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Osobitné poistné podmienky doplnkového
poistenia kri  ckých chorôb pre de   (KCHD_01)

1. Všeobecné ustanovenia
1.1   Tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) vydané poisťovateľom podľa Občianskeho zákonníka tvoria neod-

deliteľnú súčasť poistnej zmluvy a určujú práva a povinnos   poisťovateľa, poistníka a poisteného pre doplnkové pois-
tenie podľa týchto OPP (ďalej len „Doplnkové poistenie“). Doplnkové poistenie je možné uzavrieť súčasne pri uzavre   
Hlavného poistenia alebo počas poistnej doby Hlavného poistenia podľa podmienok určených poisťovateľom.

1.2  Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020. 

2.  Poistná udalosť
2.1   Poistnou udalosťou je stanovenie diagnózy niektorej z kri  ckých chorôb alebo podstúpenie niektorej z operácií, 

ktoré sú defi nované v Prílohe č. 1 týchto OPP u poisteného v priebehu poistnej doby Doplnkového poistenia.
2.2   Poisťovateľ má právo za účelom posúdenia vzniku poistnej udalos   v prípade nejasnos   nariadiť poistenému lekár-

sku prehliadku v zdravotnom zariadení určenom poisťovateľom a poistený sa zaväzuje takúto prehliadku nariadenú 
poisťovateľom podstúpiť. V prípade, že poistený sa odmietne podrobiť tejto prehliadke, poisťovateľ nie je povinný 
vypla  ť poistné plnenie, nakoľko poistený neposkytuje poisťovateľovi primeranú súčinnosť.

3.  Deň vzniku poistnej udalos  
 Pre účely Doplnkového poistenia sa za deň vzniku poistnej udalos   považuje:
 a)   deň stanovenia príslušnej diagnózy odborným lekárom poisteného a splnenia stanovených podmienok, tak ako 

je uvedené v Prílohe č. 1 týchto OPP alebo 
 b)  deň výkonu príslušnej operácie poisteného, tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 týchto OPP. 

4.  Poistné plnenie
4.1   Pokiaľ nie je uvedené inak, poisťovateľ v prípade vzniku poistnej udalos   vypla   poistenému poistné plnenie vo 

výške poistnej sumy alebo jej čas   podľa podmienok týchto OPP, a to v závislos   od typu kri  ckej choroby alebo 
podstúpenej operácie, ktoré sú poistnými udalosťami v zmysle týchto OPP. Konkrétna výška poistného plnenia pre 
jednotlivé diagnózy je stanovená pre každú diagnózu v Prílohe č. 1 týchto OPP. 

4.2   V prípade poistnej udalos  , pri ktorej je podľa Prílohy č. 1 týchto OPP dohodnuté poistné plnenie vo výške 100 % po-
istnej sumy, poisťovateľ súčasne s poistným plnením vypla   poistenému jednorazovo, bonus vo výške 20 % poistnej 
sumy, dohodnutej pri uzavre   tohto Doplnkového poistenia, ktorá slúži ako príspevok na nevyhnutnú starostlivosť 
(ošetrovanie) poisteného. 

4.3   Pokiaľ dôjde k poistnej udalos  , pri ktorej výška vyplateného poistného plnenia z Doplnkového poistenia dosiahne 
100 % (príp. 100 % poistnej sumy + 20 % bonus) poistnej sumy v zmysle Prílohy č. 1 týchto OPP, Doplnkové poistenie 
k dátumu vzniku tejto poistnej udalos   zaniká. 

4.4   Ak výška vyplateného poistného plnenia dosiahne 30 % alebo 10 % v zmysle Prílohy č. 1 týchto OPP, Doplnkové po-
istenie z dôvodu poistnej udalos   nezaniká.

4.5   Celková hodnota vyplatených poistných plnení za všetky poistné udalos   z Doplnkového poistenia je maximálne 
100 % poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve alebo 120 % poistnej sumy (100 % + 20 % bonus)  pri uplatnení 
diagnózy, pri ktorej sa vypláca poistné plnenie vo výške 100 % poistnej sumy. 

4.6   Zákonný zástupca poisteného je povinný pri uzatváraní Doplnkového poistenia pravdivo a úplne vyplniť zdravotný 
dotazník poisteného. Zákonný zástupca poisteného je ďalej povinný predložiť poisťovateľovi na požiadanie zdravot-
nú dokumentáciu a správy ošetrujúceho lekára alebo lekára špecialistu. V opodstatnených prípadoch má poisťovateľ 
právo  ež preskúmať zdravotný stav poisteného prostredníctvom lekára, ktorého sám určí.

5.  Poistná suma
5.1   Poistná suma Doplnkového poistenia je dohodnutá v poistnej zmluve.
5.2   Pokiaľ už nastalo poistné plnenie z Doplnkového poistenia, následné zmeny poistnej sumy (zvýšenie, zníženie, resp. 

ochrana pred infl áciou) na Doplnkovom poistení sú vylúčené. 
5.3   Na poistnú sumu sa nevzťahuje ochrana pred infl áciou podľa VPP. 

6.  Čakacia doba
6.1   Poisťovateľ aplikuje pre Doplnkové poistenie čakaciu dobu v trvaní 3 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom začiatku 

Doplnkového poistenia defi novaného vo VPP. 
6.2   Ak počas čakacej doby vznikne poistná udalosť podľa článku 2 týchto OPP, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, 
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Doplnkové poistenie zanikne ku dňu vzniku tejto skutočnos   a poisťovateľ v tomto prípade vrá   poistníkovi poistné 
za Doplnkové poistenie.

6.3   Ak v priebehu poistnej doby dôjde k zvýšeniu poistnej sumy Doplnkového poistenia na základe žiados   poistníka, 
tak sa na čiastku zodpovedajúcu zvýšeniu poistnej sumy Doplnkového poistenia vzťahuje čakacia doba v trvaní 3 
mesiacov pre poistnú udalosť, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni účinnos   zvýšenia poistnej sumy. Usta-
novenie podľa predchádzajúcej vety sa bude vzťahovať na čiastku akéhokoľvek zvýšenia poistnej sumy na žiadosť 
poistníka.

6.4   V prípade vzniku poistnej udalos   podľa článku 2 týchto OPP počas čakacej doby podľa bodu 6.3 týchto OPP, poisťo-
vateľ vypla   poistnú sumu Doplnkového poistenia v čiastke aktuálne platnej pred ostatným zvýšením poistnej sumy 
Doplnkového poistenia.

7.  Obmedzenie poistného plnenia
7.1   Na Doplnkové poistenie sa vzťahujú okrem obmedzení ustanovených v jednotlivých diagnózach aj obmedzenia po-

istného plnenia uvedené vo VPP.
7.2   Poisťovateľ nevypla   poistné plnenie, ak poistná udalosť vznikla v súvislos   s ochorením, ktorého príznaky sa preja-

vili pred začiatkom Doplnkového poistenia.

8.  Zánik doplnkového poistenia
  Doplnkové poistenie zaniká okrem prípadov uvedených vo VPP aj:
 a)   dňom nasledujúcim po dni vzniku poistnej udalos  , pri ktorej bolo vyplatených spolu 100 % alebo 120 % poistnej 

sumy poistenému (100 % + 20 %  bonus), 
 b)  z dôvodov podľa bodu 6.2 týchto OPP, 
 c)   dňom výročia Doplnkového poistenia v poistnom roku, v ktorom poistený dosiahne 18 rokov veku.

Príloha k osobitným poistným podmienkam doplnkového poistenia 
kri  ckých chorôb pre de   (KCHD_01)

Príloha č. 1 Tabuľka defi nícií kri  ckých chorôb a percentuálneho plnenia z poistnej sumy

% plnenia 
z poistnej 
sumy

Názov diagnózy Popis diagnózy Pre oznámenie poistnej udalos   je 
nevyhnutné doložiť dokumenty s 
vyznačeným dátumom vzniku poist-
nej udalos  

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Infarkt myokardu Infarkt myokardu (srdcového svalu) je akútne od-
umre  e (nekróza) srdcového tkaniva následkom 
neadekvátneho krvného zásobenia pos  hnutej 
oblas   (ischémia). Musí byť preukázaný vzostu-
pom a/alebo poklesom markerov poškodenia 
myokardu (troponín alebo CK-MB) na hodnoty 
zodpovedajúce diagnóze infarktu myokardu spolu 
s najmenej dvomi z nasledujúcich kritérii:
a)  príznaky ischémie (napr. bolesť na hrudi, bo-

les   chrbta, potenie, dýchavičnosť, nevoľnosť, 
srdcová arytmia);

b)  akútne ischemické zmeny na elektrokardiogra-
me (EKG): nové ST -T zmeny - elevácie alebo 
blok ľavého Tawarovho ramienka;

c) Vývoj patologických Q - vĺn na EKG

Prepúšťacia správa z nemocnice ale-
bo správna odborného pracoviska, 
ktoré stanovilo alebo potvrdilo diag-
nózu, vždy s uvedením dátumu, ku 
ktorému bola diagnóza stanovená.

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
diagnóza výskytu akútneho infarktu 
myokardu odborným lekárom, napr. 
kardiológom.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Operácia - ná-
hrada srdcovej 
chlopne

Je operačná náhrada jednej alebo viacerých srd-
cových chlopní za umelú chlopňu. Musí ísť o tak 
závažné defekty na chlopni alebo chlopniach, kto-
ré nemôžu byť upravené vnútrosrdečnou katetri-
začnou technikou. Náhrada musí byť prevedená 
na základe odporúčania kardiológa. Operácia 
musí byť prevedená na území Slovenskej republi-
ky. Prípadná operácia v zahraničí musí byť vopred 
odsúhlasená Poisťovateľom, a to písomnou for-
mou.  V prípade nesplnenia tejto podmienky, nie 
je poisťovateľ povinný vypla  ť poistné plnenie. 

Komplexná správa z odborného 
pracoviska, kde bola realizovaná 
operácia, vždy s uvedením dátumu 
operácie. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň uskutočnenia operácie.
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% plnenia 
z poistnej 
sumy

Názov diagnózy Popis diagnózy Pre oznámenie poistnej udalos   
je nevyhnutné doložiť dokumenty 
s vyznačeným dátumom vzniku 
poistnej udalos  

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Dilatačná kardio-
myopa  a (Zlyha-
nie srdca)

Dilatačná kardiomyopa  a je dilatácia-rozšírenie 
komôr a porucha ich kontrak  lity. Diagnóza musí 
byť potvrdená kardiológom na základe význam-
ných klinických príznakov (t.j. podľa klasifi kácie 
NYHA III. a IV. stupeň zlyhávania srdca), EKG, 
echokardiografi a (EF LK musí byť pod 25%), ka-
tetrizačného vyšetrenia, poprípade doplneného 
biopsiou srdca. 

Vylúčené sú iné kardiomyopathie, tj. hypertrofi c-
ké, reštrik  vne, gene  cky podmienené a zapríči-
nené toxickými vplyvmi (alkoholická kardiomyo-
pathia) alebo pri súčasnej infekcii vírusom HIV.

Správa z odborného kardiologického 
pracoviska, ktorá potvrdzuje uvede-
nú diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Operácia aorty Je operačný výkon na aorte uskutočnený v 
dôsledku jej roztrhnu  a, vzniku výdute alebo 
jej vrodeného zúženia. Operácia musí byť usku-
točnená na základe odporúčania kardiológa. 
Operácia musí byť vykonaná na území Slovenskej 
republiky. Prípadná operácia v zahraničí musí 
byť vopred odsúhlasená Poisťovateľom, a to 
písomnou formou. V prípade nesplnenia tejto 
podmienky, nie je Poisťovateľ povinný vypla  ť 
poistné plnenie. 

Vylúčené sú operácie na vetvách aorty alebo 
by-passe, ktorý vystupuje z aorty a vedie krv do 
periférneho riečiska a riešenie stentgra  y.

Komplexná správa z odborného 
pracoviska, kde bola realizovaná 
operácia, vždy s uvedením dátumu 
operácie.

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň uskutočnenia operácie.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Vnútrolebečné 
krvácanie (neú-
razové)

Je akékoľvek vnútrolebečné krvácanie do mozgu, 
jeho du  n alebo mozgových plien, pokiaľ nebolo 
spôsobené úrazom. 

Výsledky neurologického vyšetrenia 
(CT, angiografi e alebo NMR); pre-
púšťaciu správu z nemocnice alebo 
správu odborného pracoviska, ktoré 
stanovilo alebo potvrdilo diagnó-
zu vždy s uvedením dátumu, ku 
ktorému bola diagnóza stanovená;  
výsledky neurologického vyšetrenia 
v rozmedzí 3 až 6 mesiacov od usku-
točnenej príhody. 

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola odborným 
lekárom stanovená diagnóza.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Poškodenie moz-
gu v dôsledku 
nedostatočného 
krvného zásobe-
nia

Je akékoľvek poškodenie mozgu jeho nedokrve-
nosťou (ischémiou), ktorá zanechá neurologické 
následky. 

Výsledky neurologického vyšetrenia 
(CT, angiografi e alebo NMR); pre-
púšťacia správa z nemocnice alebo 
správa odborného pracoviska, ktoré 
stanovilo diagnózu, vždy s uvedením 
dátumu, ku ktorému bola diagnóza 
stanovená; výsledky neurologického 
vyšetrenia v rozmedzí 3 až 6 mesia-
cov od uskutočnenej príhody. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola odborným 
lekárom stanovená diagnóza.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Ťažké zlyhávanie 
pľúc

Je konečné štádium pľúcnych ochorení, ktoré 
vedú k trvalému dychovému zlyhávaniu (t.j. chro-
nickej respiračnej insufi ciencii). Diagnóza musí 
byť potvrdená odborných lekárom-pneumológom 
a splnením všetkých štyroch nasledujúcich kritérií 
súčasne:
a)  hodnota FEV1 (pri spirometrickom vyšetrení) 

je trvale menšía ako 50 % hodnoty zodpoveda-
júcej veku;

b)  je nutná trvalá kyslíková terapia pre hypoxé-
miu;

c)  parciálny tlak kyslíku (PaO2) pri analýze krv-
ných plynov je rovný alebo nižší než 55 mmHg;

d) je pociťovaná pokojová dýchavičnosť.

Komplexná správa z odborného 
pracoviska, ktoré stanovilo alebo 
potvrdilo diagnózu vždy s uvedením 
dátumu stanovenia diagnózy, správa 
spirometrického vyšetrenia, analýza 
krvných plynov a potvrdenie trvalej 
kyslíkovej liečby.

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
diagnóza chronickej respiračnej insu-
fi ciencie lekárom - pneumológom.
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% plnenia 
z poistnej 
sumy

Názov diagnózy Popis diagnózy Pre oznámenie poistnej udalos   
je nevyhnutné doložiť dokumenty 
s vyznačeným dátumom vzniku 
poistnej udalos  

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Zlyhanie pečene Ide o konečné štádium ochorenia pečene, ktoré 
spôsobuje nekontrolovaný ascites, trvalú žltač-
ku, rozvoj pažerákových a žalúdočných varixov a 
hepatálnu encefalopathiu, pričom  eto uvedené 
príznaky musia byť prítomné súčasne. Diagnóza 
musí byť stanovená odborným lekárom - hepato-
lógom alebo internistom.

Vylúčené sú prípady spôsobené abuzom alkoholu 
alebo návykových látok.

Správa odborného lekára intenistu 
alebo hepatológa potvrdzujúca túto 
diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Zlyhanie obli-
čiek vyžadujúce 
dialýzu alebo 
transplantáciu

Je tak pokročilé a nezvratné zlyhanie obidvoch 
obličiek, ktoré si vyžaduje liečbu umelou obličkou 
pri zaradení do trvalého dialyzačného programu. 

Vylúčená je úrazová príčina.

Rozhodnu  a o zaradení do trvalého 
dialyzačného programu alebo správa 
z dialyzačného strediska (nefrológie) 
po najmenej 3 mesiacoch trvajúcej 
liečby umelou obličkou.

Dňom vzniku poistnej udalos   je deň 
zaradenia poisteného do trvalého 
dialyzačného programu lekárom.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Aplas  cká ané-
mia

Chronické zlyhanie funkcie kostnej drene, v dô-
sledku čoho je v krvi nedostatok červených a bie-
lych krviniek a krvných doš  čiek. Ochorenie musí 
spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
a)  pravidelné krvné transfúzie po dobu najmenej 

troch mesiacov; 
b)  pravidelná aplikácia imunosupresívnych látok 

po dobu najmenej troch mesiacov;
c)  transplantácia kostnej drene alebo zaradenie 

do jej programu.
Diagnóza musí byť potvrdená hematológom.

Správa ošetrujúceho hematológa o 
priebehu ochorenia.

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola príslušným 
hematológom stanovená táto diag-
nóza.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Transplantácia 
životne dôleži-
tých orgánov a 
transplantácia 
kostnej drene

Je životne nevyhnutná transplantácia srdca, srdca 
a pľúc, pečene, obličiek, pankreasu, kostnej dre-
ne, kedy je príjemcom poistený. Transplantácia 
musí byť založená na objek  vnom potvrdení od 
odborných lekárov o zlyhaní príslušných orgánov. 
Operácia musí byť uskutočnená na území Slo-
venskej republiky. Prípadná operácia v zahraničí 
musí byť vopred odsúhlasená Poisťovateľom a 
to písomnou formou. V prípade nesplnenia tejto 
podmienky nie je poisťovateľ povinný vypla  ť 
poistné plnenie.

Poistné kry  e sa nevzťahuje na transplantáciu 
iných orgánov, čas   vyššie uvedených orgánov, 
bunkových tkanív alebo tzv. kmeňových buniek.

Komplexná správa z odborného 
pracoviska, kde bola uskutočnená 
transplantácia, vždy s uvedenením 
dátumu operácie.

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň uskutočnenia operácie.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Idiopa  cká pľúc-
na fi bróza

Ide o ochorenie neznámeho pôvodu pos  hujúce 
pľúcne inters  cium. Diagnóza musí byť potvr-
dená biopsiou a správou príslušného špecialistu 
pneumológa.

Správa odborného lekára pneumoló-
ga s výsledkami biop  ckého vyšetre-
nia potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom pneumológom.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Cys  cká fi bróza Je mul  systémové ochorenie, ktorého prejavmi 
sú chronické ochorenie dýchacích ciest, insu-
fi ciencia vonkajšej sekrécie pankreasu, vysoká 
koncentrácia elektrolytov v pote a obštruk  vna 
azoospermia. Diagnóza musí byť potvrdená 
pediatrom na základe molekulárno-gene  ckého 
vyšetrenia alebo na základe klinického nálezu po-
zi  vnos  , tzv. potného testu (koncentrácia chlori-
du v pote musí presahovať hodnotu 60 nmol/l). 

Správa odborného lekára pneumoló-
ga s výsledkami molekulárno-gee  c-
kého vyšetrenia alebo tzv. potného 
testu potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom pneumológom.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Epidermolysis 
bullosa 
(choroba motý-
lích krídiel)

Ide o závažné dermatologické ochorenie vyznaču-
júce sa ľahkou poraniteľnosťou kože s kompliko-
vaným hojením.

Diagnóza musí byť potvrdená odbor-
ným lekárom dermatológom alebo 
pediatrom.

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom dermatológom.
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% plnenia 
z poistnej 
sumy

Názov diagnózy Popis diagnózy Pre oznámenie poistnej udalos   
je nevyhnutné doložiť dokumenty 
s vyznačeným dátumom vzniku 
poistnej udalos  

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Juvenilná systé-
mová progresív-
na sklerodermia

Je systémové ochorenie spojiva spôsobné difúz-
nou fi brózou kože, ciev a vnútorných orgánov. 
Diagnóza musí byť doložená biopsiou a sérologic-
kým vyšetrením pri súčasnom pos  hnu   aspoň 
jedného z nasledujúcich orgánov: srdce, pľúca 
alebo obličky. Diagnóza musí byť potvrdená reu-
matológom. 

Poistnou udalosťou nie je lokalizovaná skleroder-
mia (lineárna alebo morphea).

Správa odborného lekára reumatoló-
ga s výsledkami biop  ckého vyšetre-
nia potvrdzujúca túto diagnózu.

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza odborným lekárom reuma-
tológom.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Skleróza mul  -
plex
(Roztrúsená 
skleróza)

Skleróza mul  plex na účely doplnkového 
poistenia znamená potvrdenú diagnózu roz-
trúsenej sklerózy, ktorá musí byť potvrdená 
odborným lekárom neurológom a preu-
kázaná všetkými nasledujúcimi kritériami:                                                                                                                                      
a)  klinické poškodenie motorickej alebo zmyslovej 

funkcie, ktorá musí trvať nepretržite po dobu 
najmenej 6 mesiacov od stanovenia diagnózy a                                                                                                                                               

b)  magne  ckou rezonanciou (MRI) zobrazené 
najmenej dve lézie demyelinizácie v mozgu 
alebo v mieche charakteris  cké pre roztrúsenú 
sklerózu.

Za poistnú udalosť pre Sklerózu mul  plex sa 
nepovažuje:
a)  podozrenie na roztrúsenú sklerózu a neurolo-

gické či rádiologické syndrómy pripomínajúce 
roztrúsenú sklerózu, ktoré však nie sú potvrde-
né defi ni  vnou diagnózou roztrúsenej sklerózy;

b)  izolovaný zápal očného nervu, neuromyeli  ída 
zrakového nervu.

Prepúšťacia správa z nemocnice 
alebo správa z neurológie, ktorá 
stanovila alebo potvrdila trvalú diag-
nózu vždy s uvedením dátumu, ku 
ktorému bola diagnóza stanovená.

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza odborným lekárom neuro-
lógom.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Amyotrofi cká la-
terárna skleróza 
(Lou Gehrigova 
choroba)

Progresívne degenera  vne pos  hnu  e motoric-
kého neurónu s prítomnosťou svalových obŕn a 
atrofi í s následkom takého pos  hnu  a poiste-
ného, že nie je schopný vykonávať najmenej tri 
bežné denné činnos  , ako je napr.: umývanie, 
obliekanie, samostatné stravovanie, používa-
nie WC a užívanie liekov alebo musí byť trvale 
pripútaný k lôžku, takže sa nezaobíde bez pomoci 
druhej osoby.

Správa odborného lekára neurológa 
s náležitými testami potvrdzujúcimi 
túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza odborným lekárom neuro-
lógom.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Apalický syn-
dróm

Ide o nekrózu (odumre  e) mozgovej kôry s nepo-
s  hnutým mozgovým kmeňom. Tento stav musí 
byť potvrdený odborným lekárom - neurológom 
alebo anesteziológom. Kritéria spĺňajúce diagnó-
zu apalického syndrómu musia trvať najmenej 1 
mesiac.

Z poistného plnenia sú vylúčené apalické syndró-
my spôsobené intoxikáciou alkoholom a konzu-
máciou drog.

Správa odborného lekára anestézio-
lóga alebo neurológa potvrdzujúca 
túto diagnózu.

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, keď uplynul 1 mesiac trvania 
diagnózy apalického syndrómu u 
poisteného.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Strata reči neúra-
zová

Úplná, trvalá a nezvratná strata schopnos   hovo-
riť v dôsledku pos  hnu  a hlasiviek, ktoré pretr-
váva súvisle po dobu dobu minimálne 12 mesia-
cov.  Diagnóza musí potvrdzovať poranenie alebo 
chorobu hlasiviek spôsobujúcu stratu reči. 

Poistné kry  e sa nevzťahuje na vznik pos  hnu  a 
v dôsledku psychického stavu (t.j. všetky príčiny 
súvisiace s psychiatrickými diagnózami).

Správa odborného lekára - neuroló-
ga, ORL špecialistu alebo psychiatra 
potvrdzujúca túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušnými odborným 
lekárom.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Ochrnu  e konča-
 n - neúrazové

(strata schop-
nos   používať 
konča  ny)

Je ochrnu  e všetkých konča  n (kvadruplégia), 
ktoré trvá minimálne po dobu 3 mesiacov. Diag-
nóza musí byť potvrdená odborným lekárom - 
neurológom.

Poistné kry  e sa nevzťahuje na čiastočné ochrnu-
 e alebo prechodné ochrnu  e.

Vylúčená je úrazová príčina.

Správa odborného lekára - neuroló-
ga potvrdzujúca túto diagnózu.

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému došlo k ochrnu  u.
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% plnenia 
z poistnej 
sumy

Názov diagnózy Popis diagnózy Pre oznámenie poistnej udalos   
je nevyhnutné doložiť dokumenty 
s vyznačeným dátumom vzniku 
poistnej udalos  

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Slepota 
(neúrazová, obi-
dve oči)

Je úplná a trvalá strata zraku oboch očí, ktorá 
vznikla následkom ochorenia, ku ktorému došlo 
počas doby trvania tohto doplnkového poistenia.

Vylúčená je úrazová príčina.

Lekárska správa z odborného praco-
viska o priebehu ochorenia zraku, 
ktoré spôsobilo trvalú obojstrannú 
slepotu.

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza odborným lekárom - o  al-
mológom.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Hluchota
(neúrazová, stra-
ta sluchu, obidve 
uši)

Je úplná obojstranná a trvalá strata sluchu, a to 
následkom ochorenia. Hluchota musí byť potvr-
dená lekárskym vyšetrením vrátane audiometric-
kých a zvukoprahových testov. K ochoreniu musí 
prísť v dobe trvania tohto doplnkového poistenia.

Vylúčená je úrazová príčina.

Lekársku správu z odborného 
pracoviska, v prípade hospitalizácie 
na ORL, ktoré stanovilo diagnózu 
obojstrannej straty sluchu (hlucho-
tu), správu doplnkových vyšetrení 
sluchového aparátu ( RTG, CT, audio-
gram a ďalšie). 

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
diagnóza odborným lekárom - ORL 
špecialistom.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Zhubné nádoro-
vé ochorenie / 
Rakovina

Zhubné nádorové ochoreie / Rakovina je skupina 
ochorení charakterizovaných nekontrolovateľným 
rastom a delením buniek. Je charakterizovaná 
vznikom zhubných (malígnych) buniek a ich 
prerastaním do okolitých tkanív. K týmto ochore-
niam sa rovnako radí leukémia, sarkómy, zhubné 
choroby miazgového systému (napr. Hodgkinova 
choroba), malígne ochorenia kostnej drene a 
metasta  cké formy rakoviny kože. 

Vylúčené sú:
a) nádorové ochorenia za prítomnos   HIV nákazy;
b)  malígne melanómy kože v štádiu 1A hĺbky 

(menšie než 1 mm, II alebo III bez zvredova-
tenia) podľa platnej klasifi kácie AJCC z roku 
2002;

c)  dysplazie a rakoviny krčka maternice v štádiu 
CIN-1, CIN-2 a CIN-3;

d)  skoré štádia rakoviny prostaty TNM klasifi ká-
cie T1 vrátane T1a i T1b alebo ekvivalentnej 
klasifi kácie;

e)  všetky nezhubné (benígne) nádory a polycyte-
mia vera;

f)  všetky pre-malígne štádiá, neivazívne nádorové 
štádia - tzv. carcinomas in situ a mikroinvazívne 
nálezy;

g)  hyperkeratózy, squamózne a basocelulárne 
formy rakoviny kože;

h)  papilárny karcinóm š  tnej žľazy menší ako 1 
cm v priemere a histologicky potvrdený ako 
T1N0M0;

i) monoklonálne gamapa  e nejasného významu;
j)  žalúdočný MALT lymfóm v prípade, že môže byť 

liečený eradikáciou Helicobactera;
k)  gastrointes  nálny stromálny nádor GIST nádor 

- stupeň I a II podľa klasifi kácie AJCC 2010.

Prepúšťacia správa z nemocnice 
alebo potvrdená kópia správy z 
odborného pracoviska, ktoré stano-
vilo alebo potvrdilo diagnózu vždy 
s uvedením dátumu, ku ktorému 
bola diagnóza stanovená a  fotokó-
pia histologického nálezu s číslom 
preparátu.

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
diagnóza odborným lekárom - onko-
lógom alebo patológom na základe 
histologického alebo iného nespo-
chybniteľného vyšetrenia preukazu-
júceho zhubné postupujúce ochore-
nie.

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

Nezhubný nádor 
na mozgu

Sú nezhubné nádory mozgu, mozgových blán a 
predĺženej miechy, ktoré ohrozujú život klienta 
útlakom okolitého tkaniva a nie svojou zhubnou 
povahou. Nádor musí byť potvrdený neuro-
logickým vyšetrením a musí byť neurológom 
doporučený na neurologický zákrok. V prípade, 
že je hodnotený ako neoperabilný, neurologické 
vyšetrenie musí preukázať trvalé neurologické 
následky pre klienta. 

Vylúčené z poistného plnenia sú:  cysty, granuló-
my, vaskulárne malformácie, hematómy, nádory 
hypofýzy a chrb  ce.

Komplexná správa z odborného 
pracoviska, ktoré stanovilo alebo 
potvrdilo diagnózu vždy s uvedením 
dátumu, ku ktorému bola diagnó-
za stanovená; správa o výsledkoch 
vyšetrenia, ktoré dokazujú závažnosť 
nezhubného nádoru (CT, NMR, RTG 
vyšetrenie a ďalšie).

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
diagnóza závažného nezhubného 
nádoru odborným lekárom - neuro-
lógom.
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% plnenia 
z poistnej 
sumy

Názov diagnózy Popis diagnózy Pre oznámenie poistnej udalos   
je nevyhnutné doložiť dokumenty 
s vyznačeným dátumom vzniku 
poistnej udalos  

100 % PS 
+ 20 % 
bonus

AIDS/HIV
a)  následkom 

krvnej trans-
fúzie

b)  ochorenie 
z povolania 
zdravotníkov

Je rozvinuté ochorenie AIDS alebo preukázaná 
infekcia akýmkoľvek HIV vírusom, pokiaľ bol pois-
tený infi kovaný:
a)  krvnou transfúziou infi kovanou krvou alebo 

krvnými produktmi podanými ofi ciálne regis-
trovaným pracoviskom na území Slovenskej 
republiky v dobe trvania doplnkového pois-
tenia. Tvorba pro  látok zodpovedajúcih HIV 
infekcií musí byť preukázaná do 6 mesiacov po 
transfúzií;

b)  injekčnou ihlou ako následok zranení pri vyko-
návaní bežných pracovných povinnos   lekárov, 
zdravotných ses  er, stredného zdravotníckeho 
personálu, hasičov a členov záchranných zbo-
rov. Poistený musí zároveň predložiť nega  vny 
test na pro  látky HIV, ktorý je vykonaný ihneď 
po poranení. Tvorba pro  látok zodpoveda-
júcich HIV infekcií musí byť preukázaná do 6 
mesiacov po poranení.

Poistné plnenie sa nevzťahuje na osoby s hemo-
 liou.

V prípade a) stanovisko ofi ciálne re-
gistrovaného pracoviska v Slovenskej 
republike, ktoré podalo infi kovanú 
krv alebo krvný derivát, ďalej po-
zí  vny výsledok vyšetrenia pro  lá-
tok HIV do 6 mesiacov od podania 
preparátu.
V prípade b) predloženie nega  vne-
ho testu na HIV pro  látky uskutoč-
neného do 7 dní po poistnej uda-
los  ,  predloženie pozi  vneho testu 
na HIV pro  látky do 6 mesiacov po 
poistnej udalos  .

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola preukázaná 
HIV infekcia po splnení všetkých 
uvedených podmienok.

30 % PS Primárna svalová 
dystrofi a - pokro-
čilé štádiá

Skupina dedičných degenera  vnych ochorení sva-
lov, charakterizovaná boles  vosťou a ochabnu  m 
(atrofi ou) svalstva s následkom takého pos  h-
nu  a poisteného, že nie je schopný vykonávať 
najmenej tri bežné denné činnos  , ako je napr. 
umývanie, obliekanie, samostatné stravovanie, 
používanie toalety a užívanie liekov alebo musí 
byť trvale pripútaný na lôžko, takže sa nezaobíde 
bez pomoci druhej osoby. 

Správa odborného lekára neurológa 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza odborným lekárom neuro-
lógom.

30 % PS Kóma 
(neúrazová)

Ide o stav trvalého hlbokého bezvedomia pacien-
ta, ktorý nereaguje na vonkajšie s  muly a vnútor-
né potreby. Ten prežíva len vďaka životnej funkcií 
podporujúcimi zariadeniami, ako je napr. riadená 
ven  lácia. Doba trvania kómy  musí byť najmenej 
96 hodín. Musí byť doložená správa neurológa, 
potvrdzujúca reziduálne permanentný neuro-
logický nález. Kóma musí byť zdokumentovaná 
správou z príslušného anesteziologicko-resusci-
tačného oddelenia.

Vylúčená je úrazová príčina.

Správa odborného lekára anestézio-
lóga alebo neurológa potvrdzujúca 
túto diagnózu.

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza.

30 % PS Ochrnu  e konča-
 n - neúrazové

(strata schop-
nos   používať 
konča  ny) 

Ide o ochrnu  e najmenej dvoch konča  n (para-
plégia, hemiplégia) trvajúce minimálne 3 mesia-
ce.

Poistné kry  e sa nevzťahuje na ochrnu  e jednej 
konča  ny (monoplégia), čiastočné ochrnu  e a 
prechodné ochrnu  e.

Vylúčená je úrazová príčina.

Správa odborného lekára neurológa 
potvrdzujúca túto diagnózu.

Dňom vzniku pistnej udalos   je deň, 
ku ktorému došlo k ochrnu  u.

30 % PS Amputácia hor-
ných a dolných 
konča  n v dô-
sledku ochorenia

Ide o amputáciu najmenej dvoch konča  n v 
dôsledku ochorenia, ku ktorému došlo v dobe 
trvania tohto doplnkového poistenia, a to ruky a/
alebo nohy aspoň v kĺbe zápäs  a a/alebo cho-
didla v kĺbe členku. Diagnóza musí byť potvrdená 
ošetrujúcim lekárom. 

Poistné kry  e sa nevzťahuje na amputáciu hor-
ných a dolných konča  n následkom úrazu.

Správa odborného lekára - chirurga s 
presným popisom príčin, priebehu a 
úrovne amputácie.

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola vykonaná 
amputácia druhej konča  ny.
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% plnenia 
z poistnej 
sumy

Názov diagnózy Popis diagnózy Pre oznámenie poistnej udalos   
je nevyhnutné doložiť dokumenty 
s vyznačeným dátumom vzniku 
poistnej udalos  

30 % PS Juvenilná idiopa-
 cká reumatoid-

ná artri  da

Rozumie sa autoimunitné systémové ochorenie 
pos  hujúce preferenčné malé kĺby, s istotou 
potvrdené príšlušným odborným lekárom (reu-
matológo). Diagnóza musí byť doložená reumato-
logickou správou, potvrdzujúcou charakteris  cké 
ťažkos  , zistenie pos  hnu  a iných orgáno (napr. 
srdca a pľúc) a pozi  vitou laboratórnych vyšet-
rení vrátane hodnôt zápalových markerov (CRP, 
FW) a hladín špecifi ckých pro  látok (t.j RF reuma-
toidného faktoru). Diagnóza musí byť potvrdená 
reumatológom. 

Správa odborného lekára reumatoló-
ga s príslušnými výsledkami potvr-
dzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza odborným lekárom reuma-
tológom.

30 % PS Reuma  cká ho-
rúčka s kompliká-
ciami srdca

Rozumie sa autoimunitné systémové ochorenie 
pos  hujúce preferenčné malé kĺby, s istotou 
potvrdené príšlušným odborným lekárom (reu-
matológo). Diagnóza musí byť doložená reumato-
logickou správou, potvrdzujúcou charakteris  cké 
ťažkos  , zistenie pos  hnu  a iných orgáno (napr. 
srdca a pľúc) a pozi  vitou laboratórnych vyšet-
rení vrátane hodnôt zápalových markerov (CRP, 
FW) a hladín špecifi ckých pro  látok (t.j RF reuma-
toidného faktoru). Diagnóza musí byť potvrdená 
reumatológom. 

Správa odborného lekára reumato-
lóga, kardiológa alebo internistu s 
echokardiologickými testami potvr-
dzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Systémový Lupus 
Erytematodes 
s pos  hnu  m 
obličiek

Autoimunitné systémové ochorenie, charakteri-
zované rozvojom autopro  látok pôsobiacich pro   
rôznym vlastným orgánom, morfologická klasifi -
kácia WHO III. až VI. triedy musí byť potvrdená 
biopsiou obličiek. Pos  hnu  e obličiek musí byť v 
štádiu konečného zlyhávania funkcie obličiek, tj. 
chorý musí byť zaradený do dialyzačného progra-
mu. 

Správa odborného lekára - reumato-
lóga.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená táto 
diagnóza odborným lekárom.

30 % PS Polyarteri  s 
nodosa

Ide o systémové ochorenie povahy vaskuli  dy 
pos  hujúce viac orgánov. Musia byť pos  hnuté 
aspoň dva z nasledujúcich orgánových systémov 
súčasne: obličky, dýchací trakt, srdce, koža alebo 
pohybový aparát. Diagnóza musí byť potvrdená 
biopsiou a špecialistom - reumatológom na zákla-
de biop  ckého vyšetrenia. 

Správa odborného lekára s výsledka-
mi biop  ckého vyšetrenia potvrdzu-
júca túto diagnózu.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Wegenerova 
granulomatóza 

Ide o autoimunitne ochorenie typu nekro  zuju-
cej a granulomatoznej vaskuli  dy, ktoré pos  huje 
viac orgánov . Musia byť pos  hnuté aspoň dva 
z nasledujúcich orgánových systémov súčasne: 
obličky, dýchací trakt, srdce, koža alebo pohybový 
aparát. Diagnóza musí byť potvrdená biopsiou a 
špecialistom - reumatológom.  

Správa odborného lekára s výsledka-
mi biop  ckého vyšetrenia potvrdzu-
júca túto diagnózu.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Kawasakiho 
choroba

Ide o systémové ochorenie povahy vaskuli  dy 
pos  hujúce viac orgánov. Musia byť pos  hnuté 
aspoň dva z nasledujúcich orgánových systémov 
súčasne: obličky, dýchací trakt, srdce, koža alebo 
pohybové ústrojenstvo. Diagnóza musí byť potvr-
dená biopsiou.

Správa odborného lekára - reumato-
lóga s výsledkami biop  ckého vyšet-
renia potvrdzujúca túto diagnózu.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
špecialistom reumatológom.

30 % PS Takayasuova 
vaskuli  da

Ide o systémové ochorenie povahy vaskuli  dy 
pos  hujúce viac orgánov. Musia byť pos  hnuté 
aspoň dva z nasledujúcich orgánových systémov 
súčasne: obličky, dýchací trakt, srdce, koža alebo 
pohybový aparát. Diagnóza musí byť potvrdená 
biopsiou a špecialistom - reumatológom. 

Správa odborného lekára - reumato-
lóga s výsledkami biop  ckého vyšet-
renia potvrdzujúca túto diagnózu.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
špecialistom reumatológom.

30 % PS Creutzfeldtova - 
Jakobova cho-
roba

Creutzfeldtova-Jakobova choroba sa rozumie 
ochorenie spôsobujúce trvalé a nezvratné poško-
denie mozgového tkaniva infekčnou e  ológiou. 
Súčasťou je lekárske potvrdenie o diagnóze Creu-
tzfeldtova-Jakobova choroba. Diagnóza musí byť 
stanovená odborným lekárom neurologického 
zdravotníckeho zariadenia na území Slovenskej 
republiky. 

Správa odborného lekára - neuroló-
ga potvrdzujúca túto diagnózu.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom neurológom.
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30 % PS Encefali  da - 
kliešťová

Zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusovou 
infekciou s následkom takého pos  hnu  a pos-
teného, že nie je schopný vykonávať najmenej 
tri bežné denné činnos  , ako je napr. umývanie, 
obliekanie, samostatné stravovanie, používanie 
toalety a užívanie liekov alebo musí byť trvale pri-
pútaný na lôžko tak, že sa nezaobíde bez pomoci 
druhej osoby. Diagnóza musí byť stanovená od-
borným lekárom infektológom alebo neurológom 
na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení 
vrátane výsledkov lumbálnej punkcie. 

Správa odborného lekára - infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punk-
cie potvrdzujúca túto diagnózu.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Poliomyeli  da 
(Detská obrna)

Akútna infekcia vyvolaná poliovírusom vedúca k 
paraly  ckému ochoreniu, prejavujúca sa pos  h-
nu  m predných rohov miechy, kontrolujúcich 
pohyb svalov s následkom takého pos  hnu  a po-
isteného, že nie je schopný vykonávať najmenej 
tri bežné denné činnos  , ako je napr. umývanie, 
obliekanie, samostatné stravovanie, používanie 
toalety a užívanie liekov alebo musí byť trvale 
pripútaný na lôžko tak, že sa nezaobíde bez po-
moci druhej osoby. Diagnóza musí byť stanovená 
odborným lekárom - infektológom alebo neuroló-
gom na základe výsledkov laboratórnych vyšetre-
ní vrátane výsledkov lumbálnej punkcie.

Správa odborného lekára - infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punk-
cie potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Encefali  da - 
vírusová alebo  
bakteriálna

Zápal mozgového tkaniva spôsobený vírusom 
alebo bakteriálnou infekciou s následkom takého 
pos  hnu  a poisteného, že nie je schopný vyko-
návať najmenej tri bežné denné činnos  , ako je 
napr. umývanie, obliekanie, samostatné stravo-
vanie, používanie toalety a užívanie liekov alebo 
musí byť trvale pripútaný na lôžko tak, že sa ne-
zaobíde bez pomoci druhej osoby. Diagnóza musí 
byť stanovená odborným lekárom - infektológom 
alebo neurológom na základe výsledkov labora-
tórnych vyšetrení vrátane výsledkov lumbálnej 
punkcie. 

Správa odborného lekára - infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punk-
cie potvrdzujúca túto diagnózu.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Meningi  da víru-
sová, bakteriálna

Zápal mozgových blán vyvolaný vírusovou alebo 
bakteriálnou infekciou trvajúcou aspoň 3 mesia-
ce od stanovenia diagnózy s následkom takého 
pos  hnu  a poisteného, že nie je schopný vyko-
návať najmenej tri bežné činnos  , ako je napr. 
umývanie, obliekanie, samostatné stravovanie, 
používanie toalety a užívanie liekov alebo musí 
byť trvale pripútaný na lôžko tak, že sa nezaobíde 
bez pomoci druhej osoby. 

Poistné kry  e sa nevzťahuje na meningi  du ako 
následok infekcie, spôsobenej vírusom ľudskej 
imunodefi ciencie (HIV).

Správu odborného lekára - infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punk-
cie potvrdzujúcu túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Meningo-ence-
fali  da vírusová, 
bakteriálna

Zápal mozgových blán a mozgu spôsobený ví-
rusovou alebo bakteriálnou infekciou. Diagnóza 
musí byť doložená správou príslušného infekto-
lóga alebo neurológa a podporená pozi  vnym 
nálezom výsledku vyšetrenia mozgo-miešneho 
moku (získaného lumbálnou punkciou) a inými 
ďalšími, pre potvrdenie tohto ochorenia nutný-
mi laboratórnymi výsledkami a testami (vrátane 
sérologických). 

Správu odborného lekára - infektoló-
ga alebo neurológa s laboratórnymi 
výsledkami vrátane lumbálnej punk-
cie potvrdzujúcu túto diagnózu.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Fulminantná 
hepa   da

Je masívna nekróza obličkového tkaniva pri akút-
nej vírusovej hepa   de, ktorá vedie k rozvoju 
zlyhávania pečene, charakterizovaného prítom-
nosťou žltačky, rýchlym zmenšením pečene, rých-
lym zhoršovaním pečeňových testov a rozvojom 
encefalopa  e pečene do 1 mesiaca od začiatku 
ochorenia. Diagnóza musí byť potvrdená správou 
odborného lekára - hepatológa alebo infektológa. 

Správa odborného lekára - hepato-
lóga alebo infektológa potvrdzujúcu 
túto diagnózu.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.
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30 % PS Vírusová hepa  -
 da C

Musí byť doložená laboratórnymi (serologickými) 
testami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým 
nálezom a inými laboratórnymi testami (vrátane 
obličkových testov) umožní infektológovi jed-
noznačne potvrdiť uvedenú diagnózu prekona-
ného ochorenia. Diagnóza musí byť potvrdená 
správou odborného lekára - hepatológa alebo 
infektológa. 

Správa odborného lekára - hepato-
lóga alebo infektológa s výsledkami 
sérologických testov povrdzujúca 
túto diagnózu.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Vírusová hepa  -
 da D

Musí byť doložená laboratórnymi (serologickými) 
testami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým 
nálezom a inými laboratórnymi testami (vrátane 
obličkových testov) umožní infektológovi jed-
noznačne potvrdiť uvedenú diagnózu prekona-
ného ochorenia. Diagnóza musí byť potvrdená 
správou odborného lekára - hepatológa alebo 
infektológa. 

Správa odborného lekára - hepato-
lóga alebo infektológa s výsledkami 
sérologických testov povrdzujúca 
túto diagnózu.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Vírusová hepa  -
 da E

Musí byť doložená laboratórnymi (serologickými) 
testami, ktoré spoločne s ťažkosťami, klinickým 
nálezom a inými laboratórnymi testami (vrátane 
obličkových testov) umožní infektológovi jed-
noznačne potvrdiť uvedenú diagnózu prekona-
ného ochorenia. Diagnóza musí byť potvrdená 
správou odborného lekára - hepatológa alebo 
infektológa. 

Správa odborného lekára - hepato-
lóga alebo infektológa s výsledkami 
sérologických testov povrdzujúca 
túto diagnózu.  

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Lymská borelióza Rozumie sa stanovenie diagnózy ochorenia v II. a 
III. štádiu choroby, laboratórne potvrdené prísluš-
ným odborným pracoviskom - neurológie alebo 
infekčným oddelením. Musí byť zdokumentovaná 
prítomnosťou klinických príznakov, serologickým 
vyšetrením krvi a prípadne podľa lokalizácie 
pos  hnu  a vyšetrením mozgovo-miešneho moku 
alebo kĺbového punktátu. Diagnóza musí byť 
doložená lekárskou správou zo špecializovaného 
pracoviska. 

Správa odborného lekára infektológa 
alebo neurológa potvrdzujúca túto 
diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému  bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Diabetes mellitus 
I. typ s intenzifi -
kovaným inzulí-
novým režimom 
(závislý od inzu-
línu)

Diabetes mellitus I. typu na účely tohto poistenia 
znamená chronické autoimunitné ochorenie pre-
javujúce sa poruchou metabolizmu sacharidov 
v dôsledku úplneho a nezvratného nedostatku 
inzulínu. Táto diagnóza musí byť doložená lekár-
skou správou potvrdzujúcou diagnózu diabetes 
mellitus I. typu, nevyhnutná liečba inzulínom 
musí trvať aspoň 2 mesiace.

Správa odborného lekára pediatra 
alebo diabetológa, ktorá potvrdzuje 
túto diagnózu.

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, keď uplynuli 2 mesiace liečby 
poisteného inzulínom.

30 % PS Celiakia Je autoimunitné ochorenie, pri ktorom je primár-
ne pos  hnutým orgánom tenké črevo a poistený 
je trvale odkázaný na dodržiavanie bezlepkovej 
diéty. Diagnóza vrátane uvedenia histologického 
nálezu z biop  ckého vyšetrenia pos  hnutého 
orgánu a nutnosť diétneho režimu musí byť po-
tvrdená objek  vnym nálezom odborného pediat-
rického pracoviska alebo gastroenterológie. 

Správa odborného lekára pediatra 
alebo gastroenterológa potvrdzujú-
ca túto diagnózu vrátane výsledkov 
laboratórnych vyšetrení a biopsie. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Prudký zápal 
hrtana
(akútna subglo-
 cká laryngi  da, 

ASL) alebo akút-
na epiglo   da

Prudký zápal hrtana, na účely tohto poistenia 
podliehajú iba závažné formy, vyžadujúce si 
hospitalizáciu a urgentnú invazívnu intervenciu 
ako je intubácia, koniopunkcia, koniotómia alebo 
tracheostómia.

Diagnóza musí byť potvrdená sprá-
vou o hospitalizácii.

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Paratonzilárny 
absces

Ide o komplikáciu zápalu krčných mandlí. Diag-
nóza musí byť potvrdená vykonaním liečebného 
zákroku špecialistom otorinolaryngológom. 

Diagnóza musí byť potvrdená sprá-
vou odborného lekára. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom otorinolaryngológom.
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30 % PS Tetanus Ide o infekčné ochorenie spôsobené baktériou 
Clostridum tetani. Musí ísť o ťažšiu formu ochore-
nia s nutnosťou hospitalizácie. Diagnóza musí byť 
potvrdená dôkazom prítomnos   baktérie Clostri-
dum tetani. 

Správa odborného lekára infektológa 
potvrdzujúca túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

30 % PS Ileus - Črevná 
nepriechodnosť 
riešená operá-
ciou

Na účely tohto poistenia ide o prípady tzv. ileóz-
neho stavu defi nované ako náhla črevná príhoda 
charakterizovaná poruchou črevnej pasáže a 
rozpnu  m črevných kľučiek nad pos  hnutým 
miestom. Ak nepríde k odstráneniu príčiny, je 
pos  hnutý ohrozený na živote. 

Diagnóza musí byť potvrdená sprá-
vou o hospitalizácii a operácii.  

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň vykonania operácie črevnej 
nepriechodnos  .

30 % PS Leptospiróza Táto diagnóza musí byť doložená akútnymi 
ťažkosťami, zodpovedajúcim klinickým nálezom 
a korelujúcimi laboratórnymi testami (predovšet-
kým sérologickými, a to stanovením špecifi ckých 
lgM pro  látok). Diagnóza musí byť potvrdená 
správou odborného lekára hepatológa alebo 
infektológa. 

Správa odborného lekára hepato-
lóga alebo infektológa s výsledkami 
laboratórnych testov potvrdzujúca 
túto diagnózu. 

Dátum vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola stanovená 
táto diagnóza príslušným odborným 
lekárom.

10 % PS Rakovina in situ Karcinóm in situ je zhubný nádor v počiatoč-
nom štádiu, ktorý je obmedzený len na epitel a 
neprekračuje bazálnu membránu. Diagnóza musí 
byť potvrdená odborným lekárom  a defi ni  vnou 
histológiou s kódom správania nádoru označe-
nou číslom za lomítkom  /2 podľa kódovaného 
názvoslovia morfológie nádorov Medzinárodnej 
klasifi kácie onkologických chorôb.

Správu odborného lekára – onkoló-
ga, gynekológa, gastroenterológa, 
urológa alebo iného odborného 
lekára s výsledkami histologických 
testov potvrdzujúcich túto diagnózu. 

Dňom vzniku poistnej udalos   je 
deň, ku ktorému bola diagnóza 
stanovená niektorým z odborných 
lekárov.


