informácie a dôkazový materiál musí byť dodaný
Poisťovateľovi v ním požadovanej forme. Poisťovateľovi musí byť vždy
dodaná lekárska správa udávajúca presnú diagnózu, správa o hospitalizácii, vrátane všetkých lekárskych správ a dokumentov o prevedenom
chirurgickom zákroku, všetkých podstúpených vyšetreniach, o predchádzajúcom zdravotnom stave poisteného a kompletný výpis z jeho zdravotnej karty.
3) Poisťovateľ bezprostredne po obdržaní oznámenia o poistnej udalosti
poskytne osobe uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie potrebné tlačivá, informácie a pokyny pre uplatnenie si tohto nároku. Osoba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie je povinná všetky informácie potrebné na
posúdenie nároku na výplatu poistného plnenia doručiť Poisťovateľovi
do tridsiatich (30) dní odo dňa stanovenia diagnózy príslušnej kritickej
choroby a/ alebo od dátumu prepustenia z nemocnice v prípade vykonania chirurgického zákroku. Poisťovateľ má právo odmietnuť poistné plnenie ak dokumentácia potrebná pre posúdenie nároku nebude doručená
v lehote uvedenej vyššie.
4) Poistený je povinný na požiadanie Poisťovateľa absolvovať vyšetrenie u
lekára určeného Poisťovateľom, v termíne stanovenom Poisťovateľom,
na náklady Poisťovateľa. Ak poistený odmietne absolvovať lekárske
vyšetrenie, alebo predložené lekárske správy nebudú dostačujúce na
posúdenie nároku na poistné plnenie z dôvodu časového odstupu od
poistnej udalosti, Poisťovateľ má právo odmietnuť vyplatenie poistného
plnenia.
Článok 8 - Zánik poistenia
1. Poistenie zaniká v prípade vzniku niektorej z nasledovných udalostí pod-
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ľa toho, ktorá z nich nastane skôr:
a) uplynutím doby poistenia uvedenej v poistnej zmluve,
b) uplynutím poistnej doby životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP
CICH dojednané,
c) stanovením diagnózy alebo vykonaním lekárskeho zákroku poistenému počas čakacej doby definovanej v článku 2, odsek 2 týchto OPP
CICH.
d) uznaním nároku na poistné plnenie v súhrnnej výške 100% poistnej
sumy dojednanej pre toto poistenie podľa OPP CICH,
e) v prípade skupinovej poistnej zmluvy toto poistenie zaniká dňom, kedy
aspoň jeden poistený prestal patriť do skupiny oprávnenej k poisteniu,
f) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu
poistenia, a ktorý nasleduje bezprostredne po dni, kedy poistený dosiahol vek:
(1) 18 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané k úrazovému poisteniu,
(2) 25 rokov; uvedené platí pre poistenú osobu so začiatkom poistenia
pred dosiahnutím veku 18 rokov, ak je toto poistenie dojednané k životnému poisteniu,
bez ohľadu na to, či je naďalej platné životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP
CICH dojednané.
2. Poistenie podľa týchto OPP CICH navyše zaniká ak:
a) poistné za ďalšie poistné obdobie za toto poistenie nie je zaplatené do
jedného mesiaca odo dňa na doručenie výzvy Poisťovateľa na jeho
zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy.
To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,
b) životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto poistných podmienok dojednané, zanikne z akéhokoľvek dôvodu alebo pokiaľ je životné poistenie zrušené
s výplatou odkupnej hodnoty alebo sa zmení na poistenie so zníženou
poistnou sumou v súlade s príslušným článkom VPPŽ alebo VPPÚ
alebo iným spôsobom zrušené,
c) bol poistený pozbavený spôsobilosti na právne úkony v dôsledku duševnej choroby alebo poruchy, ktorá nie je len prechodná,
d) ďalšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, v poistných podmienkach a/ alebo Občianskom zákonníku v platnom znení, podľa toho,
ktorá z vyššie uvedených skutočností spôsobujúcich zánik poistenia
nastane skôr.
Článok 9 - Bonusy
1. Ak je poistenie podľa týchto OPP CICH dojednané k poistnej zmluve
životného poistenia, má poistená osoba nárok na bonus za bezškodový
priebeh poistenia a/alebo bonus za vernosť (spoločne aj „bonusy“).
2. Bonusy sa nevzťahujú na poistenie, ktoré je dojednané k poistnej zmluve
úrazového poistenia.
3. Sledovaným obdobím v prípade bonusu za bezškodový priebeh sú prvé
3 (tri) po sebe nasledujúce roky trvania poistenia a v prípade bonusu za
vernosť prvých 7 (sedem) po sebe nasledujúcich rokov trvania poistenia.
Podmienkou uplatnenia bonusov je, že poistenie nebolo počas sledovaného obdobia prerušené.
4. Pre účely uplatnenia bonusov sa za riadne zaplatené poistné považuje
poistné za poistenie podľa týchto OPP CICH, splatné v sledovanom období, ktoré bolo pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
9.1 Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1. Ak počas sledovaného obdobia nenastala poistná udalosť, v súvislosti
s ktorou poistenej osobe vznikne nárok na poistné plnenie a príslušné
poistné za poistenie podľa týchto OPP CICH bolo riadne zaplatené, vzniká nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia vo výške 10% zo
zaplateného poistného za dané poistenie za sledované obdobie (ďalej
len „bonus“).
2. Bonus je vypočítaný z celkovej výšky riadne zaplateného poistného za
toto poistenie, bez indexácie, za sledované obdobie a za všetky poistené
osoby, ktoré majú poistenie podľa týchto OPP CICH dojednané a splnili
vyššie uvedené kritériá na poskytnutie bonusu.
3. Ak je poistenie podľa týchto OPP CICH dojednané k investičnému životnému poisteniu alebo k variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí
sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný Poisťovate-

ľom na existujúci Účet bežného a jednorazového poistného v Operačnej cene v rovnakom alokačnom pomere do jednotlivých Investičných
programov, ako je alokované Bežné poistné.
4. Ak je poistenie podľa týchto OPP CICH dojednané k inému ako investičnému životnému poisteniu alebo variabilnému životnému poisteniu,
po uplynutí sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný na
špeciálny účet vytvorený Poisťovateľom pre tento účel. Prostriedky na
tomto špeciálnom účte budú počas trvania poistenia zhodnocované úrokom vo výške minimálne 0,5% ročne a vyplatené po ukončení zmluvy
životného poistenia.
5. Ak si poistená osoba uplatní nárok na poistné plnenie v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá nastala počas sledovaného obdobia, a nárok na
výplatu poistného plnenia jej vznikne po pripísaní bonusu podľa odseku
3 alebo odseku 4 tohto článku, Poisťovateľ zníži poistné plnenie o výšku
pripísaného bonusu, resp. má právo takto pripísaný bonus vymáhať.
9.2 Bonus za vernosť
1. Bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia Poisťovateľ automaticky navýši poistnú sumu za poistenie podľa týchto OPP CICH o 10%,
ak poistné za poistenie podľa týchto OPP CICH bolo riadne zaplatené.
V takomto prípade sa dodatočné ocenenie zdravotného stavu poistenej
osoby nevyžaduje a zároveň výška poistného za poistenie podľa týchto
OPP CICH sa nemení; ustanovenie bodu 6 článku 5 týchto OPP CICH
tým nie je dotknuté.
2. Takto navýšená poistná suma je platná až do konca trvania poistenia
podľa týchto OPP CICH.
3. Ak počas doby trvania poistenia dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu poistnej sumy inak ako na základe tohto článku, bonus za vernosť bude
vypočítaný z najnižšej výšky poistnej sumy platnej počas sledovaného
obdobia.
Článok 10 - Ďalšie podmienky
1. Na poistenie podľa týchto OPP CICH sa nevzťahuje Zmluvné dojednanie
o indexácii (IND).
2. Na poistenie podľa týchto OPP CICH sa nevzťahujú nasledujúce články
VPPŽ:
a) “Zmeny v poistnom krytí“
b) “Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného“
c) “Pôžička“
d) “Výnimky“ ods. 2)
e) “Prebytky poistného”
3. Na poistenie podľa týchto OPP CICH sa nevzťahujú nasledujúce články
osobitných poistných podmienok pre životné poistenie:
a) “Jednorazové poistné”
b) “Pôžička”
c) “Právo na podiel na dodatkovom zisku” resp. „Právo na podiel na výnose“
d) “Zmena krajiny trvalého bydliska”
e) “Zmeny v poistnom krytí“.
Článok 11 - Poradie priority a záverečné ustanovenia
1. V prípade, že tieto OPP CICH zužujú, alebo sú v rozpore s VPPŽ, a/ alebo VPPÚ, pre toto poistenie sa prednostne aplikujú ustanovenia týchto
OPP CICH.
2. Od týchto OPP CICH je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP CICH umožňujú a/ alebo ak si to vyžaduje
účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve
dohodnú.
3. Tieto OPP CICH nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2014.
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Osobitné poistné podmienky pre Poistenie Lekárske konzultácie

Rozsah poistenia
1. 
Tieto Osobitné poistné podmienky pre Poistenie Lekárske konzultácie
(ďalej len „OPP TM”), ktoré je pripoistením alebo doplnkovým poistením k
životnému poisteniu alebo úrazovému poisteniu, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je dojednané, tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a
toto poistenie je platné, ak kód tohto poistenia je uvedený na poistke
alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve, a zároveň je za toto
poistenie zaplatené zodpovedajúce poistné v súlade s podmienkami
poistnej zmluvy. Poistenie podľa týchto poistných podmienok môže byť
dohodnuté aj samostatne, pokiaľ sa na tom zmluvné strany dohodnú
v poistnej zmluve.
2. Toto poistenie poskytuje poistnú ochranu poistenému, ktorého meno je
uvedené v poistnej zmluve, alebo v dodatku k poistnej zmluve.

TM

c) Poskytnutie následnej konzultácie v písomnej forme, na ktorú má poistený
nárok, ak do tridsiatich (30) dní odo dňa obdržania prvotnej konzultácie
(posudku) v písomnej forme poistený požiada zástupcu spoločnosti
WorldCare International Ltd. v Slovenskej republike o dodatočnú konzultáciu
alebo o zodpovedanie dodatočných otázok, ktoré súvisia s prvotnou
žiadosťou o poskytnutie Lekárskej konzultácie;
d) Navrhnutie liečebného postupu v písomnej forme v prípade zdravotného
stavu alebo choroby, ktoré sú uvedené v Článku 4 týchto OPP TM. Prípady,
ak je to potrebné, môžu zahrňovať poskytnutie posudku k rádiologickým
snímkom a/alebo patologickým rezom.
e) Uskutočnenie konferenčného telefonického hovoru, ak je potrebný, medzi
ošetrujúcim lekárom poisteného a špecializovaným lekárom z Konzorcia.
2. Ak budú súčasne k dispozícii viaceré výsledky vyšetrení tej istej
anatomickej oblasti pri použití rovnakého spôsobu vyšetrenia, písomný
posudok sa vypracuje na základe najnovších výsledkov vyšetrenia. Všetky
predchádzajúce výsledky vyšetrení tej istej anatomickej oblasti pri použití
rovnakého spôsobu vyšetrenia, ktoré boli doručené zástupcovi spoločnosti
WorldCare International Ltd. v Slovenskej republike do tridsiatich (30) dní odo
dňa obdržania prvotnej konzultácie (posudku), sa použijú ako porovnávacie
výsledky a nebudú považované za ďalšiu žiadosť o poskytnutie Lekárskej
konzultácie.
3. Akékoľvek dodatočné otázky alebo žiadosti poisteného o poskytnutie
ďalších informácií, ktoré neboli doručené zástupcovi spoločnosti WorldCare
International Ltd. v Slovenskej republike do tridsiatich (30) dní odo dňa
obdržania prvotnej konzultácie (posudku), alebo ktoré sú mimo rozsahu
Lekárskej konzultácie poskytnutej na základe prvotnej žiadosti o jej
poskytnutie, budú považované za ďalšiu žiadosť o poskytnutie Lekárskej
konzultácie.
4. Počet žiadostí o poskytnutie Lekárskej konzultácie, v súvislosti s ktorými
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie definované vyššie, je obmedzený
nasledovne:
a) V priebehu Poistného roka môžu byť podané najviac dve (2) žiadosti
o poskytnutie Lekárskej konzultácie.
b) V
 priebehu doby trvania tohto poistenia (vrátane jeho predĺženia) môže byť
podaných najviac šesť (6) žiadostí o poskytnutie Lekárskej konzultácie.
Za spracúvanie a prenos údajov o zdravotnom stave, ktoré zástupcovi
spoločnosti WorldCare v Slovenskej republike poskytne poistený a/ alebo
jeho ošetrujúci lekár a za udržiavanie Konzorcia, ktoré poskytuje Lekárske
konzultácie, je zodpovedná výhradne Spoločnosť WorldCare International Ltd.
5. Poistený poskytne súhlas so spracovaním osobných údajov a zároveň
súhlas s cezhraničným poskytovaním osobných údajov pri potvrdení poistnej
udalosti Poisťovateľom a poskytnutiu Lekárskej konzultácie.

Článok 1 – Základné pojmy
Pre účely poistenia podľa týchto OPP TM platí nasledovný výklad pojmov:
1. Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú
zmluvu s Poisťovateľom. Poistník môže uzavrieť poistnú zmluvu aj v
prospech inej osoby, t.j. v prospech jedného alebo viacerých poistených.
2. Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.
V prípade, že poisteným je maloletá osoba, je poistník povinný predložiť
súhlas zákonného zástupcu takejto osoby.
3. Poistka – písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
4. Konzorcium – WorldCare Consortium, ktoré je definované nižšie v bode 5)
tohto článku.
5. WorldCare Consortium – spoločenstvo špecializovaných odborníkov
v oblasti zdravotníctva (ďalej „špecializovaný lekár“), ktoré je organizované
spoločnosťou WorldCare International Ltd., za účelom poskytovania
Lekárskych konzultácií.
6. Poistný rok – ročné obdobie medzi dňom začiatku poistenia a prvým výročím
tohto dňa, alebo ročné obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi
výročiami dňa začiatku poistenia.
Článok 2 – Predmet poistenia, Poistná údalosť a poistné plnenie
1. Predmetom poistenia týchto OPP TM je poskytnutie lekárskych konzultácii
spoločnosťou World Care International Ltd. v prípade poistnej udalosti.
2. Za poistnú udalosť podľa týchto OPP TM sa považuje skutočnosť, keď počas
doby trvania tohto poistenia v prípade vzniku akútneho, komplikovaného a
vážneho zdravotného stavu alebo choroby, ktoré sú výslovne špecifikované v
Článku 4 týchto OPP TM, poistený požiada zástupcu spoločnosti WorldCare
International Ltd. v Slovenskej republike o poskytnutie Lekárskej konzultácie,
na poskytnutie ktorej má podľa ustanovení týchto poistných podmienok
nárok.
3. Poisťovateľ, v prípade vzniku poistnej udalosti, poskytne poistenému
poistné plnenie tým, že uhradí spoločnosti WorldCare International
Ltd. náklady spojené s poskytnutím Lekárskej konzultácie poistenému
v súlade s ustanoveniami týchto OPP TM. Lekárske konzultácie poskytujú
špecializovaní lekári z Konzorcia poistenému a jeho ošetrujúcemu lekárovi
pri určovaní diagnózy poisteného a/alebo pri stanovení liečebných postupov
poisteného.
Článok 3 – Lekárska konzultácia
1. Lekárska konzultácia zahŕňa:
a) Poskytnutie konzultácie zdravotného stavu alebo choroby, ktoré sú uvedené
v Článku 4 týchto OPP TM, v písomnej forme;
b) Poskytnutie posudku v písomnej forme k jednému CT scan-u, k jednému
MRI scan-u, k jednému výsledku röntgenového, ultrasonografického alebo
rádiologického vyšetrenia, alebo poskytnutie konzultácie v písomnej forme k
patologickému vyšetreniu;
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Článok 4 – Predmetné zdravotné stavy a choroby
Poistený má nárok na poskytnutie Lekárskych konzultácií v prípade vzniku
nasledujúcich akútnych, komplikovaných a vážnych zdravotných stavov alebo
chorôb:
1. Rakovina
2. Infarkt myokardu
3. Choroba vencovitých tepien srdca vyžadujúca chirurgický zákrok
4. Kóma
5. Cievna mozgová príhoda
6. Sclerosis multiplex
7. Ochrnutie
8. Chronická obštrukčná pľúcna choroba
9. Emfyzém
10. Závažné zápalové ochorenie čriev
11. Chronické ochorenie pečene
12. Zlyhanie obličiek
13. Chronická bolesť v oblasti panvy

Článok 7 – Doba trvania Poistenia
1. Deň začiatku poistenia podľa týchto OPP TM je rovnaký ako deň začiatku
životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je toto poistenie dojednané a ktorý je uvedený v poistnej zmluve
alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve, pokiaľ toto poistenie nebolo
dohodnuté neskôr, resp. nadobúda platnosť o 00:01 hodine dňa uvedeného
v poistnej zmluve alebo príslušnom dodatku k poistnej zmluve ako dátum
začiatku poistenia za predpokladu, že bolo zaplatené zodpovedajúce
poistné.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov (ďalej aj „Doba poistenia“),
pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. Ak žiadna zo zmluvných strán
neoznámi písomne druhej zmluvnej strane aspoň šesť (6) týždňov pred
uplynutím Doby poistenia, že o ďalšie poistenie nemá záujem, predlžuje sa
doba poistenia vždy o ďalších dvanásť (12) mesiacov.
3. Poistenie zaniká uplynutím doby uvedenej v poistnej zmluve. V prípade, že
doba trvania poistenia nie je uvedená v poistnej zmluve, alebo v poistnej
zmluve nie je uvedené inak, poistenie zaniká v súlade s podmienkami
konca životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané alebo o 24:00 hodine dňa
dohodnutého ako koniec poistenia, pokiaľ toto poistenie nezaniklo skôr
z iných dôvodov. V prípade skupinovej poistnej zmluvy poistenie zaniká
dňom, kedy poistený prestal patriť do skupiny oprávnenej k poisteniu,
ak poistenie nezaniklo skôr z iných dôvodov. Nároky, ktoré vznikli pred
ukončením tohto poistenia, tým nebudú dotknuté. Poistenie podľa týchto
OPP TM môže byť dohodnuté aj samostatne, pokiaľ sa na tom zmluvné
strany v poistnej zmluve dohodnú.
4. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek
poistného plnenia, ktoré je Poisťovateľ povinný vyplatiť podľa poistnej
zmluvy v peňažnej forme.

14. Cukrovka
15. Tromboflebitída a embólia
16. Amputácia
17. Reumatoidná artritída
18. Malígny melanóm
19. Ťažké popáleniny
20. Náhla slepota spôsobená chorobou
21. Transplantácia životne dôležitého orgánu
22. Neurodegeneratívne ochorenia
23. Iné podobné život ohrozujúce zdravotné stavy alebo choroby.
Článok 5 – Výluky z poistenia
1. Lekárska konzultácia podľa týchto OPP TM nebude poskytnutá v prípade,
že akútny, komplikovaný a vážny zdravotný stav alebo choroba poisteného,
ktoré sú uvedené v Článku 4 týchto OPP TM, boli priamo alebo nepriamo
spôsobené:
a) pokusom o samovraždu poisteného alebo o telesné sebapoškodenie
poisteného, alebo telesným poškodením poisteného spôsobeným konaním
tretej osoby s vedomím poisteného kedykoľvek počas doby trvania tohto
poistenia,
b) nadmerným požívaním alkoholu a/alebo iných návykových látok poisteným,,
c) a kékoľvek prípady, choroby spôsobené priamo alebo nepriamo HIV
(Human Immuno - Deficiency Virus) a/alebo akýmikoľvek chorobami, ktoré
sú spojené s HIV a/alebo chorobou, alebo ktoré vznikli počas HIV infekcie,
vrátane AIDS (Syndróm zlyhania imunity) a/alebo akékoľvek odvodené
ochorenia,
d) bakteriálnymi infekciami (s výnimkou pyogénnych infekcií, ktoré vznikli v
dôsledku reznej rany alebo poranenia z úrazu),
e) teroristickým útokom, aktívnou účasťou na terorizme, vojnou, vyhlásenou
alebo nevyhlásenou, inváziou, pôsobením cudzích mocností, konfliktom,
občianskou vojnou, revolúciou, vzburou, vojenskou silou alebo výnimočným
stavom, stavom obliehania alebo akoukoľvek inou z udalostí alebo príčin,
ktoré vedú k vyhláseniu a udržovaniu tohto stavu, zatýkaním, karanténou,
colnými opatreniami, podobne akoukoľvek zbraňou alebo prístrojom
pracujúcim na základe jadrového štiepenia alebo jeho využívaním alebo
rádioaktívnou energiou, a to kedykoľvek v čase mieru alebo vojny, ako aj
prípady, ktoré sú výsledkom chemického alebo biologického žiarenia a
otrava poistenej osoby spôsobená inhaláciou jedovatých plynov,
f) vývojovými vrodenými vadami alebo defektami poisteného v dôsledku
dedičných faktorov alebo patologických chorôb, ktoré boli viditeľné hneď po
narodení alebo sa prejavili neskôr, a ktoré existovali pred dátumom začiatku
tohto poistenia.
2. Toto poistenie sa nevzťahuje na akútny, komplikovaný a vážny zdravotný
stav alebo chorobu poisteného, ktoré sú uvedené v Článku 4 týchto OPP
TM, ktorý je výsledkom ochorenia, ktoré existovali pred dátumom začiatku
tohto poistenia.
3. Ustanovenia o výlukách z poistenia, ktoré sú súčasťou Všeobecných
poistných podmienok pre životné poistenie alebo Všeobecných poistných
podmienok pre úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému poisteniu je toto
poistenie dojednané, sa vzťahujú aj na poistenie dojednané podľa týchto
OPP TM.

Článok 8 – Platba a výška poistného
1. Bežné poistné podľa poistnej zmluvy je splatné 1. dňa poistného obdobia
a jednorázové poistné je splatné 1. dňa začiatku poistenia, pokiaľ nebolo
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistného musí byť uvedená
v poistnej zmluve a stanoví sa podľa rozsahu poistenia, a to na základe
ohodnotenia rizika a dohodnutej poistnej sumy.
2. Pokiaľ nebolo zaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie ani do jedného
mesiaca po doručení výzvy Poisťovateľa na jeho zaplatenie, poistenie
zanikne. To isté platí, pokiaľ bola zaplatená len časť poistného. Výzva
Poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak poistné
nebude zaplatené.
3. Poistné sa platí ročne, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4. Poisťovateľ nie je povinný posielať poistníkovi výzvu na uhradenie
poistného s výnimkou výzvy podľa ust. § 801 ods. 2 0bčianskeho zákonníka
v platnom znení; akékoľvek zaslanie takejto výzvy nemožno v nijakom
prípade považovať za vzdanie sa tejto podmienky.
5. Dátum úhrady poistného je dátum, kedy je zodpovedajúce poistné, v zmysle
poistnej zmluvy v plnej výške pripísané na bankový účet Poisťovateľa.
6. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky
poistného má Poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného na ďalšie
poistné obdobie. Výšku poistného je Poisťovateľ oprávnený upraviť, najmä
ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného, nepriaznivému
vývoju poistného určeného na základe poistnomatematických metód
a vyplatených poistných plnení z poistení podľa týchto poistných podmienok.
Pri výkone tohto práva Poisťovateľa je Poisťovateľ povinný vopred písomne
oznámiť poistníkovi novú výšku poistného, a to pred začiatkom príslušného
poistného obdobia, ktorého sa upravené poistné týka. Uvedená zmena
výšky poistného bude prijatá zo strany poistníka zaplatením príslušnej
výšky poistného oznámeného Poisťovateľom poistníkovi; ustanovenie
§ 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení tým nie je dotknuté.

Článok 6 – Žiadosť o poskytnutie Lekárskej konzultácie
1. Poistený a/alebo jeho ošetrujúci lekár žiada o poskytnutie Lekárskej
konzultácie podľa týchto OPP TM tak, že kontaktuje zástupcu spoločnosti
WorldCare International Ltd. v Slovenskej republike na telefónnom čísle,
ktoré je zverejnené na webovom sídle Poisťovateľa. Zástupca spoločnosti
WorldCare International Ltd. v Slovenskej republike následne oboznámi
poisteného a/alebo jeho ošetrujúceho lekára s procedúrou poskytovania
Lekárskej konzultácie, vrátane informácie o požadovaných zdravotných
záznamoch. Zástupca spoločnosti WorldCare International Ltd. v Slovenskej
republike poskytne poistenému a/alebo jeho ošetrujúcemu lekárovi všetky
potrebné tlačivá a pomoc pri žiadaní o poskytnutie Lekárskej konzultácie.
2. Spoločnosť WorldCare International Ltd. na základe písomnej žiadosti
poisteného dá vyhotoviť preklad zdravotných záznamov, ktoré jej poskytne
poistený v slovenskom jazyku, do anglického jazyka, ako aj preklad
písomných materiálov, ktoré sú súčasťou poskytnutej Lekárskej konzultácie
podľa článku 3 týchto OPP TM, do slovenského jazyka.

Článok 9 – Zánik Poistenia
1. Poistník má právo toto Poistenie vypovedať ku koncu príslušného
poistného obdobia. Výpoveď musí byť písomná a doručená na adresu sídla
Poisťovateľa najmenej 6 (šesť) týždňov pred týmto dňom; poistná ochrana
Poisteného v takom prípade zaniká o 24:00 hodine dňa, ktorý predchádza
dňu výročia začiatku tohto poistenia.
2. Poistenie zanikne v prípade, že nastane niektorá z nasledujúcich udalostí:
a) smrť poisteného,
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b) celkový počet podaných žiadostí o poskytnutie Lekárskej konzultácie,
na základe ktorých boli poistenému poskytnuté Lekárske konzultácie,
dosiahne hodnotu 6 (šesť),
c) p oistné za ďalšie poistné obdobie za toto poistenie nie je zaplatené
do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy Poisťovateľa na jeho
zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. To
isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,
d) životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je toto Poistenie dojednané, zanikne z akéhokoľvek dôvodu
alebo životné poistenie sa zmení na poistenie so zníženou poistnou
sumou.
e) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému
dňu poistenia, a ktorý nasleduje bezprostredne po dosiahnutí veku
poisteného 65 (šesťdesiat päť) rokov bez ohľadu na to, či je naďalej
platné životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je poistenie podľa týchto OPP TM dojednané,
f) výpoveďou podľa bodu 1) tohto článku OPP TM, pričom poistenie zaniká o
24:00 hodine dňa, ktorý predchádza dňu výročia začiatku tohto poistenia,
g) uplynutím doby poistenia uvedenej v poistnej zmluve, alebo
h) ďalšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve alebo Občianskom
zákonníku v platnom znení, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených
skutočností nastane skôr.
3. Okrem spôsobov zániku poistenia uvedených v tomto článku OPP TM,
poistenie Lekárskej konzultácie zaniká o 24:00 hodine dňa, v ktorom
Poisťovateľ ukončí spoluprácu s WorldCare International Ltd.
4. Podľa § 802a Občianskeho zákonníka v platnom znení môže poistník
od poistnej zmluvy odstúpiť, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia
poistnej zmluvy, pričom takéto oznámenie o odstúpení od poistnej zmluvy
musí byť uskutočnené písomne a doručené v uvedenej 30-dňovej lehote
na adresu sídla Poisťovateľa. Podľa § 802a ods. 2 Občianskeho zákonníka
v platnom znení sa prejav vôle osoby, ktorá s Poisťovateľom uzavrela
poistnú zmluvu, urobený do 30 dní odo dňa jej uzavretia a smerujúci k
jej zrušeniu, považuje za odstúpenie od zmluvy. Uvedené oznámenie o
odstúpení od poistnej zmluvy je možné Poisťovateľovi doručiť osobne
alebo prostredníctvom subjektu oprávneného doručovať zásielky.
5. V prípade, že toto poistenie zanikne predtým, ako uplynie doba trvania
životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je toto poistenie dojednané, poistník počas zvyšnej časti doby
trvania životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku
ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, nebude povinný platiť
poistné za toto poistenie. Platba akéhokoľvek poistného po zániku tohto
poistenia nevytvára žiadny nárok na poskytnutie Lekárskej konzultácie.
V prípade platby poistného za toto poistenie po zániku poistenia, bude
zaplatené poistné za toto poistenie vrátené poistníkovi.

poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému poisteniu
je toto poistenie dojednané, a taktiež sa na neho vzťahujú ustanovenia
Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „VPPŽ“)
a Osobitných poistných podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „OPŽP“),
resp. Všeobecných poistných podmienok pre úrazové poistenie (ďalej aj
„VPPÚ“), pokiaľ určité ustanovenia neboli zmenené alebo nahradené
príslušnými ustanoveniami týchto OPP TM.
2. Nasledovné články VPPŽ pod názvom tak ako sú uvedené nižšie
v tomto bode, pokiaľ existujú, sa nevzťahujú na toto poistenie:
a) „Zmeny v poistnom krytí”,
b) „Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného”,
c) „Pôžička”,
d) „Prevod práv plynúcich z poistnej zmluvy“,
e) „Výluky z poistenia” odstavec 2,
f) „Zmena oprávnenej osoby“,
g) „Poistné krytie v dobe vojny”,
h) „Prebytky poistného”.
3. Nasledovné články OPŽP pod názvom tak ako sú uvedené nižšie
v tomto bode, pokiaľ existujú, sa taktiež nevzťahujú na toto poistenie:
a) „“Jednorazové poistné”,
b) „Pôžička”,
c) „Právo na podiel na dodatkovom zisku” resp. „Právo na podiel na výnose“,
d) „Zmeny poistenia na Poistenie pre prípad smrti alebo na Poistenie pre
prípad smrti alebo dožitia”.
4. V prípade, že súčasťou poistnej zmluvy sú ustanovenia, na základe ktorých
je možné oslobodiť poistníka od platenia poistného, tieto sa nevzťahujú na
poistenie podľa týchto OPP TM.
5. V prípade, že súčasťou poistnej zmluvy sú ustanovenia, na základe ktorých
je možné indexovať životné poistenie alebo k nemu dojednané poistenie/a,
tieto sa nevzťahujú na poistenie podľa týchto OPP TM.
Článok 12 – Poradie priority a záverečné ustanovenia
1. V prípade, že tieto OPP TM zužujú, alebo sú v rozpore s ustanoveniami
VPPŽ, OPŽP, resp. VPPÚ, pre toto poistenie platia ustanovenia týchto OPP
TM.
2. Od týchto poistných podmienok je možné sa odchýliť v poistnej zmluve,
ak to príslušné ustanovenia týchto OPP TM umožňujú a/alebo ak si to
vyžaduje účel a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej
zmluve dohodnú.
3. Tieto OPP TM nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2014.
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Článok 10 – Záverečné ustanovenia
1. Poskytovanie Lekárskych konzultácií podľa týchto OPP TM obstaráva
spoločnosť WorldCare International Ltd. a Poisťovateľ ponúka toto
Poistenie na poistnom trhu. Za obstaranie Lekárskych konzultácií nesie
zodpovednosť výlučne spoločnosť WorldCare International Ltd. Poisťovateľ
nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek chybu alebo nedostatok v
ustanoveniach alebo predpisoch spoločnosti WorldCare International Ltd.,
ktoré sa týkajú poskytovaných Lekárskych konzultácií.
2.P
 oisťovateľ nevykonáva a nezodpovedá za preklad lekárskych záznamov,
ktoré poistený a/alebo jeho ošetrujúci lekár poskytne spoločnosti WorldCare
International Ltd., do anglického jazyka ani za preklad písomných
materiálov, ktoré sú súčasťou lekárskej konzultácie, do slovenského jazyka.
Poisťovateľ rovnako nevykonáva a nezodpovedá za tlmočenie osobných
alebo telefonických konzultácií.
3. Poisťovateľ ani spoločnosť WorldCare International Ltd. nezodpovedajú
za škodu spôsobenú prípadným nesprávnym diagnostikovaním,
nesprávnou lekárskou starostlivosťou a/alebo inými omylmi, konaním a/
alebo opomenutím, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávneho prekladu
zdravotných záznamov a písomných materiálov, ktoré sú súčasťou
Lekárskej konzultácie alebo nesprávneho tlmočenia telefonických či
osobných konzultácií.
Článok 11 – Poistenie ako súčasť poistnej zmluvy
1. Poistenie podľa týchto OPP TM je súčasťou poistnej zmluvy životného
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Limited, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „Poisťovateľ“ alebo „MetLife“)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie k životnému poisteniu,
Oslobodenie od platenia poistného
Rozsah pripoistenia
1. Tieto Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie k životnému poisteniu,
Oslobodenie od platenia poistného (W) (ďalej aj „osobitné poistné
podmienky“), ku ktorému poisteniu je toto pripoistenie dojednané, tvoria
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a toto pripoistenie je platné, ak
kód tohto pripoistenia je uvedený v poistnej zmluve alebo v dodatku
k poistnej zmluve.
2. Toto pripoistenie poskytuje poistné krytie poistenému, ktorého meno je
uvedené v poistnej zmluve, a to na základe písomnej žiadosti uvedenej
v návrhu na uzavretie životného poistenia alebo neskôr v dodatku
k poistnej zmluve.
3. Uzavretie tohto pripoistenia si vyžaduje platbu príslušného poistného vo
výške stanovenej v poistnej zmluve alebo v dodatku k poistnej zmluve.
4. Poisťovateľ sa zaväzuje, že pred koncom platnosti tohto pripoistenia
a v súlade s jeho podmienkami, oslobodí poistníka od platenia poistného
za životné poistenie a akékoľvek dohodnuté pripoistenie, pokiaľ v poistnej
zmluve nie je dohodnuté inak, akonáhle Poisťovateľ obdrží písomný
dôkaz o tom, že poistený sa stal trvale a úplne invalidný v súlade
s definíciou trvalej a úplnej invalidity uvedenou nižšie. Po dobu trvania tejto
invalidity sa Poisťovateľ vzdáva nároku na poistné za životné poistenie
a akékoľvek dohodnuté pripoistenie dojednané v poistnej zmluve, ak
v podmienkach platných pre dané pripoistenie nie je uvedené inak. Táto
doba začína dňom splatnosti poistného nasledujúceho po dátume vzniku
úplnej a trvalej invalidity a končí dòom ukončenia takejto invalidity alebo
dňom uvedeným ako koniec životného poistenia, podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr.
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b) pred výročným dňom začiatku tohto pripoistenia nasledujúcom po dni,
kedy poistený dosiahol vek 60 (šesťdesiat) rokov.
Článok 4 – Výnimky
Oslobodenie od platenia poistného sa nevzťahuje na prípady, ak invalidita
nastala následkom:
1. a) telesného sebapoškodenia poisteného alebo pokusom o telesné
sebapoškodenie bez ohľadu na jeho duševný stav alebo následkom
zranenia úmyselne spôsobeného poistenému akoukoľvek osobou/
osobami, ktorú/ktoré o to poistený požiadal alebo
b) akejkoľvek choroby alebo následkom fyzického alebo psychického
postihnutia spôsobeného v dôsledku príčin uvedených v ods. 1. písm.
a) tohto článku,
2. cesty alebo letu poisteného akýmkoľvek leteckým prostriedkom s výnimkou
prípadov, kedy poistený cestuje osobnou leteckou linkou na stanovenej
trase podľa stanoveného letového poriadku,
3. dobrovoľnej účasti na protiprávnom akte alebo protiprávnom konaní.
Článok 5 – Písomné oznámenie a zdôvodnenie nárokov na plnenie
pripoistenia
Písomné oznámenie nárokov na poistné plnenie podľa tohto pripoistenia musí
byť doručené Poisťovateľovi:
a) počas života poisteného,
b) počas trvania invalidity poisteného.
Poisťovateľ poskytne na požiadanie tlačivá s uvedením dokladov, ktoré sú
potrebné pre účely preukázania a posúdenia invalidity poisteného.

Článok 1 – Definícia úplnej a trvalej invalidity
1. Úplnou a trvalou invaliditou pre účely tohto pripoistenia sa rozumie invalidita
spôsobená telesným poškodením alebo chorobou, ktorá úplne znemožňuje
poistenému vykonávať akúkoľvek podnikateľskú činnosť alebo akékoľvek
zamestnanie prinášajúce poistenému zisk alebo príjem, a ktorá trvá
nepretržite po dobu aspoň 6 (šesť) mesiacov. Invalidita s takouto dĺžkou
trvania je považovaná za trvalú iba pre účely stanovenia začiatku záväzku
Poisťovateľa podľa týchto osobitných poistných podmienok.
2. Pre účely tohto pripoistenia sa považuje za úplnú a trvalú invaliditu aj
celková a neobnoviteľná strata:
a) zraku obidvoch očí alebo
b) obidvoch rúk nad zápästím alebo
obidvoch chodidiel nad členkom alebo
jednej ruky nad zápästím a jedného chodidla nad členkom.
Ďalej uvedený termín “invalidita” znamená úplnú a trvalú invaliditu, tak ako je
definovaná v týchto osobitných poistných podmienkach.

Článok 6 – Právo Poisťovateľa v prípade invalidity poisteného
Poisťovateľ má právo požadovať vykonanie lekárskej prehliadky alebo
lekárskeho vyšetrenia poisteného za účelom stanovenia, či je poistený
úplne a trvale invalidný v súlade s osobitnými poistnými podmienkami tohto
pripoistenia, pričom poistený je povinný umožniť Poisťovateľovi výkon tohto
práva. V prípade, keď Poisťovateľ uplatní svoje právo požadovať lekársku
prehliadku alebo lekárske vyšetrenie poisteného, Poisťovateľ posúdi nárok
na poistné plnenie z tohto pripoistenia v nadväznosti na výsledky tohto
lekárskeho vyšetrenia alebo lekárskej prehliadky poisteného.
Článok 7 – Dôkaz o trvaní invalidity
Poistený je povinný na žiadosť Poisťovateľa v primeraných intervaloch
predkladať Poisťovateľovi potrebný dôkaz o trvaní tejto invalidity. Pokiaľ táto
invalidita trvala celé dva roky bez prerušenia, Poisťovateľ nebude požadovať
takýto dôkaz viac ako jedenkrát v každom nasledujúcom roku. Pokiaľ poistený
nepredloží Poisťovateľovi požadovaný dôkaz napriek žiadosti Poisťovateľa,
alebo bude schopný vykonávať nejakú podnikateľskú činnosť alebo nejaké
zamestnanie prinášajúce zisk alebo príjem, každé ďalšie nasledujúce splatné
poistné musí byť uhradené poistníkom v súlade s podmienkami poistnej
zmluvy.

Článok 2 – Začiatok poistenia
Dátum začiatku poistenia tohto pripoistenia je rovnaký ako dátum začiatku
životného poistenia podľa poistnej zmluvy, pokiaľ toto pripoistenie nebolo
dohodnuté neskôr; v takom prípade bude dátum začiatku tohto pripoistenia
uvedený v príslušnom dodatku k poistnej zmluve.

Článok 8 – Ukončenie poistného krytia
1. Poistník má právo zrušiť pripoistenie podľa týchto osobitných poistných
podmienok k dátumu splatnosti poistného za ďalšie poistné obdobie
formou písomného oznámenia doručeného Poisťovateľovi, a to najneskôr
6 (šesť) týždňov pred dátumom splatnosti poistného za ďalšie poistné
obdobie.
2. Pripoistenie podľa týchto osobitných poistných podmienok automaticky
zaniká aj z nasledovných dôvodov:
a) pokiaľ poistné za životné poistenie alebo za toto pripoistenie nie je
zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy Poisťovateľa

Článok 3 – Poistné plnenie
Oslobodenie od platenia poistného sa poskytuje za predpokladu, že:
1. Invalidita poisteného nie je spôsobená následkom príčin uvedených
v Článku 4 týchto osobitných poistných podmienok;
2. Invalidita nastala:
a) následkom telesného poranenia alebo choroby, ktoré vznikli po dátume
začiatku tohto pripoistenia a za podmienky, že pripoistenie je platné a
poistné za toto pripoistenie je zaplatené v súlade s podmienkami poistnej
zmluvy a
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na jeho zaplatenie podľa ust. § 801 Občianskeho zákonníka v platnom
znení, alebo
b) pokiaľ je životné poistenie zrušené s výplatou odbavného alebo
je zmenené na poistenie so zníženou poistnou sumou v súlade
s príslušným článkom VPPŽ alebo iným spôsobom ukončené, alebo
c) pokiaľ sa poistený stane členom pozemných, námorných alebo
vzdušných ozbrojených síl akéhokoľvek štátu, nachádzajúceho sa vo
vojne, či už vyhlásenej alebo nevyhlásenej, alebo
d) pokiaľ sa poistený stane členom akejkoľvek pomocnej alebo civilnej
nebojovej jednotky slúžiacej v pozemných, námorných alebo vzdušných
ozbrojených silách akéhokoľvek štátu nachádzajúcho sa vo vojne, či už
vyhlásenej alebo nevyhlásenej, alebo
e) posledným dňom poistného obdobia, v ktorom poistený dosiahol vek
60 rokov, bez ohľadu na to, či životné poistenie podľa poistnej zmluvy
je naďalej platné,
podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.
3. Okamihom, kedy toto pripoistenie zaniká, zaniká povinnosť platiť poistné
za toto pripoistenie a Poisťovateľovi vzniká povinnosť vrátiť iba prípadné
preplatky poistného; právo Poisťovateľa na poistné za dobu do zániku
poistenia podľa § 803 Občianskeho zákonníka v platnom znení tým nie je
dotknuté. Uhradenie ďalšej splátky poistného za toto pripoistenie po jeho
zániku zaväzuje Poisťovateľa iba na vrátenie tejto splátky, neznamená to
však, že toto pripoistenie je naďalej platné.
Článok 9 – Platba poistného
Na toto pripoistenie sa vzťahujú príslušné články Všeobecných poistných
podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „VPPŽ) a Osobitných poistných
podmienok pre životné poistenie (ďalej aj „OPPŽ“) týkajúce sa platby poistného
s tým, že poistník nemá právo zmeniť poistné obdobie (časové obdobie, za
ktoré sa platí poistné) počas trvania invalidity.
Článok 10 – Zmena poistného krytia
Poistné krytie poskytované na základe poistnej zmluvy nemôže byť zmenené
počas obdobia, za ktoré vznikol nárok na oslobodenie od platenia poistného.
Článok 11 – Zachovanie poistného plnenia podľa poistnej zmluvy
1. Poistné plnenie poskytnuté na základe poistnej zmluvy nebude znížené
o čiastku poistného, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od platenia poistného
podľa tohto pripoistenia.
2. Akýkoľvek podiel na výnose a akákoľvek odkupná hodnota životného
poistenia podľa poistnej zmluvy zostane rovnaká ako keby poistné bolo
platené poistníkom.
Článok 12 – Pripoistenie ako súčasť poistnej zmluvy
1. Pripoistenie podľa týchto osobitných poistných podmienok je súčasťou
poistnej zmluvy, ak je dojednané v poistnej zmluve a vzťahujú sa na neho
príslušné VPPŽ a OPPŽ, pokiaľ nie je v osobitných poistných podmienkach
tohto pripoistenia uvedené inak.
2. Ustanovenia nasledovných článkov VPPŽ, pod názvom tak, ako sú
uvedené nižšie v tomto Článku 12 ods. 2., pokiaľ existujú, sa nevzťahujú
na toto pripoistenie:
a) „Zmeny v poistnom krytí“
b) „Možnosti postupu v prípade prerušenia platenia poistného“
c) „Pôžička“
d) „Výluky z poistenia“ ods. 2
e) „Prebytky poistného”.
3. Ustanovenia nasledovných článkov OPPŽ, pod názvom tak, ako sú uvedené
nižšie v tomto Článku 12 ods. 3., pokiaľ existujú, sa taktiež nevzťahujú na
toto pripoistenie:
a) „Jednorazové poistné”
b) „Pôžička”
c) „Zmena poistenia na Celoživotné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
alebo na Poistenie pre prípad smrti, Poistenie pre prípad smrti alebo
dožitia”
d) „Právo na podiel na výnose”
e) „Spôsoby vyplácania”
f) „Zmena krajiny trvalého pobytu”.
2/2

Článok 13 – Záverečné ustanovenia
1. Od týchto osobitných poistných podmienok je možné odchýliť sa
v poistnej zmluve, ak to príslušné ustanovenia týchto osobitných poistných
podmienok umožňujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia
a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve dohodnú.
2. Tieto osobitné poistné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15. 10. 2012
PR_W_ 108/02_0415/0416		
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MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná zložka podniku
zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe
Limited, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „Poisťovateľ“ alebo „MetLife“)
Prehľad poistného krytia
Úplná trvalá invalidita následkom úrazu alebo choroby
1. Kto je Poistený
Poistenie pre prípad úplnej trvalej invalidity následkom úrazu alebo choroby
(ďalej aj „Poistenie“) podľa Poistnej zmluvy skupinového životného poistenia
č. 400.143 (ďalej aj „SPZ“) je poskytované Poisťovateľom Hlavnej poistenej
osobe. Za Hlavnú poistenú osobu sa považuje Poistený, ktorého meno je
uvedené v Návrhu na uzavretie životného poistenia MetLife Easy (ďalej aj
„Návrh“), a ktorého poistenie pre prípad smrti uvedené v Návrhu má najdlhšiu
dobu poistenia.

TPD

5. Začiatok poistenia, Doba trvania poistenia a Zánik poistenia
5.1 Začiatok Poistenia je zhodný s dňom začiatku poistenia podľa Poistnej
zmluvy životného poistenia MetLife Easy. V prípade, že Poistná zmluva
životného poistenia MetLife Easy nebude so spoločnosťou MetLife
uzavretá a Poisťovateľom nebude vydaná poistka, Poistenie podľa SPZ
Poistenému nevznikne.
5.2 Poistenie zaniká:
a) posledným dňom poistného obdobia, v ktorom Poistený dosiahol vek
65 rokov,
b) smrťou Poisteného,
c) dňom zániku príslušnej Poistnej zmluvy životného poistenia MetLife
Easy v priebehu trvania Poistenia pre prípad úplnej trvalej invalidity
následkom úrazu alebo choroby podľa tejto SPZ, alebo
d) posledným dňom poistného obdobia, v ktorom došlo k zániku SPZ,
e) alebo ďalšími spôsobmi v zmysle príslušných ustanovení SPZ
a/alebo platných právnych predpisov, podľa toho, ktorá skutočnosť
spôsobujúca zánik Poistenia nastane skôr.

Poistený môže byť súčasne aj Poistníkom v Poistnej zmluve životného
poistenia MetLife Easy uzavretej na základe Návrhu (ďalej aj „Poistná zmluva
životného poistenia “).
2. Vek Poisteného
Poistenie je poskytované Poistenému, ktorého vstupný vek je 18 až 64 rokov
v deň začiatku poistenia uzavretého na základe Návrhu. Poistenie podľa SPZ
je poskytované maximálne do veku 65. rokov veku Poisteného. Poistenie však
zaniká až uplynutím posledného dňa poistného obdobia, v ktorom Poistený
tento vek dosiahol, ak k zániku Poistenia nedošlo skôr iným spôsobom
v zmysle SPZ a/alebo platných právnych predpisov.

6. Náležitosti uplatnenia nároku na poistné plnenie
6.1 Vznik poistnej udalosti musí byť nahlásený Poisťovateľovi Poisteným
ihneď, ako je to možné od jej vzniku. Oznámenie o poistnej udalosti, ako
aj potrebné doklady, musia byť zaslané na adresu sídla Poisťovateľa.
6.2 Každé uplatnenie nároku na poistné plnenie musí obsahovať: meno,
priezvisko, rodné číslo a adresu Poisteného, číslo SPZ (400.143), podrobný
popis okolností vzniku poistnej udalosti Poisteného, kópie lekárskych
správ zo všetkých prípadných vyšetrení podstúpených Poisteným
v súvislosti s ochorením alebo úrazom. Poisťovateľovi musia byť bezplatne
predložené akékoľvek ďalšie požadované dokumenty, informácie
a/alebo dôkazy, týkajúce sa uplatnenia nároku na poistné plnenie,
a to vo forme požadovanej Poisťovateľom.

3. Poistná udalosť a poistné plnenie
3.1 Poistnou udalosťou je úplná trvalá invalidita poisteného následkom
úrazu alebo choroby, ktorá nastane počas doby trvania poistenia. Úplná
trvalá invalidita znamená invaliditu spôsobenú telesným poškodením
(okrem zámerného a úmyselného telesného sebapoškodenia bez ohľadu
na duševný stav Poisteného), ktoré úplne znemožňuje Poistenému
vykonávať akékoľvek zamestnanie alebo povolanie prinášajúce zisk
alebo zárobok.
3.2 Poistený má v prípade vzniku poistnej udalosti právo na poistné plnenie
vo forme výplaty 12 mesačných splátok vo výške 300 EUR/splátka. Prvá
splátka bude splatná 3 mesiace po predložení dôkazu o trvalej invalidite.
3.3 Prvá splátka poistného plnenia vo výške uvedenej v bode 3.2 je splatná do
15 dní od skončenia šetrenia potrebného na zistenie rozsahu povinnosti
Poisťovateľa poskytnuť poistné plnenie. Každá ďalšia mesačná splátka vo
výške uvedenej v bode 3.2 je splatná do konca kalendárneho mesiaca, za
ktorý vznikol nárok na príslušnú splátku poistného plnenia.
3.4 Výplata poistného plnenia sa riadi ustanoveniami SPZ ako aj Všeobecnými
poistnými podmienkami skupinového životného poistenia ( ďalej len
„VPPSŽP“) a Osobitnými poistnými podmienkami pre pripoistenie
k základnému životnému skupinovému poisteniu – úplná trvalá invalidita
následkom úrazu alebo choroby ( ďalej len „OPP TPD“).

7. Ďalšie informácie
7.1 Tento Prehľad poistného krytia obsahuje základné podmienky poistenia
pre prípad úplnej trvalej invalidity následkom úrazu alebo choroby podľa
SPZ.
7.2 Ďalšie informácie o poistení pre prípad úplnej trvalej invalidity následkom
úrazu alebo choroby sú uvedené v SPZ, VPPSŽP a OPP TPD.
7.3 Poistený má právo nahliadnuť do SPZ ako aj VPPSŽP a OPP AD na
adrese sídla Poisťovateľa a má právo si uvedené poistné podmienky
vyžiadať od Poisťovateľa.
7.4 Poisťovateľ má právo meniť podmienky tohto Poistenia podľa SPZ.
Prípadné zmeny budú oznámené Poistenému bez zbytočného odkladu.

4. Poistné
Poistné za toto Poistenie je plne hradené spoločnosťou MetLife.
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TPD 1

Asistenčné služby

ČASŤ A - VŠEOBECNÁ ČASŤ
Článok 1 - Úvodné ustanovenia
1. Poistenie asistenčných služieb uzatvára poistník v prospech poisteného
ako bezplatnú doplnkovú službu, ktorú poskytuje poistník poistenému k
životnému poisteniu fyzických osôb na základe príslušnej individuálnej
poistnej zmluvy (ďalej len „Životné poistenie“).
2. Podmienky pre vznik a trvanie poistenia asistenčných služieb sú predmetom poistnej zmluvy, uzatvorenej medzi poistníkom a poisťovateľom.
3. Účelom poistenia asistenčných služieb je poskytnutie poistného plnenia
z dôvodu vzniku škody a/ alebo ostatných finančných strát, ku ktorým
došlo v dôsledku poistnej udalosti.
4. Poistenie asistenčných služieb (ďalej aj „Asistenčné služby“) poskytuje poisťovateľ. Uvedené poistenie sa riadi poistnou zmluvou, týmito poistnými
podmienkami pre poisteni asistenčných služieb ASE (ďalej aj „OPP ASE“) a
všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi poistenie.
Článok 2 – Výklad pojmov
Pre účely tohto poistenia sa nižšie uvedené pojmy vykladajú vždy takto:
poisťovateľ: Europ Assistance S.A., so sídlom: so 1, premenade de la Bonette - 92230 Gennevilliers, Francie, registrovaná v Nanterreském registri
firiem pod ref. číslom B 403 147 903, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Europ Assistance S.A. Irish Branch so sídlom na 13-17 Dawson
Street, Dublin 2, Írsko, vedená v Registri firiem írskej vlády pod ref. číslom
907 089;
poistník: MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského
štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna
forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po,
Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe Limited, sídlo: Lower
Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123;
asistenčná centrála: Europ Assistance s.r.o., so sídlom Na Pankráci 127,
140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 25287851, zapísaná v obchodnom
registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 87094, ktorá
v mene a na účet poisťovateľa a z jeho poverenia poskytuje poistné plnenie
poisteným, a uskutočňuje ďalšie úkony v rozsahu poistnej zmluvy a týchto
poistných podmienok;
poistený: fyzická osoba, na ktorú sa pripoistenie asistenčných služieb
vzťahuje a ktorej v okamihu vzniku poistnej udalosti vznikne nárok na poskytnutie asistenčných služieb;
domácnosť: je byt alebo rodinný dom, v ktorom poistený býva. Za domácnosť sa nepovažujú spoločné priestory v domoch s viac ako jedným bytom,
ako napríklad spoločné chodby, schodiská a výťahy, spoločné povaly, pivnice, kočikárne, balkóny alebo terasy alebo spoločné garáže;
miesto vzniku poistnej udalosti: domácnosť poisteného;
oprávnená osoba: osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo na poistné plnenie. Oprávnenou osobou je poistený a/alebo iná osoba
žijúca v domácnosti s poisteným;
poistná udalosť: vznik finančnej straty poistenému v dôsledku havárie v
domácnosti či poruchy domáceho spotrebiča, ktorá vyvoláva na strane poisteného potrebu poskytnutia asistenčných služieb v zmysle poistnej zmluvy, ak je s touto skutočnosťou spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť
poistné plnenie; za poistnú udalosť sa považuje aj skutočné alebo možné
porušenie právnych predpisov,alebo právnych povinností zo strany tretích
osôb, následkom ktorého došlo k ohrozeniu, alebo porušeniu práv a opráv-
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nených záujmov poisteného, ak je s touto skutočnosťou spojená povinnosť
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
škodová udalosť: skutočnosť, z ktorej vznikla škoda, a ktorá by mohla byť
dôvodom vzniku práva na poskytnutie poistného plnenia z tohto poistenia;
poistné plnenie: poskytnutie resp. zabezpečenie asistenčných služieb
poistenému v prípade vzniku poistnej udalosti, ktoré je asistenčná centrála
povinná poskytnúť v mene poisťovateľa poistenému a/alebo oprávnenej
osobe;
poistné riziko: miera pravdepodobnosti vzniku poistnej udalosti vyvolanej
poistným nebezpečenstvom;
poistné: je cena za poistenie, dohodnutá zmluvnými stranami v poistnej
zmluve, ktorú je poistník povinný platiť poisťovateľovi;
poistná doba: doba, na ktorú bolo poistenie uzatvorené;
poistné obdobie: obdobie určené v poistnej zmluve, za ktoré sa platí bežné poistné (t.j. frekvencia platenia);
poistný rok: doba, ktorá začína plynúť o 00:00 hod. dňa začiatku poistenia
a končí v 24:00 hod. dňa, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s
dňom začiatku poistenia; pokiaľ taký deň neexistuje, pripadne koniec poistného roka na najbližší nasledujúci deň;
poistná zmluva: Skupinová poistná zmluva o poistení asistenčných služieb č. 302R011405 v znení neskorších dodatkov, uzatvorená medzi poisťovateľom a poistníkom, v ktorej sa poisťovateľ zaväzuje v prípade vzniku poistnej udalosti poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie a
poistník sa zaväzuje platiť poistné; tieto poistné podmienky tvoria súčasť
poistnej zmluvy;
korešpondenčná adresa: adresa trvalého bydliska alebo sídla, popr. iná
adresa písomne oznámená poisťovateľovi, na ktorú poisťovateľ doručuje
všetku písomnú korešpondenciu; so zasielaním na korešpondenčnú adresu je spojená funkcia doručenia. V prípade, že je poisťovateľovi oznámená ako korešpondenčná adresa, adresa inej osoby ako poistníka alebo
poisteného, nenesie poisťovateľ zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z
prípadného omeškania pri odovzdávaní korešpondencie medzi týmito osobami;
kontaktné spojenie: telefonické, e-mailové alebo iné spojenie, na ktoré je
poisťovateľ oprávnený zasielať svoje oznámenia;
hrubá nedbanlivosť: konanie alebo opomenutie, pri ktorom musel byť
vznik škody predpokladaný alebo očakávaný a poistený vedel alebo vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery mohol a mal vedieť, že pri
takomto konaní alebo opomenutí škoda nastane alebo môže nastať; za
hrubú nedbanlivosť sa považuje aj vedomosť o závadnosti alebo škodlivosti vykonávanej činnosti alebo konania;
zabezpečenie služieb: forma poistného plnenia, pri ktorom poisťovateľ
prostredníctvom asistenčnej centrály vykoná úkony potrebné na poskytnutie služby poistenému v rozsahu a podľa limitov uvedených v časti B
- Osobitná časť týchto OPP ASE, pričom náklady služieb presahujúce stanovené finančné limity znáša poistený a/alebo oprávnená osoba;
zmluvný dodávateľ/dodávateľ: právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá poskytuje služby alebo vykonáva práce, ktoré sú zabezpečované a/
alebo objednané asistenčnou centrálou v prospech poisteného   a/alebo
oprávnenej osoby;
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práce: služby, ktoré má poisťovateľ prostredníctvom asistenčnej centrály
zabezpečiť poistenému a/alebo oprávnenej osobe v prípade poistnej udalosti;
havária: náhodná, nepredvídateľná porucha technického zariadenia určeného na prívod, akumuláciu alebo odvod energií a médií nutných na obvyklé užívanie domácnosti, v dôsledku ktorej došlo k prerušeniu dodávky v
rozsahu znemožňujúcom obvyklé užívanie domácnosti, alebo k úniku kvapalín či plynov, ktorý spôsobil poškodenie domácnosti alebo jej stavebných
súčastí v rozsahu znemožňujúcom obvyklé užívanie domácnosti, alebo
ktorý by následne mohol spôsobiť škody na zdraví alebo škodu väčšieho
rozsahu na vybavení domácnosti; za haváriu je považované aj zablokovanie dverí - udalosť, pri ktorej došlo k uzamknutiu či zabuchnutiu hlavných
vchodových dverí do domácnosti;
domáci spotrebič: technické zariadenie inštalované v domácnosti spotrebovávajúce elektrickú energiu a ďalej potom technické zariadenie, v ktorom
sa spaľuje zemný plyn pre účely tepelnej úpravy pokrmov, vykurovanie a
ohrev úžitkovej vody. Domácimi spotrebičmi pre účely poskytovania poistenia asistenčných služieb sú spotrebiče, ktoré nie sú staršie ako 7 rokov od
dátumu zakúpenia ako nové veci v Slovenskej republike, Českej republike,
SRN, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku, nepodliehajú záručným podmienkam
výrobcu a sú uvedené v Časti B - osobitná časť, článok 6, ods. 3 týchto
OPP ASE.
porucha domáceho spotrebiča: náhodná, nepredvídateľná porucha domáceho spotrebiča, s ktorou je spojená strata funkčnosti tohto spotrebiča;
drobný materiál: materiál použitý zmluvným dodávateľom pri riešení asistenčnej udalosti ako napr. tesnenia, tesniace vaty, skrutky, montážne peny
a pod, nie však súčiastky alebo náhradné diely; za drobný materiál nie sú
považované náhradné kľúče či zámky;
OPP ASE: Poistné podmienky pre poistenie asistenčných služieb (ASE).
Článok 3 - Vznik a trvanie poistenia
1. Poistenie asistenčných služieb jednotlivého poisteného vzniká súčasne
so vznikom Životného poistenia, t.j. od 00:00 hod. dňa začiatku Životného poistenia.
2. Začiatok poistenia asistenčných služieb nemôže byť dohodnutý na deň,
ktorý predchádza dňu nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.
3. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v dobe trvania
poistenia podľa poistnej zmluvy.
4. Poistenie asistenčných služieb jednotlivého poisteného sa uzatvára na
obdobie jedného roka, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
Doba trvania poistenia sa predlžuje vždy na obdobie každých ďalších
dvanásť (12) mesiacov za predpokladu, že žiadna zo zmluvných strán
(t.j. poisťovateľ alebo poistník) neoznámi písomne druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred jej uplynutím, že na ďalšom trvaní poistenia asistenčných služieb podľa týchto OPP ASE nemá záujem. Táto
doba trvania poistenia sa predlžuje podľa predchádzajúcej vety najviac
na dobu uvedenú v poistnej zmluve a/alebo poistnej zmluve Životného
poistenia.
Článok 4 - Zánik každého jednotlivého poistenia
1. Okrem spôsobov ustanovených zákonom alebo inými právnymi predpismi, poistenie asistenčných služieb jednotlivého poisteného zaniká:
a) zánikom Životného poistenia;
b) výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka, doručenou druhej zmluvnej
strane ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň 6
týždňov pred jeho uplynutím;
c) dňom vyhlásenia konkurzu na majetok poistníka alebo poisťovateľa
alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; alebo
d) uplynutím poistnej doby, ak bolo poistenie dojednané na dobu určitú,
podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.
2. Zánik poistenia jednotlivých poistených sa stanovuje na 24:00 hodinu
dňa oznámeného poistníkom poisťovateľovi ako dátum konca poistenia.
3. Ukončenie alebo zánik poistenia asistenčných služieb jednotlivého poisteného nemá vplyv na trvanie poistenia ostatných poistených, pokiaľ nie
je uvedené inak.

Článok 5 - Limit poistného plnenia
Podmienky vzniku nároku na poistné plnenie a maximálny limit poistného
plnenia sú vymedzené v Časti B - Osobitná časť týchto OPP ASE.
Článok 6 - Práva a povinnosti poisťovateľa
Okrem ďalších práv ustanovených právnymi predpismi je poisťovateľ
oprávnený najmä:
a) udeľovať poistenému pokyny k odvráteniu škodovej udalosti, poistnej
udalosti alebo k zmenšeniu rozsahu ich následkov;
b) odmietnuť poistné plnenie, ak poistený uvedie pri uplatňovaní nároku
na poistné plnenie vedome neúplné, nepravdivé alebo hrubo skreslené
údaje týkajúce sa rozsahu poistnej udalosti alebo ak podstatné údaje
týkajúce sa tejto udalosti zamlčí;
c) znížiť poistné plnenie až na nulovú hodnotu, ak poistený poruší svoje zákonné povinnosti a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo na jej priebeh alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov
alebo na zistenie alebo určenie výšky poistného plnenia alebo na sťaženie alebo znemožnenie uskutočniť vlastné šetrenie poisťovateľa na
zistenie oprávnenosti nároku na poistné plnenie alebo rozsahu škody;
d) žiadať náhradu nákladov alebo škody, ak v dôsledku porušenia niektorej
z povinností poisteným vznikne poisťovateľovi preukázateľná škoda alebo náklady. Poisťovateľ má právo na náhradu týchto nákladov alebo škody od osoby, ktorá škodu spôsobila. Týmto ustanovením nie je dotknuté
právo regresu.
Článok 7 - Práva a povinnosti poisteného počas platnosti poistnej zmluvy
1. Ak poistenému hrozí škoda, je povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam.
2. Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie
porušovať povinnosti smerujúce k zmenšeniu nebezpečenstva alebo k
jeho odvráteniu, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov alebo na ich
základe.
3. Ak je konanie alebo vedomie poisteného právne významné, prihliada
poisťovateľ pri zisťovaní porušení povinností stanovených právnymi
predpismi tiež na konanie a vedomosti iných osôb konajúcich z podnetu
poisteného alebo v jeho prospech.
4. Poistení nemôžu postúpiť pohľadávku z poistného plnenia na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovateľa.
Článok 8 - Práva a povinnosti poistníka a poisteného, spojené so
vznikom škodovej a poistnej udalosti
1. Okrem ďalších povinností stanovených právnymi predpismi je poistený
pri vzniku škodovej udalosti povinný najmä:
a) vykonať opatrenia vedúce k  zmierneniu škody alebo všetky možné
opatrenia smerujúce proti zväčšovaniu škody a zabezpečiť odvrátenie
následných škôd, a bezodkladne po tom, čo sa o škode dozvedeli,
informovať poisťovateľa spôsobom definovaným v Časti B - Osobitnej
časti týchto OPP ASE,
b) dať poisťovateľovi úplné a pravdivé vysvetlenie o vzniku škodovej udalosti a rozsahu jej následkov;
c) umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám šetrenie potrebné pre posúdenie nároku na poistné plnenie, najmä preskúmat príčiny
a rozsah škody pre stanovenie výšky poistného plnenia;
d) plniť oznamovaciu povinnosť uloženú všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
e) predložiť poisťovateľovi ním požadované informácie a doklady, predovšetkým vyplnený a podpísané poistné hlásenie, vrátane všetkých
príloh v ňom uvedených v prípade, že poistený od poisťovateľa požaduje poistné plnenie formou spätnej úhrady nákladov vynaložených v
súvislosti s poistnou udalosťou.
2. Poistený je povinný postupovať tak, aby poisťovateľ mohol voči tretej
osobe uplatniť právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou
alebo iné obdobné právo.
3. Poistený je povinný poisťovateľovi pred poskytnutím poistného plnenia
preukázať, že má nárok na poskytnutie poistného plnenia.
4. Všetky povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy a z právnych predpisov,
ktoré sa týkajú poisteného, sa primerane vzťahujú aj na všetky osoby,
ktoré si uplatňujú nárok na poistné plnenie. Tieto osoby sú taktiež zodpovedné za plnenie predpísaných povinností na zmiernenie škôd a povinností smerujúcich k predchádzaniu a odvráteniu škôd.
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Článok 9 - Zmeny v poistení
Zmeny v poistnej zmluve, týkajúce sa poistenia podľa týchto OPP ASE,
musia byť uskutočnené v písomnej forme, pokiaľ poistná zmluva neustanovuje inak.
Článok 10 - Forma právnych úkonov
1. Poistná zmluva a všetky ostatné právne úkony týkajúce sa poistenia musia mať písomnú formu.
2. Poisťovateľ je oprávnený určiť, ktoré jeho úkony, príp. úkony poistníka a/
alebo poisteného nemusia mať písomnú formu.
3. Poisťovateľ je oprávnený použiť pre vyjadrenie svojho prejavu vôle aj inú
než písomnú formu, ak je toto v záujme ochrany spotrebiteľa alebo poisťovateľa. V tomto prípade poisťovateľ adresuje svoje úkony na kontaktné
spojenie uvedené v poistnej zmluve.
4. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky
(telefón, e-mail, sms, fax) pre vzájomnú komunikáciu s poisteným v súvislosti so správou poistenia, riešením škodových udalostí, respektíve
poistných udalostí. Tieto prostriedky slúžia na urýchlenie vzájomnej komunikácie, ale nenahrádzajú písomnú formu úkonov v prípadoch, keď
písomnú formu vyžaduje zákon alebo poistná zmluva. Poisťovateľ pri
voľbe formy komunikácie prihliada k povinnostiam ustanoveným príslušnými právnymi predpismi, charakteru informácií, okolnostiam ako aj
potrebám a záujmom poistníka, poisteného a oprávnenej osoby.
5. Poisťovateľ je oprávnený k písomnému úkonu určenému poistníkovi, poistenému alebo inému účastníkovi poistenia pripojiť doložku týkajúcu sa
situácie, ak sa tento účastník nevyjadrí do 1 mesiaca od doručenia, má
so za to, že s úkonom poisťovateľa súhlasí.
6. Oznámenia poisteného voči poisťovateľovi budú zasielané priamo poisťovateľovi podľa jeho inštrukcií.
Článok 11 - Doručovanie
1. Písomnosti súvisiace s poistením asistenčných služieb jednotlivého
poisteného podľa týchto OPP ASE doručuje poisťovateľ na adresu v
Slovenskej republike prostredníctvom subjektu oprávneného doručovať
poštové zásielky (pošta) ako obyčajné alebo doporučené zásielky, prípadne iným vhodným spôsobom, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
2. Ak nie je adresát doporučenej zásielky zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia obvykle zdržiava, doručí sa zásielka inej dospelej osobe bývajúcej
v tom istom byte alebo v tom istom dome, pôsobiacej v rovnakom meste
podnikania alebo zamestnanej na rovnakom pracovisku, pokiaľ je táto
osoba ochotná zabezpečiť odovzdanie písomnosti. Ak nie je možné ani
takto písomnosť doručiť, písomnosť sa uloží na pošte, ktorá adresáta
vhodným spôsobom vyzve, aby si písomnosť prevzal. Ak si adresát neprevezme zásielku do 10 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň
tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel.
Pokiaľ nie je preukázaný opak, má sa za to, že sa adresát v mieste doručenia zdržiaval.
3. Poisťovateľ je povinný prostredníctvom asistenčnej centrály poistenému
poslať oznámenie o odmietnutí poistného plnenia formou doporučeného
listu alebo doporučeného listu do vlastných rúk.
Článok 12 - Výluky z poistenia
1. Z poistenia asistenčných služieb nevzniká právo na poistné plnenie za
škody, ktoré vznikli v dôsledku:
a) vojnových udalostí, vzbury, povstania, alebo iných hromadných násilných nepokojov, štrajku, výluk, teroristických aktov/činov (t.j. násilných
konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) vrátane chemickej alebo biologickej kontaminácie;
b) zásahu štátnej moci alebo zásahu verejnej správy;
c) pôsobenia jadrovej energie;
d) úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti poisteného.
2. Z poistenia asistenčných služieb nevzniká tiež právo na poistné plnenie
za akékoľvek iné ako priame škody, a poistenie asistenčných služieb sa
nevzťahuje na akékoľvek následné alebo súvisiace škody (napr. zmluvné
či iné pokuty, úroky z omeškania a/alebo iné obdobné sankcie).
3. Poistenie asistenčných služieb sa nevzťahuje na udalosti, ku ktorým došlo pred tým, než poistenie nadobudlo platnosť a účinnosť.
Článok 13 - Územný rozsah
Poistenie so vzťahuje výlučne na poistné udalosti, ktoré nastali na území
Slovenskej republiky.

Článok 14 - Spracovanie osobných údajov
1. Na základe a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“), spoločnosť Europ Assistance s.r.o., so sídlom Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, Česká republika,
IČO: 25287851, konajúca v zastúpení poisťovateľa ako prevádzkovateľa
osobných údajov na základe príslušnej dohody, spracúva ako sprostredkovateľ osobné údaje dotknutých osôb a informuje aj o právach dotknutých osôb a o povinnostiach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
Poistník ako sprostredkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb
v mene poisťovateľa ako prevádzkovateľa v rozsahu a za podmienok
stanovených v príslušnej dohode.
2. Osobné údaje považuje sprostredkovateľ za striktne dôverné a je povinná o nich zachovávať mlčanlivosť, rovnako ako o údajoch týkajúcich sa
dojednaného poistenia asistenčných služieb podľa príslušných právnych
predpisov. Túto povinnosť je možné prelomiť iba so súhlasom osoby,
ktorej sa tieto údaje týkajú, a na písomné vyžiadanie v právnych predpisoch uvedených orgánov verejnej správy, správnych orgánov a ďalších
subjektov. Uzavretím poistnej zmluvy zbavuje poistený Europ Assistance
s.r.o. mlčanlivosti o prípadných škodových udalostiach vo vzťahu k zaisťovateľovi pre potreby zaistenia poisťovateľa.
3. Spracúvať osobné údaje bude sprostredkovateľ po dobu nevyhnutne
potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z poistnej
zmluvy, a ďalej po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych
predpisov.
4. Osobné údaje môžu byť za splnenia zákonných predpokladov poskytnuté subjektom medzinárodného koncernu Europ Assistance a jeho zaisťovacím partnerom pre účely a na dobu uvedenú v predchádzajúcom
odstavci. K spracúvaniu bude dochádzať automatizovaným spôsobom aj
manuálne.
5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre
plnenie práv a povinností vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Odvolaním
súhlasu so spracúvaním osobných údajov toto poistenie jednotlivého
poisteného zaniká, Europ Assistance s.r.o. ďalej nebude vykonávať šetrenie škodových udalostí a poskytovanie poistného plnenia jednotlivému
poistenému v prípade poistnej udalosti.
6. Sprostredkovateľ je povinný:
• prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo nahodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo
strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému neoprávnenému zneužitiu. Táto povinnosť platí
aj po skončení spracúvania osobných údajov,
• spracúvať iba správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné
údaje,
• zhromažďovať údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na stanovený účel,
• nezdružovať osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely,
• pri spracúvaní dbať na ochranu súkromného života dotknutých osôb,
akékoľvek osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi (vrátane zamestnancov prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa) sú povinné dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch samotných, ako
aj o bezpečnostných opatreniach na ich ochranu, táto povinnosť trvá
nebomedzene aj po skončení zamestnania alebo príslušneho vzťahu,
• poskytnúť k žiadosti dotknutých osôb informácie o spracúvaní ich
osobných údajov, a to bezplatne.
7. V prípade, kedy sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom alebo v rozpore s ochranou súkromného a
osobného života dotknutých osôb, môže dotknutá osoba najmä žiadať
sprostredkovateľa o vysvetlenie, požadovať odstránenie závadného stavu a v prípade nevyhovenia tejto žiadosti má možnosť obrátiť sa na príslušný úrad.
8. Ten, koho osobné údaje sú spracúvané alebo kto osobné údaje poskytol, je povinný bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu
osobných údajov.
ČASŤ B - OSOBITNÁ ČASŤ
Článok 1 - Predmet poistenia
Predmetom poistenia asistenčných služieb je poskytnutie poistného plnenia formou asistenčných služieb v rozsahu a podľa podmienok poistnej
zmluvy a týchto OPP ASE.
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Článok 2 - Poistné plnenie
V rámci poistenia asistenčných služieb má poistený nárok na poskytnutie
nasledujúcich asistenčných služieb prostredníctvom asistenčnej centrály,
v rozsahu a podľa podmienok uvedených v Tabuľke nižšie a v týchto OPP
ASE:
1. Pomoc v prípade havárie – podľa podmienok uvedených v článku 3 časti
B - Osobitná časť týchto OPP ASE;
2. Núdzové ubytovanie - podľa podmienok uvedených v článku 4 časti B Osobitná časť týchto OPP ASE;
3. Zaistenie odborníka na opravy a údržbu podľa podmienok uvedených v
článku 5 časti B - Osobitná časť týchto OPP ASE;
4. Predĺžená záruka na spotrebiče podľa podmienok uvedených v čl. 6 časti B – Osobitná časť týchto OPP ASE;
5. Telefonická právna asistencia bez poskytnutia finančného plnenia podľa
podmienok uvedených v čl. 7 časti B - Osobitná časť týchto OPP ASE;
6. Právna asistencia s poskytnutím finančného plnenia podľa podmienok
uvedených v čl. 8 časti B - Osobitná časť týchto OPP ASE;
Typ asistencie
Limit poistného plnenia
Asistencia v domácnosti
Pomoc v prípade havárie
200 EUR s DPH
(služby inštalatéra, elektrikára,
na 1 poistnú udalosť/ počet
kúrenára, sklenára, zámočníka)
poistných udalostí neobmedzene
Núdzové ubytovanie (zabezpečenie
500 EUR s DPH
náhradného ubytovania v
na 1 poistnú udalosť/ počet
prípade neobývateľnej domácnosti
poistných udalostí neobmedzene
a sťahovacie služby)
Zaistenie odborníka na opravy
zorganizovanie služby/ počet
a údržbu
poistných udalostí neobmedzene
Predĺžená záruka na domáce spotrebiče
Úhrada nákladov spojených s
opravou domáceho spotrebiča,
1 000 EUR ročne
alebo úhrada časovej ceny
domáceho spotrebiča
Právna asistencia
1 hodina telefonickej právnej
Telefonická právna asistencia
konzultácie ročne/ počet poistných
bez poskytnutia finančného plnenia
udalostí neobmedzene
Organizácia a úhrada nákladov do
výšky 300 EUR na 1 poistnú
Právna asistencia s poskytnutím
udalosť/ počet poistných udalostí
finančného plnenia
neobmedzene
Článok 3 - Pomoc v prípade havárie
1. V prípade havárie v domácnosti zaistí asistenčná centrála príjazd zmluvného dodávateľa na miesto, na ktorom došlo k poistnej udalosti a práce
dodávateľa, ktoré sú spojené s odstránením príčiny havárie. Špecializácia zmluvných dodávateľov, ktorých v rámci poskytovania tejto služby
asistenčná centrála zabezpečí, je: inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár,
sklenár a/alebo zámočník.
2. Asistenčná centrála uhradí za poisteného náklady spojené s prácou a
drobným materiálom zmluvného dodávateľa, spojené s odstránením príčin havárie podľa tohto článku OPP ASE, maximálne však do výšky 200
EUR s DPH na jednu poistnú udalosť, pričom počet poistných udalostí
jednotlivého poisteného je neobmedzený. Náklady spojené s príchodom
a odchodom zmluvného dodávateľa sú hradené asistenčnou centrálou v
plnej výške.
Článok 4 - Núdzové ubytovanie
V prípade, ak je domácnosť následkom poistnej udalosti neobývateľná,
zaistí asistenčná centrála poistenému náhradné ubytovanie a prípadné nevyhnutné sťahovacie služby, maximálne však do výšky 500 EUR s DPH na
jednu poistnú udalosť, pričom počet poistných udalostí je neobmedzený.
Článok 5 - Zaistenie odborníka na opravu a údržbu
1. V rámci poistenia asistenčných služieb podľa tychto OPP ASE má poistený nárok na to, aby asistenčná centrála zabezpečila vyslanie dodávateľa podľa potrieb a požiadaviek poisteného na miesto vzniku poistnej
udalosti aj v iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v článku 3 Časť

B - Osobitná časť týchto OPP ASE.
2. Asistenčná centrála vyhľadá vhodného zmluvného dodávateľa služieb a
vyšle ho do domácnosti. Počet poistných udalostí jednotlivého poisteného podľa tohto článku OPP ASE je neobmedzený.
3. Náklady na služby poskytované dodávateľom v tomto prípade hradí poistený.
4. Služby podľa tohto článku sa týkajú profesií: inštalatér, kúrenár, plynár,
zámočník, sklenár, elektrikár, obkladač, pokrývač, klampiar, podlahár,
stolár, štukatér, maliar, lakovač, kominár, murár, pokrývač, upratovacie
práce, sťahovacie služby, služby spojené s dezinfekciou, dezinsekciou a
deratizáciou.
Článok 6 - Predĺžená záruka na domáce spotrebiče
1. Ak dôjde k mechanickej a/ alebo softvérovej poruche spotrebiča majúcej
za následok úplnú stratu jeho funkčnosti, definovaného v odseku 3 toho
článku a ktorý tvorí súčasť domácnosti poisteného, uhradí asistenčná
centrála náklady spojené s opravou tohto spotrebiča alebo uhradí časovú cenu spotrebiča ku dňu poruchy, v prípade, ak náklady na možnú
opravu sú vyššie ako táto časová cena.
2. Časovou cenou spotrebiča sa pre účely tohto zoznamu rozumie hodnota, ktorá sa vypočíta ako rozdiel medzi obstarávacou cenou nového
spotrebiča v dobe jeho zakúpenia, ktorú poistený preukáže dokladom o
zaplatení a čiastkou zodpovedajúcou stupňu opotrebenia, ktorá je stanovená ako 1% ceny nového spotrebiča za každý mesiac jeho používania.
3. Asistenčné služby v zmysle ods. 1 tohto článku sa vzťahujú výlučne na
nasledujúce spotrebiče, zakúpené na území Európskej únie, ktoré už nie
sú v záručnej dobe výrobcu a ich maximálny vek je 84 mesiacov od dátumu zakúpenia a ktorých obstarávacia cena ako nových bola minimálne
100 Eur:
a) Práčka,
b) Umývačka riadu,
c) Digestor,
d) Sušička prádla,
e) Chladnička, prípadne kombinovaná chladnička,
f) Mraznička,
g) Elektrický a plynový sporák,
h) Elektrická a plynová rúra,
i) Vysávač,
j) Mikrovlnná rúra,
k) Kuchynský robot,
l) Hriankovač,
m)Televízor,
n) Videoprehrávač a videorekordér,
o) DVD systémy,
p) Blue ray systémy,
q) Set top box,
r) Satelitný prijímač vrátane satelitnej antény,
s) Hi-Fi audio systém vrátane jeho súčastí,
t) Čerpadlo na vodu,
u) Obehové čerpadlo,
v) Bezpečnostná kamera,
w) Žehlička.
4. Náklady na služby uvedené v tomto článku hradí asistenčná centrála
maximálne do výšky 1.000 Eur na jeden rok trvania poistenia. Náklady
na služby uvedené v tomto článku presahujúce maximálny limit plnenia
uvedený v prvej vete tohto odseku je povinný uhradiť poistený.
Článok 7 - Telefonická právna asistencia bez poskytnutia finančného plnenia
1. Na využitie asistenčných služieb v podobe telefonickej právnej asistencie má poistený právo v prípade:
a) skutočného alebo možného porušenia právnych predpisov a/alebo
právnych povinností zo strany tretích osôb, ktorých následkom boli
porušené alebo ohrozené práva alebo oprávnené záujmy poisteného, vzťahujúce sa na domácnosť, pokiaľ k tomuto porušeniu právnych
predpisov a/alebo právnych povinností a súčasne k porušeniu oprávnených záujmov poisteného došlo alebo malo prísť v dobe trvania poistenia,
b) skutočného alebo možného spáchania skutku, pre ktoré je vedené
trestné konanie alebo správne konanie voči poistenému, vzťahujúce
sa k domácnosti, pokiaľ sa spáchanie takéhoto skutku a zahájenie
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trestného konania alebo správneho konania voči poistenému začalo
alebo má začať v dobe trvania poistenia.
2. Poskytovanie právnej asistencie bez finančného plnenia zabezpečuje
asistenčná centrála v týchto oblastiach:
a) všeobecné informácie o právnych predpisoch a ich znení,
b) všeobecné informácie o vzťahu občan versus súd - informácie o vecnej a miestnej príslušnosti súdu, náležitostiach podaní, zastupovaní,
nákladoch na súdne pojednávanie, odmenách pre znalcov, tlmočníkov, advokátov,
c) všeobecné informácie o riešení záväzkových alebo spotrebiteľských
vzťahov (zodpovednosť, zmluvné pokuty, úroky, riešenia reklamácií,
dodacích lehôt),
d) všeobecné informácie o postupoch pri riešení problémových situácií
spojených s bývaním,
e) všeobecné informácie o náležitostiach a postupoch spojených so založením bytového družstva a spoločenstva vlastníkov bytov,
f) poskytnutie kontaktu na advokáta za účelom právnej konzultácie pri
spisovaní nájomných a podnájomných zmlúv a ďalej pri otázkach týkajúcich sa výpovedí z nájmu bytu,
g) poskytnutie kontaktu na advokáta za účelom právnej konzultácie pri
spisovaní nájomných a podnájomných zmlúv a ďalej pri otázkach týkajúcich sa výpovedí z nájmu nebytových priestorov.
3. Poskytovanie asistenčných služieb uvedených v ods. 2 tohto článku zahŕňa maximálne 1 hodinu právnej konzultácie za jeden rok trvania poistenia a poskytuje sa výlučne formou telefonickej komunikácie.
Článok 8 - Právna asistencia s poskytnutím finančného plnenia
1. Predmetom právnej asistencie s poskytnutím finančného plnenia je
ochrana oprávnených právnych záujmov poisteného v prípadoch, v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto zozname.
2. Asistenčná centrála v rozsahu uvedenom v tomto zozname poskytuje
poistenému:
a) právnu asistenčnú službu poskytujúcu pomoc, podporu a rady, s cieľom hľadania riešenia poistnej udalosti mimosúdnym zmierom a/alebo
dohodou,
b) právnu asistenčnú službu poskytujúcu pomoc, podporu, rady a právnu asistenciu s cieľom hľadania riešenia poistnej udalosti v súdnom
konaní, prípadne ďalej v exekučnom konaní, a to najmä poverením
dodávateľa služieb právnym zastúpením.
3. Poistnou udalosťou z právnej asistencie s finančným plnením sa rozumie:
a) skutočné alebo možné porušenie právnych predpisov a/ alebo právnych povinností zo strany tretích osôb, následkom ktorého boli porušené alebo ohrozené práva alebo oprávnené záujmy poisteného v
situáciách a v prípadoch uvedených v týmto zozname,
b) skutočné alebo možné spáchanie skutku, pre ktoré je vedené správne/priestupkové konanie voči poist- nému, ak k nim došlo alebo malo
dôjsť v čase trvania poistenia a v súvislosti s poistným nebezpečenstvom uvedeným článku 8, bode 4.
4. Poistnými nebezpečenstvami pre právnu asistenciu s finančným plnením sú:
a) Spotrebiteľské spory týkajúce sa domácnosti - t. j. občianskoprávne
spory týkajúce sa reklamačného konania v súvislosti s kúpou, údržbou, nájmom a/alebo opravou hnuteľnej veci vo vlastníctve poisteného, ktorá je súčasťou alebo sa nachádza v domácnosti, keď oprávnené záujmy poisteného porušuje predávajúci, prenajímateľ alebo
dodávateľ opravárenských prác alebo súvisiacich služieb.
b) Spory o náhradu škody - t. j. spory, ktoré sa týkajú nároku poisteného
na náhradu škody spôsobenej treťou osobou na veci, ktorá je majetkom poisteného, a/alebo škody spôsobenej treťou osobou na zdraví
poisteného.
c) Nájomné a podnájomné spory - t. j. občianskoprávne spory týkajúce
sa práv a oprávnených záujmov poisteného a jeho práv plynúcich z
nájomnej alebo podnájomnej zmluvy, ktoré narušuje prenajímateľ.
d) Spory s dodávateľmi služieb - t. j. vykonanie krokov k hájeniu záujmov
poisteného v situácii sporu, ktorý súvisí s plnením zmlúv o dodávke
vody, elektriny, plynu, zmlúv o odvode odpadových vôd, odvoze domového odpadu alebo zmlúv s operátormi telekomunikačných sietí (káblová TV, telefón, pripojenie internetu a pod.) alebo iných písomných
zmlúv.
e) Susedské spory - t. j. vykonanie krokov k hájeniu záujmov poisteného
v prípade občianskoprávneho sporu s užívateľom alebo vlastníkom

bytu, resp. rodinného domu susediaceho s domácnosťou, a/alebo v
situácii sporu s niektorým zo spoluužívateľov spoločných priestorov
bytového domu, v ktorom sa poistený byt nachádza, ak predmetom
tohto sporu sú otázky občianskeho spolunažívania.
5. Z právnej asistencie s finančným plnením poskytne asistenčná centrála poistenému poistné plnenie vo forme:
5.1 a) základných informácií o jeho právach a povinnostiach, obsahu, rozsahu a možnostiach riešenia poistnej udalosti,
b) informácie o rozsahu dokumentácie potrebnej pre uplatnenie prostriedkov ochrany jeho práv alebo oprávnených záujmov.
5.2 Poistné plnenie zahŕňa úhradu finančných nákladov, ktoré je nutné vynaložiť podľa rozhodnutia asistenčnej centrály v súvislosti s presadzovaním oprávnených záujmov poisteného, a to:
a) náklady na služby dodávateľa služieb (obvyklé a primerané výdavky
právneho zástupcu, tlmočníka, prekladateľa, znalca, náklady na vykonanie jedného výkonu rozhodnutia na základe exekučného titulu
súvisiaceho s poistným plnením),
b) náklady na súdne poplatky,
c) náklady na cestu a ubytovanie poisteného na súdne konanie, ak je
jej prítomnosť nariadená súdom,
d) náklady na cestu a ubytovanie svedka na súdne konanie, ak je jeho
prítomnosť nariadená súdom,
e) náklady a výdavky protistrany a/alebo štátu, ktoré je poistený povinný uhradiť na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia, ak bol na základe písomného súhlasu asistenčnej centrály
navrhovateľom súdneho konania.
6. Po nahlásení poistnej udalosti preverí asistenčná centrála právnu situáciu a postavenie poisteného a urobí analýzu jeho vyhliadok na úspešné vybavenie prípadu a o výsledku tejto analýzy ho asistenčná centrála
informuje. V prípade potreby vykoná asistenčná centrála analýzu aj v
priebehu jednotlivých štádií riešenia prípadu.
7. Ak asistenčná centrála uzná na základe urobenej analýzy, že vyhliadky
na úspešné vybavenie prípadu sú dostatočné, je poistený po predchádzajúcom súhlase asistenčnej centrály oprávnený zvoliť si vhodného
dodávateľa služieb, ktorý má svoju kanceláriu v mieste súdu alebo
správneho orgánu príslušného na prerokovanie veci v prvom stupni,
aby viedol v mene poisteného potrebné rokovania s cieľom dosiahnuť
najlepšie možné vyriešenie prípadu.
8. Ak poistený porušil povinnosť získať súhlas asistenčnej centrály na poverenie dodávateľa služieb, je asistenčná centrála oprávnená poistné
plnenie primerane znížiť. Asistenčná centrála nezníži poistné plnenie
v prípade, že poistený preukáže, že k povereniu právneho zástupcu
došlo v situácii nutnosti bezprostredného odvrátenia vzniku škody.
9. Asistenčná centrála je oprávnená primerane znížiť poistné plnenie aj v
prípade, že poistený neskorým alebo pomalým prístupom spôsobil zvýšenie nákladov za úkony, ktorých úhrada má byť súčasťou poistného
plnenia.
10. Poistený splnomocní svojho právneho zástupcu, aby priebežne informoval asistenčnú centrálu o vývoji riešenia prípadu. O jednotlivých zamýšľaných podstatných krokoch sú poistený, resp. jeho právny zástupca, povinní informovať asistenčnú centrálu a pred ich vykonaním získať
jej písomný súhlas. Ak poistený poruší túto povinnosť, je asistenčná
centrála oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.
11. Ak asistenčná centrála uzná, že vyhliadky na úspešné vybavenie prípadu nie sú dostatočné, je povinná bez zbytočného odkladu písomnou
formou oznámiť poistenému, že na základe vykonanej analýzy ďalšie
poistné plnenie k danej poistné udalosti pozastavuje, uviesť dôvody
svojho rozhodnutia a vysvetliť ich.
12. V prípade, že sa poistený, po tom, čo bolo poistné plnenie pozastavené, rozhodne v riešení prípadu pokračovať na svoje náklady a v pokračujúcom spore sa mu podarí dosiahnuť kvalitatívne alebo kvantitatívne
priaznivejší výsledok, než aký zodpovedal stavu prípadu ku dňu, keď
asistenčná centrála na základe svojho rozhodnutia poistné plnenie pozastavila, a ak poistený preukáže túto skutočnosť asistenčnej centrále,
asistenčná centrála uhradí náklady poisteným účelne vynaložené na
pokračovanie prípadu po pozastavení plnenia, a to až do výšky limitu poistného plnenia a s ohľadom na poistné plnenie poskytnuté pred
jeho pozastavením.
13. Asistenčná centrála zorganizuje a uhradí náklady uvedené v ods. 2
tohto článku, a to maximálne do výšky 300 Eur na jednotlivú udalosť.
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Článok 9 - Hlásenie poistnej udalosti a povinnosti poisteného
1. V prípade vzniku poistnej udalosti je poistený a/alebo oprávnená osoba
povinný/á, okrem povinností uvedených v článku 8 Časť A - Všeobecná
Časť týchto OPP ASE, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu
telefonicky na číslo +421 2 20 510 812, ktoré je volajúcim k dispozícii
nepretržite, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
2. Pri kontaktovaní asistenčnej centrály je volajúci povinný oznámiť nasledujúce informácie:
• meno, priezvisko a dátum narodenia poisteného;
• číslo poistnej zmluvy Životného poistenia;
• adresu domácnosti;
• kontaktné telefónne číslo;
• popis udalosti a okolností dôležitých na určenie najvhodnejšieho riešenia poistnej udalosti;
• prípadne ďalšie informácie, o ktoré pracovníci asistenčnej centrály požiadajú a ktoré s poistnou uda- losťou súvisia.
3. V prípade, keď poistený požaduje poskytnutie poistného plnenia za
účelom spätnej úhrady finančných nákladov vynaložených v súvislosti s
poistnou udalosťou, musí tak urobiť písomne, a to zaslaním vyplneného
formulára, ktorý mu na jeho žiadosť poskytne poisťovateľ, na adresu:
Europ Assistance s.r.o.
P.O.Box 385
810 00 Bratislava
Článok 10 - Výluky a osobitné ustanovenia
1. Z prác a úkonov uskutočňovaných v domácnosti, ktorých zabezpečenie
je predmetom plnenia asistenčnej centrály podľa príslušných ustanovení
časti B - Osobitná časť týchto OPP ASE, články 3 až 5, sú vylúčené práce nasledujúceho charakteru (pri týchto prácach poskytne asistenčná
centrála oprávnenej osobe len asistenciu spočívajúcu v zorganizovaní
príslušných prác, pričom úhradu poplatkov za služby nesie oprávnená
osoba):
a) bežné opravy, údržba alebo preventívne opravy v domácnosti;
b) prípady, keď bola oprava predpísaná príslušnými správnymi orgánmi
a/alebo inými oprávnenými osobami;
c) opravy a úkony odporúčané asistenčnou centrálou po predchádzajúcej intervencii alebo opatrenia, ktorých uskutočnenie nebolo oprávnenou osobou zabezpečené, a preto opakovane požaduje asistenčné
služby rovnakej alebo obdobnej povahy;
d) úkony požadované oprávnenou osobou, spadajúce do zákonných
povinností vlastníka domácnosti alebo zmluvných povinností správcu
budovy, v ktorej sa nachádza domácnosť;
e) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých zanedbaním údržby domácnosti;
f) odstraňovanie následkov škôd spôsobených neodbornými, neoprávnenými a/alebo nepovolenými zásahmi, zavinenými konaním člena
domácnosti či tretej osoby.
g) odstraňovanie následkov udalostí spôsobených neodborným, neoprávneným alebo nepovoleným zásahom zavineným konaním poisteného,
h) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých v dôsledku vykonávania
akýchkoľvek stavebných úprav alebo opráv,
i) udalosti, ktoré vznikli v dôsledku hrubej nedbanlivosti poisteného alebo v dôsledku úmyselnej trestnej činnosti poisteného,
j) asistenčné udalosti vzniknuté v spoločných častiach bytového domu,
pokiaľ je poistenou nehnuteľnosťou alebo nehnuteľnosťou, v ktorej sa
nachádza domácnosť.
2. Z tohto poistenia nevzniká nárok na poistné plnenie v akejkoľvek súvislosti so škodami na hnuteľných veciach, ktoré tvoria vybavenie a/alebo
zariadenie domácnosti.
3. V prípadoch, keď je zabezpečenie služieb prevádzané bez predchádzajúceho nahlásenia a schválenia asistenčnou centrálou, nebudú vzniknuté náklady poistenému spätne uhradené; výnimočne ich výška môže byť
krátená, a to do výšky nákladov, ktoré by asistenčná centrála hradila,
ak by služby boli poskytnuté jej zmluvným dodávateľom. Toto poistenie
a príslušný záväzok poisťovateľa a asistenčnej centrály poskytnúť v prípade poistnej udalosti oprávnenej osobe Asistenčné služby a poistné
plnenie nenahrádza a ani nemôže nahradiť poslanie útvarov či zborov
zriadených zo zákona orgánmi štátnej správy alebo orgánmi územnej
samosprávy na zabezpečovanie záchranných zdravotníckych, hasičských, vyprosťovacích alebo prieskumných úloh a za prípadné zásahy

týchto útvarov sa z tohto poistenia neposkytuje žiadna finančná ani iná
forma kompenzácie.
4. Z prác a úkonov uskutočňovaných v domácnosti, ktorých zabezpečenie
je predmetom plnenia asistenčnej centrály podľa príslušných ustanovení
časti B - Osobitná časť týchto OPP ASE, článok 6, sú vylúčené poruchy
domácich spotrebičov spôsobené:
a) požiarom, bleskom, explóziou a/alebo povodňou,
b) lúpežou, krádežou alebo pokusom o lúpež alebo krádež,
c) výkyvmi a/alebo výpadkami v dodávke elektrického prúdu bez ohľadu
na príčiny týchto výkyvov, resp. výpadkov,
d) úmyselne, v dôsledku vedomej nedbanlivosti alebo neplnením resp.
opomenutím pokynov výrobcu alebo predajcu,
e) zhrdzavením, koróziou, preliačením alebo poškrabaním alebo iným
manuálnym poškodením, ktoré vzniklo v dôsledku manipulácie s prístrojom alebo v dôsledku umiestnenia pristroja v rozpore s pokynmi
výrobcu alebo predajcu,
f) poškodením povrchu alebo vzhľadu domáceho spotrebiča, ktoré
nemá vplyv na funkčnosť,
g) poškodením, ku ktorému došlo v dôsledku vplyvov počasia alebo prírodných udalostí,
h) poškodením ku ktorému došlo používaním príslušenstva k domácemu
spotrebiču, ktoré neschválil výrobca,
i) zničením alebo poškodením spotrebiča alebo jeho časti v dôsledku
nedbanlivosti alebo úmyselného konania,
j) prípadmi, kedy spotrebič nie je funkčný v dôsledku spotreby jeho súčasti, ktoré možno vypotrebovať (napríklad koniec životnosti žiarovky,
vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátorov, opotrebenie čítacích
hlavíc, optických častí CD alebo DVD prístrojov a pod.),
k) vytečením kvapaliny z odvodňovacích systémov mraziacich zariadení,
l) akoukoľvek poruchou alebo chybou spôsobenou vnútorným znečistením domáceho spotrebiča,
m)v prípadoch, kedy dodávateľ služieb neidentifikuje žiadnu chybu na
alebo v spotrebiči,
n) chybou elektrického spotrebiča spôsobenou vírusom,
o) prípadmi, kedy elektrické zariadenie nebolo súčasťou vybavenia domácnosti v momente vzniku poškodenia,
p) používaním spotrebiča na podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť.
5. Z úkonov, ktorých zabezpečenie je predmetom plnenia asistenčnej centrály podľa príslušných ustanovení časti B - Osobitná časť týchto OPP
ASE, článok 7 a článok 8, sú vylúčené:
a) spory súvisiace s podnikateľskou činnosťou poisteného;
b) spory týkajúce sa duševného vlastníctva a autorských práv,
c) spory týkajúce sa kúpy, držby alebo nadobúdania podielov v obchodných spoločnostiach,
d) disciplinárne konanie,
e) spory alebo konania týkajúce sa oblasti sociálneho zabezpečenia alebo verejného zdravotného poistenia,
f) spory medzi príslušníkmi domácností, alebo medzi príslušníkmi domácnosti, ktorí žijú v poistenej nehnuteľnosti, spory medzi vlastníkmi
poistenej nehnuteľnosti, prípadne medzi členmi štatutárnych orgánov
vlastníka
g) poistenej nehnuteľnosti,
h) spory medzi spolunájomcami domácnosti,
i) spory alebo konania súvisiace so stavebnými alebo inžinierskymi prácami v domácnosti,
j) spory medzi poisťovateľom a poisteným, medzi poistníkom a poisteným a spory ktorých predmetom je nárok, ktorý bol na poisteného
prevedený treťou osobou alebo nárok, ktorý poistený uplatňuje pre
tretiu osobu.
6. Náklady presahujúce limity poistných plnení, uvedené v článkoch 2 až 8
ČASŤ B - Osobitná časť týchto OPP ASE, znáša poistený a/alebo oprávnená osoba.
Článok 11 - Záverečné ustanovenia
Tieto OPP ASE boli schválené poisťovateľom a nadobúdajú účinnost dňom
1. 4. 2014.
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Prehľad poistného krytia
Poistenia pre prípad smrti následkom úrazu
1. Kto je Poistený
Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (ďalej aj „Poistenie“) podľa Poistnej zmluvy skupinového životného poistenia č. 200.466 (ďalej aj
„SPZ“) je poskytované Poisťovateľom Hlavnej poistenej osobe. Za Hlavnú
poistenú osobu sa považuje Poistený, ktorého meno je uvedené v Návrhu
na uzavretie životného poistenia MetLife Easy (ďalej aj „Návrh“) a ktorého
poistenie pre prípad smrti uvedené v Návrhu má najdlhšiu dobu poistenia.
Poistený môže byť súčasne aj Poistníkom v Poistnej zmluve životného poistenia MetLife Easy uzavretej na základe Návrhu (ďalej aj „Poistná zmluva
životného poistenia MetLife Easy“).
2. Vek Poisteného
Poistenie je poskytované Poistenému, ktorého vstupný vek je 18 až 69
rokov v deň začiatku poistenia uzavretého na základe Návrhu. Poistenie
podľa SPZ je poskytované maximálne do veku 70. rokov veku Poisteného.
Poistenie však zaniká až uplynutím posledného dňa poistného obdobia,
v ktorom Poistený tento vek dosiahol, ak k zániku Poistenia nedošlo skôr
iným spôsobom v zmysle SPZ a/alebo platných právnych predpisov.
3. Poistná udalosť a poistné plnenie
3.1. Poistnou udalosťou je smrť Poisteného následkom úrazu, za predpokladu, že nastane počas doby trvania poistenia.
3.2. Oprávnená osoba má v prípade vzniku poistnej udalosti právo na poistné plnenie rovné poistnej sume vo výške 15 000 EUR.
3.3. Výplata poistného plnenia sa riadi ustanoveniami SPZ ako aj Všeobecnými poistnými podmienkami skupinového životného poistenia (ďalej
len „VPPSŽP“) a Osobitnými poistnými podmienkami pre skupinové
úrazové poistenie pre poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (ďalej len „OPP AD“).
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7. Náležitosti uplatnenia nároku na poistné plnenie
7.1. Vznik poistnej udalosti musí byť nahlásený Poisťovateľovi Oprávnenou
osobou ihneď ako je to možné po jej vzniku. Oznámenie o poistnej
udalosti, ako aj potrebné doklady, musia byť zaslané na adresu sídla
Poisťovateľa.
7.2. Každé uplatnenie nároku na poistné plnenie musí obsahovať: meno,
priezvisko, rodné číslo a adresu Poisteného, ako aj osoby uplatňujúcej
si nárok na poistné plnenie, číslo SPZ (200.466), podrobný popis okolností smrti Poisteného, originály alebo úradne overené kópie úmrtného
a rodného listu Poisteného, kópiu listu o prehliadke mŕtveho a kópie
lekárskych správ zo všetkých prípadných vyšetrení podstúpených Poisteným v súvislosti s ochorením alebo úrazom, ktoré bolo dôvodom
úmrtia. Ak boli okolnosti úmrtia Poisteného vyšetrované políciou, je
potrebné predložiť príslušné policajné záznamy. Poisťovateľovi musia
byť bezplatne predložené akékoľvek ďalšie požadované dokumenty,
informácie a/alebo dôkazy, týkajúce sa uplatnenia nároku na poistné
plnenie, a to vo forme požadovanej poisťovateľom.
8. Ďalšie informácie
8.1. Tento Prehľad poistného krytia obsahuje základné podmienky poistenia pre prípad smrti následkom úrazu podľa SPZ.
8.2. Ďalšie informácie o poistení pre prípad smrti následkom úrazu sú uvedené v SPZ, VPPSŽP a OPP AD.
8.3. Poistený má právo nahliadnuť do SPZ ako aj VPPSŽP a OPP AD na
adrese sídla Poisťovateľa a má právo si uvedené poistné podmienky od
Poisťovateľa vyžiadať.
8.4. Poisťovateľ má právo meniť podmienky tohto Poistenia podľa SPZ. Prípadné zmeny budú oznámené Poistenému bez zbytočného odkladu.
PR_PPK_AD_100/03_0415/0416

4. Poistné
Poistné za toto Poistenie je plne hradené spoločnosťou MetLife.
5. Oprávnená osoba
Osoba uvedená v Poistnej zmluve životného poistenia MetLife Easy ako
Oprávnená osoba, ktorá má v prípade smrti Poisteného právo na poistné
plnenie vo výške poistnej sumy uvedenej v bode 3.2. V prípade, že oprávnená osoba nie je v čase poistnej udalosti určená, bude Poisťovateľ postupovať podľa § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
6. Začiatok poistenia, Doba trvania poistenia a Zánik poistenia
6.1. Začiatok Poistenia je zhodný s dňom začiatku poistenia podľa Poistnej
zmluvy životného poistenia MetLife Easy. V prípade, že Poistná zmluva
životného poistenia MetLife Easy nebude s MetLife uzavretá a príslušnému Poistníkovi nebude Poisťovateľom vydaná poistka, Poistenie
podľa SPZ Poistenému nevznikne.
6.2. Poistenie zaniká:
a) posledným dňom poistného obdobia, v ktorom Poistený dosiahol
vek 70 rokov,
b) smrťou Poisteného,
c) dňom zániku príslušnej Poistnej zmluvy životného poistenia v
priebehu trvania Poistenia pre prípad smrti následkom úrazu podľa
tejto SPZ, alebo
d) posledným dňom poistného obdobia, v ktorom došlo k zániku SPZ,
e) alebo ďalšími spôsobmi v zmysle príslušných ustanovení SPZ a/
alebo platných právnych predpisov, podľa toho, ktorá skutočnosť
spôsobujúca zánik Poistenia nastane skôr.
1/1
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Osobitné poistné podmienky pre Poistenie invalidity
Článok 1 – Základné pojmy
Pre účely poistenia podľa týchto Osobitných poistných podmienok pre
Poistenie invalidity (ďalej len „OPP PIS“) platí nasledovný výklad pojmov:
1. Poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu
s poisťovateľom.
2. Poistený – fyzická osoba, na ktorej zdravie sa poistenie vzťahuje.
3. Miera poklesu – percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu v porovnaní
so zdravou fyzickou osobou.
4. Invalidita – invalidita, ktorá bola poistenému uznaná na základe právoplatného rozhodnutia, podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov SR, pričom pokles schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú
činnosť osoby je o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
5. Sociálna poisťovňa – príslušný štátny orgán alebo inštitúcia, oprávnená na
posudzovanie invalidity, podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, aký je oficiálny názov
tohto orgánu alebo inštitúcie.
6. Úraz – telesné poškodenie, neúmyselné a neovplyvniteľné zo strany
poisteného, ktoré vzniklo priamo (nezávisle a výlučne od akýchkoľvek iných
príčin), z náhlej a náhodnej príčiny počas platnosti tohto poistenia.
7. Choroba – zmena fyzického zdravia poisteného, ku ktorej došlo po prvý krát
odo dňa stanoveného ako začiatok tohto poistenia.
8. Výročie poistenia – deň, ktorý nastane vždy po uplynutí dvanástich po sebe
nasledujúcich mesiacov, a ktorý sa svojím číselným označením, dňom
a mesiacom zhoduje s dňom začiatku poistenia uvedeným v poistnej
zmluve.
9. Občianska vojna – ozbrojený konflikt medzi dvoma alebo viacerými stranami
tej istej krajiny, pričom znepriatelené strany patria k rozdielnym etnickým,
náboženským alebo ideologickým skupinám. Definícia zahŕňa ozbrojené
povstanie, revolúciu, nepokoje, prevraty a/alebo dôsledky stanného práva.
10. V
 ojna – vyhlásený alebo nevyhlásený ozbrojený konflikt alebo akékoľvek
bojové operácie alebo invázia, alebo nepriateľské akty cudzích mocností,
povstanie, nepokoje, občianska vojna, vzbura, operácie armády alebo
povstaleckých skupín, stanné právo alebo stav obliehania alebo iné
podobné udalosti alebo dôvody, ktoré vedú k vyhláseniu stanného práva
alebo vojny.
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posúdiť, či miera poklesu podľa rozhodnutia o uznaní invalidity zodpovedá
zdravotnému stavu poisteného. V prípade, ak sa poistený odmietne
podrobiť takejto prehliadke, alebo ak poisťovateľ zistí, že rozhodnutie
o uznaní invalidity nezodpovedá zdravotnému stavu poisteného, poisťovateľ
má právo poistné plnenie primerane znížiť alebo úplne odmietnuť v prípade,
že na základe takejto lekárskej prehliadky poistná udalost podľa týchto
OPP PIS vôbec nenastala.
4. Výplata poistného plnenia pre jednotlivé varianty invalidity, uvedené
v bode 1 tohto článku, môže byť dojednaná vo forme jednorazovej výplaty
z konštantnej poistnej sumy alebo vo forme jednorazovej výplaty
z klesajúcej poistnej sumy alebo vo forme mesačnej výplaty.
4.1. Jednorazová výplata – konštantná poistná suma
4.1.1. Ak je poistnou zmluvou dojednané poistenie invalidity s poistným
plnením dohodnutým vo forme jednorazovej výplaty z konštantnej
poistnej sumy, zostáva výška poistného, ako aj výška poistnej sumy
dohodnutej pri uzavretí poistnej zmluvy, nezmenená počas celej doby
trvania poistenia, ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak alebo ak
sa poistník a poisťovateľ počas trvania poistnej zmluvy nedohodnú inak.
4.1.2. V prípade vzniku poistnej udalosti má poistený nárok na poistné plnenie
v závislosti od miery poklesu podľa nižšie uvedenej Tabuľky č.1:
Poistné plnenie
Splátky poistného
vyjadrené ako
plnenia vyjadrené ako
príslušné percento príslušné percento
z poistnej sumy
z poistnej sumy

Stupeň
invalidity

Miera
poklesu

I.

41% – 70%

50%

1. splátka = 25%
2. splátka = 25%

II.

71% – 100%

100%

1. splátka = 50%
2. splátka = 50%

4.1.3. P
 oistné plnenie bude poistenému vyplatené v dvoch splátkach nasledovne:
a) prvá splátka poistného plnenia podľa Tabuľky č.1 bude vyplatená
poistenému do 15 dní po ukončení vyšetrovania potrebného na zistenie, či
došlo k poistnej udalosti a aký je jej rozsah,
b) druhá splátka poistného plnenia podľa Tabuľky č.1 bude vyplatená
v prípade, ak budú Poisťovateľovi doručené dokumenty potvrdzujúce, že
pri prvom následnom kontrolnom posúdení invalidity Sociálnou poisťovňou
nedošlo k poklesu stupňa invalidity poisteného podľa Tabuľky č. 1,
c) v prípade, ak pri prvom následnom kontrolnom posúdení invalidity Sociálnou
poisťovňou došlo k poklesu stupňa invalidity poisteného podľa Tabuľky č. 1,
nárok na výplatu druhej splátky poistného plnenia nevzniká.
d) v prípade, ak pri prvom následnom kontrolnom posúdení invalidity Sociálnou
poisťovňou došlo k zvýšeniu stupňa invalidity poisteného podľa Tabuľky
č. 1, Poisťovateľ vyplatí zostávajúcu časť dohodnutej poistnej sumy,
e) ak došlo k poistnému plneniu v rámci I. stupňa invalidity v zmysle Tabuľky
č.1, poistenie je naďalej platné pre prípad II. stupňa invalidity, pričom
Poisťovateľ zníži dohodnutú poistnú sumu na polovicu a primerane zníži
poistné. Poisťovateľ písomne oznámi poistníkovi novú výšku poistnej
sumy, ako aj upravenú výšku poistného, a to spolu s oznámením o výplate
poistného plnenia. Poistník akceptuje uvedenú zmenu zaplatením takto
upravenej novej výšky poistného. Nová výška poistného je platná od
najbližšieho dátumu splatnosti poistného, nasledujúceho po jej oznámení.
Poistník môže požiadať o ukončenie poistenia, pričom žiadosť musí byť
doručená Poistovateľovi do 30 dní od doručenia písomného oznámenia
Poisťovateľa; poistenie v takom prípade zaniká posledným dňom poistného
obdobia, v ktorom bola táto žiadosť doručená poisťovateľovi.

Článok 2 – Poistná udalosť a poistné plnenie
1. Poistnou udalosťou podľa týchto OPP PIS je v závislosti od variantu
invalidity zvoleného v poistnej zmluve:
1.1. Invalidita od 41%
Poistnou udalosťou je uznanie invalidity poisteného v dôsledku choroby
alebo úrazu za predpokladu, že rozhodnutie o invalidite nadobudlo
právoplatnosť počas trvania poistenia a po uplynutí čakacej doby v súlade
s čl. 3 týchto OPP PIS, ako aj počas života poisteného a miera poklesu
je 41% a viac.
1.2. Invalidita od 71%
Poistnou udalosťou je uznanie invalidity poisteného v dôsledku choroby
alebo úrazu za predpokladu, že rozhodnutie o invalidite nadobudlo
právoplatnosť počas trvania poistenia a po uplynutí čakacej doby v súlade
s čl. 3 týchto OPP PIS, ako aj počas života poisteného a miera poklesu
je 71% a viac.
2. Za deň vzniku poistnej udalosti sa rozumie deň vzniku invalidity, ktorý je
uvedený v právoplatnom rozhodnutí Sociálnej poisťovne.
3. Poisťovateľ má právo prostredníctvom ním určeného kvalifikovaného lekára
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životného poistenia alebo úrazového poistenia, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je toto poistenie dojednané, resp. nadobúda platnosť o 00.01
hod. dňa uvedeného v poistnej zmluve ako dátum začiatku poistenia za
predpokladu, že bolo zaplatené zodpovedajúce poistné.
2. Poistenie sa uzatvára na dobu dvoch (2) rokov.
3. Ak žiadna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane
aspoň šesť (6) týždňov pred uplynutím doby poistenia, že o ďalšie trvanie
poistenia nemá záujem, predlžuje sa doba poistenia vždy o ďalších
dvanásť (12) mesiacov.

4.1.4. V prípade, ak na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne nebolo
poistenému stanovené žiadne následné kontrolné posúdenie invalidity
z dôvodu, že nie je predpoklad na zlepšenie zdravotného stavu
poisteného a zníženie stupňa invalidity, poistovateľ vyplatí príslušné
poistné plnenie naraz v jednej splátke.
4.2. Jednorazová výplata – klesajúca poistná suma
4.2.1. Ak je poistnou zmluvou dojednané poistenie invalidity s poistným
plnením vo forme jednorazovej výplaty z klesajúcej poistnej sumy, tak
je výška poistnej sumy, dohodnutej pri uzavretí poistnej zmluvy, po
uplynutí každého roku trvania poistenia automaticky znižovaná ku dňu
výročia poistenia o 1/n svojej hodnoty, kde n je počet rokov do konca
maximálnej doby krytia, dojednanej v poistnej zmluve. Nová znížená
poistná suma je platná pre nasledujúci rok trvania poistenia. Výška
poistného zostáva nezmenená počas celej doby trvania poistenia.
4.2.2. V prípade vzniku poistnej udalosti má poistený nárok na poistné
plnenie vo výške aktuálnej poistnej sumy, platnej v čase vzniku poistnej
udalosti.
4.2.3. Poistné plnenie bude poistenému vyplatené v dvoch splátkach
nasledovne:
a) prvá polovica poistného plnenia bude vyplatená poistenému do 15 dní
po ukončení vyšetrovania potrebného na zistenie, či došlo k poistnej
udalosti a aký je jej rozsah,
b) druhá polovica poistného plnenia bude vyplatená v prípade, ak budú
Poisťovateľovi doručené dokumenty potvrdzujúce, že pri prvom
následnom kontrolnom posúdení invalidity Sociálnou poisťovňou miera
poklesu nie je nižšia ako dolná hranica dohodnutého variantu invalidity
zvoleného v poistnej zmluve,
c) v prípade ak pri prvom následnom kontrolnom posúdení invalidity
Sociálnou poisťovňou došlo k poklesu variantu invalidity poisteného,
nárok na výplatu druhej polovice poistného plnenia nevzniká.

Článok 5 – Poistné
1. Poistník je povinný za poistenie platiť zodpovedajúce poistné, vo výške
uvedenej v poistnej zmluve a to za dohodnuté poistné obdobia. Bežné
poistné je splatné k 1.dňu poistného obdobia.
2. Výška poistného za zvolené poistenie závisí od zvoleného variantu
invalidity, dohodnutej formy výplaty poistného plnenia, zvolenej maximálnej
doby krytia a veku poisteného na začiatku poistenia.
3. Pre poistenie podľa týchto OPP PIS je možné zvoliť maximálnu dobu krytia
na 10 (desať) rokov alebo do 65 (šesťdesiatpäť) rokov života poisteného,
pričom zvolená maximálna doba krytia je uvedená v poistnej zmluve.
4. Poistné sa považuje za zaplatené okamihom pripísania na bankový účet
poisťovateľa.
5. Akékoľvek dlžné poistné za toto poistenie bude odpočítané od akéhokoľvek
poistného plnenia, ktoré je poisťovateľ povinný vyplatiť podľa poistnej
zmluvy v peňažnej forme.
6. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky
poistného má poisťovateľ právo primerane upraviť výšku poistného na ďalšie
poistné obdobie. Výšku poistného je poisťovateľ oprávnený upraviť, najmä
ak dôjde k zmene parametrov pre kalkuláciu poistného, nepriaznivému
vývoju poistného určeného na základe poistno- matematických metód
a vyplatených poistných plnení z pripoistení podľa týchto OPP PIS. Pri
výkone tohto práva poisťovateľa je poisťovateľ povinný vopred písomne
oznámiť poistníkovi novú výšku poistného, a to pred začiatkom príslušného
poistného obdobia, ktorého sa upravené poistné týka. Uvedená zmena
výšky poistného bude prijatá zo strany poistníka zaplatením príslušnej
výšky poistného oznámeného poisťovateľom poistníkovi Poistník má
v takom prípade právo požiadať o ukončenie poistenia spôsobom
uvedeným v bode 4.1.3. písm. e) týchto OPP PIS.

4.3. Mesačná výplata
4.3.1. Ak je poistnou zmluvou dojednané poistenie invalidity s mesačnou
výplatou poistného plnenia, tak v prípade poistnej udalosti bude
poisťovateľ vyplácať poistné plnenie formou mesačných výplat vo
výške dohodnutej poistnej sumy.
4.3.2. Mesačné výplaty sú hradené poistenému od kalendárneho mesiaca,
ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom došlo k vzniku poistnej udalosti po
dobu, počas ktorej miera poklesu zodpovedá dohodnutému variantu
invalidity.
4.3.3. Nárok na poistné plnenie vo forme mesačnej výplaty zaniká:
a) posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom poistený prestal byť
invalidný v zmysle dohodnutého variantu invalidity,
b) posledným dňom poistného obdobia, v ktorom poistený dosiahol vek
65 rokov,
c) smrťou poisteného.
5. Poistné plnenie bude vyplatené za predpokladu, že poistná udalosť:
a) nastala v súvislosti s úrazom, ktorý vznikol, alebo v súvislosti s chorobou,
ktorej príznaky sa prejavili prvýkrát po dátume začiatku poistenia,
b) nastala počas platnosti tohto poistenia a počas života poisteného, za
predpokladu, že zodpovedajúce poistné za toto poistenie je zaplatené
v súlade s podmienkami poistnej zmluvy.
6. Nárok na poistné plnenie si poistený musí uplatniť počas svojho života.

Článok 6 – Výluky z poistenia
1. Týmto poistením nie je krytá invalidita spôsobená priamo alebo nepriamo,
v plnej miere alebo čiastočne:
a) akoukoľvek chorobou alebo úrazom, ktoré nastali pred dátumom
začiatku tohto poistenia,
b) v súvislosti s duševnou chorobou alebo poruchou správania poisteného,
s výnimkou pokiaľ poistná udalosť nastala v súvislosti s poklesom
pracovnej schopnosti poisteného najmenej o 71 % a za podmienky, že
nenastala v súvislosti s duševnou chorobou alebo poruchou poisteného,
ktorá bola diagnostikovaná alebo jej príznaky boli diagnostikované pred
začiatkom poistenia,
c) syndrómom získaného zlyhania imunity AIDS, zahŕňajúceho syndróm
celkového oslabenia imunity spôsobený vírusom HIV, jeho komplikáciami
a/alebo akýmikoľvek odvodenými ochoreniami,
d) bolesťami chrbtice (lumbalgie, dorzopatie, spondylopatie a pod.) bez
objektívneho neurologického nálezu potvrdzujúceho postihnutie miechy
a/alebo miešnych koreňov;
e) akoukoľvek chorobou, ktorá nastala počas platnosti poistenia, ale
bola spôsobená následkom úrazu a/alebo choroby, ktoré nastali pred
začiatkom poistenia, bez ohľadu na to či poistený v tejto súvislosti
podstúpil liečbu,
f) vrodenými ochoreniami, vadami a stavmi z nich vyplývajúcimi,
g) bakteriálnymi infekciami (s výnimkou pyogénnych infekcií, ktoré vznikli
v dôsledku reznej rany alebo poranenia následkom úrazu),
h) akoukoľvek infekciou, ktorou bol poistený nakazený počas hospitalizácie,
i) samovraždou alebo pokusom o ňu alebo inou formou úmyselného
poškodenia vlastného zdravia vrátane nevyhľadania zdravotnej
starostlivosti alebo zanedbania liečebných pokynov, bez ohľadu na
duševný stav poisteného,
j) následkom požívania alkoholu, návykových, omamných alebo
psychotropných látok a s tým súvisiacich zdravotných komplikácií, ako aj
v dôsledku udalostí, ktoré vzniknú ako následok toho, že poistený je pod

Článok 3 – Čakacia doba
1. Poisťovateľ aplikuje pre poistnú udalosť podľa týchto OPP PIS čakaciu
dobu v trvaní 18 (osemnásť) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom začiatku
tohto poistenia a v prípade vzniku poistnej udalosti počas tejto doby
nevzniká nárok na poistné plnenie.
2. Ak v priebehu poistnej doby dôjde k zvýšeniu poistnej sumy na základe
žiadosti poistníka, poisťovateľ aplikuje čakaciu dobu v trvaní 18 mesiacov
na čiastku zodpovedajúcu zvýšeniu poistnej sumy, ktorá začína plynúť
dňom nasledujúcim po dni účinnosti zvýšenia poistnej sumy. V prípade
vzniku poistnej udalosti počas čakacej doby uvedenej v tomto článku
poisťovateľ vyplatí poistnú sumu aktuálne platnú pred posledným zvýšením
poistnej sumy.
3. V prípade invalidity poisteného v dôsledku úrazu sa čakacia doba
neuplatňuje.
Článok 4 – Vznik poistenia a doba trvania poistenia
1. Deň začiatku poistenia podľa týchto OPP PIS je rovnaký ako deň začiatku
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c) uplynutím poistnej doby životného poistenia alebo úrazového poistenia,
podľa toho, ku ktorému poisteniu je poistenie podľa týchto OPP PIS
dojednané,
d) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza výročnému dňu
poistenia, a ktorý nasleduje po dni, kedy poistený dosiahol vek 65
(šesťdesiat päť) rokov,
e) o 24:00 hod. dňa, ktorý bezprostredne predchádza 10. výročnému dňu
poistenia, v prípade ak má klient zvolenú maximálnu dobu krytia 10
rokov,
f) dňom, kedy bol poistenému priznaný starobný dôchodok alebo predčasný
starobný dôchodok,
g) poistné za ďalšie poistné obdobie za toto poistenie nie je zaplatené
do jedného mesiaca odo dňa na doručenie výzvy poisťovateľa na jeho
zaplatenie. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,
h) životné poistenie alebo úrazové poistenie, podľa toho, ku ktorému
poisteniu je poistenie podľa týchto OPP PIS dojednané, zanikne
z akéhokoľvek dôvodu,
i) bol poistený pozbavený spôsobilosti na právne úkony v dôsledku
duševnej choroby alebo poruchy, ktorá nie je len prechodná, alebo
j) ďalšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, v poistných podmienkach
a/alebo Občianskom zákonníku v platnom znení, podľa toho, ktorá z vyššie
uvedených skutočností spôsobujúcich zánik poistenia nastane skôr.

vplyvom týchto látok alebo alkoholu,
k) úmyselnou účasťou na protiprávnej činnosti, porušením alebo pokusom
o porušenie právnych predpisov, alebo kladením odporu pri zatýkaní,
l) teroristickým útokom, aktívnou účasťou na terorizme, vojnou, inváziou,
pôsobením cudzích mocností, konfliktom, občianskou vojnou, revolúciou,
vzburou, vojenskou silou, výnimočným stavom alebo stavom obliehania
alebo akoukoľvek inou udalosťou alebo príčinou, ktoré vedú k vyhláseniu
a udržovaniu tohto stavu, karanténou, colnými opatreniami, pôsobením
radioaktívneho alebo ionizujúceho žiarenia, inhaláciou jedovatých plynov
alebo použítím akejkoľvek zbrane,
m) v ojenským výcvikom, vojenským cvičením a/alebo plnením bojových
úloh počas výkonu služby poisteného v ozbrojených silách (pozemné,
vzdušné, námorné sily) akejkoľvek krajiny alebo medzinárodnej
organizácie alebo v jednotke, ktorá k nim patrí, a to v čase mieru alebo
vojny,
n) letom poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným klzákom, kĺzavým
padákom alebo padákom alebo športovým lietadlom alebo iným
lietadlom, alebo letom poisteného akýmkoľvek leteckým prostriedkom
ako pilota alebo posádky alebo ako pasažiera; uvedené výluky sa
nevzťahujú na let/y poisteného pravidelnou leteckou linkou, charterový/é
lety, let/y na obvyklej trase linky prevádzkovanej registrovaným leteckým
prepravcom, oprávneným k preprave osôb alebo let/y za účelom
prepravy poisteného ako pacienta alebo zraneného alebo jeho sprievodu
leteckým dopravným prostriedkom prvej pomoci,
o) výkonom profesionálnej športovej činnosti poisteného, vrátane prípravy,
tréningov a súťaží,
p) účasťou na závodoch motorových prostriedkov na súši, vo vode a vo
vzduchu, vrátane skúšobných jázd a tréningov.
2. V prípade, ak poistná udalosť nastala z dôvodu riadenia motocykla
s obsahom motora vyšším ako 125 ccm a poistený pri uzatváraní poistenia
uviedol, že neriadi motocykle s takýmto obsahom, poisťovateľ zníži poistné
plnenie o 15%.

Článok 10 – Bonusy
1. Ak je poistenie podľa týchto OPP PIS dojednané k poistnej zmluve
životného poistenia, má poistená osoba nárok na bonus za bezškodový
priebeh poistenia a/alebo bonus za vernosť (spoločne aj „bonusy“).
2. Bonusy sa nevzťahujú na poistenie podľa týchto OPP PIS, ak je dojednané
k poistnej zmluve úrazového poistenia.
3. Sledovaným obdobím v prípade bonusu za bezškodový priebeh sú prvé
3 (tri) po sebe nasledujúce roky trvania poistenia a v prípade bonusu za
vernosť prvých 7 (sedem) po sebe nasledujúcich rokov trvania poistenia.
Podmienkou uplatnenia bonusov je, že poistenie nebolo počas sledovaného
obdobia prerušené.
4. Pre účely uplatnenia bonusov sa za riadne zaplatené poistné považuje
poistné za poistenie podľa týchto OPP PIS, splatné v sledovanom období,
ktoré bolo pripísané na bankový účet poisťovateľa.
10.1. Bonus za bezškodový priebeh poistenia
1. Ak počas sledovaného obdobia nenastala poistná udalosť, v súvislosti
s ktorou poistenej osobe vznikne nárok na poistné plnenie a príslušné
poistné za poistenie podľa týchto OPP PIS bolo riadne zaplatené, vzniká
nárok na bonus za bezškodový priebeh poistenia vo výške 10% zo
zaplateného poistného za dané poistenie za sledované obdobie (ďalej len
„bonus“).
2. Bonus je vypočítaný z celkovej výšky riadne zaplateného poistného za
toto poistenie, bez indexácie, za sledované obdobie a za všetky poistené
osoby, ktoré majú poistenie podľa týchto OPP PIS dojednané a splnili
vyššie uvedené kritériá na poskytnutie bonusu.
3. Ak je poistenie podľa týchto OPP PIS dojednané k investičnému
životnému poisteniu alebo k variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí
sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný poisťovateľom
na existujúci Účet bežného a jednorazového poistného v Operačnej cene
v rovnakom alokačnom pomere do jednotlivých Investičných programov,
ako je alokované bežné poistné.
4. Ak je poistenie podľa týchto OPP PIS dojednané k inému ako investičnému
životnému poisteniu alebo variabilnému životnému poisteniu, po uplynutí
sledovaného obdobia bude bonus automaticky pripísaný na špeciálny
účet vytvorený poisťovateľom pre tento účel. Prostriedky na tomto
špeciálnom účte budú počas trvania poistenia zhodnocované úrokom vo
výške minimálne 0,5% ročne a vyplatené po ukončení zmluvy životného
poistenia.
5. Ak si poistená osoba uplatní nárok na poistné plnenie v súvislosti
s poistnou udalosťou, ktorá nastala počas sledovaného obdobia, a nárok
na výplatu poistného plnenia jej vznikne po pripísaní bonusu podľa odseku
3 alebo odseku 4 tohto článku, poisťovateľ zníži poistné plnenie o výšku
pripísaného bonusu, resp. má právo takto pripísaný bonus vymáhať.
10.2. Bonus za vernosť
1. Bezprostredne po uplynutí sledovaného obdobia poisťovateľ automaticky
navýši poistnú sumu za poistenie podľa týchto OPP PIS o 10%, ak poistné
za poistenie podľa týchto OPP PIS bolo riadne zaplatené. V takomto prípade
sa dodatočné ocenenie zdravotného stavu poistenej osoby nevyžaduje

Článok 7 – Povinnosti poisteného
1. Poistený je povinný do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní
invalidity oznámiť túto skutočnosť poisťovateľovi, predložiť poisťovateľovi
originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia, posudok
posudkového lekára vrátane informácie o príčine vzniku invalidity.
2. Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi zmeny akýchkoľvek skutočností
rozhodujúcich pre výplatu poistného plnenia podľa týchto OPP PIS (najmä
zmenu miery poklesu) najneskôr do 15 dní od rozhodnutia príslušného
orgánu.
3. V prípade mesačnej výplaty poistného plnenia, je poistený povinný každý
rok pred výročím uznania invalidity predložiť poisťovateľovi na základe
jeho vyžiadania dokumenty potvrdzujúce, že jeho invalidita naďalej trvá.
4. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi potvrdenie o uznaní invalidity,
všetky lekárske správy a dokumenty týkajúce sa úrazu/choroby, ktorý
spôsobil invaliditu, ako aj informácie o predchádzajúcom zdravotnom stave
poisteného a kompletný výpis z jeho zdravotnej karty.
5. Pokiaľ poistník a/alebo poistený poruší niektorú z povinností uvedených
v tomto článku, má poisťovateľ právo znížiť poistné plnenie úmerne tomu,
aký vplyv by malo toto porušenie na rozsah jeho povinosti plniť.
6. V prípade, ak poistený neoznámi poisťovateľovi zmeny v zmysle bodu
2. a/alebo 3. tohto článku, je poisťovateľ oprávnený vymáhať vrátenie
vyplatených mesačných výplat, na ktoré poistenému nevznikol nárok.
Článok 8 – Práva poisťovateľa
1. V prípade zmeny legislatívy pri určovaní miery poklesu alebo na základe
iných objektívnych skutočností, ktoré podľa odborného a odôvodneného
uváženia poisťovateľa budú mať významný dopad na určovanie miery
poklesu oproti aktuálnym pravidlám a situácii v čase nadobudnutia
účinnosti týchto OPP PIS, má poisťovateľ právo posudzovať mieru poklesu
výlučne na základe lekárskeho vyšetrenia, ktoré vykoná kvalifikovaný lekár
určený poisťovateľom.
Článok 9 – Zánik poistenia
1. Poistenie zaniká v prípade vzniku niektorej z nasledovných udalostí podľa
toho, ktorá z nich nastane skôr:
a) posledným dňom poistného obdobia v ktorom bol uznaný nárok na
poistné plnenie,
b) uplynutím poistnej doby poistenia PIS,
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a zároveň výška poistného za poistenie podľa týchto OPP PIS sa nemení;
ustanovenie bodu 5 článku 5 týchto OPP PIS tým nie je dotknuté.
2. Takto navýšená poistná suma je platná až do konca trvania poistenia podľa
týchto OPP PIS.
3. Ak počas doby trvania poistenia dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu poistnej
sumy inak ako na základe tohto článku, bonus za vernosť bude vypočítaný
z najnižšej výšky poistnej sumy platnej počas sledovaného obdobia.
Článok 11 – Poistenie ako súčasť poistnej zmluvy
1. Poistenie podľa OPP PIS je súčasťou poistnej zmluvy, ku ktorej je
dojednané a taktiež sa na neho vzťahujú VPPŽ, príslušné Osobitné poistné
podmienky pre životné poistenie (ďalej len „OPŽP“), resp. Všeobecné
poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej len „VPPÚ“) podľa toho, ku
ktorému poisteniu je toto poistenie dojednané, pokiaľ určité ustanovenia neboli
zmenené alebo nahradené príslušnými ustanoveniami týchto OPP PIS.
2. Na poistenie podľa týchto OPP PIS sa nevzťahuje Oslobodenie od platenia
poistného (W), Zmluvné dojednanie o indexácii (IND).
Článok 12 – Poradie priority a záverečné ustanovenia
1. V prípade, že tieto OPP PIS zužujú, alebo sú v rozpore s VPPŽ, OPŽP,
a/alebo VPPÚ, pre toto poistenie sa prednostne aplikujú ustanovenia
týchto OPP PIS.
2. Od týchto OPP PIS je možné sa odchýliť v poistnej zmluve, ak to príslušné
ustanovania týchto OPP PIS umožňujú a/alebo ak si to vyžaduje účel
a povaha poistenia a zmluvné strany sa na tom v poistnej zmluve dohodnú.
3. Tieto OPP PIS nadobúdajú účinnosť dňom 15.5.2015.
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