
Osobitné poistné podmienky 
poistenia mužských  
kritických chorôb     
(ďalej len „OPP CIM“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP CIM dopĺňajú alebo menia Všeobecné po-

istné podmienky pre poistenie úrazu  a/alebo  choroby  
(ďalej len „VPPÚCH“).

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Stanovenie diagnózy – okamih, kedy bola stanovená 

kvalifikovaným lekárom kritická choroba, spĺňajúca 
podmienky uvedené v časti poistná udalosť.

2.  Mužská kritická choroba – je pre účely tohoto poiste-
nia rakovina prostaty (podľa klasifikácie Gleason – skó-
re viac ako 6 alebo minimálne podľa TNM klasifikácie 

- T2N0M0), penisu, semenníkov, nadsemenníkov, mie-
chy a prsníkov (podľa klasifikácie TNM – ako fáza T2, 
T3 a T4 staging II., III., IV. alebo ako fáza - T1 staging 
I., pri ktorej sú zaznamenané metastázy v lymfatických 
uzlinách - N1 a viac a vzdialené metastázy - M1 a viac), 
pre ktorú je charakteristický nekontrolovateľný rast a 
šírenie malígnych buniek do zdravého tkaniva. 

Článok 3 – Poistné a typy sadzby poistného
1.  Výška poistného závisí od zvoleného typu sadzby po-

istného, variantu poistenia, veku poisteného na začiat-
ku poistenia a aktuálneho veku poisteného v danom 
roku poistenia.

2.  Typ sadzby poistného predstavuje časové obdobie, 
počas ktorého sa výška poistného za poistenie a do-
plnkové poistenie nemení. Výnimkou je ustanovenie 
kapitoly VIII článku 2 bodu 2 VPPÚCH.

3.  V rámci poistenia a doplnkového poistenia je možné 
vybrať si jednu z nasledujúcich sadzieb poistného:

 a)  5 ročná – poistné sa automaticky zvýši na každé 5. 
výročie poistenia, pričom je použitá sadzba platná 
v tom čase pre aktuálny vek poisteného. Uvedená 
sadzba poistného platí počas celého daného 5 roč-
ného obdobia;

 b)  10 ročná – poistné sa automaticky zvýši na každé 
10. výročie poistenia, pričom je použitá sadzba plat-
ná v tom čase pre aktuálny vek poisteného. Uvede-
ná sadzba poistného platí počas celého daného 10 
ročného obdobia;

 c)  do 65 rokov veku – poistné sa počas trvania po-
istenia nemení a stanoví sa podľa aktuálneho veku 
poisteného na začiatku poistenia;

 d)  do 70 rokov veku – poistné sa počas trvania po-
istenia nemení a stanoví sa podľa aktuálneho veku 
poisteného na začiatku poistenia.

DÔLEŽITÉ: Zmenu poistného Vám písomne oznámime 
pred výročím poistenia, od ktorého má byť zmena účinná 
Ak s uvedenou zmenou poistného nesúhlasíte, oznámte 
nám to písomne najneskôr do účinnosti tejto zmeny. Vaše 
poistenie v takom prípade zanikne uvedeným dňom.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou  udalosťou  je  stanovenie  diagnózy  mužskej 

kritickej choroby. 
2.  Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom a zá-

roveň musí byť doložená výsledkom z histologického 
vyšetrenia odobratej vzorky tkaniva. 

DOLEŽITÉ: Klinická diagnóza alebo prítomnosť zvýšenej 
hladiny PSA (prostatický špecifický antigén) v krvi, sú po-
važované za predbežné diagnózy a nie sú považované za 
poistnú udalosť. 

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  V prípade poistnej udalosti vyplatíme poistnú sumu do-

hodnutú v zmluve.

Článok 2 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 2 mesiace a plynie od začiatku pois-

tenia. Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie v 
súvislosti s chorobami, ktoré nastali počas čakacej le-
hoty.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v 

súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo ne-
priamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo násled-
kom:

 a)  nádorov, ktoré sú histologicky popísané ako prema-
lígne, neinvazívne alebo zmeny typu karcinóm „in 
situ“, 

 b)  nádorov, ktoré nie sú vyslovene uvedené v definícii 
„mužská kritická choroba“,

 c) lobulárneho karcinómu prsníka „in-situ“ (LCIS),
 d)  bazocelulárneho karcinómu, spinocelulárneho kar-

cinómu a malígneho melanómu kože,
 e)  nádorov, ktoré sa rozšírili alebo metastázovali do 

penisu, prostaty, semenníkov, nadsemenníkov, mie-
chy alebo prsníkov, pokiaľ sa prvotný nádor nena-
chádzal v jednom z týchto orgnánov.
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2.  Výluky z poistenia uvedené v Článku 4 VPPÚCH platia 
aj pre poistenie podľa týchto OPP CIM.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie 

je 70 rokov, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1.  Poistenie zanikne uznaním nároku na poistné plnenie.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Ak ustanovenia  týchto OPP CIM zužujú, alebo sú  

v rozpore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia 
ustanovenia týchto OPP CIM.

2.  Od ustanovení týchto OPP CIM sa môžeme v zmluve 
odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP CIM 
dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha pois-
tenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3.  Tieto OPP CIM boli nami schválené a sú účinné odo 
dňa 1.1.2022.
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