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Pripoistenie - DOMÁCE ZVIERA
Článok 1. Predmet pripoistenia
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je pes,  žijúci v domácnosti poisteného, ktorého vlastníkom alebo 
chovateľom je poistený (ďalej len „predmet pripoistenia“) v rozsahu a za podmienok tohto pripoistenia. Toto pripoistenie je možné dojednať 
iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti a dopĺňa rozsah poistenia nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.
Článok 2. Územná platnosť
Toto pripoistenie sa vzťahuje len na nevyhnutne vynaložené náklady na veterinárnu starostlivosť poskytnutú veterinárnym lekárom na 
území SR v zmysle zákona č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky 
a zákona č. 17/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti.
Článok 3. Rozsah pripoistenia a limit poistného plnenia
1) Pripoistenie sa vzťahuje na poisteným nevyhnutne vynaložené liečebné náklady, ktoré sú primerané na veterinárnym lekárom 

účelne vedené liečenie zdravotného stavu predmetu pripoistenia vyžadujúceho bezodkladné veterinárne ošetrenie v dôsledku vzniku 
niektorého z nasledovných poistných nebezpečenstiev:

 a) úraz;
 b) nechronické ochorenie;
 c) prvé prepuknutie ochorenia, ktoré je neskôr diagnostikované ako chronické a predtým sa u poisteného domáceho zvieraťa 

neobjavilo,
        a to v nasledovnom rozsahu:

i) v prípade úrazu (bod 1) písm. a) tohto článku) má poistený právo na náhradu    liečebných nákladov najviac za dobu 60 dní 
od vzniku poistnej udalosti a na náhradu nákladov na odňatie osteosyntetického implantátu, aplikovaného v rámci nevyhnutnej 
liečby predmetu pripoistenia; 

ii) v prípade ochorenia (bod 1) písm. b) alebo c) tohto článku), má poistený právo na náhradu nákladov najviac za dobu 30 dní 
od vzniku poistnej udalosti.

2) Dátumom vzniku poistnej udalosti je prvé vyšetrenie veterinárnym lekárom v súvislosti s poistným nebezpečenstvom uvedeným v 
bode 1) tohto článku.

3) Toto pripoistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.
Článok 4. Výluky z pripoistenia
1) Toto pripoistenie sa nevzťahuje na udalosti, ku ktorým došlo:
 a) v dôsledku úmyselného konania vlastníka (chovateľa, ošetrovateľa, zamestnanca) predmetu pripoistenia, poisteného alebo člena 

jeho rodiny;
 b) v dôsledku porušenia zákona o veterinárnej starostlivosti alebo iných právnych predpisov poistníkom alebo poisteným a v 

dôsledku zákroku, ktorý previedla osoba bez oprávnenia na výkon takéhoto zákroku;
 c) v dôsledku príčin, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia;
 d) v dobe do dosiahnutia troch mesiacov veku poisteného zvieraťa;
 e) v dôsledku dedičnej choroby alebo vrodenej vady poisteného zvieraťa;
 f) v dôsledku chronického ochorenia poisteného zvieraťa, s výnimkou prípadu uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) týchto  ZD;
 g) v dôsledku preventívnych a kozmetických zákrokov;
 h) v dôsledku parazitózy.
2) Z tohto pripoistenia sú rovnako vylúčené náklady na predmet pripoistenia vynaložené na:
 a) hospitalizáciu a dopravu, s výnimkou nevyhnutnej hospitalizácie po veterinárnom zákroku v dĺžke najviac dvoch dní, pričom 

náklady na potravu v rámci hospitalizácie nie sú hradené;
 b) preventívne alebo kozmetické veterinárne zákroky, na antiparazitárne preparáty vrátane preventívnych antiparazitárnych preparátov;
 c) odstránenie vonkajších parazitov (blchy, kliešte apod.) a na odčervenie;
 d) ošetrenie a liečenie chorôb chrupu a ostatné zubo lekárske zákroky;
 e) liečbu spojenú s graviditou a pôrodom;
 f) potravu vrátane veterinárom stanovenej diétnej potravy, a to ani v rámci liečby;
 g) liečbu kožných ochorení;
 h) nadštandardné veterinárne zásahy, ktoré nie sú nevyhnutné pre liečenie vyžadujúceho okamžité veterinárne ošetrenie;
 i) očkovanie alebo kastráciu (resp. sterilizáciu) predmetu pripoistenia.
Článok 5. Plnenie poisťovateľa
1) Ak vzniklo poistenému právo na poistné plnenie, uhradí poisťovateľ poistenému, ak nie je v ďalších bodoch tohto článku uvedené 

inak, 70% preukázateľne vynaložených nákladov na liečenie v dôsledku poistnej udalosti uvedenej v čl. 3 tohto pripoistenia, najviac 
však limit uvedený v poistnej zmluve.

2) Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, ak poistník alebo poistený porušil povinnosti uložené mu vo VPPMFO 2016 alebo 
poistnou zmluvou.

3) Poisťovateľ nie je povinný plniť za škodové udalosti, ku ktorým došlo v dobe do 30 dní odo dňa začiatku tohto pripoistenia.

   VPPMFO2016_v2_01/2019


