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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE HOSPITALIZÁCIE
(K VPP PRE KAPTÁLOVO-INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE)

OPP 1212
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Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie hospitalizácie poisteného 
(ďalej len „OPP 1212“) upravujú právne vzťahy vznikajúce medzi pois-
ťovňou a poisteným na základe pripoistenia hospitalizácie uzavretého k 
poisteniu PROFI INVEST.
OPP 1212 tvoria súčasť poistnej zmluvy uzavretej medzi poisťovňou a 
poistníkom. OPP 1212 tvoria popri Všeobecných poistných podmienkach 
pre poistenie PROFI INVEST (ďalej len „VPP“) súčasť poistnej zmluvy, a 
to v častiach, ktoré upravujú právne vzťahy medzi poisťovňou a poistní-
kom, súvisiace s dohodnutými pripoisteniami poistených detí.
V rozsahu, v akom sa ustanovenia poistnej zmluvy líšia od ustanovení 
týchto OPP 1212, sú rozhodujúce ustanovenia poistnej zmluvy.
Ak ustanovenia OPP 1212 upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, 
poistníkom a poisteným odlišne od VPP, majú ustanovenia OPP 1212  v 
tejto časti prednosť pred ustanoveniami VPP za podmienky, ak by sa 
použitie oboch ustanovení vzájomne vylučovalo. Ustanovenia OPP 1212 
a VPP, ktoré si neodporujú platia popri sebe.
Právne vzťahy súvisiace s pripoistením poisteného, ktoré nie sú uprave-
né ani v poistnej zmluve, ani v týchto OPP 1212, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami VPP, pokiaľ ani VPP nebudú tieto právne vzťahy upra-
vovať, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných 
súvisiacich právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Hospitalizácia – ústavné liečenie poisteného v lôžkovej časti zdravot-
níckeho zariadenia, ktorá je pod stálym dozorom, je vybavená dosta-
točným technickým zariadením a vykonáva svoju činnosť v súlade s 
dostupnými poznatkami lekárskej vedy a v súlade s právnymi predpismi.
Denné odškodné – suma určená v poistnej zmluve poskytovaná poisťov-
ňou za každý deň hospitalizácie za podmienok určených v týchto OPP 1212.
Úraz – neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, vlastnej telesnej 
sily, alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo 
nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického prúdu a 
jedov (okrem mikrobiologických jedov a imunotoxických látok), ktoré 
poistenému, nezávisle od jeho vôle spôsobilo telesné poškodenie.
Čakacia doba – časové obdobie poistnej doby, kedy hospitalizácia ná-
sledkom choroby nie je poistnou udalosťou. Čakacou dobou sú dva me-
siace od začiatku poistenia hospitalizácie chorobou. V prípade hospita-
lizácie z dôvodu tehotenstva poisteného je čakacou dobou 9 mesiacov 
od začiatku poistenia hospitalizácie (to neplatí, ak je lekárom stanovený 
termín pôrodu minimálne deväť mesiacov od začiatku poistenia).
Ústavná zdravotná starostlivosť - jedna z foriem zdravotnej starostli-
vosti, poskytovaná osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje nepretržité 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín na základe 
odporúčania ošetrujúceho lekára.
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Predmetom pripoistenia hospitalizácie je záväzok poisťovne poskytnúť 
poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť a záväzok poistníka platiť 
poistné.

Pripoistenie hospitalizácie môže  vzniknúť  spolu s poistnou zmluvou 
alebo kedykoľvek počas jej trvania na základe žiadosti poistníka. Začia-
tok poistenia pre pripoistenie hospitalizácie je:
a) zhodný so začiatkom poistenia PROFI INVEST, ak pripoistenie hos-

pitalizácie vzniká spolu s poistnou zmluvou alebo
b) prvý deň nasledujúceho poistného obdobia po doručení žiadosti 

poistníka o vznik pripoistenia hospitalizácie.
Pripoistenie hospitalizácie môže byť dohodnuté s poistníkom ako:
a) pripoistenie hospitalizácie úrazom alebo
b) pripoistenie hospitalizácie chorobou.

Osobou s právom na poistné plnenie je poistený.
V prípade oznámenia poistnej udalosti podľa článku 5 ods. 6 OPP 1212, 
keď nemôže vykonať oznámenie poistnej udalosti sám poistený, môže 
tak urobiť ním určená oprávnená osoba. Ak jej niet, môže tak urobiť man-
žel, ak ho niet dieťa, ak ho niet rodič, ak ani jeho niet spolužijúca osoba.

Poistnou udalosťou je lekársky nevyhnutná hospitalizácia následkom 
úrazu alebo choroby poisteného, ktorá začala v čase trvania pripoistenia. 
Poistnou udalosťou je, len hospitalizácia, ktorá už bola ukončená a po-
istený žije v čase oznámenia poistnej udalosti. Podmienka ukončenia 
hospitalizácie nemusí byť splnená v prípade  podľa článku 5 odsek 6.
Maximálna dĺžka hospitalizácie z jedného úrazu alebo choroby, z ktorej 
poistenému vzniká nárok na poskytnutie poistného plnenia je 366 ka-
lendárnych dní.
Poistnou udalosťou nie je hospitalizácia, ktorá nastala:
a) pred začiatkom poistenia hospitalizácie,
b) po konci poistenia hospitalizácie,
c) následkom úrazu, ktorý sa stal pred začiatkom poistenia hospitalizácie,
d) po uplynutí jedného roka po vzniku úrazu, ak je poistená iba hos-

pitalizácia  z úrazu
e) následkom choroby, ktorá bola diagnostikovaná pred začiatkom 

poistenia hospitalizácie,
f) následkom choroby, ktorej príznaky sa prejavili v rámci šiestich 

mesiacov pred začiatkom poistenia hospitalizácie,
g) počas čakacej doby.
Poistnou udalosťou nie je hospitalizácia:
a) v psychiatrických liečebniach a v iných zdravotníckych zariadeniach 

v dôsledku psychiatrickej alebo psychologickej diagnózy,
b) súvisiaca iba s potrebou ošetrovateľskej alebo opatrovateľskej sta-

rostlivosti,
c) pri použití diagnostických a liečebných metód, ktoré nie sú 

všeobecne vedecky uznávané,
d) v zariadeniach pre liečbu alkoholizmu, toxikománie, hráčskej, sexu-

álnej alebo inej závislosti,
e) z dôvodu kozmetických, resp. skrášľovacích úkonov, ktoré nie sú z 

lekárskeho hľadiska nevyhnutné,
f) v kúpeľných zariadeniach, liečebniach, centrách a sanatóriách, zo-

tavovniach, dietetických zariadeniach, rehabilitačných zariadeniach 
a zvláštnych detských zariadeniach, hospicoch a vo väzenských  
ošetrovniach.
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Maximálnym počtom dní je obmedzené poistné plnenie z poistenia hos-
pitalizácie, ktorá nastala:
a) z dôvodu pôrodu, a to na 10 dní,
b) v dôsledku ochorení súvisiacich s tehotenstvom, a to na 30 dní.
Za úraz sa nepovažuje udalosť spôsobená priamo alebo nepriamo  
ktoroukoľvek z nasledujúcich okolností:
a) chorobou alebo chorobou z povolania, pokiaľ nebol jej výlučnou 

príčinou úraz, diagnostickými, terapeutickými alebo preventívnymi 
a estetickými lekárskymi zásahmi, ktoré si poistený vykoná alebo  
nechá vykonať na svojom tele, alebo neodbornými zákrokmi, ktoré 
si poistený vykoná alebo nechá vykonať na svojom tele,

b) úmyselným sebapoškodením poisteného,
c) požitím alkoholu alebo omamných a návykových látok, alebo lie-

kov v dávkach nezodpovedajúcich lekárskemu predpisu vystave-
ného poistenému,

d) pri účasti na pretekoch alebo tréningoch v pozemných, vzdušných 
alebo vodných dopravných prostriedkoch,

e) profesionálnou športovou činnosťou poisteného vrátane tréningu,
f) duševnými poruchami, zmenami psychického stavu (podľa Medzi-

národnej klasifikácie chorôb evidované pod kód F00 – F99)  bez 
ohľadu na ich príčinu,

g) poruchami alebo stratami vedomia, náhlymi cievnymi príhodami, 
epileptickým záchvatom alebo iným kŕčovým záchvatom, ktorý za-
siahol celé telo, pokiaľ úraz nebol ich výlučnou príčinou,

h) nádorovými ochoreniami  akéhokoľvek  druhu  a pôvodu,
i) infarktom myokardu,
j) hernie všetkých druhov, náhle platničkové chrbticové syndrómy, 

prerušenie degeneratívne zmenených orgánov malým nepriamym 
násilím, alebo v dôsledku zdvíhania alebo presúvania bremien,

k) konaním poisteného, pre ktoré bol poistený súdom uznaný vinným 
z trestného činu.

Poistnou udalosťou je aj hospitalizácia poisteného ako doprovodu dieťaťa 
poisteného, ktoré bolo hospitalizované. V danom prípade musia byť splne-
né všetky podmienky poistenia hospitalizácie pri dieťati poisteného, dieťa 
poisteného musí mať v čase začiatku hospitalizácie viac ako jeden rok.
Poistník má právo vypovedať pripoistenie hospitalizácie. Poisťovňa má 
právo vypovedať pripoistenie hospitalizácie úrazom.
Pripoistenie zanikne výpoveďou podľa ods. 9 posledným dňom kalen-
dárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane. 
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Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie v súlade s podmienkami 
dohodnutými v poistnej zmluve, a to vo forme jednorazového plnenia 
ako denného odškodného za počet dní hospitalizácie.

Za denné odškodné sa považuje suma určená v poistnej zmluve posky-
tovaná poisťovňou za každý deň hospitalizácie.
Za deň hospitalizácie sa považuje deň, ktorý vrátane polnoci strávil pois-
tený v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Celkový počet dní hospitalizácie 
sa počíta podľa počtu polnocí strávených v ústavnom liečení. Za deň 
hospitalizácie sa nepovažuje deň, počas ktorého došlo aj k prijatiu aj 
prepusteniu poisteného z ústavného liečenia.
Výška poistného plnenia sa určí ako súčin denného odškodného a počtu 
dní hospitalizácie podľa odseku 3 tohto článku.
Poistné plnenie sa vypláca až po ukončení hospitalizácie za predpokla-
du, že poistený sa dožil oznámenia poistnej udalosti hospitalizácie.
V prípade, ak hospitalizácia poisteného trvá nepretržite aspoň 100 dní, 
poistený má právo požiadať o vyplatenie preddavku poistného plnenia 
za ukončených 100 dní hospitalizácie napriek skutočnosti, že ešte nedo-
šlo k jej ukončeniu. Toto právo zaniká ukončením hospitalizácie.
Poistený, ktorému vzniklo právo na poistné plnenie, je povinný bez 
zbytočného odkladu poisťovni predložiť originály alebo overené kópie 
dokladov potrebných pre výplatu poistného plnenia, a to najmä:
a) vyplnené tlačivo - oznámenie poistnej udalosti,
b) potvrdenie o hospitalizácii vydané príslušným zdravotníckym za-

riadením,
c) prepúšťaciu správu (neplatí pre nahlásenie poistnej udalosti v 

zmysle odseku 6,
d) zdravotnú dokumentáciu obsahujúcu skutočnosti potrebné na pre-

ukázanie vzniku poistnej udalosti,
e) iné doklady - podľa toho, aké doklady poisťovňa v konkrétnom 

prípade požaduje.
Ak poistený poisťovni nepredloží doklady, ktoré sú nevyhnutné pre sta-
novenie rozsahu a povinnosti poisťovne plniť, poisťovňa nevyplatí po-
istné plnenie. Po doložení požadovaných podkladov sa poisťovňa bude 
posúdením nároku opätovne zaoberať.

OPP 1212 nadobúdajú platnosť dňa 15.2.2022 a účinnosť dňom uzatvo-
renia konkrétnej poistnej zmluvy, ktorej sú súčasťou.
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