
Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie horných končatín     
(ďalej len „OPP LMB“)

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

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

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Pomliaždenie – závažné tupé neprenikajúce porane-

nie spôsobené mechanickou silou s následkom výro-
nu, bolesti, opuchu a prechodnej poruchy funkcie do-
tknutej časti tela a/alebo orgánu, pričom pri prstoch  
a kĺboch musí byť lekárom odporučená a uskutočnená 
fixácia.

2.  Fixácia – pevná fixácia kovom alebo imobilizácia (zne-
hybnenie) prostredníctvom sádrovej alebo plastovej 
fixácie, ortézy alebo pevnej dlahy.

DÔLEŽITÉ: Za fixáciu sa nepovažujú elastické bandáže, 
obväzy, náplasťové fixácie ani tejpovacie pásky.

3.  Vykĺbenie – vykĺbenie (luxácia), ktoré si vyžadovalo  
a bolo liečené minimálne repozíciou odborným leká-
rom.

4.  Distorzia – podvrtnutie s krvným výronom, bolesťou,  
opuchom a prechodnou poruchou funkcie dotknutej 
časti tela, ktoré si vyžadovalo a bolo liečené minimálne  
ortézou alebo iným typom pevnej fixácie. 

DÔLEŽITÉ: Splnenie podmienky pevnej fixácie nie je po-
žadované len v prípade, ak nemôže byť uskutočnená z dô-
vodu výrazného opuchu.
Ďalej musí byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich pod-
mienok, kedy poistený:
a)  doložil vznik a trvanie pracovnej neschopnosti po dobu 

nevyhnutného liečenia distorzie,
b)  mal predpísanú rehabilitáciu, o ktorej absolvovaní nám 

predložil potvrdenie,
c)  absolvoval punkciu, pri ktorej mu bola odsatá tekutina, 

a/alebo
d)  mal aplikované vnútrokĺbové liečivo.

5.  Úplné prerušenie svalu a/alebo šľachy a/alebo väzu - 
musí byť preukázané zobrazovacím vyšetrením (napr. 
ultrazvukom/sonografiou, magnetickou rezonanciou 
alebo artroskopicky).

6.  Rana – rezné, sečné, bodné, tržné, strelné rany a rany 
po uhryznutí do podkožia ošetrené revíziou, excíziou 

okrajov alebo stehmi, prípadne iným spôsobom chirur-
gického ošetrenia nahrádzajúceho šitie rany.

7.  Skupina diagnóz – diagnózy, ktoré sú kryté týmto po-
istením rozdelené do nasledujúcich skupín:

 –  Skupina 1 – Trvalé následky horných končatín  
(ďalej len “skupina 1”)

 –  Skupina 2 – Poranenia horných končatín  
(ďalej len “skupina 2”)

 –  Skupina 3 – Choroby horných končatín  
(ďalej len “skupina 3”)

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý mu spô-

sobí trvalé následky alebo poranenia horných končatín 
uvedené v Tabuľke ocenenia horných končatín (ďalej 
len „Tabuľka“, viď. príloha č. 13) alebo choroby horných 
končatín uvedené v Tabuľke.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Ak dôjde k poistnej udalosti, vyplatíme poistenému prí-

slušné percento z poistnej sumy dohodnutej v zmluve, 
platné pre dané poranenie, trvalé následky alebo cho-
robu podľa Tabuľky. 

2.  V prípade, ak v skupine 1 a/alebo skupine 2  nie je uve-
dené telesné poškodenie v Tabuľke, poistné plnenie 
stanoví náš lekár podľa jeho závažnosti, porovnaním  
s telesným poškodením trvalých následkov a poranení 
uvedených v Tabuľke.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Poistné plnenie vyplatíme iba v prípade, ak trvalé ná-

sledky  zo skupiny 1 -  sú lekárom uznané ako definitív-
ne a trvalé, bez predpokladu na zlepšenie. V prípade 
straty funkcie (napr. obmedzenie hybnosti končatiny  
a pod.) sa trvalé následky posudzujú po 12 mesiacoch 
odo dňa úrazu, ktorý ich spôsobil. 

2.  Ak poistený nedodržal alebo odmietol liečbu a trvalé 
následky úrazu zo skupiny 1 sa z tohto dôvodu zhoršili, 
poistné plnenie určíme podľa následkov úrazu, ktoré 
by za rovnakých okolností utrpela zdravá osoba pokiaľ 
by dodržala liečbu.
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DÔLEŽITÉ: Pri oceňovaní výšky poistného plnenia berie-
me do úvahy vždy len skutočné následky daného úrazu.  
V prípade predchádzajúceho telesného poškodenia sa 
prihliada na predchádzajúci zdravotný stav poisteného, 
ktorý sa zohľadní v ocenení.

3.  Ak poistený utrpí počas trvania poistenia opakovane 
rovnaké telesné poškodenie zo skupiny 2 , vznikne ná-
rok na poistné plnenie zodpovedajúce polovici ohod-
notenia za toto telesné poškodenie.

4.  Ak jedna poistná udalosť  spôsobí viaceré telesné 
poškodenia z danej skupiny oceňovacej Tabuľky, vy-
platíme poistné plnenie ako súčet ohodnotenia jed-
notlivých položiek v danej skupine, najviac však 100% 
poistnej sumy resp. 200% poistnej sumy pokiaľ ide o 
telesné poškodenie č. 3 v Tabuľke.

PRÍKLAD: Klient má poistenie s poistnou sumou 100 
000 Eur a mal vážnu autonehodu, pri ktorej utrpel úraz 
na oboch horných končatinách. Podľa oceňovacej tabuľky 
má nárok pri anatomickej strate hornej končatiny v ramen-
nom kĺbe 55% z poistnej sumy a pri anatomickej strate pal-
ca dominantnej ruky 27 %, čo znamená že klientovi vypla-
tíme 82% z poistnej sumy t.j. 82 000 Eur. 

5.  Ak jedna poistná udalosť spôsobí viaceré telesné po-
škodenia zo skupiny 1 a zo skupiny 2 ich ohodnotenie 
bude vzájomne nezávislé. Celkové percento ohodno-
tenia z danej poistnej udalosti je vždy stanovené ako 
súčet jednotlivých percent zo skupiny 1. a zo skupiny 2. 
oceňovacej Tabuľky.

PRÍKLAD: Klient má poistenie s poistnou sumou 100 
000 Eur a mal úraz na jednej hornej končatine – spadol 
z rebríka. Podľa oceňovacej tabuľky má zo skupiny 2  pri 
vnútrokĺbovej zlomenine ramennej kosti nárok na 23 %  
z poistnej sumy a po následnej liečbe a ustálení trvalých 
následkov úrazu zo skupiny 1 má nárok za obmedzenie 
hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa 15% z poistnej 
sumy, čo znamená že klientovi vyplatíme 38% z poistnej 
sumy t.j. 38 000 Eur. 

6.  V prípade poistnej udalosti zo skupiny 3 , vyplatíme 
poistné plnenie len 1 krát počas doby trvania poistenia 
za dané ochorenie a to bez ohľadu na to, či nastalo na 
jednej alebo na oboch končatinách.

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 2 mesiace a plynie od začiatku po-

istenia. Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie 
v súvislosti s chorobami, ktoré nastali počas čakacej 
lehoty.

2.  V  prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.

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)  poškodení kĺbov horných končatín v posledných 
piatich rokoch pred začiatkom tohto poistenia,  
v takom prípade toto poistenie nekryje žiadne zra-
nenia, s výnimkou anatomických strát (amputácií)  
a zlomenín (platí pre skupinu 1 a skupinu 2),

 b)  bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych (hni-
savých) infekcií, ktoré vznikli v dôsledku reznej rany 
alebo poranenia následkom úrazu krytých poiste-
ním (platí pre skupinu 1 a skupinu 2)

 c)  povrchových poranení kože a akejkoľvek rany, kto-
rá nebola ošetrená revíziou, excíziou okrajov alebo 
stehmi alebo iným chirurgickým ošetrením, ktoré 
by nahradilo šitie rany (platí pre skupinu 2),

 d)  akýchkoľvek únavových zlomenín a/alebo zlomenín, 
ak poistený trpí vrodenou lámavosťou kostí, osteo-
porózou, rakovinou alebo cystou v mieste porane-
nia (platí pre skupinu 2),

 e)  natiahnutia svalov, šliach a/alebo väzov - distenzia 
(platí pre skupinu 2),

 f)  choroby, ktorá nie je uvedená v oceňovacej Tabuľ-
ke (platí pre skupinu 3).

2.  Výluky z poistenia uvedené v Článku 4 VPPÚCH platia 
aj pre poistenie podľa týchto OPP LMB.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek pre toto poistenie je 70 rokov, 

pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

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

za telesné poškodenie č. 3 uvedené v Tabuľke ako ana-
tomická strata oboch horných končatín v ramennom 
kĺbe alebo medzi ramenným kĺbom a lakťovým kĺbom.

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 LMB zužujú, alebo sú v 

rozpore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia 
ustanovenia týchto OPP LMB.

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

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