
Diagnóza
Poistne  
plnenie 

z PS
Poistná udalosť/popis diagnózy

Skupina 1 - Asistovaná reprodukcia

Asistovaná reprodukcia

100% 
nákladov na  
asistovanú 

reprodukciu, 
maximálne 
však 10% 
z poistnej 

sumy

Poistenie môžu uzatvoriť ženy, ktoré do dátumu uzatvorenia poistenia nepodstúpili asistovanú 
reprodukciu, ani umelé prerušenie tehotenstva z iného ako zdravotného dôvodu, ani im nebola 
diagnostikovaná neplodnosť. 
Poistnou udalosťou je podstúpenie cyklu asistovanej reprodukcie poisteným (ďalej aj „poistená 
osoba“), ktorý nasledoval po vyčerpaní všetkých cyklov asistovanej reporodukcie hradených z 
verejného zdravotného poistenia, s tým, že tehotenstvo v dôsledku týchto cyklov neskončilo 
pôrodom a za predpokladu, že poistená osoba podstúpila prvý cyklus asistovanej reprodukcie 
najskôr po roku od uzatvorenia tohto poistenia. 
Pri zmene všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré by mali za následok zníženie počtu 
cyklov asistovanej reprodukcie hradených z verejného zdravotného poistenia, je poistnou uda-
losťou podstúpenie cyklu asistovanej reprodukcie poistenou osobou, za podmienky, že teho-
tenstvo v dôsledku prvých dvoch cyklov neskončilo pôrodom a za predpokladu, že poistená 
podstúpila prvý cyklus asistovanej reprodukcie najskôr po dvoch rokoch od uzatvorenia tohto 
poistenia.
Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie z poistenia pre prípad asistovanej reprodukcie v prípade 
ak: 
a)   poistená osoba pred začiatkom poistenia podstúpila umelé prerušenie tehotenstva pre iný 

ako zdravotný dôvod,
b)   poistená osoba pred začiatkom poistenia podstúpila akúkoľvek metódu asistovanej repro-

dukcie.
Skupina 2 - Narodenie viacerčiat

Narodenie dvojičiek 10% Narodenie dvojičiek poistenej osobe.
Narodenie trojičiek  
a viacerčiat 20% Narodenie trojičiek a viacerčiat poistenej osobe.

Skupina 3 - Tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie

Rakovina placenty 
(choriokarcinóm) 100%

Poistnou udalosťou je zhubný nádor trofoblastu (vrstva buniek na povrchu ľudského zárodku), 
ktorý vznikne v maternici v priebehu tehotenstva. Diagnóza musí byť stanovená odborným leká-
rom špecializovaného pracoviska na základe histológie alebo iného odborného vyšetrenia.

Mimomaternicové 
tehotenstvo 100%

Poistnou udalosťou je uhniezdenie blastocysty (ranné štádium ľudského zárodku) mimo ma-
ternicovej dutiny, v dôsledku ktorého bol poistenej osobe urobený chirurgický zákrok s cieľom 
ukončenia tehotenstva. Diagnóza musí byť stanovená odborným lekárom špecializovaného 
zdravotníckeho zariadenia.

Chirurgické 
odstránenie maternice 
(hysterektómia)

100%
Poistnou udalosťou je z lekárskeho hľadiska nevyhnutný chirurgický zákrok - odstránenie mater-
nice počas tehotenstva, alebo ako život zachraňujúci výkon v súvislosti s pôrodnými kompliká-
ciami (napr. placenta increta).

Ťažké komplikácie 
tehotenstva 
-preeklampsia/HELLP 
syndróm

100%

Poistnou udalosťou sú komplikácie v tehotenstve, kedy je stanovená diagnóza ťažká preeklam-
psia/HELLP syndróm, ktoré si vyžadujú z dôvodu ohrozenia zdravia matky alebo plodu (dieťaťa) 
hospitalizáciu. 
Diagnóza musí byť stanovená odborným lekárom a súčasne musí spĺňať aspoň 3 z nasledujúcich 
kritérií: 
- Systolický krvný tlak> 160 mm Hg; 
- Diastolický krvný tlak> 110 mm Hg; 
- Proteinúria (> 5 g bielkovín/24h); 
- Zvýšenie kreatinínu; 
- Edém; 
- HELLP syndróm (zvýšené pečeňové testy, trombocytopénia a hemolýza).

Embólia z plodovej vody 100%
Poistnou udalosťou je prienik plodovej vody do krvného obehu matky. Diagnóza musí byť 
potvrdená odborným lekárom špecializovaného pracoviska na základe klinických prejavov a po 
vylúčení iných stavov (komplikácií, ochorenia).

Eklampsia 100%

Poistnou udalosťou je život ohrozujúci stav v tehotenstve sprevádzaný záchvatmi tonicko-klo-
nických kŕčov (kontrakcie svalstva striedajúce rytmické zášklby svalstva horných aj dolných 
končatín), ktorý prechádza do bezvedomia. Diagnóza musí byť stanovená odborným lekárom 
špecializovaného zdravotníckého zariadenia.

PRÍLOHA Č. 12
Tabuľka ocenenia Pre ženy



Ruptúra maternice
100% Poistnou udalosťou je kompletné porušenie celistvosti maternicovej steny spôsobené pôrodný-

mi silami.

Poistná ochrana sa nevzťahuje na prípady, kedy u poistenej osoby bol v minulosti uskutočnený 
chirurgický zákrok na maternici, alebo bolo jej tehotenstvo ukončené cisárskym rezom.

Porucha zrážanlivosti 
krvi - Diseminovaná 
intravaskulárna 
koagulácia (DIC)

100%

Poistnou udalosťou je náhle vzniknutá porucha aktivácie faktorov zrážanlivosti krvi, ktorej dô-
sledkom vznikajú mikrotromby na viacerých miestach v tele a ich následkom nastáva vyčerpa-
nie zrážacích faktorov a krvných doštičiek  v krvnom obehu a dochádza k silnému krvácaniu, 
pričom je nutná okamžitá lekárska pomoc. Táto porucha zrážanlivosti krvi musí byť diagnostiko-
vaná odborným lekárom ako komplikácia spôsobená tehotenstvom a/alebo pôrodom.

Poistnou udalosťou nie sú iné príčiny krvácania a/alebo ak má poistená osoba vrodenú poruchu 
zrážanlivosti krvi.

Skupina 4 - Narodenie dieťaťa s vrodenou vadou

Downov syndróm 
(trizómia 21. 
chromozómu)

200%

Poistnou udalosťou je narodenie dieťaťa s chromozomálnou poruchou – prítomnosť trizómie 
21. chromozómu. U dieťaťa musia byť zjavné klinické prejavy definujúce ochorenie, ako sú:  
Epikantické kožné riasy, svalová hypotónia, priečna ryha na dlani, vyčnievajúci jazyk, mentálna 
retardácia mierneho až stredného stupňa a spomalený psychomotorický vývoj. Diagnóza musí 
byť potvrdená genetickým vyšetrením. 

Rázštep chrbtice (spina 
bifida)

100%
Poistnou udalosťou je vrodená malformácia v oblasti chrbtice, kedy stavcové oblúky dieťaťa úpl-
ne neuzatvárajú oblasť miešneho kanálu a miešne obaly (meningokéla) vyčnievajú trhlinou v koži 
nad chrbticou (spina bifida aperta).

200%
Poistnou udalosťou je vrodená malformácia v oblasti chrbtice, kedy stavcové oblúky dieťaťa 
úplne neuzatvárajú oblasť miešneho kanálu a miešne obaly aj miecha (meningomyelokéla) vyč-
nievajú trhlinou v koži nad chrbticou (spina bifida aperta).

Vylúčený z tohto poistenia je uzavretý rázštep chrbtice, kedy miecha a miešne obaly sú v nor-
málnej polohe a trhlina v koži pri tomto type rázštepu nie je prítomná (spina bifida occulta).

Vrodené vady 
pažeráka (atrézia a 
tracheoezofageálna 
fistula)

200%
Poistnou udalosťou je vrodená malformácia, kedy nie je pažerák prepojený so žalúdkom a končí 
ako slepý vak a/alebo kedy  pažerák a priedušnica sú prepojené a prehltnutá potrava preniká do 
dýchacích ciest.

Vrodená srdcová vada 
(Fallotova tetralógia) 200%

Poistnou udalosťou je vrodená srdcová vada dieťaťa, ktorá je definovaná prítomnosťou minimál-
ne týchto 4 srdcových malformácií: defekt komorového septa, zúženie pľúcnice – infundibu-
lárne či valvulárne, dextrapozícia aorty a zväčšenie pravej srdcovej komory. Diagnóza musí byť 
stanovená buď pomocou echokardiografie alebo katetrizácie srdca. Poistnou udalosťou je aj 
prípad, kedy Fallotova tetralógia je zahrnutá v ďalších anomáliách srdca (napr. Fallotova pentaló-
gia a pod.)

Syndróm 
hypoplastického ľavého 
srdca

200% Poistnou udalosťou je vrodená srdcová vada dieťaťa, kedy ľavá komora srdca nie je schopná 
zabezpečiť dostatočné okysličenie organizmu. Diagnóza musí byť stanovená kardiológom.

Zúženie (koarktácia) 
aorty 200%

Poistnou udalosťou je vrodená vada aorty, kedy je výrazne zúžená v mieste jej oblúkov. Diagnóza 
musí byť stanovená kardiológom a doložená nálezom príslušného zobrazovacieho vyšetrenia 
(napr. echokardiografia).

Ochorenie krehkosť 
kostí (osteogenesis 
imperfecta)

200%
Poistnou udalosťou je dedičné ochorenie spojivového tkaniva, ktorého základným prejavom je 
krehkosť kostí (ktorá sa prejavuje predovšetkým zlomeninami dlhých kostí), pokiaľ je diagnóza 
stanovená do 1 roku od narodenia dieťaťa.

Rázštep pier  
a podnebia (izolovaný 
rázštep pier a podnebia 
alebo kompletný rázštep 
pier a podnebia)

100%
Poistnou udalosťou sú vrodené deformity v oblasti pier a podnebia: 
a)  ak je narušená iba horná pera (neúplný rázštep), alebo 
b) ak nedošlo k spojeniu oboch strán mäkkého podnebia (neúplný rázštep).

200%

Poistnou udalosťou sú vrodené deformity v oblasti pier a podnebia: 
a)  ak je narušená horná pera aj horná čeľusť (kompletný rázštep), alebo 
b)  ak nedošlo k spojeniu oboch strán mäkkého aj tvrdého podnebia (kompletný rázštep), alebo
c)  v prípade kombinácie rázštepu pier a podnebia.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade malých deformít tzv. mikroformátov a/alebo štrbín, 
ktoré nevyžadujú korekčnú operáciu.

Konská noha  
(pes equinovarus)

200%

Poistnou udalosťou je vrodená vada nohy, kedy sú u novorodenca jedna alebo obe nohy skrúte-
né smerom k druhej nohe a všetky kostné spoje (šľachy, väzy) na nohách sú narušené a liečenie 
je riešené formou nechirurgickej (konzervatívnej) liečby, alebo si  táto vrodená vada vyžaduje 
liečbu formou chirurgického zákroku (operácie). Diagnóza musí byť potvrdená odborným leká-
rom.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade menších deformácií nôh (napr. metatarsus adduc-
tus), ako aj stavy, ktoré sa vyliečia spontánne alebo pomocou jednoduchých cvičení.

Análna a rektálna 
nepriechodnosť 200% Poistnou udalosťou je vrodená absencia alebo abnormálne zúženie ano-rektálneho otvoru, kedy 

je potrebná korektívna operácia (anoproktálna plastika alebo kolostómia).
Cystická choroba 
obličiek 200% Poistnou udalosťou je vrodené ochorenie postihujúce obličky, ktoré se prejavuje tvorbou cýst v 

obličkovom tkanive.
Redukčné defekty 
končatín 200% Poistnou udalosťou je vrodená porucha vývoja končatiny, pri ktorej dochádza k nedokonalému 

vývoju a zakrpateniu končatiny.

Vrodený hydrocefalus 200% Poistnou udalosťou je nadmerné hromadenie mozgomiešneho moku v lebečnej dutine, kvôli 
ktorému dochádza k útlaku a redukcii mozgového tkaniva.



Mikrocefália 200% Poistnou udalosťou je ochorenie, ktoré se prejavuje zastavením alebo predčasným ukončením 
rastu mozgu alebo celej hlavy.

Osteochondrodysplázia 
s poruchami rastu 
dlhých kostí a chrbtice 

200% Poistnou udalosťou je dedičná porucha vývoja kostí a chrupaviek, následkom ktorej sa kosti 
dieťaťa vyvíja abnormálne.

Choroba motýlích krídiel 
(Epidermolysis bullosa) 200%

Poistnou udalosťou je nevyliečiteľné kožné ochorenie tzv. motýlích krídiel (epidermolysis 
bullosa), ktoré je spôsobené mutáciou v  génoch dieťaťa. Prejavuje sa hlavne na koži, kedy sa 
pri minimálnom mechanickom namáhaní tvoria pľuzgiere alebo praskliny. Postihnutá koža je 
veľmi citlivá a rany sú bolestivé, zároveň dochádza k rednutiu a vypadávaniu vlasov, ako aj strate 
nechtov a zubov.

Duchennova svalová 
dystrofia 200%

Poistnou udalosťou je genetické neuromuskulárne ochorenie dieťaťa, ktoré se prejavuje po-
stupným ochabnutím svalstva. V prípade nároku na výplatu poistného plnenia bude vyplatená 
poistná suma, platná v čase narodenia dieťaťa.

Skupina 5 - Srmť rodičky

Smrť rodičky následkom  
pôrodných a 
popôrodných 
komplikácií

400%

Poistnou udalosťou je úmrtie poistenej osoby pri pôrode počas trvania poistenia a po uplynutí 
čakacej lehoty od začiatku poistenia, ktorým sa rozumie zástava životných funkcií organizmu 
v priamej súvislosti s pôrodom a bezprostrednými popôrodnými komplikáciami. Poistná ochrana 
sa vzťahuje iba na prípady, kedy úmrtie rodičky nastane v zdravotníckom zariadení a pôrod sa 
uskutoční v zdravotníckom zariadení (pôrodnici) alebo ide o tzv. prekotný pôrod, kedy bola 
rodička prevážaná/prevezená do zdravotníckeho zariadenia.


