
 

 

Infolinka ČSOB Poisťovňa: 0850 111 303 E-mail: infolinka@csob.sk, www.csob.sk strana 1 / 1 

 

 
 
 
 
 
 
Článok 1 Úvodné ustanovenia 
Článok 2 Rozsah poistenia 
Článok 3 Výluky z poistenia 

Článok 4 Výklad pojmov 
Článok 5 Záverečné ustanovenia 

 
  

Úvodné ustanovenia 
 

 

 Na poistenie, ktoré sa uzatvára podľa týchto osobitných poistných podmienok OPP ZDR 2019, sa vzťahujú Všeobecné poistné 
podmienky pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP PRO 2019“). 

 
  

Rozsah poistenia 
 

 

 1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú inému pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  
2. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú osobami poverenými k výkonu poistenej činnosti, pokiaľ 

sú odborne spôsobilé túto činnosť vykonávať. 
 

  
Výluky z poistenia 

 

 
 

Okrem výluk z poistenia ustanovených vo VPP PRO 2019 sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:  
a) spôsobenú umelým prerušením tehotenstva a umelým oplodnením,  
b) spôsobenú v rámci výkonu plastickej chirurgie vykonaním kozmetického zákroku alebo zákroku výlučne z estetických dôvodov,  
c) spôsobenú žiarením akéhokoľvek druhu, s výnimkou škody na zdraví v dôsledku neočakávanej poruchy ochranného 

zariadenia, ktorá vznikla pacientovi zdravotníckeho zariadenia počas vyšetrenia alebo liečenia. Škody na zdraví 
vzniknuté pacientovi v dôsledku vyšetrenia alebo liečenia rádioaktívnymi látkami nie sú týmto poistením kryté,  

d) vzniknutú v dôsledku krvnej transfúzie alebo v súvislosti s krvnou  bankou,  
e) spôsobenú v dôsledku vykonávania klinického testovania a klinických štúdií, 
f) prenosom baktérie salmonela, vírusu HIV a iných infekčných alebo vírusových chorôb alebo genetickými zmenami organizmu, 
g) na živote a na zdraví, ku ktorej došlo v dôsledku alebo ktorá vznikla priamo alebo nepriamo alebo v spojení s ľudským 

lymfatropickým trobocytárnymvírusom typu III (HTLV III) alebo lymfadenopatickým vírusom (LAV) alebo jeho 
mutáciami, deriváciami alebo ostatnými variantami alebo príbuzným s nejakým iným spôsobom získaným syndrómom 
zlyhania imunity (Acquired Immune Deficiency Syndrome – AIDS) alebo akýmkoľvek syndrómom rovnakého druhu 
alebo so zdravotným stavom, bez ohľadu na príslušné označenie, 

h) vzniknutú z činnosti poisteného pri prevádzkovaní skúšok, zmien, získavania, úpravy alebo prípravy, spracovania, 
výroby, manipulácie, rozdeľovania, skladovania, používania alebo iného využívania látok takého druhu, ktoré úplne 
alebo čiastočne pochádzajú z ľudského tela, 

i) na živote a na zdraví, ktorá je spôsobená priamo alebo nepriamo alebo v dôsledku ochorenia alebo syndrómu skupiny 
spongiformných encefalopatií alebo ich mutácií alebo derivátov, ako napríklad bovínna spongiformná encefalopatia 
(BSE), scrapia, prenosná encefalopatia vyskytujúca sa u noriek (TME), chronické vyčerpanie (Chronic Wasting 
Decease – CWD), Creutzfeld-Jakobova choroba (CJD), Gerstmann-Straussler-Scheinkerov syndróm (GSS), kuru, 
fatálna dedičná spánková insomnia (Fatal Familiar Insomnia – FFI), 

j) spôsobenú endogénnymi infekciami (zasahovaním do buniek organizmov), 
k) vzniknutú infikovaním chorôb hepatitis. 

 

  
Výklad pojmov 

 

 

 1. Zákon je zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Zdravotnou starostlivosťou sa rozumie poskytovanie ambulantnej a ústavnej starostlivosti fyzickým osobám vrátane 
kúpeľnej starostlivosti, závodnej preventívnej starostlivosti, ošetrovateľskej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti  
a lekárskej posudkovej činnosti vykonávanej k tomu určeným lekárom. 

 

  
Záverečné ustanovenia 

 

 

 1. Tieto VPP PRO 2019 a tieto OPP ZDR 2019 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
2. Schválené predstavenstvom poisťovateľa dňa 24.09.2019. 
3. Tieto OPP ZDR 2019 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom 

01.10.2019. 
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