
Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie Pre ženy     
(ďalej len „OPP WM“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP WM 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 diagnóza, spĺňajúca podmien-
ky uvedené v Tabuľke ocenenia poistenia Pre ženy (ďa-
lej len “Tabuľka”, viď. príloha č. 12).

2.  Skupina diagnóz – diagnózy alebo skutočnosti, ktoré 
sú kryté týmto poistením, rozdelené do nasledujúcich 
skupín:

 – Skupina 1 – Asistovaná reprodukcia 
 – Skupina 2 – Narodenie viacerčiat 
 –  Skupina 3 – Tehotenské, pôrodné a popôrodné 

komplikácie 
 – Skupina 4 – Narodenie dieťaťa s vrodenou vadou 
 – Skupina 5 – Smrť rodičky 

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je stanovenie diagnózy, vznik sku-

točnosti alebo podstúpenie operácie, uvedenej v Ta-
buľke.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému a/alebo oprávnenej osobe v prípade po-

istnej udalosti vyplatíme percento poistnej sumy tohto 
poistenia, zodpovedajúce príslušnej diagnóze, stavu, 
skutočnosti alebo operácii podľa Tabuľky.

2.  Poistné plnenie vyplatíme:
 a)  oprávnenej osobe v prípade smrti poistenej osoby 

pri pôrode (skupina 5), alebo
 b)  poistenému vo všetkých ostatných prípadoch (sku-

pina 1 - 4).
 Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia 
1.  Poistné plnenie zo skupiny 1 - Asistovaná reprodukcia 

bude vyplatené podľa Tabuľky vo výške 100 % ceny 

asistovanej reprodukcie, ktorú poistený uhradil prísluš-
nému zdravotníckemu zariadeniu, maximálne však do 
výšky 10 % z poistnej sumy počas celej doby trvania 
krytia z tejto skupiny.

PRÍKLAD: Klientka má uzatvorené poistenie Pre ženy  
s poistnou sumou 20 000 Eur, pri prvej poistnej udalosti 
z asistovanej reprodukcie jej boli preplatené náklady vo 
výške 1 200 Eur t. j. 6% z poistnej sumy. V prípade druhej 
poistnej udalosti asistovanej reprodukcie klientke sú pre-
platené náklady už len vo výške 800 Eur, nakoľko ide o 
zostávajúce 4% z poistnej sumy do maximálneho plnenia 
zo skupiny 1.

2.  Poistné plnenie zo skupiny 2 - Narodenie viacerčiat vy-
platíme podľa Tabuľky maximálne dva krát počas trva-
nia poistenia.

3.  Poistné plnenie zo skupiny 4 – Narodenie dieťaťa s vro-
denou vadou vyplatíme iba raz a poistenie Pre ženy za-
nikne. V prípade diagnostikovania viacerých vrodených 
vád vyplatíme poistné plnenie  najvyšším ocenením 
podľa Tabuľky, maximálne 200% poistnej sumy.

Článok 3 - Čakacia lehota
1.  V súvislosti s tehotenstvom, potratom, pôrodom a s ich 

priamymi alebo nepriamymi komplikáciami je čakacia 
lehota 8 mesiacov od začiatku poistenia.

2.  V súvislosti s asistovanou reprodukciou je čakacia leho-
ta 12 mesiacov od začiatku poistenia. 

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie 

v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo 
nepriamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo ná-
sledkom akejkoľvek asistovanej reprodukcie v období 
6 rokov pred začiatkom poistenia, alebo počas čakacej 
lehoty, alebo ak podstúpil prerušenie tehotenstva, s vý-
nimkou spontánneho potratu.

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

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

je 50 rokov.
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Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1.  Poistné krytie zo skupiny 1 - Asistovaná reprodukcia  za-

nikne  dňom , kedy nastane ktorákoľvek z nasledujúcich 
skutočností:

 a)  dosiahnutím veku 40 rokov, alebo
 b)  podstúpením cyklu asistovanej reprodukcie z iného 

ako zdravotného dôvodu, alebo podstúpením ume-
lého prerušenia tehotenstva z iného ako zdravotné-
ho dôvodu, 

 c)  ak tehotenstvo v dôsledku cyklu asistovanej repro-
dukcie bolo ukončené pôrodom,

 d)  výplatou maximálneho limitu z poistnej sumy podľa 
Tabuľky.

2.  Poistné krytie zo skupiny 2 – Narodenie viacerčiat  za-
nikne uznaním nároku na druhé poistné plnenie z tejto 
skupiny.

3.  Poistenie zanikne, ak nastane ktorákoľvek z nasledujú-
cich skutočností:

 a)  uznaním nároku na poistné plnenie vo výške 100% 
poistnej sumy zo skupiny 3 - Tehotenské, pôrodné  
a popôrodné komplikácie, alebo

 b)  uznaním nároku na poistné plnenie z jednej diagnó-
zy vo výške 200% poistnej sumy zo skupiny 4 - Na-
rodenie dieťaťa s vrodenou vadou, alebo

 c)  uznaním nároku na poistné plnenie vo výške 400% 
poistnej sumy zo skupiny 5 – Smrť rodičky.

PRÍKLAD: Klientke po absolvovaní asistovanej reproduk-
cie (skupina č. 1) vznikol nárok na poistné plnenie vo výške 
10%  z poistnej sumy a následne vznikla pôrodná kompli-
kácia (skupina č. 3) – preeklampsia s nárokom na výplatu 
100%  poistnej sumy. Uznaním nároku na poistné plnenie 
vyššieho ako 100 %  poistnej sumy poistenie zaniká. 

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 WM zužujú, alebo sú v roz-

pore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia usta-
novenia týchto OPP WM.

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

3.  Tieto OPP WM boli nami schválené a nadobúdajú účin-
nosť odo dňa 1.1.2022.
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