
Pre pripoistenie chirurgického zákroku k životnému poisteniu, dojednáva-
né spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
(ďalej len „poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákon-
níka, Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie, tieto osobitné 
poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a dojednania v poistnej zmluve.

Článok 1 – Definícia pojmov 
Chirurgický zákrok: operačné liečenie chorôb, poranení, tehotenstva alebo 
vybrané diagnostické výkony, vykonávané mechanickým vplyvom na 
tkanivá a orgány pomocou chirurgických nástrojov; endoskopicky alebo 
otvoreným spôsobom. Chirurgickým zákrokom v zmysle týchto poist-
ných podmienok nie je akákoľvek rana chirurgicky ošetrená a chirurgic-
ké odstránenie pigmentového névusu.
Nemocnica: medicínske zariadenie, vrátane súkromného medicínskeho za-
riadenia, ktoré spĺňa požiadavky na výkon chirurgických zákrokov.
Úraz: akýkoľvek neúmyselný, náhly a neočakávaný následok pôsobenia 
vonkajších síl, neočakávané a neprerušované extrémne pôsobenie vyso-
kých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického 
prúdu a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), 
ktorými bolo poistenému nezávisle od jeho vôle počas trvania poistenia 
spôsobené telesné poškodenie alebo smrť. Za úraz sa považuje i stav, 
keď v dôsledku zvýšenej svalovej sily vyvinutej na končatiny alebo 
chrbticu dôjde k vyskočeniu kĺbu alebo pretrhnutiu svalov, šliach, väzov 
a jeho puzdier. Úrazom je aj zápal mozgových blán, borelióza, ak boli 
prenesené uhryznutím kliešťa. V tomto prípade si poisťovňa vyhradzuje 
právo určiť rozsah a maximálnu výšku poistných plnení stanovením Oso-
bitných poistných podmienok a to len pre riziko trvalé následky úrazu 
a trvalé následky úrazu s progresívnym plnením. V ostatných poistených 
rizikách viažucich sa na úraz nevzniká nárok na plnenie pre zápal mozgo-
vých blán, borelióza, ak boli prenesené uhryznutím kliešťa.
Prislúchajúce VPP – všeobecné poistné podmienky k určitému produktu, 
ktoré poistník svojim podpisom prevzal pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Článok 2 – Vznik, zánik a zmena pripoistenia
1) Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením.
2) Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia, 

resp. pri dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životné-
ho poistenia, pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu účinnosti 
tejto zmeny v poistnej zmluve.

3) Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je zhodný 
s dátumom konca životného poistenia, ak nebol stanovený koniec 
pripoistenia inak. Pri poisteniach, kde bolo poistné zaplatené jedno-
razovo, je koniec pripoistenia zhodný s koncom životného poistenia, 
ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak.

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 as-
poň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia, pričom životné 
poistenie zostáva v platnosti,

c) výpoveďou poistníka po uplynutí 2 mesiacov od uzavretia poist-
nej zmluvy v prípade poistenia, pri ktorom je dojednané jednora-
zové poistné, poistenie zanikne výpoveďou deň nasledujúci po 
doručení výpovede poisťovni, 

d) odmietnutím plnenia z pripoistenia poisťovňou,
e) uplynutím poistnej doby pripoistenia,
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f) zánikom životného poistenia, 
g) dožitím sa poisteného veku 65 rokov (s účinnosťou od nultej ho-

diny výročného dňa začiatku poistenia v roku, v ktorom sa pois-
tený dožije veku 65 rokov), ak nebolo v poistnej zmluve osobitne 
dojednané inak,

h)  úmrtím poisteného,
i)  dohodou medzi poistníkom a poisťovňou.

5) Pri zmene pripoistenia na základe žiadosti poistníka, ktorou sa zvý-
šilo poistné krytie, je poisťovňa povinná plniť až po uplynutí ochran-
ných lehôt pre pripoistenia. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa 
pôvodného dojednania.

Článok 3 – Poistné, platenie poistného
1) Bežné alebo jednorazové poistné za pripoistenie sa platí spolu s po-

istným za životné poistenie a za rovnaké poistné obdobia.
2) Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou podľa kal-

kulačných zásad a v závislosti od vstupného veku poisteného, ktorý 
sa vypočíta rozdielom medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa pripo-
istenie začína, resp. mení výška poistného krytia, a kalendárnym ro-
kom, 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 poistnej 
zmluve i pripoistenie chirurgického zákroku, vzťahuje sa oslobodenie 
i na poistné za toto pripoistenie, ak v poistnej zmluve nebolo dohod-
nuté inak.

Článok 4 – Poistná udalosť
1) Poistnou udalosťou podľa tohto pripoistenia je chirurgický zákrok 

z dôvodu úrazu, choroby alebo tehotenstva.
2) Za dátum vzniku poistnej udalosti sa považuje deň, v ktorom bol 

poistenému vykonaný chirurgický zákrok v nemocnici.
3) Poisťovňa nie je povinná plniť počas ochranných lehôt, ak výkon chi-

rurgického zákroku spadá do tohto obdobia.
4) Pre chirurgický zákrok v prípade choroby platí trojmesačná ochranná 

lehota, ktorá začína plynúť dňom začiatku tohto pripoistenia. 
 Pre chirurgický zákrok v prípade úrazu začína ochranná lehota plynúť 

v deň uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý 
nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom. Ná-
rok na plnenie vzniká len v takých prípadoch, ak úraz, ktorý viedol 
k chirurgickému zákroku, sa stal po uplynutí nultej hodiny dňa, ktorý 
nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom. Počas 
týchto ochranných lehôt nevzniká nárok na poistné plnenie.

5) Poisťovňa je povinná  poskytnúť poistné plnenie len za tie chirurgické 
zákroky, ktoré sú uvedené v tabuľke oceňovania chirurgických zákro-
kov, ktorá je súčasťou týchto poistných podmienok.

Článok 5 – Plnenie poisťovne
1) Ak bol poistenému vykonaný chirurgický zákrok z dôvodu úrazu, 

choroby alebo tehotenstva, ktorý vznikol po prvýkrát po dátume 
začiatku tohto pripoistenia a zároveň uplynula ochranná lehota uve-
dená v čl. 4 ods. 4, poisťovňa vyplatí poistné plnenie pre prípad chi-
rurgického zákroku.

2) Výška poistného plnenia je vypočítaná ako percento zodpovedajúce 
tomuto zákroku (podľa Tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov) 
z poistnej sumy uvedenej na poistke alebo v dodatku k poistnej zmluve. 

3) Pokiaľ je poistenému vykonaných viac chirurgických zákrokov, bude 
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vyplatené poistné plnenie zodpovedajúce zákroku ohodnotenému 
najvyšším percentom.

4) Za riziko chirurgického zákroku nie je poisťovňa povinná vyplatiť po-
istné plnenie, ak poistený zomrie do jedného mesiaca od poistnej 
udalosti.

5) Ak zomrie poistený pred výplatou poistného plnenia na následky chi-
rurgického zákroku, vyplatí poisťovňa poistné plnenie jeho dedičom.

6) V prípade viacerých po sebe nasledujúcich chirurgických zákro-
kov z toho istého dôvodu (kvôli rovnakej diagnóze, resp. súvisiace 
diagnózy) bude poistenému vyplatené plnenie maximálne do výšky 
100 % poistnej sumy určenej v poistnej zmluve.

7) Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzťahuje sa pripoistenie 
na poistné udalosti, ku ktorým dôjde kdekoľvek počas trvania pripo-
istenia.

Článok 6 – Výluky, obmedzenia plnenia poisťovne
Okrem prípadov uvedených v prislúchajúcich VPP, poisťovňa nie je povin-
ná plniť ani za poistné udalosti, ku ktorým došlo priamo alebo nepriamo, 
úplne alebo čiastočne, z dôvodu alebo následkom:
a) chirurgického zákroku  z  estetických  dôvodov  (kozmetická a plas-

tická chirurgia), v dôsledku diagnostických a preventívnych zákrokov 
(napr. poisťovňa vyplatí poistné plnenie za odstránenie pigmentového 
névu (znamienka) len v prípade pozitívneho histologického nálezu),

b) vykonaním punkcie postihnutých kĺbov, kde obsahom odsatej tekuti-
ny nie je krv. Nárok na poistné plnenie vzniká maximálne 1-krát v prie-
behu jedného roka a maximálne 3-krát počas celej doby poistenia,

c) v prípade chirurgického zákroku vykonaného v štátoch s územnou 
platnosťou v Európe, mimo územia Slovenskej republiky, bude po-
istné plnenie poskytnuté iba za chirurgický zákrok v priamej súvis-
losti s bezprostredne život ohrozujúcim alebo urgentným stavom. Za 
ostatné chirurgické zákroky poisťovňa neposkytne poistné plnenie. 
Poisťovňa môže na žiadosť poisteného udeliť písomný súhlas s vyko-
naním chirurgického zákroku mimo vyššie uvedenú územnú platnosť.

Článok 7 – Odkupná hodnota
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý.

Článok 8 – Záverečné ustanovenia
Tieto poistné podmienky pre pripoistenie k životným poisteniam nado-
búdajú platnosť od 01.10.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy.

TABUĽKA OCEŇOVANIA CHIRURGICKÝCH ZÁKROKOV

Popis chirurgického zákroku 

Poistné 
plnenie 

vyjadrené 
ako maxi-
málne % 
z poistnej 

sumy
lebka  
lebka chirurgický zákrok v dutine lebečnej okrem trepa-
nácie a punkcie 100

lebka odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia, 
operačne liečené zlomeniny Le Fort I,II, III 30

hrdlo  
hrdlo odstránenie krčných alebo krčných a nosných 
mandlí 15

hrdlo diagnostické vyšetrenie pomocou laryngoskopu 5
hrdlo tracheostómia 15
zuby  
zuby, dutina ústna – resekcia koreňového hrotu zuba 10
zuby, dutina ústna – extirpácia zárodku zuba (v celkovej 
anestéze) 25

oko  
oko šedý zákal (katarakta) 50

oko zelený zákal (glaukóm) 30
oko odstránenie očného bulbu (enukleácia) 70
oko odstránenie pterygia 20
oko odstránenie jačmenného zrna alebo chalázie 5
oko operácia laserom na sietnici 20
oko operačné riešenie odlúpenej (natrhnutej) sietnice 20
nos  
nos operácia intranazálnych dutín 15
nos operácia extranazálnych dutín 35
endoskopické operácie nosových dutín 15
nos odstránenie jedného alebo dvoch polypov 5
nos resekcia submukózy 25
nos odstránenie nosnej mušle (turbinektómia) 10
ostránenie Adamsových závesov 5
septoplastika 10
ucho  
ucho odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti 
– radikálna unilaterálna 30

ucho odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti 
– radikálna bilaterálna 60

plastika ušného bubienka 5
štítna žľaza  
štítna žľaza odstránenie štítnej žľazy vrátane všetkých 
ostatných štádií operačných zákrokov 70

pažerák  
pažerák operácie pre zúženie pažeráku s náhradou 80
pažerák použitie endoskopu, vrátane gastrofibroskopie 
pažeráka,žalúdka, dvanástnika, endoskopie pri ochorení 
žlčových ciest(ERCP)

10

hrudník  
hrudník kompletná thorakoplastika (otvorenie hrudného 
koša) 50

hrudník odstránenie pľúc (pnemonektómia) alebo časti 
pľúc 80

hrudník endoskopická operácia hrudníka 40
hrudník odstránenie hnisu okrem punkcie 10
hrudník arteficiálny pneumothorax 10
hrudník bronchoskopia – podmienkou je mechanický 
vplyv na tkanivá, resp. orgány 15

hrudník bronchoskopia – počas operácie (okrem biopsie) 20
prsia  
prsia radikálna amputácia prsníka s resekciou do podpa-
žia – jedného 35

prsia radikálna amputácia prsníka s resekciou do podpa-
žia – obidvoch 70

prsia jednoduchá amputácia – jedného 20
prsia jednoduchá amputácia – obidvoch 40
brucho  
brucho odstránenie slepého čreva (apendektómoia) 35
brucho resekcia čreva 60
brucho resekcia žalúdka 70
brucho gastro – enterostómia 60
brucho odstránenie žlčníka (cholecystektómia) 50
brucho odstránenie sleziny 50
brucho pankreas (operácia na podžalúdkovej žľaze) 60
brucho chirurgický zákrok v dutine brušnej, či už diagnos-
tický alebo odstránenie jedného alebo viacerých orgánov, 
okrem špecifikovaných v tejto tabuľke

50

pruh  
pruh operácia – jedna strana 20
pruh operácia – obidve strany 40
močový a pohlavný trakt  
močový a pohlavný trakt odstránenie obličky 70
močový a pohlavný trakt fixácia obličky 50
močový a pohlavný trakt odstránenie tumoru alebo 
kameňov z obličiek, močovodu alebo močového mechúra 
– operačne

60
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močový a pohlavný trakt odstránenie tumoru alebo 
kameňov z obličiek, močovodu alebo močového mechúra 
– kategorizáciou alebo endoskopicky

20

močový a pohlavný trakt operačné zákroky v močovode 30
močový a pohlavný trakt operačné zákroky v močovej 
rúre 15

močový a pohlavný trakt prostata – úplné odstránenie  
– operačne 70

močový a pohlavný trakt prostata – čiastočné odstráne-
nie – endoskopicky 25

močový a pohlavný trakt prostata – ostatné chirurgické 
zákroky 50

močový a pohlavný trakt prostata – transuretrálna 
resekcia 25

močový a pohlavný trakt odstránenie semeníka alebo 
nadsemeníka 25

močový a pohlavný trakt hydrokéla alebo varikokéla 10
močový a pohlavný trakt odstránenie fibroidných nádorov 
bez otvorenia brušnej dutiny 20

močový a pohlavný trakt – operácia Bartolinho žliaz, 
kondylómov 10

močový a pohlavný trakt odstránenie maternice a obi-
dvoch vaječníkov s vajcovodmi 80

močový a pohlavný trakt odstránenie maternice 60
močový a pohlavný trakt odstránenie jedného vaječníka 
s vajcovodom 30

močový a pohlavný trakt konizácia čapíka 20
močový a pohlavný trakt kyretáž 15
močový a pohlavný trakt pôrod cisárskym rezom (pod-
mienka uplynutie 40 týždňov od začiatku poistenia s 
výnimkou predčasných pôrodov). 

40

závesná operácia močového mechúra 15
konečník  
konečník radikálna resekcia z dôvodu malignity, všetky 
stupne vrátane kolostómie 100

konečník kompletná excízia vonkajších hemoroidov 10
konečník úplná excízia vnútorných alebo vnútorných 
a vonkajších hemoroidov vrátane prolapsu rekta alebo 
kompletná sklerotizácia

20

konečník fistula v oblasti konečníka 15
konečník fisura v oblasti konečníka 5
konečník iné operácie na konečníku, vrátane rektoskopie, 
kolonoskopie, enteroskopie s mechanickým vplyvom na 
tkanivá 

20

absces  
absces incízia povrchového alebo kožného abscesu, 
vredu alebo furunkula (jeného alebo viacerých) 5

absces chirurgická liečba karbunkulu (jedného alebo 
viacerých) 10

amputácie  
amputácie prstu alebo palca, za každý (na ruke) 5
amputácie zápästie, predlaktie, chodidlo po členok (s vý-
lukou prstov) alebo predkolenie 20

amputácie dolná končatina, horná končatina 40
amputácie stehno v bedrovom kĺbe 70
zlomeniny  
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť) 15

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým mate-
riálom kosť tarzálna alebo metatarzálna, kosť krížová, 
kostrč

10

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom kosť krížová 25

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom kosť stehenná 25

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom rameno alebo predkolenie – jedna kosť(píšťala alebo 
ihlica)

20

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom rebro (jedno), prst na ruke alebo nohe – za každý 5

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom predlaktie – obidve kosti (aj lakťová a vretenná) 20

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom panva bez nutnosti trakcie (naťahovania), 20

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom jabĺčko 10

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom predkolenie – obidve kosti (aj píšťala aj ihlica) 30

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom spodná čeľusť, horná čeľusť 15

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materi-
álom kosť karpálna alebo metakarpálna, nos, dve a viac 
rebier, hrudná kosť

10

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom panva s nutnosťou trakcie (naťahovania) 30

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom stavec, priečny výbežok stavca – za každý 5

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom kompresívna zlomenina stavca – jeden alebo viac 40

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom zápästie 10

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiá-
lom výber osteosyntetického materiálu 10

vertebroplastika cementom TH, operačne 40
hemilamektómia 40
výber osteosyntetického materiálu (kdekoľvek) 10
kĺby a vykĺbenia  
kĺby a vykĺbenia incízia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu 
funkcie, okrem punkcie a ďalej uvedených 15

operácia karpálneho tunela 15
artroskopia, menisektómia 15
kĺby a vykĺbenia incízia ramenného, lakťového, bedrové-
ho alebo kolenného kĺbu s výnimkou punkcie 40

kĺby a vykĺbenia excízia z kĺbu 15
kĺby a vykĺbenia fixácia pomocou operácie 40
artroskopia s plastikou väzov 40
kĺby a vykĺbenia exartikulácia alebo arthroplastika 70
kĺby a vykĺbenia (luxácie) zákroky s operáciou prsta 
alebo palca – za každý 5

sutura šľachy – za každý prst 10
kĺby a vykĺbenia zákroky s operáciou ramena, lakťa, 
zápästia alebo členka 15

kĺby a vykĺbenia zákroky s operáciou spodnej čeľuste, 
hornej čeľuste 5

kĺby a vykĺbenia zákroky s operáciou bedra alebo kolena 
okrem jabĺčka 20

kĺby a vykĺbenia zákroky s operáciou jabĺčka 5
žily, artérie  
žily, artérie – laterizovanie artérie (až do srdca) 25
paracentézy, punkcie  
paracentézy – punkcie dutiny brušnej 10
lumbálna punkcia – odber liquoru 10
paracentézy – punkcie hrudníka, močového mechúra – 
okrem katetrizácie (cievkovania) 5

paracentézy – punkcie ušného bubienku, hydrokély, 
kĺbov a mäkkých tkanív 5

ostatné punkcie (napr. hnisu z prsníka) 5
paracentézy – punkcie paracentéza (punkcia plodovej 
vody –amniocentéza), podmienka uplynutie 20 týždňov 
od začiatku poistenia

5

nádory – chirurgické odstránenie  
nádory – chirurgické odstránenie malignych nádorov 
okrem nádorov na sliznici, koži, na podkožnom tkanive 50

nádory – chirurgické odstránenie malignych nádorov na 
sliznici, koži a podkožnom tkanive 15

nádory – chirurgické odstránenie pilonidálnych dutín 
alebo cýst 25
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nádory – chirurgické odstránenie benignych nádorov 
semenníkov alebo prsníkov 20

nádory – chirurgické odstránenie gangliom 5
nádory – chirurgické odstránenie benignych nádorov 
jedného alebo viacerých okrem vyššie spomenutých 10

iné  
iné – neuvedené v tabuľke oceňovania CHZ – nárok 
nevzniká 0
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