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OPP 2400-5

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE PRIPOISTENIE HOSPITALIZÁCIE
Pre pripoistenie dennej náhrady v prípade hospitalizácie následkom
úrazu alebo choroby k životnému poisteniu, dojednávané spoločnosťou
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné
poistné podmienky pre životné poistenie, tieto osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a dojednania v poistnej zmluve.

4) Pripoistenie zaniká:
a) výpoveďou poistníka alebo poisťovne do 2 mesiacov po uzavretí
pripoistenia bez udania dôvodu; výpovedná lehota je osemdenná;
jej uplynutím poistenie zanikne,
b) výpoveďou pripoistenia za bežne platené poistné poistníkom aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia, pričom životné
poistenie zostáva v platnosti,
c) výpoveďou poistníka po uplynutí 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy v prípade poistenia, pri ktorom je dojednané jednorazové poistné, poistenie zanikne výpoveďou deň nasledujúci po
doručení výpovede poisťovni,
d) odmietnutím plnenia poisťovňou,
e) odstúpením poisťovne od poistnej zmluvy,
f) uplynutím poistnej doby,
g) dožitím sa poisteného veku 65 rokov (s účinnosťou od nultej
hodiny výročného dňa začiatku poistenia, v ktorom sa poistený
dožije veku 65 rokov), ak nebolo v poistnej zmluve osobitne dojednané inak,
h) úmrtím poisteného,
i) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
j) nezaplatením poistného v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom.
5) Zmena poistenia musí mať písomnú formu.
6) Ak sa účastníci dohodnú na zmene už dojednaného poistenia, je poisťovňa povinná plniť zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí,
ktoré nastanú od účinnosti tejto dohody. Zvýšenie sumy dennej náhrady nie je možné dojednať, ak je poistený práceneschopný, resp.
hospitalizovaný, ak mu bol priznaný invalidný dôchodok alebo ak bol
poistený diagnostikovaný ako nositeľ vírusu HIV.
7) Pri zmene alebo náhrade poistenia, na základe žiadosti poistníka,
ktorou sa zvýšila suma dennej náhrady, je poisťovňa povinná plniť
až po uplynutí všeobecných ochranných lehôt, uvedených v článku 6
ods. 4. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa pôvodného dojednania.
8) Ustanovenia ods. 7 neplatia, ak k zvýšeniu dennej náhrady došlo pri
dynamizácii (indexácii) poistenia zo strany poisťovne.

Článok 1 – Definícia pojmov
Poistné plnenie: dohodnutá suma, ktorú je podľa poistnej zmluvy poisťovňa
povinná vyplatiť v prípade poistnej udalosti.
Vznik ochorenia: dátum úrazu alebo v prípade choroby ten dátum, keď bolo
ochorenie diagnostikované lekárom prvý raz.
Hospitalizácia: pobyt poisteného v nemocnici z dôvodu lekársky nevyhnutného liečenia choroby alebo úrazu.
Nemocnica: v zmysle týchto poistných podmienok je štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie na území Európy s odborným lekárskym
vedením a neustále prítomným kvalifikovaným personálom, disponujúce vhodným lekárskym vybavením nevyhnutným na určovanie diagnóz
a liečenie pacientov, ktoré zabezpečuje lekárske ošetrenie ním prijatých
chorých a zranených. Za nemocnicu sa nepovažujú: kúpeľné liečebne,
ozdravovne, ústavy sociálnej starostlivosti, sanatóriá, domovy dôchodcov a pod. Za nemocnice sa nepovažujú ani liečebne pre dlhodobo
chorých, oddelenia liečebných ústavov, doliečovacích zariadení a pod.,
ktorých hlavným cieľom je dozor a opatrovanie starých, bezvládnych či
dlhodobo chronicky chorých, invalidov a pod.
Prislúchajúce VPP – všeobecné poistné podmienky k určitému produktu,
ktoré poistník svojim podpisom prevzal pri uzatváraní poistnej zmluvy.
Článok 2 – Predmet poistenia
Poistenie dennej náhrady zabezpečuje udržanie životnej úrovne v prípade, keď v dôsledku úrazu alebo choroby bude musieť poistený podstúpiť nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici. Poistenie je doplnkom
nemocenských dávok, ktorých výšku neovplyvňuje. Nie je súčasťou
základného zdravotného poistenia ani ho nenahradzuje. Poistenie môže
byť dojednané i vo forme pripoistenia k životnému poisteniu, resp. vo
forme združeného poistenia. V poistnej zmluve môže byť dojednané, že
poistenie dennej náhrady za pobyt v nemocnici sa vzťahuje iba na pobyty
v dôsledku úrazu počas trvania poistenia.

Článok 5 – Poistné, platenie poistného
1) Bežné alebo jednorazové poistné za pripoistenie sa platí spolu s poistným za životné poistenie a za rovnaké poistné obdobia.
2) Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou podľa kalkulačných zásad a v závislosti od vstupného veku poisteného, ktorý
sa vypočíta rozdielom medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa pripoistenie začína, resp. mení výška poistného krytia, a kalendárnym rokom, v ktorom sa poistený narodil. Jeho výška je uvedená v poistnej
zmluve.
3) Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného
zo životného poistenia, ku ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve
i pripoistenie hospitalizácie následkom úrazu alebo choroby, vzťahuje
sa oslobodenie i na poistné za toto pripoistenie, ak v poistnej zmluve
nebolo dohodnuté inak.
4) Poistné za prvé poistné obdobie je poistník povinný uhradiť pri uzavretí poistenia, najneskôr v deň, ktorý je uvedený v poistnej zmluve
ako začiatok poistenia. Poistné za ďalšie poistné obdobia sú splatné
vždy v prvý deň príslušného poistného obdobia.

Článok 3 – Uzavretie poistnej zmluvy
1) Poistenie nie je možné dojednať:
– ak je poistenému priznaný invalidný dôchodok,
– ak je poistený hospitalizovaný alebo práceneschopný,
– ak bol poistený do dátumu uzavretia poistenia diagnostikovaný
ako nositeľ vírusu HIV.
Článok 4 – Vznik a zánik pripoistenia
1) Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej poistnej zmluve.
2) Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia,
resp. pri dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životného poistenia, pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účinnosti
tejto zmeny v poistnej zmluve.
3) Koniec pripoistenia je zhodný s dátumom konca platenia poistného
životného poistenia, najneskôr však vo výročný deň začiatku poistenia v roku, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak.

Článok 6 – Poistná udalosť
1) Poistnou udalosťou je nevyhnutný, nepretržitý liečebný pobyt poiste1/2

ného v nemocnici na území Európy počas doby poistenia z dôvodu
choroby alebo úrazu dlhší ako 1 deň, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak. Prvý a posledný deň hospitalizácie sa počíta ako
1 deň hospitalizácie.
2) Poisťovňa nie je povinná plniť počas všeobecných ochranných lehôt,
ak prvý deň pobytu v nemocnici spadá do tohto obdobia.
3) Pre poistenie platia nasledovné všeobecné ochranné lehoty:
a) všeobecná trojmesačná ochranná lehota od uzavretia poistenia,
počas ktorej poisťovňa poskytne plnenie len za pobyt v nemocnici z dôvodu úrazu, ktorý sa stal počas trvania poistenia,
b) zvláštna deväťmesačná ochranná lehota od uzavretia poistenia,
ktorá sa vzťahuje na pôrody (nevzťahuje sa na predčasné pôrody
ani rizikové tehotenstvo) a stomatologické ošetrenia, počas ktorej poisťovňa neposkytne plnenie,
c) zvláštna dvojročná ochranná lehota od uzavretia poistenia, počas
ktorej poisťovňa neposkytne plnenie v prípade pobytu v nemocnici v dôsledku chorôb a úrazov, ktoré vznikli (stali sa) ešte pred
uzavretím poistenia, a chorôb, ktoré s týmito úrazmi a chorobami
súvisia.
4) Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, z pripoistenia dennej náhrady za pobyt v nemocnici poisťovňa nie je povinná
poskytnúť plnenie, ak k poistnej udalosti došlo počas všeobecnej
ochrannej lehoty. Všeobecná ochranná lehota začína v deň uzavretia
poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom.

3) Nárok na plnenie vzniká po ukončení liečebného pobytu v nemocnici.
4) Pri právach na plnenie z tohto poistenia začína plynúť premlčacia
doba rok po vzniku poistnej udalosti. Premlčacia doba trvá tri roky.
Článok 8 – Výluky, obmedzenia plnenia poisťovne
Okrem prípadov uvedených v prislúchajúcich VPP, poisťovňa nie je povinná plniť ani za pobyt v nemocnici z dôvodu:
1) dozoru alebo opatrovania blízkych, bezvládnych, invalidných a starých osôb, osôb chronicky či dlhodobo chorých, aj napriek pobytu
poisteného v nemocnici. Spravidla ide o prípady, keď:
a) ďalšie zlepšenie zdravotného stavu nie je pravdepodobné,
b) zdravotný stav je stabilizovaný,
c) je stanovená terapia,
d) stav je diagnosticky uzavretý,
e) adekvátna opatera je v plnej miere postačujúca a pod.,
2) kúpeľnej liečby, rehabilitačný alebo doliečovací pobyt,
3) klimaticko – roburačné choroby,
4) liečenia závislostí každého druhu (závislosť od alkoholu, drog, gamblerstva a pod.),
5) umelého prerušenia tehotenstva alebo sterilizácie, pokiaľ nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné,
6) kozmetického ošetrenia alebo operácie, pokiaľ nie sú nevyhnutné po
chorobe alebo úraze.
Článok 9 – Odkupná hodnota
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý.

Článok 7 – Poistné plnenie
1) Za dobu nevyhnutného liečebného pobytu v nemocnici je poisťovňa povinná plniť od druhého dňa liečebného pobytu vrátane, najviac
však za 365 dní nepretržitého liečebného pobytu.
2) Pri opakovanom nevyhnutnom liečebnom pobyte v nemocnici z tej
istej príčiny alebo pri chorobe či úraze, ktoré lekársky súvisia so skôr
poisťovňou odškodnenou chorobou či úrazom, je poisťovňa povinná
plniť najviac za 365 dní za všetky poistné zmluvy tohto druhu (vrátane predchádzajúcich zaniknutých zmlúv).

Článok 10 – Záverečné ustanovenia
Tieto poistné podmienky pre pripoistenia k životným poisteniam nadobúdajú platnosť od 01.10.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.
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