
Poistné podmienky 
Easy Risk 
Obsah 

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie (VPPŽ)    2 
Všeobecné podmienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (VPPÚCH)  12 

Osobitné poistné podmienky pre poistenie smrti s fixnou poistnou sumou (TS) 21 
Osobitné poistné podmienky pre poistenie smrti následkom úrazu (AD)  22 
Osobitné poistné podmienky pre poistenie trvalých následkov úrazu a/alebo trvalých následkov úrazu s progresívnym 
plnením (PI)  
Osobitné poistné podmienky pre poistenie zlomenín a popálenín (BBB)  26 
Osobitné poistné podmienky pre poistenie denných dávok za liečenie úrazu (OC)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie bolestného za liečenie úrazu (OCP)  30 
Osobitné poistné podmienky pre poistenie hospitalizácie (H)  32 
Osobitné poistné podmienky pre poistenie chirurgického zákrokou (S)  
Osobitné poistné podmienky pre poistenie pracovnej neschopnosti (PN)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie invalidity (PIS) 39 
Osobitné poistné podmienky pre poistenie lekárskych konzultácií (TM) 41 

Osobitné poistné podmienky pre poistenie kritických chorôb, karcinómu in situ a/alebo závažných komplikácií diabetes (CI)    44 

55 

Osobitné poistné podmienky pre poistenie ženských kritických chôrôb (WDE)  

Osobitné poistné podmienky pre poistenie komplikácii v tehotenstve a pri pôrode (RM)  
Osobitné poistné podmienky pre poistenie detských kritických chôrôb (CICH)  
Osobitné poistné podmienky pre poistenie Moje dieťa (MCH)  
Osobitné poistné podmienky pre poistenie oslobodenie od platenia priamej investície (OPI)
Prílohy  

23 

27 

33 
35 

46 

48 
50 
52 

59 



Všeobecné poistné podmienky
pre životné poistenie 
(ďalej len „VPPŽ“)

 KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Životné poistenie je upravené týmito VPPŽ (vrátane v 

nich uvedených upozornení, vysvetlení a príkladov), prí-
slušnými osobitnými poistnými podmienkami a ustano-
veniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďal-
šími ustanoveniami poistnej zmluvy.

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  My, naše a pod. – MetLife Europe d.a.c., pobočka po-

isťovne z iného členského štátu, ako poisťovateľ, ktorý 
poskytuje Vám a/alebo ostatným poisteným dohodnu-
té poistné krytie.

2.  Naša adresa – MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťov-
ne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratisla-
va, Slovenská republika, pokiaľ Vám neoznámime inú.

3.  Naša internetová stránka – www.metlife.sk.
4.  Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s 

nami uzatvorila zmluvu a je povinná platiť poistné. Ďalej 
len Vy, Vám, Vašej a podobne.

5.  Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie 
sa poistenie vzťahuje. Poisteným môže byť aj poistník.

VYSVETLENIE: Prosím, všimnite si rozdiel medzi poistní-
kom a poisteným. Poistník je ten, kto s nami uzatvoril zmlu-
vu a platí poistné. Poistený je osoba, ktorej život a/alebo 
zdravie sme poistili. Poistník môže byť zároveň aj poisteným.

DÔLEŽITÉ: Maloletú osobu poistíme len so súhlasom jej 
zákonného zástupcu..

6.   Zmluva – poistná zmluva uzatvorená medzi Vami a 
nami.

DÔLEŽITÉ: Vašu zmluvu s nami tvorí:
a)  návrh na uzavretie poistenia, ktorý môže mať elektro-

nickú alebo písomnú formu (ďalej len „návrh“), a dodat-
ky k nemu, vrátane akýchkoľvek vyhlásení v nich,

b)  poistka,
c)  potvrdenia, lekárske správy, dotazníky,
d)  tieto VPPŽ, iné poistné podmienky a osobitné poistné 

podmienky (ďalej len „OPP“), podľa toho, aké poistenia 
sú Vašou zmluvou dojednané,

e)  doplňujúce otázky a odpovede Vás a/alebo poisteného 
na ne,

f)  akékoľvek dodatky k zmluve a iné nami požadované do-
kumenty alebo dokumenty, na ktoré zmluva odkazuje.

Všetky súčasti zmluvy musia mať písomnú formu, ak v tých-
to VPPŽ neuvádzame inak.

7.  Poistka – písomné potvrdenie o uzavretí zmluvy.
8.  Doplnkové poistenie – poistenie, ktoré nemôže byť v 

rámci Vašej zmluvy dojednané samostatne, ale len spo-
lu so životným poistením alebo s poistením úrazu a/ale-
bo choroby.

9.  Poistné – cena za Vaše poistenie uzavreté s nami, ktorá 
je uvedená v zmluve.

10.  Deň splatnosti poistného – deň, ku ktorému je potreb-
né zaplatiť poistné. Za zaplatenie sa považuje pripísanie 
plnej výšky poistného na náš bankový účet.

PRÍKLAD: Deň splatnosti poistného závisí od frekvencie 
jeho platenia. Môžete si zvoliť ročnú, polročnú, štvrťročnú 
alebo mesačnú frekvenciu platenia poistného. Ak bol deň 
začiatku poistenia stanovený napríklad na 16. júna, dátum, 
dokedy musí byť poistné pripísané na našom účte, je uve-
dený v tabuľke nižšie.

Vážená klientka, vážený klient,
na nasledujúcich stranách nájdete podmienky platné pre životné poistenie poskytované našou spoločnosťou. Niektoré dôle-
žité informácie sme v texte zvýraznili modrou farbou písma. Veríme, že Vám uľahčia orientáciu v texte podmienok.

V texte nájdete nasledovné tri typy označení: 

DÔLEŽITÉ 
Upozornenie na kľúčové časti poistných podmienok

VYSVETLENIE 
Vysvetlenie zložitých častí poistných podmienok

PRÍKLAD 
Ukážka (modelový príklad) ako sa uplatňujú niektoré ustanovenia poistných podmienok v praxi
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11.  Poistné obdobie – časové obdobie, za ktoré pravidelne 
platíte poistné (ďalej aj „bežné poistné“). Závisí od frek-
vencie platenia poistného, ktorú ste si zvolili v zmluve.

12.  Poistná suma – suma dohodnutá v zmluve, na ktorú je 
poistený krytý dohodnutým poistením a z ktorej vypo-
čítame poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.

13.  Poistná udalosť – náhodná udalosť, ktorá nastala v čase 
trvania poistenia a s ktorou je spojená naša povinnosť 
poskytnúť poistenému alebo oprávnenej osobe poistné 
plnenie.

14.  Poistné plnenie – je hodnota, ktorú poskytneme poiste-
nému alebo oprávnenej osobe v prípade poistnej uda-
losti.

15.  Oprávnená osoba – jedna alebo viacero fyzických a/
alebo právnických osôb, ktoré ste určili v zmluve ako 
osoby, ktoré majú nárok na poistné plnenie, ak je poist-
nou udalosťou smrť poisteného.

VYSVETLENIE: Ak v zmluve neurčíte oprávnenú osobu, 
budeme postupovať podľa Občianskeho zákonníka, ktorý 
určuje, komu má byť v takom prípade vyplatené poistné 
plnenie.

16.  Výročie poistenia – deň, ktorý nastane vždy po uplynutí 
dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov a ktorý sa 
svojím číselným označením, dňom a mesiacom zhoduje 
s dňom začiatku poistenia uvedeným v zmluve.

PRÍKLAD: Ak je deň začiatku poistenia 20. október 2016, 
potom výročie poistenia nastáva presne o každých ďalších 
12 mesiacov, a to 20. októbra 2017, 20. októbra 2018, 20. 
októbra 2019 atď., po celú dobu trvania zmluvy.

17.  Rok poistenia – pri bežne platenom poistnom je to rok 
poistenia, v ktorom sa momentálne Vaša zmluva nachá-
dza, v závislosti od počtu doposiaľ zaplatených platieb 
bežného poistného. Pri jednorazovom poistnom je ro-
kom poistenia, aktuálny rok trvania Vašej zmluvy.

PRÍKLAD: Ak bežné poistné platíte mesačne a máte zapla-
tených 5 platieb, t.j. poistné za 5 mesiacov, Vaša zmluva je v 
1. roku poistenia. Ak bežné poistné platíte mesačne a máte 
zaplatených 24 platieb, t.j. poistné za 24 mesiacov, Vaša 
zmluva je v 2. roku poistenia. Ak máte zaplatené bežné po-
istné za 25 mesiacov, Vaša zmluva je v 3. roku poistenia. Ak 
bežné poistné platíte polročne a máte zaplatené 4 platby, t.j. 
poistné za 4 polroky, Vaša zmluva je v 2. roku poistenia. Ak 
máte zaplatených 5 platieb, t.j. poistné za 5 polrokov, Vaša 
zmluva je v 3. roku poistenia.

18.  Odkupná hodnota poistenia – je suma, ktorú Vám vy-
platíme v prípade predčasného ukončenia zmluvy za 
podmienok uvedených v týchto VPPŽ alebo prísluš-
ných OPP, ak je nárok na výplatu odkupnej hodnoty v 
nich zahrnutý.

19.  Výluky z poistenia – situácie, skutočnosti alebo prípady, 
v ktorých nebudeme mať povinnosť poskytnúť poistné 
plnenie poistenému alebo oprávnenej osobe.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ  
A ÚZEMNÁ PLATNOSŤ POISTENIA
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Podľa toho, aký typ životného poistenia je v zmluve do-

hodnutý, poistnou udalosťou môže byť:
 a)  smrť poisteného počas doby trvania poistenia a/ale-

bo
 b)  dožitie sa poisteného konca poistenia.

Článok 2 – Územná platnosť poistenia
1.  Poistený je poistením krytý 24 hodín denne, kdekoľvek 

na svete, počas celej doby trvania poistenia, pokiaľ sme 
sa v zmluve nedohodli inak.

KAPITOLA III – POISTNÁ ZMLUVA
ČASŤ A – Elektronický návrh na uzavretie poistenia
(v takom prípade časť B tejto kapitoly neplatí)

Článok 1 – Uzatvorenie zmluvy
1.  V prípade, ak Vám predložíme návrh na uzavretie pois-

tenia v elektronickej forme (ďalej v tejto časti aj „elek-
tronický návrh“), tak všetky súčasti zmluvy súvisiace s 
jej uzatvorením, vrátane týchto VPPŽ, s výnimkou po-
istky, budú mať elektronickú formu.

2.  Elektronický návrh Vám predkladáme my.
3.  Náš elektronický návrh prijímate zaplatením poistného 

v plnej výške uvedenej v elektronickom návrhu. Elek-
tronický návrh je možné prijať zaplatením poistného 
v plnej výške najneskôr do 2 mesiacov odo dňa jeho 
odoslania na Vašu emailovú adresu uvedenú v elektro-
nickom návrhu.

4.  Zmluva je uzavretá len ak sú splnené všetky nasledujú-
ce podmienky:

 a)  na Vami poskytnutú emailovú adresu je zaslaný elek-
tronický návrh na uzavretie poistenia a príslušné 
zmluvné a predzmluvné dokumenty vzťahujúce sa k 
Vašej poistnej zmluve,

 b)  doručenie písomného Súhlasu záujemcu o poiste-
nie (“Súhlas”) na našu poštovú adresu najneskôr do 
2 mesiacov odo dňa odoslania elektronického návr-
hu na Vašu e-mailovú adresu. Tento Súhlas musí byť 
podpísaný Vami a všetkými poistenými. Podmienka 
uvedená v tomto písm. b) musí byť splnená len v prí-
pade, ak je poistník odlišný od poisteného/-ých, a ak 
je bežné poistné na Vašej poistnej zmluve vyššie ako 
1.000,- EUR ročne alebo v prípade jednorazového 
poistného vyššie ako 2.500,- EUR. Písomný Súhlas 
však nie je potrebný, ak je poistník zároveň zákonný 
zástupca poisteného dieťaťa/detí; a

 c)  na náš bankový účet je pripísaná platba poistného 
za prvé poistné obdobie za poistenia zvolené v elek-
tronickom návrhu, a to najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa jeho odoslania na Vašu emailovú adresu.

DÔLEŽITÉ: Elektronický návrh na uzavretie poistenia Vám 
predkladáme my. Pre uzavretie zmluvy je potrebné splniť 
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všetky nami stanovené podmienky v elektronickom návrhu 
a v tomto dokumente. V prípade, že do 2 mesiacov od 
doručenia elektronického návhru na Vašu e-mailovú adresu 
nám nebude doručený Súhlas, Vaša poistná zmluva môže 
byť nami vypovedaná z dôvodu nesplnenia tejto 
podmienky. O tejto skutočnosti Vás budeme písomne 
informovať.

5.  Ak sú splnené podmienky uvedené v bodoch 2., 3. a 4.
tohto článku, tak dňom začiatku poistenia je deň nasle-
dujúci po zaplatení prvého poistného v plnej výške.

6.  Po splnení podmienok uvedených v bode 2., 3. a 4. toh-
to článku Vám vydáme a zašleme poistku, v ktorej bude
uvedený deň začiatku poistenia.

ČASŤ B – Písomný návrh na uzavretie poistenia
(v takom prípade časť A tejto kapitoly neplatí)

Článok 1 – Uzatvorenie zmluvy
1.  Poistná zmluva, ako aj všetky s ňou súvisiace právne

úkony, musia mať písomnú formu, ak to v jej príslušných 
ustanoveniach nie je uvedené inak.

2.  Písomný návrh na uzavretie poistenia (ďalej v tejto časti
aj „písomný návrh“) nám predkladáte Vy. Lehota na jeho 
prijatie nami je 2 mesiace odo dňa jeho doručenia na 
našu adresu, ak sú zároveň splnené podmienky uvede-
né v bode 3 tohto článku.

3.  Pre prijatie Vášho písomného návrhu je potrebné, aby
boli splnené všetky nasledujúce podmienky:
a)  na našu adresu je doručený úplne, pravdivo a správ-

ne vyplnený a podpísaný písomný návrh,
b)  na našu adresu sú doručené ďalšie dokumenty, ktoré

od Vás a/alebo poisteného môžeme požadovať,
c)  v písomnom návrhu sú použité nami schválené a

platné sadzby pre výpočet poistného,
d)  na náš bankový účet je pripísaná platba poistného za

prvé poistné obdobie za poistenia zvolené v písom-
nom návrhu,

e)  sú splnené podmienky poistiteľnosti zvoleného pois-
tenia (t.j. naše pravidlá pre jeho dojednanie).

DÔLEŽITÉ: Písomný návrh na uzavretie poistenia nám 
predkladáte Vy. Pre prijatie písomného návrhu je potrebné 
splniť všetky nami stanovené podmienky. Všetky žiadosti o 
zmenu a/alebo doplnenie Vašej zmluvy musia byť v písom-
nej forme doručené na našu adresu, pokiaľ v týchto VPPŽ 
neuvádzame inak.

4.  Ak sú splnené podmienky uvedené v bodoch 2. a 3.
tohto článku, tak dňom začiatku poistenia je deň na-
sledujúci po podpísaní písomného návrhu a zaplatení
prvého poistného. Po splnení týchto požiadaviek Vám
vydáme a zašleme poistku, na ktorej bude uvedený deň
začiatku poistenia. Zmluva sa považuje za uzatvorenú
dňom, keď od nás dostanete oznámenie o prijatí Vášho
písomného návrhu, t.j. poistku.

5.  Ak niektorá z podmienok uvedených v bode 3. tohto
článku nie je splnená, zmluva nie je uzavretá, a teda po-
istná udalosť a nárok na poistné plnenie nemôžu vznik-
núť.

DÔLEŽITÉ: Ak zmluva nebola uzavretá budeme Vás o tejto 
skutočnosti písomne informovať.

6.  V prípade, že zmluvu s Vami nemôžeme uzavrieť z dô-
vodu nesplnenia podmienky uvedenej v bode 3. písm.
e) tohto článku, môžeme Vám predložiť nový návrh na
uzavretie iného poistenia. Za dátum uzavretia zmluvy v
tomto prípade považujeme dátum, keď od Vás obdrží-
me písomný súhlas o prijatí nášho nového návrhu. Pí-
somné potvrdenie musíte zaslať na našu adresu v nami
stanovenej lehote. Ako potvrdenie o uzavretí zmluvy
Vám následne vydáme a zašleme poistku, na ktorej
bude uvedený nami určený deň začiatku poistenia. Ak
náš nový návrh neprijmete, vrátime Vám prvé zaplatené
poistné.

KAPITOLA IV – ZAČIATOK, KONIEC 
A DOBA TRVANIA POISTENIA
Článok 1 – Začiatok, koniec a doba trvania poistenia
1.  Začiatok poistenia je deň, kedy od 00:00 hod. začína

naša povinnosť poskytnúť poistenému alebo oprávne-
nej osobe v prípade vzniku poistnej udalosti poistné 
plnenie a kedy vzniká Vaša povinnosť platiť poistné. Za-
čiatok poistenia je uvedený v zmluve.

2.  Doba trvania poistenia (poistná doba) je časové obdo-
bie medzi začiatkom a koncom poistenia. Je uvedená a 
dohodnutá v zmluve.

3.  Koniec poistenia je deň, kedy o 24:00 hod. končí naša
povinnosť poskytnúť poistenému alebo oprávnenej 
osobe v prípade vzniku poistnej udalosti poistné plne-
nie a kedy zaniká Vaša povinnosť platiť poistné, ak nie je 
v príslušných OPP uvedené inak.

4.  Ak je poistenie dojednané ako doplnkové poistenie k ži-
votnému poisteniu potom toto končí najneskôr o 24:00 
hod. dňa najbližšieho výročia tohto poistenia, ktoré na-
sleduje hneď po tom, ako poistený dosiahol maximálny 
výstupný vek v súlade s príslušnými OPP.

PRÍKLAD: Maximálny výstupný vek v príslušnom poistení je 
napríklad 65 rokov: Ak je deň uzavretia Vašej zmluvy naprí-
klad 11.10.2016 a poistený sa dožije 65 rokov dňa 23.12.2026, 
potom toto poistenie končí o 24:00 hod. dňa 11.10.2027.

KAPITOLA V – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Dôvody zániku poistenia
Životné poistenie zanikne, ak nastane ktorákoľvek z nasle-
dovných skutočností:
1.  Poistná udalosť, ktorou môže byť:

a)  smrť poisteného alebo,
b)  dožitie sa poisteného konca poistenia, ak v prísluš-

ných OPP nie je uvedené inak.
2.  Uplynutie doby trvania poistenia.
3.  Výpoveď zmluvy:

a)  Poistenie môžete vypovedať tak Vy, ako aj my, do 2
mesiacov od uzavretia zmluvy, aj bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je osem dní a jej uplynutím poiste-
nie zanikne. V takom prípade máme nárok na poistné
do zániku poistenia; prípadnú zvyšnú časť poistné-
ho Vám vrátime. V investičnom životnom poistení
máme v takomto prípade právo zohľadniť vývoj ceny
podielovej jednotky za obdobie do zániku poistenia.
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Definíciu podielovej jednotky nájdete v kapitole X 
týchto VPPŽ.

 b)  Poistenie s bežne plateným poistným môžete vypo-
vedať ku koncu poistného obdobia. Výpoveď v pí-
somnej forme musíte doručiť na našu adresu, aspoň 
šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.

 c)  Poistenie s jednorazovým poistným môžete vypove-
dať kedykoľvek. Poistenie zanikne ku dňu doručenia 
písomnej výpovede na našu adresu.

DÔLEŽITÉ: Ak máte v rámci poistenia nárok na odkupnú 
hodnotu, po zániku poistenia výpoveďou Vám ju vyplatíme 
podľa ustanovení príslušných OPP.

VYSVETLENIE: Vašu zmluvu môžete vypovedať počas ce-
lej doby trvania poistenia ku koncu poistného obdobia. My 
môžeme Vašu zmluvu vypovedať len počas prvých 2 me-
siacov od jej uzavretia.

4.  Nezaplatenie poistného:
  Poistenie zanikne, ak poistné nezaplatíte v plnej výške 

do 31 dní odo dňa, kedy Vám bola doručená naša výzva 
na jeho zaplatenie. Výzvu podáme na poštu najneskôr 
do 13 dní od splatnosti poistného, ktoré nebolo zapla-
tené a považujeme ju za doručenú na 18. deň nasledu-
júci po dni, kedy bola nami podaná na poštu. Poistenie 
nezanikne, ak ste poistné zaplatili skôr ako Vám prišla 
výzva, alebo ak sa podľa osobitných zmluvných ustano-
vení uplatní Automatické zaplatenie poistného.

VYSVETLENIE: Poistenie zanikne, ak neplatíte poistné a 
zároveň ak sa vo vzťahu k Vašej zmluve neuplatní špecifický 
postup (Automatické zaplatenie poistného), ktorý je popí-
saný v kapitole XIV týchto VPPŽ.

5.  Odstúpenie od zmluvy:
 a)  Do 30 dní od uzavretia zmluvy máte právo od nej 

odstúpiť. Písomné oznámenie o odstúpení musíte 
doručiť na našu adresu v uvedenej 30-dňovej lehote. 
V takomto prípade Vám najneskôr do 30 dní od od-
stúpenia vrátime zaplatené poistné, ktoré znížime o 
výšku dovtedy vyplatených poistných plnení.

 b)  Právo odstúpiť od zmluvy máme aj my, a to do 3 
mesiacov odo dňa, kedy zistíme porušenie povin-
nosti uvedenej v kapitole VIII, článku 1, bodu 1 týchto 
VPPŽ, ak pri pravdivých a úplných informáciách od 
Vás a/alebo poisteného by sme zmluvu v rozsahu 
podľa návrhu neuzatvorili. V takomto prípade Vám 
vrátime zaplatené poistné, ktoré znížime o akékoľvek 
Vaše splatné záväzky voči nám a zároveň aj o výšku 
dovtedy vyplatených poistných plnení.

VYSVETLENIE: Ak zistíme, že ste Vy a/alebo poistený ve-
dome uviedli nepravdivé a neúplné informácie pri uzavretí 
zmluvy, alebo jej zmenách, môžeme od zmluvy odstúpiť.

6.  Odmietnutie poistného plnenia z našej strany:
  Ak sa dozvieme až po poistnej udalosti, že jej príčinou 

je skutočnosť, ktorú sme nemohli zistiť pri dojednávaní 
poistenia kvôli vedome nepravdivým alebo neúplným 
informáciám od Vás alebo poisteného a táto skutoč-
nosť bola podstatná pre uzavretie Vašej zmluvy, môže-
me odmietnuť poistné plnenie, čím poistenie zanikne.

VYSVETLENIE: Ak ste nám pri uzavretí zmluvy Vy a/alebo 
poistený vedome poskytli nepravdivé alebo neúplné infor-
mácie, na základe ktorých by sme zmluvu s Vami neuzavreli 
a my sa to dozvieme až po vzniku poistnej udalosti, ktorá je 
nimi zapríčinená, máme právo nevyplatiť poistenému alebo 
oprávnenej osobe poistné plnenie. V takomto prípade Vaša 
zmluva zanikne a taktiež Vám nevrátime zaplatené poistné 
odo dňa začiatku poistenia do dňa jeho zániku. V prípade 
investičného životného poistenia Vám vyplatíme hodnotu 
účtu ku dňu zániku.

7.  Zánik životného poistenia, ku ktorému je dojednané prí-
slušné doplnkové poistenie.

8.  Poistenie môže zaniknúť aj z iných dôvodov, ktoré sú 
uvedené vo Vašej zmluve, v príslušných OPP, v Občian-
skom zákonníku v platnom znení alebo v osobitných 
právnych predpisoch.

KAPITOLA VI – POISTNÉ
Článok 1 – Poistné a platenie poistného
1.  Poistné určujeme podľa nami stanovených sadzieb 

pre jednotlivé druhy poistenia a v závislosti od poist-
nej sumy, vstupného veku poisteného, doby poistenia, 
zdravotného stavu poisteného, spôsobu platenia a 
iných skutočností, ktoré majú vplyv na výšku poistného.

2.  Doba platenia poistného je totožná s dobou trvania po-
istenia, ak nebolo dohodnuté inak.

3.  Poistné ste povinný platiť v nami stanovenej výške uve-
denej v poistnej zmluve a za príslušné poistné obdobia, 
ktoré máte s nami dohodnuté (bežné poistné) alebo na-
raz za celú dobu trvania poistenia (jednorazové poistné).

4.  Bežné poistné za prvé poistné obdobie a každé ďalšie 
nasledujúce poistné obdobie musí byť zaplatené a pri-
písané na náš účet vždy najneskôr v prvý deň príslušné-
ho poistného obdobia, ak nebolo dohodnuté inak.

5.  Jednorazové poistné má byť zaplatené v 1. deň po pod-
pise návrhu, najneskôr však do 2 mesiacov po podpise 
návrhu.

DÔLEŽITÉ: Poistné môžete zaplatiť buď bankovým prevo-
dom alebo poštovým poukazom. Poistné považujeme za 
zaplatené dátumom jeho pripísania na náš bankový účet. 
Po zaplatení prvého a jednorazového poistného Vám od-
porúčame predložiť spolu s návrhom doklad o jeho úhra-
de. Nakoľko nie sme povinní posielať Vám písomné upove-
domenie na zaplatenie poistného, nastavte si pri bežnom 
poistnom napríklad trvalý príkaz na úhradu alebo súhlas s 
inkasom, a to najmä, ak platíte poistné mesačne.

6.  Právo na poistné máme vždy do zániku poistenia. Prí-
padnú zvyšnú časť zaplateného poistného Vám vrátime, 
ak nie je v týchto VPPŽ uvedené inak.

7.  Ak nastala poistná udalosť a z tohto dôvodu poistenie 
zaniklo, patrí nám poistné do konca poistného obdobia, 
v ktorom poistná udalosť nastala, jednorazové poistné 
nám patrí celé.

8.  Na poistné zaplatené po dni jeho splatnosti môžeme 
uplatniť úrok z omeškania podľa platných právnych 
predpisov.
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KAPITOLA VII – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Uplatnenie nároku na poistné plnenie
1.  Ak nastane poistná udalosť, osoba, ktorá má právo na 

poistné plnenie, musí jej vznik čo najskôr ako je to mož-
né, písomne oznámiť na našu adresu a predložiť všetky 
potrebné dokumenty v nami požadovanej forme.

DÔLEŽITÉ: Ak je poistnou udalosťou smrť poisteného, je 
potrebné nám predložiť tieto dokumenty:
a)  vyplnené tlačivo „Poistné hlásenie“, ktoré nájdete na 

našej internetovej stránke alebo Vám ho poskytne Váš 
finančný agent,

b)  originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu a 
rodného listu poisteného,

c)  kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
d)  kópie všetkých lekárskych správ a dokumentov súvisia-

cich s úmrtím poisteného,
e)  iné dokumenty, ktoré môžeme požadovať v súvislosti s 

vyšetrovaním poistnej udalosti, pričom tieto si v prípa-
de potreby vyžiadame od osoby, ktorá poistnú udalosť 
nahlásila.

2.  Ak poistnú udalosť vyšetrovala polícia alebo iný prís-
lušný orgán, je potrebné nám predložiť policajnú alebo 
inú obdobnú úradnú správu a záznam o okolnostiach 
vzniku poistnej udalosti. Ak takáto správa neexistuje, je 
potrebné uviesť identifikačné údaje príslušného orgánu, 
ktorý udalosť vyšetroval. V prípade pracovného úrazu 
je potrebné predložiť záznam o ňom.

3.  Poistnú udalosť vyšetríme bez zbytočného odkladu a 
poistné plnenie vyplatíme do 15 dní od ukončenia vy-
šetrovania potrebného na zistenie jej rozsahu. Poistné 
plnenie pre prípad dožitia sa poisteného konca poiste-
nia vyplatíme vždy len poistenému alebo jeho zákon-
nému zástupcovi, prípadne dedičom poisteného, ak 
poistený v čase výplaty nie je nažive. V prípade smrti 
poisteného vyplatíme poistné plnenie pre prípad smrti 
oprávnenej osobe.

4.  Poistné plnenie a iné peňažné plnenia z Vašej zmluvy 
vyplatíme v mene platnej na území Slovenskej republiky 
v čase ich výplaty, pokiaľ sme sa v zmluve nedohodli 
inak.

5.  Poistné plnenie a/alebo iné peňažné plnenia z Vašej 
zmluvy znížime o akékoľvek Vaše splatné záväzky voči 
nám (napríklad o nezaplatenú platbu poistného).

6.  Pri výplate poistného plnenia a/alebo iného peňažného 
plnenia na bankový účet, môžeme od Vás, poisteného, 
oprávnenej osoby alebo inej osoby, ktorej bude poistné 
plnenie vyplácane, požadovať vyplnenie nášho tlačiva a 
úradné overenie podpisu.

Článok 2 – Výluky z poistenia
Z poistenia podľa Vašej zmluvy sú vylúčené tieto udalosti:
1.  Udalosti, ktoré vznikli následkom alebo v súvislosti s vo-

jenským výcvikom, vojenským cvičením a/alebo plne-
ním bojových úloh, avšak iba ak poistený v čase poist-
nej udalosti slúži ako profesionálny vojak v ozbrojených 
silách (pozemné, vzdušné, námorné sily) akejkoľvek 
krajiny alebo medzinárodnej organizácie v čase mieru 
alebo vojny alebo v jednotke, ktorá k nim patrí. Ak po-

istený zomrie následkom takejto činnosti v čase vojny 
(vyhlásenej alebo nevyhlásenej) do 2 rokov od uzatvo-
renia zmluvy, vyplatíme oprávnenej osobe celé zapla-
tené poistné za životné poistenie, znížené o akékoľvek 
Vaše splatné záväzky voči nám. V prípade investičného 
životného poistenia vyplatíme oprávnenej osobe hod-
notu účtov stanovenú ku dňu smrti poisteného.

DÔLEŽITÉ: Ak je Vaša zmluva platná viac ako 2 roky bez 
prerušenia a poistený zomrie následkom činnosti v ozbroje-
ných zložkách v čase vojny (vyhlásenej alebo nevyhlásenej), 
vyplatíme oprávnenej osobe poistné plnenie pre prípad 
smrti poisteného dohodnuté vo Vašej zmluve.

2.  Samovražda poisteného do 2 rokov od uzatvorenia 
zmluvy bez ohľadu na jeho duševný stav. V takom prí-
pade vyplatíme oprávnenej osobe celé zaplatené poist-
né za životné poistenie, znížené o akékoľvek Vaše splat-
né záväzky voči nám. V prípade investičného životného 
poistenia vyplatíme oprávnenej osobe hodnotu účtov 
stanovenú ku dňu smrti poisteného.

DÔLEŽITÉ: Ak je Vaša zmluva platná viac ako 2 roky bez 
prerušenia, v prípade samovraždy poisteného vyplatíme 
oprávnenej osobe poistné plnenie pre prípad smrti pois-
teného dohodnuté vo Vašej zmluve. Ak ste poistnú sumu 
životného poistenia v posledných 2 rokoch pred samovraž-
dou poisteného zvýšili, pre výpočet poistného plnenia zo-
berieme do úvahy len poistnú sumu platnú pred jej zvýše-
ním.

3.  Udalosti, pri ktorých by vyplateniu poistného plnenia 
bránili právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na našu čin-
nosť a/alebo na činnosť ktoréhokoľvek člena skupiny, 
do ktorej patríme (napr. z dôvodu ochrany pred finan-
covaním terorizmu).

4.  Iné udalosti uvedené v OPP alebo v zmluve.

KAPITOLA VIII – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1.  Vy a rovnako aj poistený máte povinnosť poskytnúť 

pravdivé a úplné informácie, ktoré sa týkajú poistenia a 
jeho zmien.

DÔLEŽITÉ: Pokiaľ u Vás a/alebo u poisteného nastane 
zmena adresy a/alebo zmena iných osobných údajov (napr. 
priezvisko), ste povinnínám túto zmenu oznámiť písomne, 
telefonicky a/alebo elektronicky a to čo najskôr ako to je 
možné. V prípade nahlásenia zmeny telefonicky alebo elek-
tronicky, máme právo vyžiadať si aj písomnú formu ozná-
menia, pričom ste povinný našej žiadosti vyhovieť; v opač-
nom prípade nie sme povinní takúto zmenu vykonať.

2.  Poistený je povinný absolvovať lekárske vyšetrenia/pre-
hliadky, ktoré sú nevyhnutné za účelom posúdenia ná-
roku na poistné plnenie. Ak lekárske správy, ktoré nám 
predloží nebudú dostačujúce na preukázanie nároku na 
poistné plnenie, máme právo požadovať doplnenie ale-
bo novú lekársku správu.

3.  Ak Vy ako poistník zomriete a poistené boli iné osoby, 
vstúpi na Vaše miesto ako poistník prvá dospelá poiste-
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ná osoba uvedená v zmluve. Ak je poistníkom právnická 
osoba a táto zanikne bez právneho nástupcu, vstupuje 
na jej miesto ako poistník taktiež prvá dospelá poistená 
osoba uvedená v zmluve. Ak takáto osoba v zmluve nie 
je, vstupuje na miesto poistníka poistená osoba, ktorá 
je vo Vašej zmluve uvedená ako prvá v poradí, pričom 
do plnoletosti je zastupovaná zákonným zástupcom.

4.  Práva vyplývajúce z Vašej zmluvy môžete previesť na 
inú osobu len s naším predchádzajúcim písomným sú-
hlasom.

5.  Ak nie ste spokojný s tým, ako sme vybavili Vašu sťaž-
nosť, alebo ak ste nedostali odpoveď v lehote na vyba-
venie sťažnosti, máte právo podať návrh na alternatívne 
riešenie sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. 
Takýmto subjektom je aj Slovenská asociácia poisťovní 
(www.poistovaciombudsman.sk, email: ombudsman@
poistovaciombudsman.sk).

Článok 2 – Naše práva a povinnosti
1.  Máme právo skúmať zdravotný stav poisteného s jeho 

súhlasom a na základe informácii, ktoré si vyžiadame 
od príslušných zdravotníckych zariadení a poskytovate-
ľov zdravotnej starostlivosti.

2.  Máme právo odmietnúť Vaš návrh na uzavretie poiste-
nia, ak zistíme podstatné skutočnosti, ktoré sú v rozpo-
re s návrhom.

3.  Máme právo primerane znížiť poistné plnenie, ak na zá-
klade porušenia povinnosti uvedenej v bode 1 článku 1 
tejto kapitoly bolo na Vašej zmluve určené nižšie poist-
né.

KAPITOLA IX – ZMENY
Článok 1 – Zvýšenie poistnej sumy
1.  Počas doby trvania poistenia môžete kedykoľvek požia-

dať o zvýšenie poistnej sumy životného poistenia. Vašu 
písomnú žiadosť po doručení na našu adresu posúdime. 
V prípade schválenia žiadosti a zaplatenia zodpoveda-
júceho poistného navýšime poistnú sumu životného 
poistenia k najbližšiemu dňu splatnosti poistného, ak 
sme sa s Vami nedohodli inak.

DÔLEŽITÉ: Nakoľko pri zvýšení poistnej sumy dodatočne 
oceňujeme poistné riziko, je potrebné na našu adresu spolu 
s vyplnenou žiadosťou o zvýšenie poistnej sumy poslať aj 
vyplnený zdravotný dotazník. Dodatočne si môžeme vyžia-
dať lekárske správy a/alebo výsledky lekárskych vyšetrení.

2.  Ak platíte bežné poistné a žiadate poistnú sumu inves-
tičného životného poistenia zvýšiť na úroveň vyššiu ako 
je aktuálna maximálna poistná suma stanovená pre 
Vaše bežné poistné, bežné poistné sa taktiež zvýši.

Článok 2 – Zníženie poistnej sumy
1.  Počas doby trvania poistenia máte právo kedykoľvek 

požiadať o zníženie poistnej sumy životného poistenia. 
Vašu písomnú žiadosť po doručení na našu adresu po-
súdime. V prípade schválenia žiadosti upravíme zodpo-
vedajúcu poistnú sumu a poistné znížime k najbližšiemu 
dňu splatnosti poistného, ak sme sa s Vami v zmluve 
nedohodli inak.

DÔLEŽITÉ: Zmena poistnej sumy, môže mať vplyv na 
výšku Vášho poistného. Ak Vašu žiadosť o zmenu poistnej 
sumy schválime, tak poistnú sumu zmeníme k najbližšiemu 
dňu splatnosti poistného, ktorý nasleduje po jej schválení. 
Zmena je platná po zaplatení príslušného poistného. Vy-
konanie takejto zmeny Vám potvrdíme vydaním dodatku k 
Vašej zmluve.

Článok 3 – Zmena oprávnenej osoby
1.  Až do vzniku poistnej udalosti – smrti poisteného, mô-

žete zmeniť oprávnené osoby určené vo Vašej zmluve. 
Zmena oprávnenej osoby je účinná dňom doručenia 
písomnej žiadosti o zmenu oprávnenej osoby na našu 
adresu. Ak je poistená iná osoba ako Vy, musí so zme-
nou súhlasiť. Na zmenu oprávnenej osoby je potrebné 
úradné overenie podpisu/podpisov.

ČASŤ PLATNÁ LEN PRE INVESTIČNÉ  
ŽIVOTNÉ POISTENIE (KAPITOLY X – XIV)
KAPITOLA X – VYSVETLENIE POJMOV
Článok 1 – Vysvetlenie pojmov
1.  Investovateľné poistné – časť poistného, ktorá je určená 

na investovanie a za ktorú nakupujeme podielové jed-
notky investičných programov. Investovateľné poistné 
je určené v príslušných OPP ako percento (%) z bežné-
ho poistného, jednorazového poistného a/alebo špeci-
álneho poistného.

2.  Špeciálne poistné – mimoriadne poistné zaplatené nad 
rámec bežného alebo jednorazového poistného. Jeho 
minimálna výška je uvedená v Tabuľke poplatkov a limi-
tov, ktorá je súčasťou zmluvy.

3.  Investičné programy (ďalej len „programy“) – sú inves-
tičné nástroje, do ktorých umiestňujeme investovateľné 
poistné. Ich podrobný popis nájdete v časti Pravidlá pre 
investičné programy, ktoré sú súčasťou zmluvy.

DÔLEŽITÉ: Investičné programy si zvolíte pri podpise ná-
vrhu.

4.  Alokačné percentá – percentuálne rozdelenie investo-
vateľného poistného medzi jednotlivé programy, ktoré 
ste si v návrhu zvolili.

DÔLEŽITÉ: Minimálne alokačné percentá pre jednotlivé 
programy nájdete v Tabuľke poplatkov a limitov. Celkový 
súčet alokačných percent pre všetky programy, ktoré máte 
zvolené, musí byť vždy 100 %.

5.  Podielové jednotky – jednotky alebo ich časti, ktoré na-
kupujeme za Vaše investovateľné poistné. Predstavujú 
Váš podiel na majetku programu. Hodnota podielovej 
jednotky sa mení v závislosti od vývoja cien cenných 
papierov a iného majetku programu.

VYSVETLENIE: Počet podielových jednotiek, ktoré vlast-
níte, sa zvyšuje zaplatením poistného, za ktoré sa nakupujú 
podielové jednotky. Počet podielových jednotiek sa znižuje 
o rizikový poplatok, poplatok za správu účtu alebo v prí-
pade, ak odkupujete podielové jednotky (napr. čiastočný 
odkup, prevod jednotiek), prípadne v závislosti od iných 
transakcií na Vašej zmluve.
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6.  Operačná cena – cena podielovej jednotky, vypočí-
taná pre jednotlivé programy podľa kapitoly I článku 4 
Pravidiel pre investičné programy.

7.  Nákupná cena – cena, ktorú používame na nákup po-
dielových jednotiek. Vypočítame ju zvýšením Operač-
nej ceny o percento uvedené v Tabuľke poplatkov a 
limitov.

8.  Odkupná cena – cena, ktorú používame na predaj po-
dielových jednotiek. Vypočítame ju znížením Operač-
nej ceny o percento uvedené v Tabuľke poplatkov a 
limitov.

9.  Bežný účet – účet bežného a jednorazového poistné-
ho, na ktorom evidujeme všetky podielové jednotky 
nakúpené za Vaše bežné alebo jednorazové poistné. V 
špecifickom prípade, podľa kapitoly XIII článku 4 tých-
to VPPŽ, môžeme na tomto účte evidovať aj špeciálne 
poistné.

10.  Špeciálny účet – účet špeciálneho poistného, na kto-
rom evidujeme všetky podielové jednotky nakúpené za 
Vaše špeciálne poistné.

DÔLEŽITÉ: Špeciálny účet otvoríme na základe Vašej pí-
somnej žiadosti pod podmienkou, že na základe zmluvy už 
máte vedený bežný účet. Špeciálny účet otvoríme aj v prí-
pade, ak je tak uvedené v príslušných OPP.

11.  Účet programu – účet, ktorý vytvoríme ku každému 
programu, ktorý ste si s nami v zmluve dohodli. Na tom-
to účte evidujeme celkový počet podielových jednotiek 
príslušného programu samostatne pre bežný účet a 
špeciálny účet.

12.  Hodnota programu – peňažná hodnota podielových 
jednotiek na účte príslušného programu v danom čase.

DÔLEŽITÉ: Hodnotu programu vypočítame ako:

Počet podielových jednotiek programu x Operačná cena 
podielovej jednotky programu v danom čase.
13.  Hodnota bežného účtu – súčet peňažných hodnôt všet-

kých programov evidovaných na bežnom účte.
14.  Hodnota špeciálneho účtu – súčet peňažných hodnôt 

všetkých programov evidovaných na špeciálnom účte.
15.  Hodnota účtov – súčet hodnoty bežného účtu a špeci-

álneho účtu, ak bol vytvorený.
16.  Odkupná hodnota programu – peňažná hodnota po-

dielových jednotiek na účte príslušného programu, v 
danom čase.

DÔLEŽITÉ: Odkupnú hodnotu programu vypočítame ako: 
Počet podielových jednotiek programu x Odkupná cena 
podielovej jednotky programu v danom čase.

17.  Odkupná hodnota bežného účtu – súčet odkupných 
hodnôt všetkých programov evidovaných na bežnom 
účte.

18.  Odkupná hodnota špeciálneho účtu – súčet odkupných 
hodnôt všetkých programov evidovaných na špeciál-
nom účte.

19.  Odkupná hodnota poistenia – súčet odkupnej hodnoty 
bežného účtu a odkupnej hodnoty špeciálneho účtu.

20.  Riziková suma – rozdiel medzi sumou, ktorá by sa vy-
platila v prípade smrti poisteného a aktuálnou hodnotou 

bežného účtu. Riziková suma sa počas trvania poistenia 
môže meniť v závislosti od variantu poistného plnenia 
zvoleného v zmluve.

21.  Rizikový poplatok – je poplatok za dojednané poistenie 
pre prípad smrti. Rizikový poplatok je súčasťou bežne 
plateného poistného. Je možné vypočítať ho s použitím 
kalkulačky na našej internetovej stránke.

DÔLEŽITÉ: Rizikový poplatok sa počas doby trvania pois-
tenia mení. Závisí od aktuálneho veku, rizikovej klasifikácie 
poisteného a aktuálnej rizikovej sumy. Platí sa mesačne od-
počítaním zodpovedajúceho počtu podielových jednotiek z 
jednotlivých programov bežného účtu podľa dohodnutých 
alokačných percent. Na jeho výpočet sa používa operačná 
cena.

22.  Poplatok za správu účtu – jeho výška je uvedená v Ta-
buľke poplatkov a limitov. Platí sa mesačne, rovnakým 
spôsobom ako rizikový poplatok.

23.  Poplatok za správu programu – je určený ako ročná 
percentuálna sadzba, ktorú odpočítavame priebežne 
z celkovej hodnoty aktív programu, pred stanovením 
operačnej ceny podielovej jednotky programu. Jeho 
výška pre jednotlivé programy je uvedená v Tabuľke 
poplatkov a limitov.

VYSVETLENIE: V operačnej cene podielovej jednotky 
programu je už zohľadnený poplatok za správu programu. 
Popis jednotlivých poplatkov a ich výšku nájdete v Tabuľke 
poplatkov a limitov, ktorá tvorí prílohu príslušných OPP.

KAPITOLA XI – INVESTOVANIE POISTNÉHO
Článok 1 – Investovanie bežného a jednorazového po-
istného
1.  Za investovateľné poistné z Vášho zaplateného bežné-

ho alebo jednorazového poistného nakúpime podielové 
jednotky programov, ktoré ste si zvolili v návrhu a pri-
počítame ich k bežnému účtu.

DÔLEŽITÉ: Podielové jednotky programov nakúpime v sú-
lade s alokačnými percentami, ktoré ste si zvolili, pričom 
použijeme nákupné ceny príslušných programov platné v 
deň pripísania podielových jednotiek na bežný účet.

2.  Podielové jednotky, nakúpené za investovateľné poist-
né z prvého zaplateného bežného alebo jednorazového 
poistného, pripočítame na bežný účet prvý pracovný 
deň nasledujúci po dni vydania poistky.

3.  Podielové jednotky, nakúpené za investovateľné poist-
né z každého ďalšieho zaplateného bežného poistného, 
pripočítame k bežnému účtu do 5 pracovných dní, od 
kedy bolo bežné poistné pripísané na náš bankový účet.

Článok 2 – Investovanie špeciálneho poistného

DÔLEŽITÉ: Špeciálne poistné môžete zaplatiť kedykoľvek 
počas doby trvania poistenia na základe nami schválenej 
písomnej Žiadosti o zmenu poistenia (ďalej len „žiadosť o 
zmenu“).

1.  V prípade schválenia žiadosti o zmenu, za poistné z Vá-
šho zaplateného špeciálneho poistného nakúpime po-
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dielové jednotky programov, ktoré ste si zvolili v žiados-
ti (ak sú tieto programy dostupné pre Váš typ poistenia) 
a pripočítame ich k špeciálnemu účtu.

DÔLEŽITÉ: Na nákup podielových jednotiek programu 
špeciálneho účtu použijeme nákupnú cenu príslušného 
programu platnú v deň pripísania podielových jednotiek na 
špeciálny účet.

2.  Podielové jednotky nakúpené za špeciálne poistné, pri-
počítame na špeciálny účet najneskôr v 5. pracovný 
deň po dni, kedy sme schválili žiadosť o zmenu, ak záro-
veň bolo zaplatené špeciálne poistné.

DÔLEŽITÉ: Raz ročne Vás budeme písomne informovať o 
stave Vašich účtov.

KAPITOLA XII – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Dôvody zániku poistenia
Okrem dôvodov zániku, ktoré sú uvedené v kapitole V 
týchto VPPŽ, poistenie zaniká aj, ak hodnota bežného účtu 
poistenia klesne na úroveň nižšiu ako je súčet mesačného 
rizikového poplatku a mesačného poplatku za správu účtu.

DÔLEŽITÉ: O zániku Vašej poistnej zmluvy Vás budeme 
písomne informovať.

KAPITOLA XIII – ZMENY
Článok 1 – Zvýšenie a zníženie bežného poistného
1.  O zvýšenie bežného poistného môžete písomne požia-

dať najskôr po ukončení 3. roku trvania poistenia.
2.  O zníženie bežného poistného môžete písomne požia-

dať až po 3. roku poistenia.
3.  Ak požiadate o zníženie bežného poistného na Vašej 

zmluve, máme právo znížiť poistnú sumu životného po-
istenia tak, aby zodpovedala zníženému poistnému.

DÔLEŽITÉ: Ak Vašu žiadosť o zmenu poistného schválime, 
tak poistné zmeníme k najbližšiemu dňu splatnosti poist-
ného, ktorý nasleduje po schválení Vašej žiadosti z našej 
strany. Vykonanie takejto zmeny Vám oznámime vydaním 
dodatku k Vašej zmluve.

Článok 2 – Zmena alokačných percent investovateľného 
poistného v jednotlivých programoch

DÔLEŽITÉ: Počas doby trvania poistenia môžete kedykoľ-
vek písomne požiadať o zmenu alokačných percent, ktoré 
máte v zmluve dohodnuté.

1.  Vašu žiadosť o zmenu posúdime do 5 pracovných dní 
od doručenia a v prípade jej schválenia zainvestujeme 
každé poistné zaplatené po tejto lehote už podľa no-
vých alokačných percent.

DÔLEŽITÉ: Pri určení alokačných percent je potrebné ria-
diť sa limitmi určenými v Tabuľke poplatkov a limitov..

VYSVETLENIE: Ak požiadate o zmenu alokačných percent, 
nové alokačné percentá budú platné až pre poistné zapla-
tené po uskutočnení tejto zmeny. To znamená, že poistné 
zaplatené pred touto zmenou nebude realokované.

Článok 3 – Realokácia programov v rámci jedného účtu

DÔLEŽITÉ: Počas doby trvania poistenia môžete kedykoľ-
vek písomne požiadať o realokáciu, t.j. presun všetkých ale-
bo aj časti prostriedkov z jedného alebo viacerých progra-
mov, do iných programov.

1.  Vašu žiadosť o zmenu posúdime do 5 pracovných dní 
od doručenia a v prípade jej schválenia v tejto lehote 
odkúpime podielové jednotky súčasného/ých progra-
mu/ov, ktoré žiadate zmeniť. Výslednú sumu z tohto od-
kupu použijeme na nákup podielových jednotiek Vami 
novo určených programov a vo Vami zvolenom pomere. 
Obe tieto transakcie vykonáme v rovnakom čase s po-
užitím operačnej ceny toho istého dňa. Ak Vašu žiadosť 
o zmenu neschválime, budeme Vás o tom písomne in-
formovať.

VYSVETLENIE: Realokáciou programov nezmeníte alokač-
né percentá.

Článok 4 – Prevod podielových jednotiek medzi špeciál-
nym účtom a bežným účtom
1.  Počas doby trvania poistenia môžete písomne požiadať 

o prevod časti hodnoty špeciálneho účtu na bežný účet.
2.  Prostriedky zo špeciálneho účtu môžu byť prevedené 

na bežný účet iba s našim súhlasom a v prípade, ak 
hodnota bežného účtu klesne na úroveň, ktorá je rovná 
alebo nižšia ako súčet mesačného rizikového poplatku 
a mesačného poplatku za správu účtu. V takom prípade 
maximálna hodnota prevodu nesmie byť vyššia ako 3 – 
násobok bežného poistného za poistné obdobie.

VYSVETLENIE: Prevod podielových jednotiek medzi špe-
ciálnym účtom a bežným účtom môžete uskutočniť, ak 
hodnota bežného účtu nepostačuje na zaplatenie aktuálne 
splatných poplatkov za bežný účet podľa bodu 2 tohto člán-
ku vyššie a Vašej zmluve z tohto dôvodu hrozí zánik. Takáto 
situácia môže napríklad nastať, ak nezaplatíte poistné, ktoré 
máte s nami dohodnuté.

3.  Pri prevode podielových jednotiek zo špeciálneho účtu 
na bežný účet najprv odkúpime za odkupnú cenu po-
dielové jednotky Vami zvolených programov špeciálne-
ho účtu. Výslednú sumu z tohto odkupu použijeme na 
nákup podielových jednotiek Vami určených progra-
mov bežného účtu. V takom prípade investujeme podľa 
platných pravidiel pre investovanie bežného poistného 
upravených v kapitole XI článku 1 týchto VPPŽ.

Článok 5 – Čiastočný a úplný odkup poistenia
1.  O čiastočný alebo úplný odkup poistenia môžete po-

žiadať kedykoľvek zaslaním písomnej žiadosti na našu 
adresu.

2.  O úplný alebo čiastočný odkup zo špeciálneho účtu, ak 
existuje, máte právo požiadať kedykoľvek a nemá vplyv 
na výšku dojednanej poistnej sumy.

3.  Pri úplnom odkupe bežného účtu, dochádza aj k úplné-
mu odkupu špeciálneho účtu. Úplný odkup vykonáme 
do 5 pracovných dní od zániku poistenia výpoveďou 
podľa kapitoly V článku 1 bodu 3 týchto VPPŽ.

4.  Pri úplnom odkupe Vám vyplatíme odkupnú hodnotu 
poistenia.
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5.  Vašu žiadosť o čiastočný odkup posúdime do 5 pracov-
ných dní od doručenia, a v prípade jej schválenia v tejto 
lehote vykonáme čiastočný odkup.

6.  Pri čiastočnom odkupe sa hodnota účtov zníži o sumu, 
ktorú si žiadate z Vami zvolených programov odkúpiť.

DÔLEŽITÉ: Ak žiadate o čiastočný odkup, musíte v žiadosti 
jednoznačne uviesť či ide o odkup z bežného účtu alebo zo 
špeciálneho účtu, a aké sumy, a z ktorých programov žia-
date odkúpiť. Čiastočným odkupom sa zníži hodnota účtu, 
ktorý ste sa rozhodli čiastočne odkúpiť, a to o počet podie-
lových jednotiek zodpovedajúci sume, ktorú si žiadate od-
kúpiť. Bežné poistné, ktoré nám platíte, sa v takom prípade 
nezmení.

9.  Ak máte v zmluve zvolený ako variant poistného plne-
nia „Vyššia z hodnôt“ (definíciu nájdete v príslušných 
OPP), spôsobí čiastočný odkup z bežného účtu zníže-
nie poistnej sumy o sumu, ktorú si žiadate odkúpiť.

Článok 6 – Dynamizácia

VYSVETLENIE: Dynamizácia znamená pravidelné zvyšo-
vanie bežného poistného po 3. roku poistenia podľa zvo-
leného indexu s cieľom ochrániť Vaše krytie pred infláciou.

1.  Pre dynamizáciu máte možnosť vybrať si jeden z tých-
to indexov:

 –  fixný index 5 % ročne, alebo
 –   inflačný index (minimálne 3% ročne) - výšku tohto 

indexu určujeme každoročne na základe očakáva-
nej miery inflácie v ďalšom období.

DÔLEŽITÉ: Ak si zvolíte dynamizáciu, navýšené bežné 
poistné za investičné životné poistenie (ďalej len „IŽP“) 
určíme ako: (poistné za IŽP predchádzajúci rok poistenia 
x zvolený index ) + poistné za IŽP za predchádzajúci rok 
poistenia. Dynamizáciu uskutočníme, len ak sa Vaše po-
istné zvýši o viac ako 12 Eur ročne.

DÔLEŽITÉ: Informáciu o zvýšenom poistnom Vám po-
šleme 4 týždne pred výročím poistenia. To neplatí, ak ste 
zaplatili poistné za ďalšie poistné obdobie k uvedenému 
výročiu poistenia.

DÔLEŽITÉ: Dynamizácia nemá vplyv na dohodnutú po-
istnú sumu investičného životného poistenia.

2.  Poistné sa prostredníctvom dynamizácie zvyšuje ma-
ximálne do dovŕšenia 55 rokov veku poisteného.

DÔLEŽITÉ: Ak máte záujem o zvyšovanie bežného po-
istného aj po dovŕšení 55 rokov veku poisteného, môžete 
požiadať o zvýšenie bežného poistného na základe žia-
dosti podľa kapitoly XIII článku 1 týchto VPPŽ.

3.  Dynamizácia je platná dňom zaplatenia prvého zvýše-
ného bežného poistného v plnej výške a včas. Ak ne-
zaplatíte bežné poistné v plnej výške a to však najne-
skôr do 31 dní odo dňa doručenia našej výzvy na jeho 
zaplatenie, považujeme dynamizáciu za odmietnutú.

4.  Právo na dynamizáciu zaniká, ak ju odmietnete 2 – 
krát po sebe. Dynamizácia sa neuplatní počas obdo-
bia, počas ktorého ste na základe poistného plnenia z 

dojednaného doplnkového poistenia oslobodený od 
platenia poistného.

5.  Dynamizáciu si na Vašej zmluve môžete zvoliť, zrušiť, 
prípadne požiadať o zmenu indexu, vždy písomnou 
žiadosťou doručenou na našu adresu najneskôr 6 týž-
dňov pred výročím poistenia, ak už v čase doručenia 
Vašej žiadosti nebolo zaplatené poistné za ďalšie po-
istné obdobie nasledujúce po uvedenom výročí.

KAPITOLA XIV – AUTOMATICKÉ  
ZAPLATENIE POISTNÉHO
Článok 1 – Automatické zaplatenie poistného

VYSVETLENIE: Automatické zaplatenie poistného slúži 
na automatické zaplatenie dlžného bežného poistného na 
Vašej zmluve z prostriedkov bežného účtu. Ak prostriedky 
bežného účtu nie sú dostatočné na úhradu dlžného poist-
ného, tak dojednané doplnkové poistenia na Vašej zmluve, 
ako aj celé poistenie môžu zaniknúť.

1.  Ak bežné poistné, ktoré máte s nami v zmluve dohod-
nuté nezaplatíte ku dňu jeho splatnosti, uplatní sa au-
tomatické zaplatenie poistného, v závislosti od výšky 
hodnoty bežného účtu nasledovne:

 a)  ak hodnota bežného účtu postačuje na zaplatenie
  –   dlžného poistného za doplnkové poistenia,
  –  rizikového poplatku a
  – poplatku za správu účtu,
   zaplatíme poistné za doplnkové poistenia a uvedené 

poplatky automaticky formou čiastočného odkupu z 
Vášho bežného účtu v súlade so súhlasom uvede-
ným v návrhu na uzavretie poistenia.

 b)  ak hodnota bežného účtu nepostačuje na zaplatenie 
dlžného poistného za doplnkové poistenia, ale po-
stačuje iba na zaplatenie

  –  rizikového poplatku a
  – poplatku za správu účtu,
   zaplatíme automaticky formou čiastočného odkupu 

z  bežného účtu len tieto poplatky.
  Doplnkové poistenia týmto zaniknú po uplynutí 2 me-

siacov od splatnosti poistného, pred ktorou nastala sku-
točnosť podľa bodu b).

VYSVETLENIE: Automatické zaplatenie poistného je vhod-
né na preklenutie obdobia počas ktorého nemáte finanč-
né prostriedky na úhradu bežného poistného a zároveň si 
chcete zachovať poistné krytie. Počas tohto režimu platenia 
poistného z bežného účtu sa Vám nenakupujú podielové 
jednotky. O uplatnení automatického zaplatenia poistného 
na Vašej zmluve Vás budeme informovať.

2.  Ak hodnota bežného účtu už nebude postačovať na 
zaplatenie rizikového poplatku a poplatku za správu 
účtu, poistenie zanikne podľa kapitoly V článku 1 bodu 
4 týchto VPPŽ.

3.  V prípade, ak nám zaplatíte bežné poistné po tom, ako 
bolo aktivované automatické zaplatenie poistného 
podľa bodu 1 tohto článku a medzičasom nedošlo k zá-
niku poistenia, tak:
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 –  bežné poistné za životné poistenie investujeme pod-
ľa kapitoly XI článku 1 týchto VPPŽ,

 –  bežné poistné za doplnkové poistenia použijeme na 
zaplatenie bežného poistného za doplnkové poiste-
nia na ďalšie poistné obdobia, ak nedošlo medziča-
som k ich zániku.

KAPITOLA XV – ZÁVEREČNÉ  
USTANOVENIA
Článok 1 – Poplatky
1.  Poplatky, ktoré súvisia s Vašou zmluvou sú uvedené v 

Tabuľke poplatkov a limitov, ktorá je súčasťou zmluvy.
2.  Poplatky za notára alebo iné náklady, ktoré súvisia s 

akoukoľvek výplatou zo zmluvy, znáša osoba, ktorej sa 
poistné plnenie vypláca.

Článok 2 – Právny poriadok a súdne spory
1.  Jazykom pre komunikáciu je slovenský jazyk.
2.  Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republi-

ky.
3.  Všetky spory, ktoré môžu zo zmluvy vzniknúť, je opráv-

nený rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 3 – Komunikácia
1.  Na komunikovanie s Vami, poistenými a/alebo právny-

mi zástupcami (vrátane zákonných zástupcov) Vás a po-
istených ohľadom zmluvy a vecí s ňou súvisiacich mô-
žeme používať aj prostriedky elektronickej komunikácie 
(napr. telefón, e-mail, SMS a podobne) alebo zákazníc-
ku zónu na našej internetovej stránke (ďalej aj „elektro-
nická komunikácia“). To platí, iba ak ste nám poskytli 
kontaktné údaje pre využitie elektronickej komunikácie 
a pokiaľ ste neodmietli tento spôsob komunikácie. Vyš-
šie uvedený spôsob komunikácie nenahrádza písomnú 
formu, pokiaľ z platných právnych predpisov nevyplýva 
niečo iné.

VYSVETLENIE: Komunikovať s Vami môžeme nielen pí-
somne, ale aj telefonicky a elektronicky, napríklad cez 
e-mail, SMS a iné komunikačné prostriedky alebo prostred-
níctvom zákaznickej zóny na našej internetovej stránke. Pri 
niektorých právnych úkonoch musí mať komunikácia pí-
somnú formu, napríklad ako je poistka, výpoveď poistenia, 
prípadne iný úkon, pri ktorom je to uvedené v týchto VPPŽ.

2.  Dokumentáciu Vám a/alebo poistenému budeme za-
sielať zabezpečene cez prostriedky elektronickej ko-
munikácie, pokiaľ sa s Vami a/alebo poisteným na tom 
dohodneme.

3.  Skutočnosti a úkony, o ktorých to stanovujú právne 
predpisy, a/alebo u ktorých to výslovne požadujeme, je 
potrebné nám doručiť v písomnej forme.

Článok 4 – Doručovanie
1.  Písomnosti doručujeme na poslednú nám známu adre-

su, ktorá nám bola oznámená.
2.  Písomnosť považujeme za doručenú dňom, keď si ju ad-

resát alebo jeho oprávnený zástupca prevezme, ako aj 
dňom, keď ju adresát alebo jeho oprávnený zástupca 
odmietne prevziať.

3.  Ak existuje prekážka na strane adresáta, kvôli ktorej nie 
je možné písomnosť doručiť, považujeme ju za doru-
čenú dňom, keď uplynie lehota na uloženie zásielky u 
doručovateľa. To platí, aj keď sa adresát o doručení ne-
dozvedel.

4.  Tento článok sa primerane uplatní aj na doručovanie 
dokumentov prostriedkami elektronickej komunikácie 
podľa článku 3 tejto kapitoly.

Článok 5 – Záver
1.  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upra-

vené touto poistnou zmluvou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpi-
sov platných v Slovenskej republike, najmä Občianske-
ho zákonníka a zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.  Od ustanovení týchto VPPŽ sa možno v zmluve a/alebo 
v príslušných OPP odchýliť prípadne ich doplniť, pokiaľ 
je to v zmluve, v týchto VPPŽ alebo v príslušných OPP 
uvedené.

3.  Máme právo z vážneho objektívneho dôvodu (napr.  
z dôvodu zmeny právnych predpisov) bez oznámenia 
zmeniť úrokovú sadzbu alebo výšku iných poplatkov za 
naše služby, rovnako si vyhradzujeme právo meniť jed-
nostranne podmienky zmluvy na dobu neurčitú, o čom 
Vás budeme bez zbytočného odkladu informovať. Vy 
máte právo túto zmluvu bezplatne a s okamžitou účin-
nosťou vypovedať.

4.   Tieto VPPŽ boli nami schválené a sú účinné odo dňa 
25.05.2020.
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Všeobecné poistné podmienky
pre poistenie úrazu a/alebo 
choroby 
(ďalej len „VPPÚCH“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Poistenie úrazu a/alebo choroby je upravené tými-

to VPPÚCH (vrátane v nich uvedených upozornení, 
vysvetlení a príkladov), príslušnými osobitnými po-
istnými podmienkami a ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka v platnom znení a ďalšími ustanoveniami 
poistnej zmluvy.

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  My, naše a pod. – MetLife Europe d.a.c., pobočka po-

isťovne z iného členského štátu, ako poisťovateľ, ktorý 
poskytuje Vám a/alebo ostatným poisteným dohod-
nuté poistné krytie.

2.  Naša adresa – MetLife Europe d.a.c., pobočka po-
isťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 
Bratislava, Slovenská republika, pokiaľ Vám neozná-
mime inú.

3.  Naša internetová stránka – www.metlife.sk.
4.  Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 

s nami uzatvorila zmluvu a je povinná platiť poistné. 
Ďalej len Vy, Vám, Vašej a podobne.

5.  Poistený – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie 
sa poistenie vzťahuje. Poisteným môže byť aj poistník.

VYSVETLENIE: Prosím, všimnite si rozdiel medzi poist-
níkom a poisteným. Poistník je ten, kto s nami uzatvoril 
zmluvu a platí poistné.Poistený je osoba, ktorej život a/
alebo zdravie sme poistili.Poistník môže byť zároveň aj 
poisteným.

DÔLEŽITÉ: Maloletú osobu poistíme len so súhlasom jej 
zákonného zástupcu..

6.  Zmluva – poistná zmluva uzatvorená medzi Vami a 
nami.

DÔLEŽITÉ: Vašu zmluvu s nami tvorí:
a)  návrh na uzavretie poistenia, ktorý môže mať elektro-

nickú alebo písomnú formu (ďalej len „návrh“), a do-
datky k nemu, vrátane akýchkoľvek vyhlásení v nich,

b)  poistka, 
c)  potvrdenia, lekárske správy, dotazníky,
d)  tieto VPPÚCH a osobitné poistné podmienky (ďalej 

len „OPP“), podľa toho, aké poistenia sú Vašou zmlu-
vou dojednané,

e)  doplňujúce otázky a odpovede Vás a/alebo poistené-
ho na ne,

f)  akékoľvek dodatky k zmluve a iné nami požadované 
dokumenty alebo dokumenty, na ktoré zmluva odka-
zuje.Všetky súčasti zmluvy musia mať písomnú formu, 
ak v týchto VPPÚCH neuvádzame inak.

7.  Poistka – písomné potvrdenie o uzavretí zmluvy.
8.  Doplnkové poistenie – poistenie úrazu a/alebo choro-

by, ktoré nemôže byť na Vašej zmluve dojednané sa-
mostatne, ale len spolu so životným poistením alebo s 
poistením úrazu a/alebo choroby.

9.  Poistné – cena za poistenie, ktoré máte s nami uzav-
reté, ktorá je uvedená v zmluve.

10.  Deň splatnosti poistného – deň, ku ktorému je po-
trebné zaplatiť poistné. Za zaplatenie sa považuje pri-
písanie plnej výšky poistného na náš bankový účet.

Vážená klientka, vážený klient,
na nasledujúcich stranách nájdete podmienky platné pre poistenie úrazu a choroby poskytované našou spoločnosťou. Nie-
ktoré dôležité informácie sme v texte zvýraznili modrou farbou písma. Veríme, že Vám uľahčia orientáciu v texte podmienok.

V texte nájdete nasledovné tri typy označení: 

DÔLEŽITÉ 
Upozornenie na kľúčové časti poistných podmienok

VYSVETLENIE 
Vysvetlenie zložitých častí poistných podmienok

PRÍKLAD 
Ukážka (modelový príklad) ako sa uplatňujú niektoré ustanovenia poistných podmienok v praxi
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PRÍKLAD: Deň splatnosti poistného závisí od frekvencie 
jeho platenia. Môžete si zvoliť ročnú, polročnú, štvrťroč-
nú alebo mesačnú frekvenciu platenia poistného. Ak bol 
deň začiatku poistenia stanovený napríklad na 16. júna, 
dátum, dokedy musí byť poistné pripísané na našom účte, 
je uvedený v tabuľke nižšie.

11.  Poistné obdobie – časové obdobie, za ktoré pravi-
delne platíte poistné (ďalej aj „bežné poistné“). Závisí 
od frekvencie platenia poistného, ktorú ste si zvolili v 
zmluve.

12.  Poistná suma – suma dohodnutá v zmluve, na ktorú je 
poistený krytý dohodnutým poistením a z ktorej vy-
počítame poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.

13.  Poistná udalosť – náhodná udalosť, ktorá nastala v 
čase trvania poistenia a s ktorou je spojená naša po-
vinnosť poskytnúť poistenému alebo oprávnenej oso-
be poistné plnenie.

14.  Poistné plnenie – je hodnota, ktorú poskytneme po-
istenému alebo oprávnenej osobe v prípade poistnej 
udalosti.

15.  Oprávnená osoba – jedna alebo viacero fyzických a/
alebo právnických osôb, ktoré ste určili v zmluve ako 
osoby, ktoré majú nárok na poistné plnenie, ak je po-
istnou udalosťou smrť poisteného..

VYSVETLENIE: Ak v zmluve neurčíte oprávnenú osobu, 
budeme postupovať podľa Občianskeho zákonníka, ktorý 
určuje, komu má byť v takom prípade vyplatené poistné 
plnenie.

16.  Výročie poistenia – deň, ktorý nastane vždy po uply-
nutí dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov a 
ktorý sa svojím číselným označením, dňom a mesia-
com zhoduje s dňom začiatku poistenia uvedeným v 
zmluve.

PRÍKLAD: Ak je deň začiatku poistenia 20. október 2016, 
potom výročie poistenia nastáva presne o každých ďalších 
12 mesiacov, a to 20. októbra 2017, 20. októbra 2018, 20. 
októbra 2019 atď., po celú dobu trvania zmluvy.

17.  Úraz – telesné poškodenie spôsobené neočakávaným 
a náhlym pôsobením vonkajších síl, alebo vlastnej te-
lesnej sily, nezávislé na vôli poisteného, ku ktorému 
došlo počas trvania poistenia. Za úraz sa považuje aj 
také telesné poškodenie, ktoré vzniklo ako následok 
mikrospánku alebo náhlej nevoľnosti poisteného.

18.  Zlomenina – traumatická zlomenina kosti (porušenie 
celistvosti kosti spôsobená úrazom, bez ohľadu na to, 
či zanechá trvalé následky.

VYSVETLENIE: Podľa toho, čo zlomeninu spôsobilo, roz-
lišujeme viacero typov zlomenín.

Zlomeniny spôsobené úrazom:
a)  viacnásobná zlomenina – zlomenina jednej kosti na via-

cerých miestach,
b)  úplná zlomenina – zlomenina kosti v celej hrúbke,
c)  otvorená zlomenina – zlomenina, pri ktorej kosť prenik-

la kožou.
Zlomeniny spôsobené predchádzajúcou chorobou:
a)  patologická zlomenina – zlomenina na mieste, kde 

predchádzajúca choroba (napr. osteoporóza) spôsobila 
oslabenie kosti.

Zlomeniny spôsobené preťažením (únavové zlomeniny):
a)  stresová zlomenina.

DÔLEŽITÉ: Patologické a stresové zlomeniny nie sú kryté 
poistením, ktoré sa vzťahuje len na úraz.

19. Trvalé následky –
 a)  strata hornej a/alebo dolnej končatiny, alebo ich častí 

následkom úrazu – fyzická strata alebo trvalá neob-
noviteľná strata funkcie,

 b)  strata zraku – úplná (keď po rekonvalescencii je stu-
peň zraku 3/60 alebo menej Snellenovej stupnice) 
alebo čiastočná neobnoviteľná strata zraku násled-
kom úrazu,

 c)  strata sluchu a/alebo reči – celková alebo čiastočná 
a neobnoviteľná strata sluchu a/alebo reči násled-
kom úrazu,

 d)  strata iného orgánu (okrem kože) alebo kostného tka-
niva – úplná fyzická strata alebo trvalá neobnoviteľ-
ná strata funkcie iného orgánu (napr. pečene, obličky, 
sleziny a pod.) alebo kostného tkaniva následkom 
úrazu.

DÔLEŽITÉ: Estetické trvalé následky, ktoré nespôsobujú 
funkčné obmedzenia (napr. jazvy, pigmentové zmeny kože 
a pod.), nie sú kryté poistením. Výnimkou sú rozsiahle ploš-
né jazvy po popáleninách od 1% povrchu tela a keloidné ale-
bo hypertrofické jazvy na tvári, na ktoré sa vzťahuje poist-
né krytie v súlade s Tabuľkou ocenenia trvalých následkov 
úrazu.

20.   Popálenina – poškodenie celistvosti kože spôsobené 
úrazom – kontaktom s teplom, veľmi nízkou teplotou 
alebo chemikáliami, bez ohľadu na to, či zanechá trvalé 
následky.

21.  Choroba – zmena fyzického zdravia poisteného, kto-
rá nastala prvý krát po dátume začiatku poistenia a po 
uplynutí čakacej lehoty stanovenej v príslušných OPP.  
V prípade poistnej udalosti, ktorá nastala v súvislosti 
s tehotenstvom poistenej, sa za chorobu považuje aj 
zmena fyzického zdravia jej nenarodeného plodu.

22.  Kvalifikovaný lekár – absolvent lekárskej fakulty, ktorý 
lieči v rozsahu svojej odbornosti zranenia alebo choro-
by, ktoré spôsobili poistnú udalosť v príslušnom poistení.

DÔLEŽITÉ: Kvalifikovaným lekárom nesmie byť poistník, 
poistený, osoby im blízke a ani oprávnená osoba.

23.  Nemocnica – zdravotnícke zariadenie, ktoré:
 a)  má oprávnenie poskytovať zdravotnícku starostli-

vosť, ak to vyžadujú platné právne predpisy,
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Frekvencia platenia 
poistneného Deň splatnosti poisteného

Ročná 16. jún
Polročná 16. december, 16. jún

Štvrťročná 16. september, 16. december, 
16. marec 16. jún,

Mesačná 16. deň každého mesiaca



 b)  poskytuje predovšetkým lôžkovú starostlivosť,
 c)  poskytuje 24 – hodinovú lôžkovú starostlivosť vy-

konávanú kvalifikovanými zdravotnými sestrami a 
má nepretržite k dispozícii aspoň jedného kvalifiko-
vaného lekára s atestáciou,

 d)  má vybavenie na chirurgickú prax a diagnostiko-
vanie pacientov vo svojich priestoroch alebo v za-
riadeniach, ktoré sú mu dostupné, alebo ktoré má 
zmluvne dojednané,

 e)  nie je ošetrovateľským, doliečovacím alebo geriat-
rickým oddelením nemocnice, ktoré pacientovi 
poskytuje najmä ošetrovateľskú starostlivosť alebo 
starostlivosť spojenú s liečbou/doliečením alkoho-
lovej závislosti, drogovej závislosti a/alebo závislosti 
na inej návykovej látke a nie je zotavovňou, doliečo-
vacím zariadením alebo ošetrovateľským zariade-
ním alebo domovom dôchodcov a pod.,

 f)  nie je bydliskom poisteného.
24.  Pacient – osoba, ktorá je na základe anamnestických 

údajov prijatá na pobyt v nemocnici najmenej na 24 
hodín.

25.  Hospitalizácia – pobyt poisteného v nemocnici, po 
dobu minimálne 24 hodín, odporučený kvalifikovaným 
lekárom, ktorého cieľom je zachovanie, znovunado-
budnutie alebo zlepšenie zdravia pacienta. Pobyt po-
isteného v nemocnici za účelom rehabilitácie za hos-
pitalizáciu nepovažujeme.

26.  Chirurgický zákrok – operácia alebo zákrok s invazív-
nym zásahom do tkaniva, vykonaný v lokálnej alebo 
celkovej anestézii kvalifikovaným lekárom. Pre účely 
tohto poistenia budú za chirurgický zákrok považo-
vané aj endoskopické vyšetrenia/zákroky, punkcie 
uvedené v Tabuľke ocenenia chirurgických zákrokov, 
a chirurgická liečba popálenín II. – III. stupňa pokrýva-
júcich viac ako 4,5% telesného povrchu.

27.  Diagnóza – záverečná diagnóza, stanovená kvalifiko-
vaným lekárom, ktorá dokazuje, že poistený trpí ocho-
rením, na ktoré sa poistenie vzťahuje.

28.  Občianska vojna – ozbrojený konflikt medzi dvoma 
alebo viacerými znepriatelenými stranami tej istej kra-
jiny, ktoré patria k rozdielnym etnickým, náboženským 
alebo ideologickým skupinám. Je to napríklad ozbro-
jené povstanie, revolúcia, nepokoje, prevraty a/alebo 
dôsledky stanného práva.

29.  Vojna – vyhlásený alebo nevyhlásený ozbrojený kon-
flikt, bojové operácie, invázia, nepriateľské akty cu-
dzích mocností, povstanie, nepokoje, občianska voj-
na, vzbura, operácie armády a/alebo povstaleckých 
skupín, stanné právo, stav obliehania a iné podobné 
udalosti alebo dôvody, ktoré vedú k vyhláseniu stan-
ného práva alebo vojny.

30.  Dopravný prostriedok –
 a)  motorové vozidlo (zahŕňa aj motocykel), ktoré je 

určené na prepravu osôb a má platné osvedčenie 
alebo doklad o evidencii vozidla,

 b)  každý prostriedok verejnej dopravy (všetky druhy), 
vlak, plavidlo alebo lietadlo na pravidelnej leteckej 
linke, ktoré sú určené na prepravu osôb, sú riadne 
evidované/registrované podľa príslušných právnych 

predpisov štátu, v ktorom má prevádzkovateľ takej-
to dopravy povolenie vykonávať danú činnosť.

31.  Dopravná nehoda – náhodná, náhla a/alebo neočaká-
vaná udalosť, ktorá nebola úmyselne spôsobená pois-
teným a:

 a)  došlo pri nej k usmrteniu alebo zraneniu poisteného 
motorovým vozidlom, motocyklom alebo bicyklom 
na pozemnej komunikácii, alebo

 b)  nastala u poisteného ako u vodiča alebo prepravo-
vanej osoby v dopravnom prostriedku, a pri ktorej 
došlo k usmrteniu alebo zraneniu poisteného v pria-
mej súvislosti s prevádzkou tohto dopravného pro-
striedku.

DÔLEŽITÉ: Dopravnou nehodou nie je udalosť, pri ktorej 
dôjde k usmrteniu alebo zraneniu poisteného úmyselným 
konaním, ktoré bolo príčinou dopravnej nehody, ďalej ži-
velnou pohromou a/alebo inou prekážkou, ktorá nemá 
pôvod v cestnej premávke, v železničnej, lodnej a/alebo 
leteckej doprave.

32.  Profesionálna športová činnosť – je športová činnosť, 
z ktorej plynú poistenému príjmy zo zamestnania, ale-
bo ako samostatne zárobkovo činnej osobe.

33.  Výluky z poistenia – situácie, skutočnosti alebo prí-
pady, v ktorých nebudeme mať povinnosť poskytnúť 
poistné plnenie poistenému alebo oprávnenej osobe.

34.  Čakacia lehota – je obdobie, ktoré začína plynúť po 
dátume začiatkupoistenia a počas tejto doby nevzniká 
nárok na poistné plnenie. Čakacia lehota je stanovená 
v príslušných OPP.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ  
A ÚZEMNÁ PLATNOSŤ POISTENIA
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Podľa toho, aký typ poistenia je v zmluve dohodnutý, 

poistnou udalosťou môže byť:
 a)  náhodná udalosť spôsobená úrazom, ktorý nastal 

počas platnosti poistenia,
 b)  náhodná udalosť spôsobená chorobou, ktorá vznik-

la počas platnosti poistenia.
 Poistná udalosť je bližšie popísaná v príslušných OPP.

Článok 2 – Územná platnosť poistenia
1.  Poistený je poistením krytý 24 hodín denne kdekoľvek 

na svete, počas celej doby trvania poistenia, pokiaľ 
sme sa v zmluve nedohodli inak.

KAPITOLA III – POISTNÁ ZMLUVA
ČASŤ A – Elektronický návrh na uzavretie poistenia
(v takom prípade časť B tejto kapitoly neplatí)

Článok 1 – Uzatvorenie zmluvy
1.  V prípade, ak Vám predložíme návrh na uzavretie pois-

tenia v elektronickej forme (ďalej v tejto časti aj „elek-
tronický návrh“), tak všetky súčasti zmluvy súvisiace s 
jej uzatvorením, vrátane týchto VPPÚCH, s výnimkou 
poistky, budú mať elektronickú formu.

2. Elektronický návrh Vám predkladáme my.
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3.  Náš elektronický návrh prijímate zaplatením poist-
ného v plnej výške uvedenej v elektronickom návrhu. 
Elektronický návrh je možné prijať zaplatením poist-
ného v plnej výške najneskôr do 2 mesiacov odo dňa 
jeho odoslania na Vašu emailovú adresu uvedenú  
v elektronickom návrhu.

4.  Zmluva je uzavretá len ak sú splnené všetky nasledujú-
ce podmienky:

 a)  na Vami poskytnutú emailovú adresu je zaslaný 
elektronický návrh na uzavretie poistenia a príslušné 
zmluvné a predzmluvné dokumenty vzťahujúce sa k 
Vašej poistnej zmluve,

 b)  doručenie písomného Súhlasu záujemcu o poistenie 
(“Súhlas”) na našu poštovú adresu najneskôr do 2 
mesiacov odo dňa odoslania elektronického návr-
hu na Vašu e-mailovú adresu. Tento Súhlas musí byť 
podpísaný Vami a všetkými poistenými. Podmienka 
uvedená v tomto písm. b) musí byť splnená len v prí-
pade, ak je poistník odlišný od poisteného/-ých, a 
ak je bežné poistné na Vašej poistnej zmluve vyššie 
ako 1.000,- EUR ročne alebo v prípade jednorazo-
vého poistného vyššie ako 2.500,- EUR. Písomný 
Súhlas však nie je potrebný, ak je poistník zároveň 
zákonný zástupca poisteného dieťaťa/detí; a

 c)  na náš bankový účet je pripísaná platba poistné-
ho za prvé poistné obdobie za poistenia zvolené v 
elektronickom návrhu, a to najneskôr do 2 mesiacov 
odo dňa jeho odoslania na Vašu emailovú adresu.

DÔLEŽITÉ: Elektronický návrh na uzavretie poistenia 
Vám predkladáme my. Pre uzavretie zmluvy je potrebné 
splniť všetky nami stanovené podmienky v elektronickom 
návrhu a v tomto dokumente. V prípade, že do 2 mesiacov 
od doručenia elektronického návhru na Vašu e-mailovú 
adresu nám nebude doručený Súhlas, Vaša poistná zmlu-
va môže byť nami vypovedaná z dôvodu nesplnenia tejto 
podmienky. O tejto skutočnosti Vás budeme písomne in-
formovať.

5.  Ak sú splnené podmienky uvedené v bodoch 2., 3. a 4. 
tohto článku, tak dňom začiatku poistenia je deň na-
sledujúci po zaplatení prvého poistného v plnej výške.

6.  Po splnení podmienok uvedených v bode 2., 3. a 4. 
tohto článku Vám vydáme a zašleme poistku, v ktorej 
bude uvedený deň začiatku poistenia.

ČASŤ B – Písomný návrh na uzavretie poistenia
(v takom prípade časť A tejto kapitoly neplatí)

Článok 1 – Uzatvorenie zmluvy
1.  Poistná zmluva, ako aj všetky s ňou súvisiace právne 

úkony, musia mať písomnú formu, ak to v jej prísluš-
ných ustanoveniach nie je uvedené inak.

2.  Písomný návrh na uzavretie poistenia (ďalej v tejto čas-
ti aj „písomný návrh“) nám predkladáte Vy. Lehota na 
jeho prijatie nami je 2 mesiace odo dňa jeho doruče-
nia na našu adresu, ak sú zároveň splnené podmienky 
uvedené v bode 3 tohto článku.

3.  Pre prijatie Vášho písomného návrhu je potrebné, aby 
boli splnené všetky nasledujúce podmienky:

 a)  na našu adresu je doručený úplne, pravdivo a správ-
ne vyplnený a podpísaný písomný návrh,

 b)  na našu adresu sú doručené ďalšie dokumenty, kto-
ré od Vás a/alebo poisteného môžeme požadovať,

 c)  v písomnom návrhu sú použité nami schválené a 
platné sadzby pre výpočet poistného,

 d)  na náš bankový účet je pripísaná platba poistného 
za prvé poistné obdobie za poistenia zvolené v pí-
somnom návrhu,

 e)  sú splnené podmienky poistiteľnosti zvoleného po-
istenia (t.j. naše pravidlá pre jeho dojednanie).

DÔLEŽITÉ: Písomný návrh na uzavretie poistenia nám 
predkladáte Vy. Pre prijatie písomného návrhu je potrebné 
splniť všetky nami stanovené podmienky. Všetky žiadosti 
o zmenu a/alebo doplnenie Vašej zmluvy musia byť v pí-
somnej forme doručené na našu adresu, pokiaľ v týchto 
VPPÚCH neuvádzame inak.

4.  Ak sú splnené podmienky uvedené v bodoch 2. a 3. 
tohto článku, tak dňom začiatku poistenia je deň na-
sledujúci po podpísaní písomného návrhu a zaplatení 
prvého poistného. Po splnení týchto požiadaviek Vám 
vydáme a zašleme poistku, na ktorej bude uvedený 
deň začiatku poistenia. Zmluva sa považuje za uzatvo-
renú dňom, keď od nás dostanete oznámenie o prijatí 
Vášho písomného návrhu, t.j. poistku.

5.  Ak niektorá z podmienok uvedených v bode 3. tohto 
článku nie je splnená, zmluva nie je uzavretá, a teda 
poistná udalosť a nárok na poistné plnenie nemôžu 
vzniknúť.

DÔLEŽITÉ: Ak zmluva nebola uzavretá budeme Vás o tej-
to skutočnosti písomne informovať.

6.  V prípade, že zmluvu s Vami nemôžeme uzavrieť z dô-
vodu nesplnenia podmienky uvedenej v bode 3. písm. 
e) tohto článku, môžeme Vám predložiť nový návrh na 
uzavretie iného poistenia. Za dátum uzavretia zmluvy 
v tomto prípade považujeme dátum, keď od Vás obdr-
žíme písomný súhlas o prijatí nášho nového návrhu. Pí-
somné potvrdenie musíte zaslať na našu adresu v nami 
stanovenej lehote. Ako potvrdenie o uzavretí zmluvy 
Vám následne vydáme a zašleme poistku, na ktorej 
bude uvedený nami určený deň začiatku poistenia. Ak 
náš nový návrh neprijmete, vrátime Vám prvé zaplate-
né poistné.

KAPITOLA IV – ZAČIATOK, KONIEC A DOBA 
TRVANIA POISTENIA
Článok 1 – Začiatok, koniec a doba trvania poistenia
1.  Začiatok poistenia je deň, kedy od 00:00 hod. začína 

naša povinnosť poskytnúť poistenému alebo oprávne-
nej osobe v prípade vzniku poistnej udalosti poistné 
plnenie a kedy vzniká Vaša povinnosť platiť poistné. 
Ak je poistenie dojednané ako doplnkové poistenie k 
životnému poisteniu alebo k poisteniu úrazu a/alebo 
choroby, jeho začiatok sa zhoduje so začiatkom život-
ného poistenia alebo poistenia pre prípad úrazu a/ale-
bo choroby, pokiaľ toto poistenie nebolo dohodnuté 
neskôr. Začiatok poistenia je uvedený v zmluve.
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2.  Doba trvania poistenia (poistná doba) je časové ob-
dobie medzi začiatkom a koncom poistenia. Poistenie 
sa uzatvára na dobu 5 rokov, pokiaľ nie je v zmluve 
uvedené inak. Ak ani jedna zo strán (Vy alebo my) ne-
oznámi najmenej 6 týždňov pred koncom doby trvania 
poistenia druhej strane, že o ďalšie pokračovanie po-
istenia nemá záujem, predĺži sa doba trvania poistenia 
vždy o ďalších 12 mesiacov.

3.  Koniec poistenia je deň, kedy o 24:00 hod. končí naša 
povinnosť poskytnúť poistenému alebo oprávnenej 
osobe v prípade vzniku poistnej udalosti poistné plne-
nie a kedy zaniká Vaša povinnosť platiť poistné, ak nie 
je v príslušných OPP uvedené inak.

4.  Poistenie končí najneskôr o 24:00 hod. dňa najbliž-
šieho výročia poistenia, ktoré nasleduje hneď po tom, 
ako poistený dosiahol maximálny výstupný vek v súla-
de s príslušnými OPP.

PRÍKLAD: Maximálny výstupný vek v príslušnom pois-
tení je napr. 65 rokov: Ak je deň uzavretia Vašej zmluvy 
napríklad 11.10.2016 a poistený sa dožije 65 rokov dňa 
23.12.2026, potom toto poistenie končí o 24:00 hod. dňa 
11.10.2027.

KAPITOLA V – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Dôvody zániku poistenia
Poistenie úrazu a/alebo choroby zanikne, ak nastane kto-
rákoľvek z nasledovných skutočností:
1.  Poistná udalosť, ktorou je smrť poisteného.
2.  Uplynutie doby trvania poistenia.
3.  Výpoveď zmluvy:
 a)  Poistenie môžete vypovedať tak Vy, ako aj my, do 

2 mesiacov od uzavretia zmluvy, aj bez udania dô-
vodu. Výpovedná lehota je osem dní a jej uplynutím 
poistenie zanikne. V takom prípade máme nárok na 
poistné do zániku poistenia; prípadnú zvyšnú časť 
poistného Vám vrátime.

 b)  Poistenie s bežne plateným poistným môžete vy-
povedať ku koncu poistného obdobia. Výpoveď v 
písomnej forme musíte doručiť aspoň šesť týždňov 
pred uplynutím poistného obdobia.

VYSVETLENIE: Vašu zmluvu môžete vypovedať počas 
celej doby trvania poistenia ku koncu poistného obdobia. 
My môžeme Vašu zmluvu vypovedať len počas prvých 2 
mesiacov od jej uzavretia, s výnimkou doplnkového po-
istenia úrazu, ktoré môžeme vypovedať 6 týždňov pred 
koncom poistného obdobia.

4.  Nezaplatenie poistného:
  Ak poistné nezaplatíte v plnej výške do 31 dní odo dňa, 

kedy Vám bola doručená naša výzva na jeho zaplate-
nie, poistenie zanikne. Výzvu podáme na poštu najne-
skôr do 13 dní od splatnosti poistného, ktoré nebolo 
zaplatené a považujeme ju za doručenú na 18. deň 
nasledujúci po dni, kedy bola nami podaná na poštu. 
Uvedené však neplatí, ak ste poistné zaplatili skôr ako 
Vám prišla výzva, alebo ak je to osobitnými ustanove-
niami zmluvy upravené inak.

5.  Odstúpenie od zmluvy:
 a)  Do 30 dní od uzavretia zmluvy máte právo od nej 

odstúpiť. Písomné oznámenie o odstúpení musíte 
doručiť na našu adresu v uvedenej 30 – dňovej le-
hote. V takomto prípade Vám najneskôr do 30 dní 
od odstúpenia vrátime zaplatené poistné, ktoré zní-
žime o výšku dovtedyvyplatených poistných plnení.

 b)  Právo odstúpiť od zmluvy máme aj my, a to do 3 
mesiacov odo dňa, kedy zistíme porušenie povin-
nosti podľa kapitoly VIII, článku 1, bodu 1 týchto 
VPPÚCH, ak pri pravdivých a úplných informáciách 
od Vás a/alebo poisteného by sme zmluvu v roz-
sahu podľa návrhu neuzatvorili. V takomto prípade 
Vám vrátime zaplatené poistné, ktoré znížime o 
akékoľvek Vaše splatné záväzky voči nám a zároveň 
aj o výšku dovtedy vyplatených poistných plnení.

VYSVETLENIE: Ak zistíme, že ste Vy a/alebo poistený ve-
dome uviedli nepravdivé a neúplné informácie pri uzavretí 
zmluvy, alebo jej zmenách, môžeme od zmluvy odstúpiť.

6.  Odmietnutie poistného plnenia z našej strany:
  Ak sa dozvieme až po poistnej udalosti, že jej príčinou 

je skutočnosť, ktorú sme nemohli zistiť pri dojedná-
vaní poistenia kvôli vedome nepravdivým alebo ne-
úplným informáciám od Vás alebo poisteného a táto 
skutočnosť bola podstatná pre uzavretie Vašej zmluvy, 
môžeme odmietnuť poistné plnenie, čím poistenie za-
nikne.

VYSVETLENIE: Ak ste nám pri uzavretí zmluvy Vy a/ale-
bo poistený vedome poskytli nepravdivé alebo neúplné 
informácie, na základe ktorých by sme zmluvu s Vami 
neuzavreli a my sa to dozvieme až po vzniku poistnej 
udalosti, ktorá je nimi zapríčinená, mámeprávo nevyplatiť 
poistenému alebo oprávnenej osobe poistné plnenie. V 
takomto prípade Vaša zmluva zanikne a taktiež Vám ne-
vrátime zaplatené poistné odo dňa začiatku poistenia do 
dňa jeho zániku.

7.  Zánik životného poistenia alebo poistenia pre prípad 
úrazu a/alebo choroby, ku ktorému je príslušné dopln-
kové poistenie dojednané.

8.  Poistenie môže zaniknúť aj z iných dôvodov, ktoré sú 
uvedené vo Vašej zmluve, v príslušných OPP alebo, v 
Občianskom zákonníku v platnom znení alebo v oso-
bitných právnych predpisoch.

KAPITOLA VI – POISTNÉ
Článok 1 – Poistné a platenie poistného
1.  Poistné určujeme podľa nami stanovených sadzieb 

pre jednotlivé druhy poistenia a v závislosti od poist-
nej sumy, vstupného veku poisteného, doby poistenia, 
zdravotného stavu poisteného, spôsobu platenia a 
iných skutočností, ktoré majú vplyv na výšku poistné-
ho.

2.  Doba platenia poistného je totožná s dobou trvania 
poistenia, ak nebolo dohodnuté inak.
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3.  Poistné ste povinný platiť v nami stanovenej výške 
uvedenej v poistnej zmluve a za príslušné poistné ob-
dobia, ktoré máte s nami dohodnuté (bežné poistné).

4.  Bežné poistné za prvé poistné obdobie a každé ďalšie 
nasledujúce poistné obdobie musí byť zaplatené vždy 
najneskôr v prvý deň príslušného poistného obdobia, 
ak nebolo dohodnuté inak.

DÔLEŽITÉ: Poistné môžete zaplatiť buď bankovým pre-
vodom alebo poštovým poukazom. Poistné považujeme 
za zaplatené dátumom jeho pripísania na náš bankový 
účet. Po zaplatení prvého poistného Vám odporúčame 
predložiť spolu s návrhom doklad o jeho úhrade. Nakoľ-
ko nie sme povinní posielať Vám písomné upovedomenie 
nazaplatenie poistného, nastavte si pri bežnom poistnom 
napríklad trvalý príkaz na úhradu alebo súhlas s inkasom, a 
to najmä, ak platíte poistné mesačne.

5.  Právo na poistné máme vždy do zániku poistenia. Prí-
padnú zvyšnú časť zaplateného poistného Vám vráti-
me, ak nie je v týchto VPPÚCH uvedené inak.

6.  Ak nastala poistná udalosť a z tohto dôvodu poistenie 
zaniklo, patrí nám poistné do konca poistného obdo-
bia, v ktorom poistná udalosť nastala.

7.  Na poistné zaplatené po dni jeho splatnosti môžeme 
uplatniť úrok z omeškania podľa platných právnych 
predpisov.

KAPITOLA VII – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Uplatnenie nároku na poistné plnenie
1.  Ak nastane poistná udalosť, osoba, ktorá má právo 

na poistné plnenie musí jej vznik čo najskôr ako je to 
možné, písomne oznámiť na našu adresu a predlo-
žiť všetky potrebné dokumenty v nami požadovanej 
forme. V príslušných OPP môžeme stanoviť konkrét-
ne lehoty na nahlásenie poistnej udalosti. Premlčacia 
lehota na nahlásenie poistnej udalosti je upravená 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v 
platnom znení.

DÔLEŽITÉ: K nahláseniu poistnej udalosti je potrebné 
vyplniť tlačivo „Poistné hlásenie“, ktoré nájdete na našej 
internetovej stránke alebo Vám ho poskytne Váš finančný 
agent.

2.  Osoba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie nám 
musí vždy predložiť lekárske správy zo všetkých vy-
šetrení, hospitalizácií a chirurgických zákrkov súvisia-
cich s poistnou udalosťou. Zároveň, ak si to vyžiadame, 
musí nám predložiť aj kompletný výpis zo zdravotnej 
karty poisteného, lekárske správy dokumentujúce 
predchádzajúci zdravotný stav poisteného za posled-
ných 5 rokov pred začiatkom poistenia a/alebo pred 
poistnou udalosťou a výpis zo zdravotnej poisťovne, 
obsahujúci zoznam výkonov poskytnutý ch poiste-
nému za nami určené obdobie, prípadne zabezpečiť 
vyplnenie nami zaslaných formulárov ošetrujúcim le-
károm poisteného.

DÔLEŽITÉ: Ak je poistnou udalosťou smrť poisteného, je 
potrebné nám predložiť aj tieto dokumenty:

a)  originál alebo úradne overenú kópiu úmrtného listu a 
rodného listu poisteného,

b)  kópiu listu o prehliadke mŕtveho,
c)  kópie všetkých lekárskych správ a dokumentov súvi-

siacich s úmrtím-poisteného,
d)  iné dokumenty, ktoré môžeme požadovať v súvislosti 

s vyšetrovaním poistnej udalosti pričom tieto si v prí-
pade potreby vyžiadame od osoby, ktorá poistnú uda-
losť nahlásila.

3.  Ak poistnú udalosť vyšetrovala polícia alebo iný prís-
lušný orgán, je potrebné nám predložiť policajnú alebo 
inú obdobnú úradnú správu a záznam o okolnostiach 
vzniku poistnej udalosti. Ak takáto správa neexistuje, 
je potrebné uviesť identifikačné údaje príslušného or-
gánu, ktorý udalosť vyšetroval. V prípade pracovného 
úrazu je potrebné predložiť záznam o ňom.

Článok 2 – Výplata poistného plnenia
1.  Poistnú udalosť vyšetríme bez zbytočného odkladu a 

poistné plnenie v platíme do 15 dní od ukončenia vy-
šetrovania potrebného na zistenie jej rozsahu. Poistné 
plnenie vyplatíme poistenému alebo jeho zákonnému 
zástupcovi, prípadne dedičom poisteného, ak poiste-
ný v čase výplaty nie je nažive. V prípade smrti po-
isteného vyplatíme poistné plnenie pre prípad smrti 
oprávnenej osobe.

DÔLEŽITÉ: Poistné plnenie závisí od povahy a rozsahu 
poistnej udalosti, ak v príslušných OPP nie je definované 
inak.

2.  Ak sme poistenému alebo oprávnenej osobe vyplati-
li maximálnu poistnú sumu, ktorá sa k danej poistnej 
udalosti viaže, ďalšiu zodpovednosť súvisiacu s touto 
poistnou udalosťou alebo jej dôsledkami nenesieme.

3.  Poistné plnenie a iné peňažné plnenia z Vašej zmluvy 
vyplatíme v meneplatnej na území Slovenskej repub-
liky v čase ich výplaty, pokiaľ sme sa v zmluve nedo-
hodli inak.

4.  Poistné plnenie a/alebo iné peňažné plnenia z Vašej 
zmluvy znížime o akékoľvek Vaše splatné záväzky voči 
nám (napríklad o nezaplatenú platbu poistného).

5.  Pri výplate poistného plnenia a/alebo iného peňažné-
ho plnenia na bankový účet, môžeme od Vás, poiste-
ného, oprávnenej osoby alebo inej osoby, ktorej bude 
poistné plnenie vyplácane, požadovať vyplnenie náš-
ho tlačiva a úradné overenie podpisu.

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Ak počas doby trvania poistenia zvýšime poistnú 

sumu na základe Vašej žiadosti, aplikujeme čakaciu 
lehotu podľa príslušných OPP aj na časť poistnej sumy, 
o ktorú bola poistná suma zvýšená. Čakacia lehota v 
takom prípade začína plynúť nasledujúci deň po dni 
účinnosti zvýšenia poistnej sumy. V prípade vzniku 
poistnej udalosti počas tejto lehoty vyplatíme iba po-
istnú sumu platnú pred jej zvýšením.

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie 

v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo 
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nepriamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo ná-
sledkom:

 a)  chorôb alebo úrazov, ktoré nastali pred začiatkom 
poistenia, ako aj ich neskorších následkov, bez 
ohľadu na to či poistený podstúpil v tejto súvislosti 
vyšetrenie alebo liečbu pred začiatkom poistenia, 
okrem chorôb alebo úrazov, ktoré nastali 10 a viac 
rokov pred začiatkom poistenia, za podmienky, že 
poistený nebol v tejto súvislosti sledovaný alebo 
liečený počas 10 nepretržitých rokov predchádza-
júcich začiatku poistenia;

 b)  vrodených chorôb, vád a stavov z nich vyplývajú-
cich, okrem prípadov keď poistený nebol v tejto 
súvislosti sledovaný alebo liečený počas 10 nepre-
tržitých rokov predchádzajúcich začiatku poistenia;

 c)  lekárskeho alebo chirurgického ošetrenia/zákroku, 
s výnimkou ošetrení/zákrokov vykonaných z dôvo-
du úrazu, krytého poistnou zmluvou, ktorý nastal 
počas platnosti poistenia;

PRÍKLAD: V prípade ak podstúpite operáciu žlčníka a 
počas tejto operácie dôjde k poškodeniu čriev s trvalými 
následkami a nutnosťou ďalších operácií, tak za tieto trva-
lé následky ani za ďalšie nutné operácie Vám nevznikne 
nárok na poistné plnenie. V prípade ak následkom úrazu 
utrpíte zlomeninu nohy s nutnosťou operácie a počas tejto 
operácie dôjde k poškodeniu ciev s nutnosťou amputácie 
končatiny, vznikne Vám nárok na poistné plnenie z pois-
tenia pre prípad trvalých následkov úrazu, ak máte toto 
poistenie dojednané v poistnej zmluve. Úraz však musí na-
stať počas platnosti poistenia pre prípad trvalých násled-
kov úrazu a musí byť týmto poistením krytý, to znamená 
nesmie byť vo výlukách z poistného krytia.

 d)  samovraždy alebo pokusu o ňu, alebo sebapoško-
denia, alebo telesného poškodenia spôsobeného 
konaním inej osoby s vedomím poisteného, bez 
ohľadu na duševný stav poisteného;

 e)  nevyhľadania zdravotnej starostlivosti, alebo poru-
šenia liečebného režmu;

 f)  vojny (bez ohľadu na to či je vyhlásená alebo ne-
vyhlásená), invázie, pôsobenia cudzích mocností, 
ozbrojeného konfliktu, občianskej vojny, revolúcie, 
vzbury, výnimočného stavu alebo stavu obliehania;

 g)  pôsobenia rádioaktívneho alebo ionizujúceho žiare-
nia jadrovej energie, následkom jadrovej katastrofy 
alebo poruchy jadrového zariadenia, alebo pôso-
benia biologických a chemických látok následkom 
katastrófy alebo poruchy zariadenia;

 h)  účasti na taktických vojenských cvičeniach vedú-
cich k rozvoju návykov pri vedení bojovej činnosti 
vojenských jednotiek a útvarov, na výcvikoch so 
zbraňou, výkonu streľby bojovou technikou, stráž-
nou službou a prácou s pyrotechnikou, kvapalný-
mi plynmi a taktiež účasťou na výjazdoch a plnení 
úloh v zahraničných misiách na základe požiadaviek 
vládnych organizácií (napr. OSN, OBSE, EU, NATO); 
alebo vojenským výcvikom, vojenským cvičením, 
plnením bojových úloh počas výkonu služby po-
isteného v ozbrojených silách (pozemné, vzdušné, 

námorné sily) akejkoľvek krajiny, medzinárodnej or-
ganizácie, alebo inej vojenskej jednotky, a to v čase 
mieru alebo vojny;

 i)  úmyselnej účasti na protiprávnej činnosti, porušenia 
alebo pokusu o porušenie právnych predpisov, ale-
bo kladenia odporu pri zatýkaní;

 j)  letu poisteného ultraľahkým lietadlom, závesným 
klzákom, akýmkoľvek padákom, vrátane paraglidin-
gu, športovým alebo iným lietadlom, ako aj letu po-
isteného akýmkoľvek leteckým prostriedkom, ako 
pilota alebo posádky alebo ako pasažiera; s výnim-
kou pravidelných leteckých spojení a charterovych 
(rekreačných/sezónnych) letov prevádzkovaných 
licencovaným leteckým prepravcom, oprávneným 
k preprave osôb alebo letov za účelom prepravy 
poisteného ako pacienta alebo zraneného alebo 
jeho sprievodu dopravným prostriedkom leteckej 
záchrannej služby;

 k)  výkonu profesionálnej športovej činnosti, vrátane 
prípravy, tréningov a súťaží;

 l)  účasti na závodoch motorových prostriedkov na 
súši, vo vode a vo vzduchu, vrátane skúšobných 
jázd a tréningov. Táto výluka sa nevzťahuje na divá-
kov nachádzajúcich sa v priestoroch vyhradených 
na sledovanie závodov.

2.  Poistením tiež nie je kryté nasledovne:
 a)  akákoľvek liečba alebo pobyt v zariadeniach, iných 

než nemocnice, ktoré poskytujú dlhodobú zdravot-
nú starostlivosť, sanatóriách, rehabilitačných cen-
trách, ako aj nemocničných zariadeniach zamera-
ných na rehabilitáciu;

 b)  kozmetická a plastická chirurgia, okrem prípadov, 
keď je nutná ako zákrok po úraze krytom týmto po-
istením, odstránenie materských znamienok a ope-
rácie očí z dôvodu refrakčnej vady (krátkozrakosť, 
ďalekozrakosť, astigmatizmus);

 c)  liečba závislosti na alkohole alebo iných návyko-
vých látkach alebo liečba chorôb spôsobených al-
koholom, drogami alebo inými návykovými látkami;

3.  Ak poistná udalosť nastala z dôvodu riadenia moto-
cykla s obsahom motora vyšším ako 125 ccm a pois-
tený pri uzatváraní poistenia uviedol, že neriadi moto-
cykle s takýmto obsahom, znížime poistné plnenie o 
15%.

4.  Ak bola poistná udalosť ovplyvnená skutočnosťou, že 
poistený bol intoxikovaný alebo pod vplyvom alkoho-
lu alebo iných návykových látok, ako aj liekov, ktoré 
neboli poskytnuté na lekársky predpis alebo boli pre-
dávkované alebo neboli dodržané pokyny súvisiace 
s ich užívaním, sme oprávnení poistné plnenie znížiť, 
maximálne až o 90%.

KAPITOLA VIII – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1.  Vy a rovnako aj poistený máte povinnosť poskytnúť 

pravdivé a úplné informácie, ktoré sa týkajú poistenia 
a jeho zmien.
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DÔLEŽITÉ: Pokiaľ u Vás a/alebo u poisteného nasta-
ne zmena adresy a/alebo zmena iných osobných údajov 
(napr. priezvisko), ste povinnínám túto zmenu oznámiť pí-
somne, telefonicky a/alebo elektronicky. V prípade nahlá-
senia zmeny telefonicky alebo elektronicky, máme právo 
vyžiadať si aj písomnú formu oznámenia, pričom ste po-
vinný našej žiadosti vyhovieť; v opačnom prípade nie sme 
povinní takúto zmenu vykonať.

2.  Tak Vy ako aj poistený ste povinní podniknúť všetky 
rozumné opatrenia k odvráteniu alebo zníženiu ná-
sledkov úrazu alebo choroby.

3.  Poistený je povinný, čo najskôr po tom, ako došlo k 
poistnej udalosti (napr. chorobe alebo telesnému po-
škodeniu) vyhľadať a riadiť sa pokynmi kvalifikovaného 
lekára a absolvovať lekársku prehliadku alebo vyšet-
renie, ak to od neho požadujeme. Ak tak neurobí, ne-
nesieme zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré 
vznikli z dôvodu nevyhľadania lekára alebo nedodržia-
vania jeho pokynov.

4.  Poistený je povinný absolvovať lekárske vyšetrenia/
prehliadky, ktoré sú nevyhnutné za účelom posúdenia 
nároku na poistné plnenie. Ak lekárske správy, ktoré 
nám predloží nebudú dostačujúce na preukázanie 
nároku na poistné plnenie, máme právo požadovať 
doplnenie alebo novú lekársku správu. Rovnako je po-
istený povinný v prípade poistnej udalosti absolvovať 
na naše náklady dodatočnú lekársku prehliadku alebo 
vyšetrenie, nami určeným lekárom, ak to od neho po-
žadujeme.

5.  Poistený povinný na naše požiadanie dokázať, že po-
istná udalosť nebola spôsobená žiadnou z okolností, 
ktoré sa nachádzajú vo výlukách z poistenia.

6.  Náklady spojené s vydaním potvrdení o dočasnej pra-
covnej neschopnosti a súvisiacimi lekárskymi vyšetre-
niami znáša poistený.

7.  Ak Vy ako poistník zomriete a poistené boli iné oso-
by, vstúpi na Vaše miesto ako poistník prvá dospelá 
poistená osoba uvedená v zmluve. Ak je poistníkom 
právnická osoba a táto zanikne bez právneho nástup-
cu, vstupuje na jej miesto ako poistník taktiež prvá 
dospelá poistená osoba uvedená v zmluve. Ak takáto 
osoba v zmluve nie je, vstupuje na miesto poistníka 
poistená osoba, ktorá je vo Vašej zmluve uvedená ako 
prvá v poradí, pričom do plnoletosti je zastupovaná 
zákonným zástupcom.

8.  Práva vyplývajúce z Vašej zmluvy môžete previesť na 
inú osobu len s naším predchádzajúcim písomným sú-
hlasom.

Článok 2 – Naše práva a povinnosti
1.  Máme právo skúmať zdravotný stav poisteného s jeho 

súhlasom a na základe informácii, ktoré si vyžiadame 
od príslušných zdravotníckych zariadení a poskytova-
teľov zdravotnej starostlivosti.

2.  Ak sa zmenia podmienky rozhodujúce pre stanovenie 
výšky poistného, ako napríklad: parametre použité pri 
kalkulácii sadzieb poistného, nepriaznivý pomer me-
dzi poistným určeným poistno-matematickými me-
tódami a vyplatenými poistnými plneniami z poistení, 

máme právo primerane upraviť výšku poistného na 
nasledujúce poistné obdobie. Výšku nového poistné-
ho Vám oznámime písomne pred začiatkom poistné-
ho obdobia, ktorého sa týka. Súhlas s výškou nového 
poistného vyjadríte jeho zaplatením.

3.  Máme právo odmietnuť Vaš návrh na uzavretie poiste-
nia, ak zistíme podstatné skutočnosti, ktoré sú v roz-
pore s návrhom.

4.  Máme právo primerane znížiť poistné plnenie, ak na 
základe porušenia povinnosti uvedenej v článku 1 
bode 1 tejto kapitoly bolo na Vašej zmluve určené niž-
šie poistné.

KAPITOLA IX – BONUSY
Článok 1 – Všeobecné podmienky pre uplatnenie bo-
nusov
1.  Ak má Vami zvolené poistenie nárok na nasledujúce 

bonusy, informácia o tom je súčasťou príslušných OPP.
2.  Nárok na bonus vzniká za predpokladu, že doplnkové 

poistenie je počas celého obdobia, ktoré sa vyhodno-
cuje v platnosti a zároveň bolo riadne zaplatené poist-
né. Za riadne zaplatené poistné považujeme poistné 
splatné počas celého obdobia, ktoré sa vyhodnocuje 
a ktoré bolo pripísané na náš bankový účet.

Článok 2 – Bonus za vernosť
1.  Ak bolo poistné za prvých sedem rokov poistenia riad-

ne zaplatené, bezprostredne po uplynutí tohto obdo-
bia Vám automaticky navýšime poistnú sumu za toto 
poistenie o 10%.

DÔLEŽITÉ: Pripísanie bonusu za vernosť si nevyžaduje 
dodatočné ocenenie zdravotného stavu a Vaše poistné 
zostáva nezmenené. Navýšená poistná suma je platná až 
do konca poistenia.

2.  Ak počas prvých siedmych rokov dôjde k zmene po-
istnej sumy, bonus vypočítame ako 10% z najnižšej po-
istnej sumy platnej počas tohto obdobia.

KAPITOLA X – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Postúpenie práv
1.  Ak Vám vznikne voči inej osobe právo na náhradu ško-

dy, ktorá bola spôsobená poistnou udalosťou podľa 
zmluvy, toto právo prechádza na nás až do výšky po-
skytnutého poistného plnenia.

Článok 2 – Poplatky
1.  Poplatky, ktoré súvisia s Vašou zmluvou, sú súčasťou 

poistného uvedeného v zmluve, pokiaľ nie je v zmluve 
uvedené inak.

2.  Poplatky za notára alebo iné náklady, ktoré súvisia s 
akoukoľvek výplatou zo zmluvy, znáša osoba, ktorej sa 
poistné plnenie vypláca.

Článok 3 – Právny poriadok a súdne spory
1.  Jazykom pre komunikáciu je slovenský jazyk.
2.  Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej repub-

liky.
3.  Všetky spory, ktoré môžu zo zmluvy vzniknúť, je opráv-

nený rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.
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Článok 4 – Komunikácia
1.  Na komunikovanie s Vami, poistenými a/alebo práv-

nymi zástupcami (vrátane zákonných zástupcov) Vás 
a poistených ohľadom zmluvy a vecí s ňou súvisiacich 
môžeme používať aj prostriedky elektronickej komu-
nikácie (napr. telefón, e-mail, SMS, fax a podobne). 
To platí, iba ak ste nám poskytli kontaktné údaje pre 
využitie elektronickej komunikácie a pokiaľ ste neod-
mietli tento spôsob komunikácie. Vyššie uvedený spô-
sob komunikácie nenahrádza písomnú formu, pokiaľ z 
platných právnych predpisov nevyplýva niečo iné.

VYSVETLENIE: Komunikovať s Vami môžeme nielen pí-
somne, ale aj telefonicky a elektronicky, napríklad cez 
e-mail, SMS, fax a iné komunikačné prostriedky. Pri nie-
ktorých právnych úkonoch musí mať komunikácia písom-
nú formu, napríklad: poistka, výpoveď poistenia,prípadne 
iný úkon, pri ktorom je to uvedené v týchto VPPÚCH.

2.  Dokumentáciu Vám a/alebo poistenému môžeme za-
sielať zabezpečene cez prostriedky elektronickej komuni-
kácie, pokiaľ sa s Vami a/alebo poisteným na tom dohod-
neme.

3.  Skutočnosti a úkony, o ktorých to stanovujú právne 
predpisy, a/alebo u ktorých to výslovne požadujeme, 
je potrebné nám doručiť v písomnej forme.

Článok 5 – Doručovanie
1.  Písomnosti doručujeme na poslednú nám známu ad-

resu, ktorá nám bola oznámená.
2.  Písomnosť považujeme za doručenú dňom, keď si ju 

adresát alebo jeho oprávnený zástupca prevezme, ako aj 
dňom, keď ju adresát alebo jeho oprávnený zástupca od-
mietne prevziať.

3.  Ak existuje prekážka na strane adresáta, kvôli ktorej 
nie je možné písomnosť doručiť, považujeme ju za do-
ručenú dňom, keď uplynie lehota na uloženie zásielky 
u doručovateľa. To platí, aj keď sa adresát o doručení 
nedozvedel.

4.  Tento článok sa primerane uplatní aj na doručovanie 
dokumentov prostriedkami elektronickej komunikácie 
podľa článku 3 tejto kapitoly.

Článok 6 – Záver
1.  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upra-

vené touto poistnou zmluvou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych pred-
pisov platných v Slovenskej republike, najmä Občian-
skeho zákonníka a zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťov-
níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.  Od ustanovení týchto VPPÚCH sa môžno v zmluve  
a/alebo v príslušných OPP odchýliť, prípadne ich do-
plniť, pokiaľ je to v zmluve, v týchto VPPÚCH alebo v 
príslušných OPP uvedené.

3.  Tieto VPPÚCH boli nami schválené a sú účinné odo 
dňa 15.10.2020.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie smrti s fixnou
poistnou sumou 
(ďalej len „OPP TS“)

VYSVETLENIE: Poistenie kryje poistného pre prípad smr-
ti, nevytvára odkupnú hodnotu poistenia a jeho súčasťou 
nie je zhodnocovanie finančných prostriedkov.

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP TS dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky 

pre životné poistenie (ďalej len „VPPŽ“).

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je smrť poisteného počas doby tr-

vania poistenia.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Ak poistený zomrie počas doby trvania poistenia, vy-

platíme oprávnenej osobe poistnú sumu dohodnutú v 
zmluve.

KAPITOLA lV – ZMENY
Článok 1 – Zmena poistnej sumy
1.  Zmena poistnej sumy tohto poistenia nie je možná.

KAPITOLA V – DOBA TRVANIA POISTENIA
Článok 1 – Doba trvania poistenia
1.  Poistenie sa uzatvára na dobu 1 rok. Ak ani jedna zo 

strán (Vy alebo my) neoznámi najmenej 6 týždňov pred 
koncom doby trvania poistenia druhej strane, že o ďal-
šie pokračovanie poistenia nemá záujem, predĺži sa 
doba trvania poistenia vždy o ďalších 12 mesiacov.

KAPITOLA Vl – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Zánik poistenia
1.  Poistenie končí najneskôr o 24:00 hod. dňa najbližšie-

ho výročia poistenia, ktoré nasleduje hneď po tom, ako 
poistený dosiahol maximálny výstupný vek 80 rokov.

2.  Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených vo VPPŽ, 
toto životné poistenie zaniká aj vtedy, ak zaniknú všet-
ky doplnkové poistenia.

KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Ak ustanovenia týchto OPP TS zužujú, alebo sú v roz-

pore s ustanoveniami VPPŽ, prednostne platia ustano-
venia týchto OPP TS.

2.  Od ustanovení týchto OPP TS sa môžeme v zmluve 
odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP TS 
dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha pois-
tenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3.  Tieto OPP TS nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2017.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie smrti
následkom úrazu 
(ďalej len „OPP AD“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP AD dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky 

pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“).

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je úraz poisteného, následkom ktoré-

ho je smrť poisteného.
DÔLEŽITÉ: Poistná udalosť musí byť priamym následkom 
úrazu, bez pôsobenia akýchkoľvek iných príčin, dôkazom 
čoho sú viditeľné pomliaždeniny alebo poranenia na vonkaj-
šom tele (s výnimkou prípadov utopenia alebo vnútorného 
poranenia). Úraz musí poistený utrpieť počas platnosti tohto 
poistenia a smrť musí nastať do troch rokov odo dňa úrazu.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Ak poistený zomrie následkom úrazu, vyplatíme opráv-

nenej osobe poistnú sumu dohodnutú v zmluve.
DÔLEŽITÉ: V prípade smrti poisteného následkom úrazu pri 
dopravnej nehode, vyplatíme oprávnenej osobe 2 – náso-
bok dohodnutej poistnej sumy.
Článok 2 – Výluky z poistenia
1.  Oprávnenej osobe nevzniká žiadny nárok na poistné pl-

nenie v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo 
nepriamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo násled-
kom:

 a)  akýchkoľvek chorôb a ich následkov,
 b)  bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych (hnisa-

vých) infekcií, ktoré vznikli v dôsledku reznej rany ale-
bo poranenia následkom úrazu a krytého poistením.

2.  Oprávnenej osobe nevzniká nárok na 2-násobok dohod-
nutej poistnej sumy v prípade úrazu pri dopravnej neho-
de, ak k tejto došlo :

 a)  pri preprave poisteného na takom mieste dopravného 
prostriedku, ktoré nie je určené na prepravu osôb,

 b)  pri preprave poisteného dopravným prostriedkom, 
ktorý bol používaný neoprávnene (t.j. najmä ak bol 
dopravný prostriedok vedený bez príslušného opráv-
nenia na jeho vedenie, alebo ak ide o odcudzený do-
pravný prostriedok).

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek pre toto poistenie je 80 rokov.
Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1.  Poistenie zanikne uznaním nároku na poistné plnenie v 

prípade smrti následkom úrazu.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Vyhlásenie poisteného za mŕtveho
1.  V prípade, ak je poistený nezvestný a následne bude vy-

hlásený za mŕtveho, považujeme to za smrť následkom 
úrazu.

2.  Ak sa dodatočne preukáže, že je poistený naďalej nažive, 
máme právo na vrátenie poistného plnenia za smrť ná-
sledkom úrazu.

Článok 2 – Záver
1.  Ak ustanovenia týchto OPP AD zužujú, alebo sú v rozpo-

re s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia ustano-
venia týchto OPP AD.

2.  Od ustanovení týchto OPP AD sa môžeme v zmluve od-
chýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP AD dovo-
ľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia a 
zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3.  Tieto OPP AD boli nami schválené a sú účinné odo dňa 
1.2.2019.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie trvalých 
následkov úrazu a/alebo 
trvalých následkov úrazu  
s progresívnym plnením 
(ďalej len „OPP PI“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP PI dopĺňajú Všeobecné poistné podmien-

ky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len 
„VPPÚCH“).

Článok 2 – Varianty poistenia
1.  V rámci poistenia trvalých následkov úrazu je možné si 

vybrať z nasledujúcich variantov poistenia:
 a)  Trvalé následky úrazu
 b)  Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením do  

1 000 %
  –  telesné poškodenia od 0,5 %
  –  telesné poškodenia od 10 %
  –  extra vážne úrazy

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý mu spô-

sobí trvalé následky definované vo VPPÚCH.

DÔLEŽITÉ: Ak je v zmluve dohodnuté poistenie trvalých 
následkov úrazu s progresívnym plnením môže byť do-
hodnutý jeden z variantov poistenia:
 –  s telesným poškodením od 0, 5%
 – s telesným poškodením od 10 %
 – s extra vážnymi úrazmi

DÔLEŽITÉ: Poistná udalosť musí byť priamym násled-
kom úrazu, bez pôsobenia akýchkoľvek iných príčin, dô-
kazom čoho sú viditeľné pomliaždeniny alebo poranenia 
na vonkajšom tele (s výnimkou prípadov utopenia alebo 
vnútorného poranenia). Úraz musí poistený utrpieť počas 
platnosti tohto poistenia a trvalé následky musia nastať 
najneskôr do jedného roka odo dňa úrazu.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Ak je v zmluve dohodnuté poistenie trvalých následkov 

úrazu a dôjde k poistnej udalosti, následkom ktorej má 
poistený trvalé následky, vyplatíme poistenému prís-

lušné percento z poistnej sumy pre dané poškodenie 
podľa Tabuľky ocenenia trvalých následkov úrazu, (ďa-
lej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 1). Ak trvalé následky, 
ktoré utrpel poistený, nie sú uvedené v Tabuľke, poist-
né plnenie stanovíme podľa ich závažnosti, porovna-
ním s trvalými následkami uvedenými v Tabuľke.

2.  Ak je v zmluve dohodnuté poistenie trvalých násled-
kov úrazu s progresívnym plnením do 1 000% a dôjde k 
poistnej udalosti následkom ktorej má poistený trvalé 
následky, vyplatíme poistenému podľa dohodnutej va-
rianty poistenia príslušné percento z poistnej sumy pre 
dané poškodenie podľa Tabuľky. Ak trvalé následky, 
ktoré utrpel poistený, nie sú uvedené v Tabuľke, po-
istné plnenie stanovíme podľa ich závažnosti, porovna-
ním s trvalými následkami uvedenými v Tabuľke. K per-
centu poškodenia, ocenenému podľa Tabuľky alebo 
porovnaním, bude zohľadnená nasledovná progresia:
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Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
Percento poškodenia 

(PP) Percento progresie

0 % až 20 % 100 %
21 % až 25 % 150 %
26 % až 30 % 200 %
31 % až 35 % 250 %
36 % až 40 % 300 %
41 % až 45 % 350 %
46 % až 50 % 400 %
51 % až 55 % 450 %
56 % až 60 % 500 %
61 % až 65 % 550 %
66 % až 70 % 600 %
71 % až 75 % 650 %
76 % až 80 % 700 %
81 % až 85 % 750 %
86 % až 90 % 800 %
91 % až 95 % 850 %
96 % až 99 % 900 %

100 % 1 000 %



DÔLEŽITÉ: Prípadné obmedzenie schopnosti poistené-
ho vykonávať jeho zamestnanie a/alebo športovú činnosť 
a/alebo iné aktivity, ktoré vykonával pred úrazom, sa pri 
oceňovaní trvalých následkov nezohľadňuje.

3.  Ak jeden úraz spôsobí viaceré trvalé následky, prísluš-
né percentá poškodenia za jednotlivé trvalé následky 
sa sčítajú, výsledné percento poškodenia nemôže pre-
siahnuť 100%.

4.  Pre účely výpočtu progresie sa pri druhej a všetkých 
nasledujúcich poistných udalostiach, sčítajú všetky 
také telesné poškodenia (tzv. pamäť), ktoré vznikli od 
začiatku poistenia, boli už predmetom plnenia a sú 
označené v oceňovacej tabuľke v stĺpci Extra vážne 
úrazy. Do výpočtu progresie vstupujú tiež telesné po-
škodenia, ktoré vznikli od začiatku poistenia, boli pred-
metom pre poistné plnenie a nie sú výslovne uvedené 
v Tabuľke, ak sú porovnateľné s niektorým poškodením 
uvedeným v stĺpci Extra vážne úrazy.

PRÍKLAD: Poistený mal úraz, pri ktorom prišiel o oblič-
ku, dohodnutú má poistnú sumu vo výške 10 000 Eur  
a v oceňovacej Tabuľke je ohodnotená strata obličky 
na 25%. Pre výpočet poistného plnenia sa použije per-
cento progresie 150%. Poistenému bude vyplatené po 
zohľadnení progresie poistné plnenie vo výške 3 750 
Eur (10 000 Eur * 25 % * 150 %). Poistený mal po čase 
úraz a bolo mu amputované predlaktie dominantnej ruky  
(v oceňovacej Tabuľke ohodnotené na 50%). Nakoľko 
prvá a druhá poistná udalosť sú Extra vážne úrazy, budú 
sa pre účely výpočtu percenta progresie pri druhej 
poistnej udalosti spočítavať percentá ohodnotenia  
(25% + 50% = 75%). Pre výpočet druhého poistného pl-
nenia sa použije percento progresie 650 %. Poistenému 
bude vyplatené po zohľadnení progresie poistné plnenie 
vo výške 32 500 Eur (10 000 Eur * 50 % * 650 %). V prí-
pade, ak by druhá poistná udalosť nebola podľa Tabuľky 
označená ako Extra vážna, nesčítava sa percento poško-
denia s predchádzajúcimi poistnými udalosťami. Naprí-
klad strata jednej ušnice (ohodnotená na 10% a nejde o 
Extra vážny úraz), tak za túto poistnú udalosť by bolo vy-
platené poistné plnenie vo výške 1 000 Eur.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Poistné plnenie vyplatíme iba v prípade, ak sú trvalé 

následky lekárom uznané ako definitívne a trvalé, bez 
predpokladu na zlepšenie. V prípade straty funkcie 
(napr. obmedzenie hybnosti končatiny, strata zraku, 
reči, sluchu a pod.) sa trvalé následky posudzujú po 12 
mesiacoch odo dňa úrazu, ktorý ich spôsobil.

2.  Ak poistený nedodržal alebo odmietol liečbu a násled-
ky úrazu sa z tohto dôvodu zhoršili, poistné plnenie 
určíme podľa následkov úrazu, ktoré by za rovnakých 
okolností utrpela zdravá osoba, pokiaľ by dodržala lieč-
bu.

DÔLEŽITÉ: Pri oceňovaní výšky poistného plnenia berie-
me do úvahy vždy len skutočné následky daného úrazu.  
V prípade predchádzajúceho telesného poškodenia sa 
prihliada na predchádzajúci zdravotný stav poisteného, 
ktorý sa zohľadní v ocenení.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v 

súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo ne-
priamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo násled-
kom:

 a)  bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych (hni-
savých) infekcií, ktoré vznikli v dôsledku reznej rany 
alebo poranenia následkom úrazu a sú kryté poiste-
ním,

 b)  slabinových, pupočných a skrotálnych hernií (pru-
hov/prietrží),

 c)  hernií (pruhov/prietrží) medzistavcovej platničky, 
vertebrogénneho algického syndrómu, ischiasu, 
lumbaga a ich komplikácií.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od 

veku poisteného v čase začiatku poistenia a je stano-
vený takto:

 a)  25 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia 
ešte nemal dovŕšených 18 rokov,

 b)  80 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia 
mal od 18 do 79 rokov (vrátane).

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1.  V súlade s kapitolou VIII článkom 1 bodom 4 VPPÚCH, 

je poistený povinný, ak to od neho požadujeme, absol-
vovať lekársku prehliadku alebo vyšetrenie za účelom 
stanovenia trvalých následkov úrazu.

DÔLEŽITÉ: Máme právo určiť lekára, ktorý vykoná pre-
hliadku alebo vyšetrenie poisteného. Výplata poistného 
plnenia závisí od rozsahu trvalých následkov zistených na 
základe tejto lekárskej prehliadky alebo vyšetrenia.
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KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Ak ustanovenia týchto OPP PI zužujú, alebo sú v rozpo-

re s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia usta-
novenia týchto OPP PI.

2.  Od ustanovení týchto OPP PI sa môžeme v zmluve od-
chýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP PI dovo-
ľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia a 
zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3.  Tieto OPP PI boli nami schválené a sú účinné odo dňa 
1.2.2019.
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP BBB dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky 

pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len „VPPÚCH“).

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je:
 a)  zlomenina spôsobená úrazom poisteného a/alebo,
 b)  popálenina spôsobená úrazom poisteného.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme prísluš-

né percento z poistnej sumy uvedené v Tabuľke ocene-
nia zlomenín a popálenín (ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha 
č. 6).

2.  Ak príslušný typ zlomenín a/alebo popálenín nie je uve-
dený v Tabuľke, poistné plnenie stanovíme podľa ich 
závažnosti, porovnaním ich stupňa alebo rozsahu so zlo-
meninami a/alebo popáleninami v nej uvedenými. Stupeň 
alebo rozsah zlomenín a popálenín v takomto prípade 
určí náš zmluvný lekár.

3.  Ak jeden úraz spôsobí viaceré zlomeniny a/alebo popá-
leniny, príslušné percentá poškodenia za jednotlivé zlo-
meniny a/alebo popáleniny sa sčítajú, celkové poistné pl-
nenie bude vyplatené maximálne do výšky 100% poistnej 
sumy.

Článok 2 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie  

v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo ne-
priamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo násled-
kom akýchkoľvek chorôb a ich následkov.

2.  Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
 a)  patologické zlomeniny, vrátane zlomenín spôsobe-

ných osteoporózou,

 b)  stresové zlomeniny,
 c)  zlomeniny a popáleniny, ktoré existovali pred začiat-

kom tohto poistenia.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od 

veku poisteného v čase začiatku poistenia a je stanovený 
takto:

 a)  25 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia ešte 
nemal dovŕšených 18 rokov,

 b)  80 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia mal 
od 18 do 79 rokov (vrátane).

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustanovenia 

týkajúce sa poistenia Oslobodenia od platenia poistného, 
ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve dojednané.

2.  Ak ustanovenia týchto OPP BBB zužujú, alebo sú v roz-
pore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia usta-
novenia týchto OPP BBB.

3.  Od ustanovení týchto OPP BBB sa môžeme v zmluve od-
chýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP BBB do-
voľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia  
a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

4.  Tieto OPP BBB boli nami schválené a sú účinné odo dňa 
16.1.2017.

Osobitné poistné podmienky
pre poistenie zlomenín  
a popálenín 
(ďalej len „OPP BBB“)
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie denných dávok
za liečenie úrazu 
(ďalej len „OPP OC“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP OC dopĺňajú Všeobecné poistné pod-

mienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len 
„VPPÚCH“).

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý vznikol 

prvýkrát po začiatku poistenia, vyžaduje si liečbu 
pod dohľadom kvalifikovaného lekára a doba jeho 
nevyhnutného liečenia je dlhšia ako 4 po sebe nasle-
dujúce dni.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme po-

istné plnenie vypočítané ako:

denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu  
x počet dní nevyhnutného liečenia úrazu 

 pričom platí:
  Výška dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia 

úrazu (ďalej len „denná dávka“) zodpovedá poistnej 
sume dohodnutej pre toto poistenie v zmluve.

  Počet dní nevyhnutného liečenia úrazu (ďalej len „do- 
ba liečenia úrazu“), sa určí na základe potvrdenia 
ošetrujúceho lekára poisteného o dĺžke liečby, kto-
ré zohľadňuje vznik, následky úrazu a s tým súvisiaci 
priebeh liečby. Okolnosti úrazu a doba liečenia musia 
byť zároveň preukázané dokumentáciou uvedenou v 
kapitole VIII článku 1 VPPÚCH. Maximálny počet dní 
liečenia konkrétnych typov telesného poškodenia, za 
ktorý može byť vyplatené poistné plnenie, je uvedený 
v Tabuľke ocenenia maximálnej doby liečenia úrazu 
(ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 4).

DÔLEŽITÉ: Ak je skutočný čas nevyhnutného liečenia 
dlhší ako maximálny čas nevyhnutného liečenia uvede-
ný v Tabuľke poistné plnenie zodpovedá maximálnemu 
času nevyhnutného liečenia uvedenému v Tabuľke. Ak je 
skutočný čas nevyhnutného liečenia kratší ako maximál-
ny čas nevyhnutného liečenia uvedený v Tabuľke, poist-
né plnenie zodpovedá skutočnému času nevyhnutného 
liečenia úrazu poisteného.

2.  Ak príslušný typ telesného poškodenia nie je uvede-
ný v Tabuľke, pri určovaní poistného plnenia budeme 
postupovať podľa závažnosti telesného poškodenia, 
porovnaním jeho doby liečenia s telesnými poško-
deniami v Tabuľke uvedenými. Maximálny počet dní 
liečenia v takomto prípade určí náš zmluvný lekár.

3.  Ak poistený utrpel následkom jedného úrazu viacero 
telesných poškodení súčasne, poskytneme mu po-
istné plnenie len za telesné poškodenie s najdlhšou 
dobou liečenia.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistený musí jej vznik 

hneď, ako je to možné, najneskôr však do 14 dní pí-
somne oznámiť na našu adresu a predložiť všetky 
dokumenty v nami požadovanej forme. Ak úraz ne-
bol nahlásený do 14 dní od jeho vzniku, máme právo 
primerane znížiť poistné plnenie, maximálne však do 
výšky 50%. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípa-
dy, keď to závažnosť alebo povaha úrazu nedovoľuje.

2.  Denná dávka sa vypláca vždy od 1. dňa doby liečenia 
a v súvislosti s jednou poistnou udalosťou maximálne 
za dobu 365 dní.

3.  Poistné plnenie vyplatíme poistenému naraz, po 
ukončení liečby, za celú dobu liečenia úrazu.

4.  Do doby liečenia úrazu nie je zahrnutá doba liečenia, 
počas ktorej sa poistený podroboval len občasným 
zdravotným kontrolám a/alebo rehabilitácii na zmier-
nenie dôsledkov úrazu, a ani doba liečenia úrazu, 
počas ktorej poistený absolvoval výkon kozmetickej  
a/alebo plastickej chirurgie a/alebo zásah, ktorý ne-
bol z lekárskeho hľadiska nevyhnutný.

5.  Ak poistený utrpel viacero následných nesúvisiacich 
úrazov, ktorých doby liečenia sa prekrývajú, poskyt-
neme poistenému za každý deň liečenia vždy len jed-
nu dennú dávku.

6.  V prípade opakovaného liečenia toho istého úrazu sa 
doby liečenia sčítajú a posudzujeme ich ako jednu 
poistnú udalosť.

7.  Ak úraz poisteného nastal pri dopravnej nehode, má 
poistený právo na výplatu 2 – násobku dennej dávky 
dojednanej v zmluve za dobu liečenia úrazu.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie 

v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo 
nepriamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo ná-
sledkom:
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 a)  akýchkoľvek chorôb a ich následkov,
 b)  bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych 

(hnisavých) infekcií, ktoré vznikli v dôsledku reznej 
rany alebo poranenia následkom úrazu krytého 
poistením,

 c)  slabinových, pupočných a skrotálnych hernií (pru-
hov/prietrží),

 d)  hernií (pruhov/prietrží) medzistavcovej platničky, 
vertebrogénneho algického syndrómu, ischiasu, 
lumbaga a ich komplikácií.

2.  Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
 a)  akékoľvek rany, ktoré neboli ošetrené revíziou, ex-

cíziou okrajov alebo stehmi, prípadne iným spôso-
bom chirurgického ošetrenia nahrádzajúcim šitie 
rany, výnimkou sú rany, v prípade ktorých ich cha-
rakter alebo dlhší čas od úrazu neumožňuje takéto 
chirurgické ošetrenie,

 b)  telesné poškodenia vzniknuté priamym účinkom 
slnečného žiarenia na kožu,

 c)  vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zu-
bov dočasných (mliečnych),

 d)  poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej 
zlomeniny stavca,

 e)  prípady, ktoré vznikli pri nasledujúcich rizikových 
činnostiach a/alebo športových aktivitách: horo-
lezectvo, potápanie do hĺbky viac ako 35 m, raf-
ting, bungee jumping.

3.  Poistné plnenie za dobu nevyhnutného liečenia vykĺ-
benia končatín vyplatíme iba za podmienky, že bolo 
vykĺbenie kvalifikovaným lekárom liečené minimálne 
repozíciou (napravením), okrem prípadov, keď je v le-
kárskej správe výslovne uvedené, že repozícia nebola 
potrebná a z akého dôvodu.

4.  V prípade podvrtnutí kĺbov je nevyhnutnou podmien-
kou vzniku nároku na poistné plnenie, že podvrtnutia 
boli kvalifikovaným lekárom liečené minimálne ban-
dážou.

5.  V prípade stanovenia diagnózy otras mozgu a urče-
nia stupňa, musia byť diagnóza a stupeň potvrdené 
neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde 
bol poistený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri 
otrasoch mozgu stredného a ťažkého stupňa je ne-
vyhnutnou podmienkou vzniku nároku na poistné pl-
nenie hospitalizácia poisteného, v prípade nesplnenia 
tejto podmienky bude doba nevyhnutného liečenia 
posudzovaná ako pri otrase mozgu ľahkého stupňa.

6.  V prípade poranenia elektrickým prúdom, slnečného 
alebo tepelného úpalu, stredne ťažkých a ťažkých prí-
padov vzniknutých následkom otráv plynmi, parami, 
účinkami žiarenia a chemických jedov, je nevyhnut-
nou podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie 
hospitalizácia poisteného. Za následky opakovaného 
pôsobenia plynov, pár, žiarení a chemických jedov, 
nevzniká poistenému nárok na poistné plnenie.

7.  V prípade ak pred dátumom začiatku tohto poistenia 
existovalo akékoľvek telesné poškodenie kĺbov a/ale-
bo chrbtice, ktoré bolo následkom úrazu alebo ocho-
renia, v takom prípade akékoľvek úrazy tých istých 

kĺbov a/alebo chrbtice, ktoré poistený utrpí počas 
trvania tohto poistenia, nebudú kryté týmto poiste-
ním a poistenému nevznikne z tohto dôvodu nárok na 
poistné plnenie.

8.  V prípade vzniku opakovaných úrazov kĺbov a/alebo 
chrbtice, ako aj v prípade vzniku opakovaných úrazov, 
následkom ktorých poistený utrpí iba pomliaždenie/
narazenie mäkkých tkanív a ktoré poistený utrpí po-
čas trvania tohto poistenia, vzniká poistenému nárok 
na poistné plnenie maximálne 1 – krát v priebehu jed-
ného roku trvania poistenia a maximálne 3 – krát po-
čas celej doby platnosti poistenia.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od 

veku poisteného v čase začiatku poistenia a je stano-
vený takto:

 a)  25 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia 
ešte nemal dovŕšených 18 rokov,

 b)  80 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia 
mal od 18 do 79 rokov (vrátane), pokiaľ nie je v 
zmluve uvedené inak.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Naše práva a povinnosti
1.  Máme právo dopĺňať a/alebo meniť Tabuľku, najmä 

v súvislosti so zmenami v lekárskej vede a/alebo le-
kárskej praxe a/alebo v nadväznosti na iný lekársky 
alebo medicínsky dôvod. O zmene a/alebo doplnení 
Tabuľky Vás budeme písomne, bez zbytočného od-
kladu informovať. V prípade nesúhlasu s navrhova-
nými zmenami máte právo s okamžitou platnosťou 
vypovedať Vašu zmluvu, prípadne jej časť, s ktorou 
nesúhlasíte.

DÔLEŽITÉ: Výška poistného plnenia bude určená na zá-
klade Tabuľky platnej ku dňu nahlásenia poistnej udalosti. 
Tabuľku uverejňujeme na našej internetovej stránke.

KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ 
USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustano-

venia týkajúce sa poistenia Oslobodenia od platenia 
poistného, ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve do-
jednané.

2.  Ak ustanovenia týchto OPP OC zužujú, alebo sú v 
rozpore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia 
ustanovenia týchto OPP OC.
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3.  Od ustanovení týchto OPP OC sa môžeme v zmluve 
odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP OC 
dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha po-
istenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

4.  Tieto OPP OC boli nami schválené a sú účinné odo 
dňa 1.2.2019.

PR_OPP_OC_204/04_0219/1220

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch 
Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123.
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk v časti Služby
pre vás/Informácie pre klientov.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie bolestného
za liečenie úrazu 
(ďalej len „OPP OCP“)
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP OCP dopĺňajú Všeobecné poistné  

podmienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďa-
lej len „VPPÚCH“).

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý vznikol 

prvýkrát po začiatku poistenia, vyžaduje si liečbu pod 
dohľadom kvalifikovaného lekára a doba jeho nevy-
hnutného liečenia je dlhšia ako 14 po sebe nasledujú-
cich dní.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme poist-

né plnenie vypočítané ako príslušné percento z poistnej 
sumy pre dané poškodenie uvedené v Tabuľke ocenenia 
bolestného za liečenie úrazu (ďalej len „Tabuľka“, viď. Prí-
loha č. 5).

2.  Ak príslušný typ poškodenia nie je uvedený v Tabuľke, pri 
určovaní poistného plnenia budeme postupovať podľa 
závažnosti, porovnaním takéhoto poškodenia s poško-
deniami v Tabuľke uvedenými. Závažnosť poškodenia v 
takomto prípade určí náš zmluvný lekár.

3.  Ak poistený utrpel následkom jedného úrazu viacero 
telesných poškodení súčasne, poskytneme mu poistné 
plnenie za telesné poškodenie, ktoré má v Tabuľke prira-
dené najvyššie percento.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistený musí jej vznik hneď, 

ako je to možné, najneskôr však do 14 dní písomne ozná-
miť na našu adresu a predložiť všetky dokumenty v nami 
požadovanej forme. Ak úraz nebol nahlásený do 14 dní 
od jeho vzniku, máme právo primerane znížiť poistné pl-
nenie, maximálne však do výšky 50%. Toto ustanovenie 
sa nevzťahuje na prípady, keď to závažnosť alebo povaha 
úrazu nedovoľuje.

2.  Do doby liečenia nie je zahrnutá doba liečenia, počas 
ktorej sa poistený podroboval len občasným zdravotným 
kontrolám a/alebo rehabilitácii na zmiernenie dôsledkov 
úrazu, a ani doba liečenia, počas ktorej poistený absolvo-
val výkon kozmetickej a/alebo plastickej chirurgie a/ale-
bo zásah, ktorý nebol z lekárskeho hľadiska nevyhnutný.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v 

súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo nepria-
mo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo následkom:

 a)  akýchkoľvek chorôb a ich následkov,
 b)  bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych (hni-

savých) infekcií, ktoré vznikli v dôsledku reznej rany 
alebo poranenia následkom úrazu krytého poistením,

 c)  slabinových, pupočných a skrotálnych hernií (pruhov/
prietrží),

 d)  hernií (pruhov/prietrží) medzistavcovej platničky, ver-
tebrogénneho algického syndrómu, ischiasu, lumba-
ga a ich komplikácií.

2.  Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
 a)  akékoľvek rany, ktoré neboli ošetrené revíziou, excí-

ziou okrajov alebo stehmi, prípadne iným spôsobom 
chirurgického ošetrenia nahrádzajúcim šitie rany, vý-
nimkou sú rany, v prípade ktorých ich charakter ale-
bo dlhší čas od úrazu neumožňuje takéto chirurgické 
ošetrenie,

 b)  telesné poškodenia vzniknuté priamym účinkom sl-
nečného žiarenia nakožu, akékoľvek slnečné alebo 
tepelné úpaly, popáleniny I. stupňa bez ohľadu na ich 
rozsah,

 c)  vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov 
dočasných (mliečnych),

 d)  poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej zlo-
meniny stavca,

 e)  akékoľvek pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu, 
pomliaždenie tváre s odreninami a podliatinami,

 f)  poleptanie/popálenie spojovky I. stupňa, perforujúce 
poranenie spojovky bez poranenia bielka, povrchová 
odrenina rohovky,

 g)  traumatický šok bez ohľadu na jeho stupeň,
 h)  prípady, ktoré vznikli pri nasledujúcich rizikových čin-

nostiach a/alebošportových aktivitách: horolezectvo, 
potápanie do hĺbky viac ako 35m, rafting, bungee 
jumping.

3.  Poistné plnenie z dôvodu vykĺbenia končatín vyplatíme 
iba za podmienky, že bolo vykĺbenie kvalifikovaným 
lekárom liečené minimálne repozíciou (napravením), s 
výnimkou ak je v lekárskej správe výslovne uvedené, že 
repozícia nebola potrebná a z akého dôvodu.

4.  V prípade podvrtnutí kĺbov je nevyhnutnou podmienkou 
vzniku nároku na poistné plnenie, že podvrtnutia boli 
kvalifikovaným lekárom liečené minimálne bandážou.



5.  V prípade stanovenia diagnózy otras mozgu a určenia 
stupňa, musia byť diagnóza a stupeň potvrdené neuro-
logickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol po-
istený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri otrasoch 
mozgu stredného a ťažkého stupňa je nevyhnutnou pod-
mienkou vzniku nároku na poistné plnenie hospitalizácia 
poisteného, v prípade nesplnenia tejto podmienky bude 
výška poistného plnenia určená ako pri otrase mozgu 
ľahkého stupňa.

6.  V prípade poranenia elektrickým prúdom, slnečného ale-
bo tepelného úpalu, stredne ťažkých a ťažkých prípadov 
vzniknutých následkom otráv plynmi, parami, účinkami 
žiarenia a chemických jedov, je nevyhnutnou podmien-
kou vzniku nároku na poistné plnenie hospitalizácia pois-
teného. Za následky opakovaného pôsobenia plynov, pár, 
žiarení a chemických jedov, nevzniká poistenému nárok 
na poistné plnenie.

7.  V prípade ak pred dátumom začiatku tohto poistenia 
existovalo akékoľvek telesné poškodenie kĺbov a/alebo 
chrbtice, ktoré bolo následkom úrazualebo ochorenia, 
v takom prípade akékoľvek úrazy tých istých kĺbov a/
alebo chrbtice, ktoré poistený utrpí počas trvania tohto 
poistenia, nebudú kryté týmto poistením a poistenému 
nevznikne z tohto dôvodu nárok na poistné plnenie.

8.  V prípade vzniku opakovaných úrazov kĺbov a/alebo 
chrbtice, ako aj v prípade vzniku opakovaných úrazov, 
následkom ktorých poistený utrpí iba pomliaždenie/
narazenie mäkkých tkanív, a ktoré poistený utrpí počas 
trvania tohto poistenia, vzniká poistenému nárok na po-
istné plnenie maximálne 1 – krát v priebehu jedného roku 
trvania poistenia a maximálne 3 – krát počas celej doby 
platnosti poistenia.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od 

veku poisteného v čase začiatku poistenia, a je stanove-
ný takto:

 a)  25 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia ešte 
nemal dovŕšených 18 rokov,

 b)  80 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia mal 
od 18 do 79 rokov (vrátane), pokiaľ nie je v zmluve 
uvedené inak.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia, vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Naše práva a povinnosti
1.  Máme právo dopĺňať a/alebo meniť Tabuľku, najmä v 

súvislosti so zmenami v lekárskej vede a/alebo lekárskej 
praxi a/alebo v nadväznosti na iný lekársky alebo medi-
cínsky dôvod. O zmene a/alebo doplnení Tabuľky Vás 
budeme písomne, bez zbytočného odkladu informovať. 
V prípade nesúhlasu s navrhovanými zmenami máte prá-
vo s okamžitou platnosťou vypovedať Vašu zmluvu, prí-
padne jej časť, s ktorou nesúhlasíte.

DÔLEŽITÉ: Za aktuálnu Tabuľku sa považuje Tabuľka 
platná ku dňu nahlásenia poistnej udalosti. Tabuľku uve-
rejňujeme na našej internetovej stránke.

KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustanovenia 

týkajúce sa poistenia. Oslobodenia od platenia poistné-
ho, ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve dojednané.

2.  Na toto poistenie sa nevzťahuje zákon č. 437/2004 Z.z. o 
náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenské-
ho uplatnenia v platnom znení.

3.  Ak ustanovenia týchto OPP OCP zužujú, alebo sú v roz-
pore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia usta-
novenia týchto OPP OCP.

4.  Od ustanovení týchto OPP OCP sa môžeme v zmluve 
odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP OCP 
dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha poiste-
nia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

5.  Tieto OPP OCP boli nami schválené a sú účinné odo dňa 
1.2.2019.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie hospitalizácie 
(ďalej len „OPP H“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP H dopĺňajú Všeobecné poistné podmien-

ky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len 
„VPPÚCH“).

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného z dô-

vodu úrazu a/alebo choroby.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme den-

né odškodné vo výške dohodnutej poistnej sumy od 
1. dňa hospitalizácie až do 365. dňa hospitalizácie, za 
predpokladu, že jeho hospitalizácia bude trvať nepre-
tržite po dobu viac ako 24 hodín.

DÔLEŽITÉ: Poistenému, ktorý je hospitalizovaný 10 a viac 
dní, vyplatíme za obdobie od 10. dňa do konca hospitali-
zácie denné odškodné vo výške 1,5 – násobku dohodnutej 
poistnej sumy.

DÔLEŽITÉ: Poistenému, ktorý je hospitalizovaný na jed-
notke intenzívnej starostlivosti (JIS), vyplatíme za toto ob-
dobie denné odškodné vo výške 2 – násobku dohodnutej 
poistnej sumy.
2.  Prijatia do nemocnice, ktoré nasledujú za sebou z rov-

nakého alebo podobného dôvodu, posudzujeme ako 
jednu poistnú udalosť, ak medzi nimi neuplynulo aspoň 
12 mesiacov, počas ktorých nebol poistený z tohto dô-
vodu hospitalizovaný.

VYSVETLENIE: V prípade podľa bodu 2. sa denné od-
škodné za jednotlivé hospitalizácie sčítava a bude vyplate-
né maximálne za 365 dní hospitalizácie poisteného.

Článok 2 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 2 mesiace a plynie od začiatku po-

istenia. Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie 
v súvislosti s chorobami, ktoré nastali počas čakacej 
lehoty.

2.  V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.
Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v 

súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo ne-
priamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo násled-
kom:

 a)  ochorenia zubov a ich komplikácií,
 b)  duševných chorôb a ich komplikácií.
2.  Poistením tiež nie sú kryté hospitalizácie, na ktoré nie 

je zdravotný dôvod, alebo ktoré boli určené alebo do-
hodnuté pred začiatkom poistenia alebo pred skonče-
ním čakacej lehoty, podľa príslušných poistných pod-
mienok.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od 

veku poisteného v čase začiatk u poistenia a je stano-
vený takto:

 a)  25 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia 
ešte nemal dovŕšených 18 rokov,

 b)  80 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia 
mal od 18 do 79 rokov (vrátane), pokiaľ nie je v zmlu-
ve uvedené inak.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Ak ustanovenia týchto OPP H zužujú, alebo sú v rozpo-

re s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia usta-
novenia týchto OPP H.

2.  Od ustanovení týchto OPP H sa môžeme v zmluve od-
chýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP H dovo-
ľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia a 
zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3.  Tieto OPP H boli nami schválené a sú účinné odo dňa 
1.2.2019.
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Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie chirurgického 
zákroku 
(ďalej len „OPP S“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP S dopĺňajú Všeobecné poistné podmien-

ky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len
„VPPÚCH“).

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je chirurgický zákrok, ktorý pod-

stúpi poistený z dôvodu úrazu a/alebo choroby.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme prí-

slušné percento z poistnej sumy, uvedené pre daný
chirurgický zákrok v Tabuľke ocenenia chirurgických
zákrokov (ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 2).

2.  Ak príslušný chirurgický zákrok nie je uvedený v Ta-
buľke, poistné plnenie stanovíme podľa jeho náročnos-
ti, porovnaním stupňa náročnosti tohto chirurgického
zákroku so zákrokmi v nej uvedenými.

3.  Ak poistený podstúpi viacero chirurgických zákrokov
súčasne, poskytneme mu poistné plnenie za ten pod-
stúpený chirurgický zákrok, ktorý je v Tabuľke ohodno-
tený najvyšším percentom.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistený musí jej vznik pí-

somne oznámiť na našu adresu hneď, ako je to možné,
najneskôr však do 30 dní. Ak poistná udalosť nebola
nahlásená do 30 dní od jej vzniku, máme právo prime-
rane znížiť poistné plnenie, maximálne však do výšky
50%. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, keď
to závažnosť zdravotného stavu poisteného nedovoľu-
je.

2.  Ak poistený počas doby trvania poistenia opakovane
podstúpi chirurgické zákroky týkajúce sa:
–  kĺbov horných a/alebo dolných končatín, alebo
–  endoskopické vyšetrenia tráviaceho traktu, alebo
–  sklerotizácie žíl, má v tejto súvislosti nárok na poist-

né plnenie maximálne 1 – krát počas jedného roka
trvania poistenia a maximálne 3 – krát počas celej
doby trvania poistenia.

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 2 mesiace a plynie od začiatku po-

istenia. Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie
v súvislosti s chorobami, ktoré nastali počas čakacej
lehoty.

2. V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v

súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo ne-
priamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo násled-
kom:
a)  ochorenia zubov a ich komplikácií (zákroky vykona-

né na umelom chrupe taktiež nie sú kryté poiste-
ním),

b)  zdravotných ťažkostí súvisiacich s umelým oplod-
nením, tehotenstvom, potratom, pôrodom a súvi-
siacimi komplikáciami, ktoré nastanú počas prvých
12 mesiacov od začiatku poistenia,

c)  duševných chorôb a ich komplikácií.
2.  Poistením tiež nie je kryté nasledovné:

a)  bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípa-
doch, keď neexistovali žiadne objektívne náznaky
zhoršenia normálneho zdravia, laboratórne testy
alebo röntgenové vyšetrenia, okrem takých, ku kto-
rým došlo počas uznanej pracovnej neschopnosti
na základe predošlej lekárskej prehliadky,

b)  plánované chirurgické zákroky, na ktoré nie je zdra-
votný dôvod, alebo ktoré boli určené alebo dohod-
nuté pred začiatkom poistenia alebo pred skon-
čením čakacej lehoty, podľa príslušných poistných
podmienok.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek pre toto poistenie závisí od

veku poisteného v čase začiatku poistenia a je stano-
vený takto:
a)  25 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia

ešte nemal dovŕšených 18 rokov,
b)  70 rokov – ak poistený v čase začiatku poistenia

mal od 18 do 69 rokov (vrátane), pokiaľ nie je v
zmluve uvedené inak.
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KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Ak ustanovenia týchto OPP S zužujú, alebo sú v rozpo-

re s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia usta-
novenia týchto OPP S.

2.  Od ustanovení týchto OPP S sa môžeme v zmluve od-
chýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP S dovo-
ľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia a 
zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3.  Tieto OPP S boli nami schválené a sú účinné odo dňa 
1.2.2019.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie pracovnej
neschopnosti 
(ďalej len „OPP PN“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP PN dopĺňajú Všeobecné poistné podmien-

ky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len 
„VPPÚCH“).

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Poistený – je fyzická osoba zamestnaná v Slovenskej 

republike v pracovnom pomere, ktorý nie je pracov-
ným pomerom na kratší pracovný čas, alebo samostat-
ne zárobkovo činná osoba (podnikateľ).

2.  Pracovná neschopnosť – doba, počas ktorej poistený 
na základe rozhodnutia kvalifikovaného lekára dočasne 
nemôže vykonávať a ani nevykonáva svoje zamestnanie 
alebo samostatnú zárobkovú činnosť alebo inú pracov-
nú činnosť, ktorá je v rozpore s liečebným režimom sta-
noveným lekárom.

DÔLEŽITÉ: Pracovná neschopnosť začína dňom, ktorý je 
na Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti poiste-
ného, vystavenom kvalifikovaným lekárom, uvedený ako 
dátum začiatku pracovnej neschopnosti a končí dňom 
predchádzajúcim dátumu ukončenia pracovnej neschop-
nosti uvedenom na tomto potvrdení.

Článok 3 – Odkladná lehota a maximálna doba výplaty
1.  Odkladná lehota – minimálny počet dní nepretržitého 

trvania pracovnej neschopnosti, ktorý je podmienkou 
na to, aby mal poistený nárok na poistné plnenie.

2.  Maximálna doba výplaty – maximálny počet dní pra-
covnej neschopnosti, za ktoré vyplatíme poistenému 
poistné plnenie pre každú poistnú udalosť.

VYSVETLENIE: Ak ste si v zmluve zvolili kombináciu od-
kladnej lehoty a maximálnej doby výplaty napr. „21/365“, 
znamená to, že poistenému vyplatíme poistné plnenie za 
podmienky, ak jeho pracovná neschopnosť trvala minimál-
ne 21 dní a budeme ho vyplácať maximálne do 365.dňa 
trvania pracovnej neschopnosti.

DÔLEŽITÉ: Ak pracovná neschopnosť poisteného nastala 
následkom úrazu, v dôsledku ktorého bol poistený hospi-
talizovaný, skracuje sa odkladná lehota na 7 dní. Uvedené 
platí pre všetky odkladné lehoty uvedené v zmluve.

3.  Poistený si môže vybrať jednu z kombinácií odkladnej 
lehoty a maximálnej doby výplaty, ktoré sú uvedené v 
zmluve.

Článok 4 – Poistné a typ sadzby poistného
1.  Výška poistného závisí od zvoleného typu sadzby, 

kombinácie odkladnej lehoty a maximálnej doby vý-
platy, vstupného veku poisteného a aktuálneho veku 
poisteného v danom roku poistenia.

2.  Typ sadzby poistného predstavuje časové obdobie, 
počas ktorého sa výška poistného nemení. Výnimkou 
je ustanovenie kapitoly VIII článku 2 bodu 2 VPPÚCH.

3.  V rámci poistenia pracovnej neschopnosti je možné 
vybrať si jeden z nasledujúcich typov sadzby poistné-
ho:

 –  5 ročná – poistné sa automaticky zvýši na každé 
5. výročie poistenia, pričom je použitá v tom čase 
platná sadzba pre aktuálny vek poisteného,

 –  10 ročná – poistné sa automaticky zvýši na každé 
10. výročie poistenia, pričom je použitá v tom čase 
platná sadzba pre aktuálny vek poisteného,

 –  do 65 rokov – poistné sa počas trvania poistenia 
nemení a stanoví sa podľa aktuálneho veku poiste-
ného na začiatku poistenia.

DÔLEŽITÉ: Zmenu poistného Vám písomne oznámime 
pred výročím poistenia, od ktorého má byť zmena účinná.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť z dôvo-

du úrazu alebo choroby poisteného, pri ktorej dochá-
dza k zníženiu alebo strate príjmu poisteného a počas 
ktorej zároveň poistený poberá náhradu príjmu od za-
mestnávateľa alebo nemocenské dávky podľa prísluš-
ných právnych predpisov SR.

2.  Pracovná neschopnosť priznaná súčasne z dôvodu 
viacerých chorôb (diagnóz) alebo úrazov, sa považuje 
za jednu poistnú udalosť.

3.  Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na 
území SR.

VYSVETLENIE: Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti 
vzniknuté na území SR, to však nevylučuje z poistného 
plnenia práceneschopnosť z dôvodu úrazu, ktorý nastal 
mimo územia SR alebo z dôvodu choroby, ktorá nastala 
mimo územia SR.
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KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.   Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme poist-

né plnenie vypočítané ako:
 denná dávka za poistenie pracovnej neschopnosti

x počet dní pracovnej neschopnosti
  pričom platí:
  Výška dennej dávky za poistenie pracovnej neschop-

nosti (ďalej len „denná dávka“) zodpovedá poistnej 
sume dohodnutej pre toto poistenie v zmluve. Denná 
dávka nesmie byť vyššia ako maximálna denná dávka, 
ktorá je uvedená v Tabuľke maximálnych denných dá-
vok (ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 9), a je závislá od 
príjmu poisteného. Definícia príjmu poisteného je sú-
časťou Tabuľky.

2.  Poistné plnenie vyplatíme poistenému spätne od 1. dňa 
pracovnej neschopnosti až po posledný deň pracovnej 
neschopnosti (vrátane), za predpokladu, že doba trva-
nia pracovnej neschopnosti bola minimálne rovná alebo 
dlhšia ako odkladná lehota.

3.  Ak poistné plnenie z tohto poistenia, spolu s predpokla-
danými plneniami od ostatných poisťovateľov z poistení, 
ktoré kryjú stratu príjmu z dôvodu pracovnej neschop-
nosti, prekročí maximálnu dennú dávku zodpovedujú-
cu príjmu poisteného za posledných 12 mesiacov pred 
vznikom poistnej udalosti, máme právo znížiť poistné 
plnenie tak, aby k tomuto prekročeniu nedošlo.

DÔLEŽITÉ: Ak pracovná neschopnosť poisteného nastala 
následkom úrazu, v dôsledku ktorého bol poistený hospita-
lizovaný, vyplatíme poistenému 3 – násobok dennej dávky 
za každý deň hospitalizácie. Toto ustanovenie sa nevzťa-
huje na dni, počas ktorých poistený nebol hospitalizovaný.

PRÍKLAD: Zvolili ste si kombináciu odkladnej lehoty a ma-
ximálnej doby výplaty „21/365“ s dojednanou dennou dáv-
kou vo výške 10 Eur a u poisteného nastala poistná udalosť. 
Ak je napríklad poistený práceneschopný:
–  z dôvodu úrazu alebo choroby 30 dní v domácom lie-

čení, vyplatíme mu poistné plnenie vo výške 300 Eur 
(denná dávka 10 Eur x 30 dní),

–  z dôvodu úrazu alebo choroby 15 dní v domácom lie-
čení, nevyplatíme mu poistné plnenie nakoľko mu naň 
nevzniká nárok,

–  z dôvodu úrazu 15 dní, z toho 5 dní je hospitalizovaný 
a 10 dní v domácom liečení, vyplatíme mu poistné pl-
nenie 250 Eur (denná dávka 10 Eur x 5 dní x 3 + denná 
dávka 10 Eur x 10 dní). V tomto prípade sme skrátili od-
kladnú lehotu z 21 dní na 7 dní nakoľko bol poistený hos-
pitalizovaný v dôsledku úrazu podľa kapitoly l článku 3.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistený musí jej vznik pí-

somne oznámiť na našu adresu najneskôr do 7 dní po 
uplynutí odkladnej lehoty. Ak tak poistený z vážnych 
dôvodov nemôže urobiť, je povinný nám potrebné do-
kumenty predložiť ihneď ako to bude možné, najneskôr 
však do 7 dní odkedy tieto dôvody prestanú existovať.

VYSVETLENIE: V prípade poistnej udalosti je potrebné 
nám bez predošlého vyžiadania predložiť tieto dokumenty: 
Pri nahlasovaní poistnej udalosti – hneď po uplynutí od-
kladnej lehoty:
a)  kópiu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti 

vystaveného na základe príslušných právnych predpi-
sov ošetrujúcim lekárom v Slovenskej republike s uve-
dením príslušných kódov diagnóz,

b)  kópiu potvrdenia, že táto pracovná neschopnosť trvá aj 
po uplynutí odkladnej lehoty,

c)  kópiu Oznámenia Sociálnej poisťovne o priznaní nároku 
na poberanie nemocenských dávok,

d)  Potvrdenie o výške príjmu,
e)  kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré po-

istený podstúpil v súvislosti s ochorením alebo úrazom, 
ktoré boli dôvodom pracovnej neschopnosti.

Počas trvania pracovnej neschopnosti – minimálne raz 
mesačne:
a)  kópiu Potvrdenia o trvaní pracovnej neschopnosti k ak-

tuálnemu dátumu, 
b)  kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré po-

istený podstúpil pred ukončením pracovnej neschop-
nosti.

Po ukončení pracovnej neschopnosti – do 5 dní od jej 
skončenia:
a)  kópiu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti s 

vyznačeným dátumom jej ukončenia,
b)  kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré po-

istený podstúpil pred ukončením pracovnej neschop-
nosti.

DÔLEŽITÉ: Na posúdenie nároku na poistné plnenie je 
vždy potrebné predložiť kópie lekárskych správ zo všet-
kých vyšetrení, ktoré poistený podstúpil počas celého ob-
dobia trvania pracovnej neschopnosti.

DÔLEŽITÉ: V prípade poistnej udalosti je potrebné nám 
na základe nášho vyžiadania predložiť aj nasledujúce do-
kumenty:
a)  Potvrdenie o výške akýchkoľvek plnení, ktoré v dôsled-

ku pracovnej neschopnosti prijal poistený od zamest-
návateľa alebo z nemocenského poistenia,

b)  Potvrdenie o výške akýchkoľvek plnení, ktoré v dôsled-
ku pracovnej neschopnosti prijal poistený od ostatných 
poisťovateľov.

2.  Poistné plnenie vyplatíme iba v prípade, ak je poiste-
ný počas celej doby trvania pracovnej neschopnosti 
liečený kvalifikovaným lekárom, zdržuje sa na mieste 
určenom v Potvrdení o pracovnej neschopnosti a pod-
stupuje pravidelné kontrolné vyšetrenia, minimálne raz 
mesačne, alebo je hospitalizovaný v nemocnici.

3.  Ak počas trvania pracovnej neschopnosti dôjde k záni-
ku poistenia, poistenému zaniká nárok na výplatu poist-
ného plnenia za dni pracovnej neschopnosti po zániku 
poistenia.

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 2 mesiace a plynie od začiatku pois-

tenia. Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie v 
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súvislosti s chorobami, ktoré nastali počas čakacej le-
hoty.

2.  V súvislosti s ochorením chrbtice alebo kĺbov je čakacia 
lehota 24 mesiacov od začiatku poistenia.

3.  V súvislosti s tehotenstvom, umelým oplodnením, po-
tratom, pôrodom a s ich priamymi alebo nepriamymi 
následkami, je čakacia lehota 12 mesiacov od začiatku 
poistenia.

4.  V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie v 

súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo ne-
priamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo násled-
kom duševnej choroby alebo poruchy správania poiste-
ného.

2.  Poistením tiež nie sú kryté plánované hospitalizácie a/
alebo chirurgické zákroky, na ktoré nie je zdravotný dô-
vod, alebo ktoré boli určené alebo dohodnuté pred za-
čiatkom poistenia alebo pred skončením čakacej lehoty, 
podľa príslušných poistných podmienok.

3.  V prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu ale-
bo ochorenia kĺbov a/alebo chrbtice, poistiteľ vyplatí 
poistné plnenie len v prípade, ak je ochorenie/diagnóza 
alebo úrazové poškodenie potvrdené CT (počítačovou 
tomografiou), MR (magnetickou rezonanciou) alebo 
RTG vyšetrením.

4.  Poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť plnenie 
za dobu práceneschopnosti poisteného počas ktorej 
poistený nevykonával zamestnanie, na základe ktorého 
bolo uzatvorené poistenie (t. j. doby, počas ktorej nebol 
zamestnaný alebo pozastavil alebo ukončil prevádzko-
vanie živnosti alebo výkon inej samostatnej zárobkovej 
činnosti).

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie 

je 65 rokov.

Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1.  Poistenie zanikne dňom, keď nastane ktorákoľvek z na-

sledujúcich skutočností:
 a)  poistený bol pozbavený spôsobilosti na právne úko-

ny v dôsledku trvalej duševnej choroby alebo poru-
chy,

 b)  poistenému bol na základe právoplatného rozhod-
nutia štátneho orgánu priznaný akýkoľvek dôchodok 
(starobný, predčasný starobný, invalidný, výsluhový 
alebo iný obdobný dôchodok podľa osobitných 
predpisov) v zmysle platných právnych predpisov 
SR, 

 c)  poistený bol uznaný invalidným na základe právo-
platného rozhodnutia štátneho orgánu, v zmysle 
platných právnych predpisov SR, avšak nesplnil ďal-
šie podmienky pre vznik nároku na invalidný dôcho-
dok alebo iný obdobný invalidný dôchodok podľa 
osobitných predpisov.

 d)  zanikol trvalý pobyt poisteného v Slovenskej re- 
publike,

 e)  uplynutím doby 6 mesiacov, počas ktorej poistený 
nevykonáva povolanie uvedené v poistnej zmlu-
ve (ukončí zamestnanie alebo pozastaví/ukončí 
prevádzkovanie živnosti alebo výkon samostatnej 
zarobkovej činnosti), ak sa nedohodli účastníci na 
zmene poistenia pred jeho zánikom,

 f)  poistený sa stal osobou, ktorá nemá žiadny príjem v 
zmysle týchto OPP.

DÔLEŽITÉ: Zánikom poistenia, zaniká aj naša povinnosť 
vyplácať poistné plnenie.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonusy podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1.  Vy a/alebo poistený ste povinný informovať nás bez 

zbytočného odkladu o ukončení alebo zmene zamest-
nania (samostatnej zárobkovej činnosti) uvedeného v 
zmluve.

2.  Vy a/alebo poistený ste povinný informovať nás bez 
zbytočného odkladu o poklese príjmu poisteného uve-
deného v zmluve, ak ide o pokles vyšší ako 20%.

3.  V prípade poistnej udalosti je poistený, ak si to vyžiada-
me, povinný splnomocniť príslušné inštitúcie (napr. za-
mestnávateľa, daňový úrad, Sociálnu poisťovňu a pod.) 
na poskytnutie informácii za účelom možnosti overenia 
príjmu poisteného.

4.  Poistený je povinný dodržiavať liečebný režim (vrátane 
časového rozpätia vychádzok), zdržiavať sa v mieste ur-
čenom v potvrdení o pracovnej neschopnosti a umož-
niť nám kontrolu dodržiavania predpísaného liečebné-
ho režimu. V prípade, ak sa tak nestane, považujeme to 
za porušenie liečebného režimu.

5.  Ak sme poistenému začali vyplácať poistné plnenie a 
jeho pracovná neschopnosť aj naďalej trvá, je nám po-
istený povinný bez vyzvania predkladať potvrdenie o 
trvaní pracovnej neschopnosti, ako aj lekárske správy 
z podstúpených vyšetrení, v pravidelných intervaloch 
30 dní od posledného predloženia potvrdenia. Ak tak 
neurobí, ukončíme vyplácanie poistného plnenia.

6.  Na základe písomnej žiadosti a s naším súhlasom mô-
žete požiadať o zmeny na Vašej zmluve. Poistné plnenie 
vyplácané na základe zmien vo Vašej zmluve sa bude 
týkať len tých poistných udalostí, ktoré nastali po dá-
tume účinnosti zmeny.

Článok 2 – Naše práva a povinnosti
1.  V prípade, ak úmyselné porušenie povinností uvede-

ných v bodoch 1 až 5 článku 1 tejto kapitoly malo pod-
statný vplyv na zvýšenie rozsahu nášho poistného pl-
nenia voči Vám, máme právo primerane upraviť poistné 
plnenie.

2.  V prípade poistnej udalosti máme právo získavať infor-
mácie o finančnom stave a/alebo príjmoch poisteného.
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3.  Máme právo upraviť výšku dennej dávky a tým aj výšku 
poistného, ak dohodnutá denná dávka presiahne výšku 
maximálnej dennej dávky stanovenej podľa kapitoly III 
článku 1. Upravenú dennú dávku použijeme pre všetky 
poistné udalosti, ktoré nastali po zmene príjmu poiste-
ného. V takomto prípade máme zároveň nárok na po-
istné v pôvodnej výške až do dátumu vykonania úpravy 
dennej dávky.

DÔLEŽITÉ: Zmenu podľa článku 2 bodu 1 tejto kapitoly 
neuplatníme, ak pokles príjmu poisteného nepresiahol 
20%.

4.  Ak pracovná neschopnosť trvá dlhšie ako 1 mesiac, 
máme právo ju preveriť. Na základe výsledku prevere-
nia môžeme v odôvodnených prípadoch znížiť poistné 
plnenie.

VYSVETLENIE: Preverením pracovnej neschopnosti sa 
rozumie predovšetkým prešetrenie zdravotnej dokumen-
tácie, absolvovanie lekárskej prehliadky nami určeným le-
károm, kontrola dodržiavania liečebného režimu, prípadne 
iný odôvodnený spôsob kontroly.

5.  Ak je doba trvania pracovnej neschopnosti neprimera-
ne dlhšia, ako obvyklá priemerná doba liečenia danej 
choroby alebo následkov úrazu a zároveň táto dĺžka nie 
je dostatočne zdôvodnená v zdravotnej dokumentá-
cii, máme právo určiť výšku poistného plnenia tak, aby 
bola zohľadnená primeraná doba liečenia. V takomto 
prípade môže stanoviť dĺžku pracovnej neschopnosti a 
tým aj rozsah poistného plnenia lekár určený poisťova-
teľom.

6.  Máme právo odmietnuť poistné plnenie, ak poistený 
nepredloží všetky nami požadované dokumenty.

7.  Ak pri vzniku poistnej udalosti zistíme, že nám poistený 
pri uzatvorení zmluvy uviedol nepravdivé údaje o výške 
svojho príjmu, poistenie takejto osoby platne nevznikne 
a vrátime zodpovedajúce zaplatené poistné.

KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustanovenia 

týkajúce sa poistenia Oslobodenia od platenia poistné-
ho, ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve dojednané.

2.  Ak ustanovenia týchto OPP PN zužujú, alebo sú v roz-
pore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia usta-
novenia týchto OPP PN.

3.  Od ustanovení týchto OPP PN sa môžeme v zmluve od-
chýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP PN dovo-
ľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia a 
zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

4.  Tieto OPP PN boli nami schválené a sú účinné odo dňa 
1.2.2019
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie invalidity 
(ďalej len „OPP PIS“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP PIS dopĺňajú Všeobecné poistné pod-

mienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len 
„VPPÚCH“).

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Miera poklesu – percentuálny pokles schopnosti pois-

teného vykonávať zárobkovú činnosť kvôli dlhodobo ne-
priaznivému zdravotnému stavu v porovnaní so zdravou 
fyzickou osobou.

2.  Invalidita – pokles schopnosti poisteného vykonávať zá-
robkovú činnosť pri ktorom je miera poklesu vyššia ako 
40%.

DÔLEŽITÉ: Invalidita musí byť poistenému uznaná právo-
platným rozhodnutím, v súlade s legislatívou platnouv Slo-
venskej republike.
3.  Sociálna poisťovňa – štátna inštitúcia, oprávnená na po-

sudzovanie invalidity, podľa príslušnej legislatívy platnej 
v Slovenskej republike, bez ohľadu na jej oficiálny názov.

Článok 3 – Varianty poistenia
1.  V rámci poistenia invalidity je možné vybrať si z nasledu-

júcich variantov poistenia:
 a)  Invalidita od 41%,
 b)  Invalidita od 41% do 70%,
 c)  Invalidita od 71%.
Článok 4 – Forma výplaty a Maximálna doba krytia
1.  Forma výplaty – spôsob výplaty poistného plnenia do-

hodnutý v zmluve.
  Poistený si môže vybrať jednu z nasledujúcich foriem vý-

platy:
 a)  Jednorazová výplata z konštantnej poistnej sumy –

poistné a poistná suma zostávajú nezmenené počas 
celej doby trvania poistenia, ak v týchto OPP PIS nie 
je uvedené inak.

 b)  Jednorazová výplata z klesajúcej poistnej sumy – 
poistná suma, dohodnutá pri uzavretí zmluvy, sa 
automaticky znižuje vždy k výročiu poistenia o 1/n 
svojej hodnoty, kde n je počet rokov do konca ma-
ximálnej doby krytia dojednanej v zmluve. Nová zní-
žená poistná suma je platná pre rok trvania poistenia 
nasledujúci po uvedenom znížení. Poistné zostáva 
nezmenené počas celej doby trvania poistenia.

 c)  Mesačná výplata – poistná suma bude vyplatená po-
istenému vo forme mesačných výplat.

2.  Maximálna doba krytia – maximálne časové obdobie 
dohodnuté v zmluve, počas ktorého zostane poistenie v 
platnosti.

DÔLEŽITÉ: Poistený si môže vybrať maximálnu dobu krytia 
do 65 rokovalebo do 70 rokov, podľa toho, aká maximálna 
doba krytia je prením zvolenú formu výplaty k dispozicií.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistná udalosť sa určuje v závislosti od variantu poiste-

nia zvoleného v zmluve:
 a)  Invalidita od 41%
   Poistnou udalosťou je invalidita poisteného z dôvodu 

úrazu alebo choroby s mierou poklesu 41% a viac.
 b)  Invalidita od 41% do 70%
   Poistnou udalosťou je invalidita poisteného z dôvo-

du úrazu alebo choroby s mierou poklesu od 41% do 
70% vrátane.

VYSVETLENIE: Pri tomto variante poistenia, nevznikne ná-
rok na poistné plnenie, ak bude poistenému priznaná invali-
dita s mierou poklesu nad 70%.
 c)   Invalidita od 71%
   Poistnou udalosťou je invalidita poisteného z dôvodu 

úrazu alebo choroby s mierou poklesu 71% a viac.

DÔLEŽITÉ: Za deň vzniku poistnej udalosti považujeme 
deň vznikuinvalidity uvedený v právoplatnom rozhodnutí 
Sociálnej poisťovneo uznaní invalidity.

DÔLEŽITÉ: Invalidita musí nastať počas doby trvania pois-
tenia, resp. rozhodnutie o uznaní invalidity musí nadobudnúť 
právoplatnosť počas doby trvania poistenia a počas života 
poisteného. Invalidita musí byť spôsobená následkom úrazu, 
ktorý nastal prvýkrát až po dátume začiatku poistenia alebo 
následkom choroby, ktorej príznaky sa prejavili prvýkrát až 
po dátume začiatku poistenia.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistné plnenie pre jednotlivé varianty poistenia bude 

vyplatené jedným z nasledujúcich spôsobov podľa toho, 
ktorá z foriem výplaty je dohodnutá v zmluve:

 a)  Jednorazová výplata z konštantnej poistnej sumy
  1.  V prípade poistnej udalosti vyplatíme poistenému 

poistnú sumu dohodnutú v poistnej zmluve.
 b)  Jednorazová výplata z klesajúcej poistnej sumy
  1.  V prípade poistnej udalosti vyplatíme poistenému 

aktuálnu poistnú sumu, platnú v čase vzniku po-
istnej udalosti.

 c) Mesačná výplata
  1.  V prípade poistnej udalosti vyplatíme poistené-

mu poistné plnenie formou mesačných výplat vo 
výške dohodnutej poistnej sumy.
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2.  Mesačné výplaty budeme poistenému vyplácať od ka-
lendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v kto-
rom poistná udalosť nastala a budeme mu ich vyplácať
dovtedy, kým bude miera poklesu zodpovedať dojedna-
nému variantu poistenia.

3.  Nárok na poistné plnenie formou mesačnej výplaty zani-
ká:
a)  posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom

prestal byť poistený invalidný v zmysle dojednaného
variantu poistenia,

b)  posledným dňom poistného obdobia, v ktorom pois-
tený dosiahol vek 65 alebo 70 rokov, podľa zvolenej
maximálnej doby krytia.

c)  smrťou poisteného.
Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistený nám musí jej vznik

písomne oznámiť na našu adresu do 30 dní od právo-
platnosti rozhodnutia o uznaní invalidity.

DÔLEŽITÉ: V prípade poistnej udalosti je nám vždy po-
trebné predložiť tieto dokumenty:
a)  originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného roz-

hodnutia o uznaní invalidity,
b)  posudok posudkového lekára vrátane informácie o príči-

ne vzniku invalidity,
c)  všetky lekárske správy a dokumenty týkajúce sa úrazu/

choroby, ktorý spôsobil invaliditu.
2.  Nárok na poistné plnenie si musí poistený uplatniť počas

svojho života.
Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 18 mesiacov a plynie od začiatku po-

istenia. Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie v
súvislosti invaliditou, ktorá nastala počas čakacej lehoty.

2.  Čakacia lehota sa uplatňuje iba v prípade invalidity z dô-
vodu choroby.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie

je 70 rokov, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.
Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1. Poistenie zanikne dňom, keď nastane ktorákoľvek z na-
sledujúcich skutočností:

a)  poistenému bol na základe právoplatného rozhod-
nutia štátneho orgánu priznaný starobný alebo 
predčasný starobný dôchodok, 

b)  uznaním nároku na poistné plnenie.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa ka-

pitoly IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1.  V prípade poistného plnenia vyplácaného formou me-

sačnej výplaty je poistený povinný každý rok pred výro-
čím uznania invalidity predložiť nám dokumenty, ktoré
potvrdzujú, že invalidita naďalej trvá.

2.  Ak nám poistený neoznámi zmeny uvedené v bode 1
tohto článku, máme navyše právo vymáhať vrátenie vy-
platených mesačných výplat, na ktoré poistený nemal
nárok.

Článok 2 – Naše práva a povinnosti
1.  Máme právo posúdiť, či miera poklesu podľa rozhodnu-

tia o uznaní invalidity zodpovedá zdravotnému stavu po-
isteného prostredníctvom prehliadky u nami určeného
kvalifikovaného lekára.

2.  Máme právo primerane znížiť alebo úplne odmietnuť po-
istné plnenie ak:
–  poistený odmietne absolvovať lekársku prehliadku

podľa bodu 1 tohto článku, alebo
–  miera poklesu nezodpovedá zdravotnému stavu po-

isteného a podľa výsledkov lekárskej prehliadky po-
istná udalosť nenastala.

3.  Máme právo posudzovať mieru poklesu výlučne podľa
lekárskej prehliadky, ktorú vykoná nami určený kvalifiko-
vaný lekár, ak nastane zmena legislatívy, ktorou sa riadi
Sociálna poisťovňa pri určovaní miery poklesu alebo ak
nastanú iné skutočnosti, ktoré budú mať významný do-
pad na určovanie miery poklesu.

KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustanovenia

týkajúce sa poistenia Oslobodenia od platenia poistné-
ho, ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve dojednané.

2.  Ak ustanovenia týchto OPP PIS zužujú, alebo sú v rozpo-
re s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia ustano-
venia týchto OPP PIS.

3.  Od ustanovení týchto OPP PIS sa môžeme v zmluve od-
chýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP PIS dovo-
ľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia a
zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

4.  Tieto OPP PIS boli nami schválené a sú účinné odo dňa
15.10.2020.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie lekárskych 
konzultácií 
(ďalej len „OPP TM“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP TM dopĺňajú Všeobecné poistné pod-

mienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len 
„VPPÚCH“).

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  WorldCare – spoločnosť WorldCare International Inc., 

so sídlom 7 Bulfinch Place, Boston, 02114 Massachu-
setts, USA, IČO: 364032638 založená podľa zákonov 
Spojených štátov amerických, s ktorou my ako poisťo-
vateľ máme uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí druhého 
názoru formou telemedicíny (e-konzultácie). Táto spo-
ločnosť patrí do skupiny spoločností WorldCare, ktorá 
poskytuje lekárske konzultácie v USA (ďalej len „kon-
zultácie“) s podporou svojich subdodávateľov, ktoré 
tvoria nižšie definované WorldCare Konzorcium.

2.  WorldCare Konzorcium (ďalej len „konzorcium“) – sieť 
zdravotníckych centier v USA, lekárov a zdravotných 
špecialistov, organizovaných spoločnosťou WorldCare 
za účelom poskytovania konzultácii.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je vznik nasledovných akútnych, kom-
plikovaných a vážnych zdravotných stavov a/alebo chorôb 
poisteného, počas trvania jeho poistenia (ďalej len „diag-
nóza“):
1.  Rakovina
2.  Infarkt myokardu
3.  Alzheimerova choroba
4.  Parkinsonova choroba
5.  Nezhubný nádor mozgu
6.  Choroba vencovitých tepien srdca vyžadujúca chirur-

gický zákrok
7.  Cievna mozgová príhoda
8.  Sclerosis multiplex
9.  Kóma
10.  Ochrnutie
11.  Výmena bedrového alebo kolenného kĺbu
12.  Hluchota
13.  Chronická obštrukčná pľúcna choroba
14.  Emfyzém
15.  Závažné zápalové ochorenie čriev

16.  Chronické ochorenie pečene
17.  Zlyhanie obličiek
18.  Chronická bolesť v oblasti panvy
19.  Cukrovka
20.  Tromboflebitída a embólia
21.  Amputácia končatiny (minimálne nad zápästím alebo 

nad členkom)
22.  Reumatoidná artritída
23.  Malígny melanóm
24.  Ťažké popáleniny
25.  Náhla slepota spôsobená chorobou
26.  Transplantácia životne dôležitého orgánu
27.  Neurodegeneratívne ochorenia
28.  AIDS
29.  Iné podobné život ohrozujúce zdravotné stavy alebo 

choroby.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade vzniku poistnej udalosti je po-

skytnutá konzultácia, za účelom získania posudku ďal-
šieho lekára alebo zdravotného špecialistu z konzorcia.

2.  Konzultácia zahŕňa:
 a)  poskytnutie lekárskeho posudku, týkajúceho sa 

jeho existujúcej diagnózy podľa kapitoly II. týchto 
OPP TM,

 b)  poskytnutie lekárskeho posudku k obrazovej do-
kumentácii z vyšetrenia počítačovou tomografiou 
(CT sken), magnetickou rezonanciou (MRI sken), 
k výsledku röntgenového vyšetrenia, vyšetrenia 
pozitrónovou emisnou tomografiou (PET sken), ul-
trasonografického vyšetrenia, a/alebo poskytnutie 
lekárskeho posudku k laboratórnym výsledkom, 
výsledkom patologického/histologického vyšetre-
nia (histopatologické vzorky na sklíčkach) vrátane 
vzoriek kože, alebo k digitálnym fotografiám, týka-
júcim sa diagnózy podľa kapitoly II. týchto OPP TM 
(ďalej aj „výsledky vyšetrenia“),

 c)  poskytnutie následneho lekárskeho posudku, ak 
poistený do 30 dní ododňa obdržania prvej kon-
zultácie požiada zástupcu WorldCare o dodatočný 
posudok alebo o zodpovedanie dodatočných otá-
zok, ktoré súvisia s prvou konzultáciou.
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DÔLEŽITÉ: Ak budú WorldCare predložené súčasne 
viaceré výsledky vyšetrenia tej istej anatomickej oblasti 
(oblastí) a s použitím rovnakého spôsobu vyšetrenia, kon-
zultácia bude vypracovaná na základe najnovšej verzie 
predložených výsledkov vyšetrenia. Všetky predchádza-
júce výsledky vyšetrenia, doručené zástupcovi WorldCa-
re do 30 dní odo dňa obdržania prvej konzultácie, budú 
použité ako porovnávacie výsledky a nebudú považované 
za ďalšiu žiadosť o poskytnutie konzultácie.

DÔLEŽITÉ: Akékoľvek dodatočné otázky alebo žiadosti 
poisteného o poskytnutie ďalších informácií, ktoré budú 
doručené zástupcovi WorldCare po uplynutí 30 dní od 
obdržania prvej konzultácie, alebotie ktoré sú mimo roz-
sahu prvej konzultácie, budú považované zaďalšiu žiadosť 
o poskytnutie konzultácie resp. za novú samostatnú kon-
zultáciu.

 d)  poskytnutie lekárskeho posudku k existujúcemu 
liečebnému postupu, ako aj prípadný návrh alter-
natívneho liečebného postupu, v súvislosti s diag-
nózou podľa kapitoly II týchto OPP TM,

 e)  uskutočnenie konferenčného telefonického hovoru 
medzi ošetrujúcim lekárom poisteného a lekárom z 
konzorcia, ak je to potrebné z dôvodu upresnenia/
vyjasnenia prípadných nezrovnalostí týkajúcich sa 
konzultácie.

VYSVETLENIE: Lekársky posudok podľa bodu 2, písm. a) 
až d) je poskytnutý poistenému v písomnej forme.

3.  Poistený má nárok na dve konzultácie v priebehu jed-
ného roku trvania poistenia, najviac však na šesť kon-
zultácií počas celej doby trvania poistenia.

Článok 2 – Pravidlá pre poskytnutie poistného plnenia
1.  Poistený a/alebo jeho ošetrujúci lekár požiada o po-

skytnutie konzultácie zástupcu spoločnosti WorldCare 
v Slovenskej republike (ďalej len „zástupca WorldCa-
re“) na telefónnom čísle uvedenom na našej interneto-
vej stránke.

2.  Zástupca WorldCare poisteného a/alebo jeho ošet-
rujúceho lekára oboznámi s postupom poskytnutia 
konzultácie, vrátane informácie o požadovaných le-
kárskych správach a výsledkoch vyšetrení. Zároveň 
poskytne všetky potrebné tlačivá a pomoc pri podaní 
žiadosti o poskytnutie konzultácie.

3.  Pred poskytnutím konzultácie poistený dodá zástup-
covi WorldCare písomný súhlas so spracúvaním jeho 
osobných údajov a súhlas s ich cezhraničným preno-
som.

4.  Spoločnosť WorldCare zabezpečí anglický preklad 
zdravotných záznamov, ktoré jej poskytne poistený v 
slovenskom jazyku, a následne aj preklad poskytnutej 
konzultácie do slovenského jazyka.

5.  Spoločnosť WorldCare je zodpovedná za spracúvanie 
a prenos osobných údajov poisteného (vrátane úda-
jov o jeho zdravotnom stave), za preklad zdravotných 
záznamov, ktoré jej poistený a/alebo jeho ošetrujúci 
lekár v súvislosti s poistnou udalosťou poskytne, do 
anglického jazyka, ako aj preklad písomných materi-
álov, ktoré sú súčasťou konzultácie, do slovenského 

jazyka, resp. tlmočenie konferenčného telefonického 
hovoru,

6.  Poskytovanie konzultácií zabezpečuje spoločnosť 
WorldCare a nesie za to výlučnú zodpovednosť. My 
nie sme zodpovední za žiadne chyby ani nedostatky v 
dokumentoch alebo postupoch spoločnosti WorldCa-
re, ktoré sa týkajú konzultácií a ich poskytovania.

7.  My nezodpovedáme za škodu spôsobenú prípadným 
nesprávnym diagnostikovaním, nesprávnou lekárskou 
starostlivosťou a/alebo inými omylmi, konaním a/alebo 
opomenutím, ktoré by mohli byť dôsledkom nespráv-
neho prekladu zdravotných záznamov a písomných 
materiálov, ktoré sú súčasťou konzultácie alebo ne-
správneho tlmočenia telefonických či osobných kon-
zultácií.

8.  My a ani spoločnosť WorldCare nezodpovedá za roz-
hodnutia o spôsobe liečby poisteného ani za jej ná-
sledky, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z poskyt-
nutých konzultácií.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Na toto poistenie sa nevzťahuje výluka o ochorení AIDS 

podľa kapitoly VII, článok 4, bod 1, písm. f) VPPÚCH.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie 

je 65 rokov.

Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1.  Poistenie zanikne, ak nastane ktorákoľvek z nasledov-

ných skutočností:
 a)  poskytnutie šiestich konzultácií,
 b)  ukončenie našej spolupráce s WorldCare.

VYSVETLENIE: V takomto prípade poistenie zaniká 
dňom, kedy bola táto spolupráca ukončená, o čom Vás 
budeme vopred informovať.

KAPITOLA V – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  V prípade, ak nastane zmena spoločnosti poskytujúcej 

konzultácie v rámci skupiny WorldCare, bude informá-
cia o tejto zmene uvedená na našej internetovej strán-
ke. Takáto zmena však nebude mať vplyv na podmien-
ky Vášho poistenia.

2.  Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustanovenia 
týkajúce sa poistenia Oslobodenia od platenia poist-
ného, ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve dojedna-
né.

3.  Ak ustanovenia týchto OPP TM zužujú, alebo sú v 
rozpore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia 
ustanovenia týchto OPP TM.

4.  Od ustanovení týchto OPP TM sa môžeme v zmluve 
odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP TM 
dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha pois-
tenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

5.  Tieto OPP TM nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2019.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie kritických 
chorôb, karcinómu in situ  
a/alebo závažných komplikácií 
diabetes 
(ďalej len „OPP CI“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP CI dopĺňajú Všeobecné poistné pod-

mienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej  
len „VPPÚCH“).

Článok 2 – Varianty poistenia
1.  V rámci poistenia kritických chorôb je možné vybrať si 

jeden z nasledujúcich variantov poistenia, ktoré sa od 
seba líšia rozsahom poistného krytia:

 a)  Gold, alebo
 b)  Platinum.

VYSVETLENIE: Variant Gold kryje závažné štádiá kritických 
chorôb s výplatou poistného plnenia vo výške 100 % poist-
nej sumy. Variant Platinum je rozšírený aj o menej závažné 
štádiá kritických chorôb s čiastkovou výplatou poistného 
plnenia vo výške 25% alebo 50% z poistnej sumy.
2.  K poisteniu kritických chorôb je možné uzatvoriť aj na-

sledujúce doplnkové poistenia:
 a)  Karcinóm in situ,
 b)  Závažné komplikácie Diabetes.

VYSVETLENIE: Doplnkové poistenia rozširujú poistné kry-
tie o ďalšie kritické choroby a je ich možné uzatvoriť len vte-
dy, ak máte uzatvorené poistenie kritických chorôb.

Článok 3 – Poistné a typ sadzby poistného
1.  Výška poistného závisí od zvoleného typu sadzby po-

istného, variantu poistenia, veku poisteného na začiatku 
poistenia a aktuálneho veku poisteného v danom roku 
poistenia.

2.  Typ sadzby poistného predstavuje časové obdobie, po-
čas ktorého sa výška poistného za poistenie a doplnkové 
poistenie nemení. Výnimkou je ustanovenie kapitoly VIII 
článku 2 bodu 2 VPPÚCH.

3.  V rámci poistenia a doplnkového poistenia je možné vy-
brať si jednu z nasledujúcich sadzieb poistného:

 a)  5 ročná – poistné sa automaticky zvýši na každé  
5. výročie poistenia, pričom je použitá v tom čase 
platná sadzba pre aktuálny vek poisteného,

 b)  10 ročná – poistné sa automaticky zvýši na každé  
10. výročie poistenia, pričom je použitá v tom čase 
platná sadzba pre aktuálny vek poisteného,

 c)  do 65 rokov veku – poistné sa počas trvania poiste-
nia nemení a stanoví sa podľa aktuálneho veku pois-
teného na začiatku poistenia,

 d)  do 70 rokov veku – poistné sa počas trvania poistenia 
nemení a stanoví sa podľa aktuálneho veku poistené-
ho na začiatku poistenia.

DÔLEŽITÉ: Zmenu poistného Vám písomne oznámime 
pred výročím poistenia, od ktorého má byť zmena účinná.

Článok 4 – Vysvetlenie pojmov
1.  Stanovenie diagnózy – okamih, kedy bola stanovená 

kvalifikovaným lekárom kritická choroba, spĺňajúca pod-
mienky uvedené v Tabuľke kritických chorôb, viď Príloha 
č. 7 (ďalej len „Tabuľka)

2.  Skupiny kritických chorôb – kritické choroby kryté týmto 
poistením sú rozdelené do nasledujúcich skupín:

 –  Skupina 1 – Nádory (číslo A01)
 –  Skupina 2 – Kritické choroby súvisiace so srdcom  

a cievami (číslo B01 - B06)
 –  Skupina 3 – Kritické choroby súvisiace s ďalšími hlav-

nými orgánmi a funkciami (číslo C01 - C06)
 –  Skupina 4 – Kritické choroby súvisiace s nervovým 

systémom (číslo D01 – D17)
 –  Skupina 5 – Ostatné kritické choroby (číslo E01 – E10)
3.  Doplnkové kritické choroby – Karcinóm in situ (číslo X01), 

Závažné komplikácie Diabetes (číslo Y01)

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 - Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je stanovenie diagnózy niektorej  

z kritických chorôb alebo podstúpenie niektorej z ope-
rácií, uvedených v Tabuľke, platnej pre príslušný variant 
poistenia a doplnkového poistenia u poisteného.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme prísluš-

né percento z poistnej sumy tohto poistenia, zodpove-
dajúce príslušnej kritickej chorobe alebo operácii podľa 
Tabuľky.

2.  Variantom poistenia Gold sú kryté len kritické choroby 
alebo operácie, ktoré sú v Tabuľke ohodnotené plnením 
100% z poistnej sumy. Variant Platinum je rozšírený o kri-
tické choroby, ktoré sú v Tabuľke ohodnotené plnením 
25% alebo 50% z poistnej sumy.

3.  V prípade druhej poistnej udalosti z doplnkového pois-
tenia Karcinóm in situ vyplatíme poistenému príslušné 
percento dohodnutej poistnej sumy, zodpovedajúce prí-
slušnej kritickej chorobe podľa Tabuľky.
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DÔLEŽITÉ: V prípade, ak nastane druhá poistná udalosť v 
rámci toho istého orgánu (za ktorý sa považuje aj párový 
organ – pľúca, prsníky), z ktorého už bolo vyplatené prvé 
poistné plnenie, nevzniká nárok na poistné plnenie.
Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  V rámci jednej skupiny kritických chorôb môže byť po-

istné plnenie vyplatené maximálne do výšky 100% z po-
istnej sumy. Po výplate maximálneho poistného plnenia 
zaniká nárok na akékoľvek ďalšie poistné plnenie v rámci 
danej skupiny.

2.  V prípade, že bolo v rámci jednej skupiny vyplatené po-
istné plnenie vo výške 25% alebo 50% z poistnej sumy  
a v priebehu poistenia dôjde k poistnej udalosti a vzniku 
nároku na plnenie s vyšším percentuálnym ohodnotením 
z tej istej skupiny, bude vyplatené poistné plnenie vo výš-
ke rozdielu medzi pôvodným a novým ohodnotením.

PRÍKLAD: Poistenému bolo vyplatené poistné plnenie za 
diagnózu Rakovina mierneho rozsahu zo Skupiny 1 – Nádory 
(číslo A01) vo výške 25% poistnej sumy. Následne bude po-
istenému diagnostikovaná rakovina stredného rozsahu z tej 
istej skupiny ohodnotená v Tabuľke 50% poistnej sumy. Po-
istenému vyplatíme poistné plnenie za druhú poistnú udalosť 
z tej istej skupiny vo výške rozdielu medzi prvým a vyšším 
ohodnotením, t. j. 25% (50% - 25%).
3.  Súčet poistných plnení zo všetkých skupín kritických 

chorôb nesmie presiahnuť 500% z poistnej sumy tohto 
poistenia (maximálne 100% z každej skupiny).

4.  Poistné plnenie za doplnkové poistenie Karcinóm in situ 
bude vyplatené maximálne do výšky 200% z poistnej 
sumy platnej pre toto doplnkové poistenie.

5.  Poistné plnenie za doplnkové poistenie Závažné kom-
plikácie Diabetes bude vyplatené maximálne do výšky 
100% z poistnej sumy platnej pre toto doplnkové poiste-
nie.

6.  Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie poistenému.
Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je pre všetky varianty poistenia a dopln-

kové poistenia 2 mesiace a plynie od začiatku poistenia. 
Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie v súvislos-
ti s chorobami, ktoré nastali počas čakacej lehoty.

2.  Čakacia lehota sa uplatňuje iba na poistné udalosti vznik-
nuté z dôvodu choroby.

3.  Po stanovení diagnózy kritického ochorenia, v súvislosti 
s ktorým poistenému vznikol nárok na poistné plnenie, 
začína plynúť 12 mesačná čakacia lehota. V prípade sta-
novenia diagnózy ďalšieho kritického ochorenia počas 
uvedenej čakacej lehoty, nevzniká v tejto súvislosti po-
istenému žiadny nárok na poistné plnenie. Ak nastane 
ďalšie kritké ochorenie vrámci inej skupiny a bez priamej 
súvislosti s predchádzajúcou poistnou udalosťou, táto 
čakacia lehota sa neuplatňuje.

4.  Po stanovení diagnózy doplnkového poistenia karcinóm 
in situ, v súvislosti s ktorým poistenému vznikol nárok na 
poistné plnenie, začína plynúť 12 mesačná čakacia leho-
ta. V prípade stanovenia diagnózy druhého karcinómu in 
situ počas uvedenej čakacej lehoty, nevzniká v tejto sú-
vislosti poistenému žiadny nárok na poistné plnenie.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie je 

70 rokov, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.
Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia 
1.  Poistenie zanikne, ak nastane ktorákoľvek z nasledov-

ných skutočností:
 a)  uznanie nároku na poistné plnenie v celkovej výške 

500% z poistnej sumy poistenia Gold alebo Platinum.
 b)  uznanie nároku na poistné plnenie vo výške 200 % 

z poistnej sumy doplnkového poistenia Karcinóm in 
situ.

 c)  uznanie nároku na poistné plnenie vo výške 100 %  
z poistnej sumy doplnkového poistenia Závažné kom-
plikácie Diabetes.

2.  Doplnkové poistenie Karcinom in situ a doplnkové po-
istenie Závažné komplikácie Diabetes navyše zaniknú aj 
vtedy, ak zanikne poistenie kritických chorôb.

VYSVETLENIE: Ak Vám bude vyplatené poistné plnenie z 
doplnkového poistenia Karcinóm in situ alebo Závažné kom-
plikácie Diabetes, nespôsobí to zánik poistenia kritických 
chorôb Gold a Platinum.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Ak ustanovenia týchto OPP CI zužujú, alebo sú v rozpore 

s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia ustanove-
nia týchto OPP CI.

2.  Od ustanovení týchto OPP CI sa môžeme v zmluve od-
chýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP CI dovo-
ľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia a 
zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3.  Tieto OPP CI boli nami schválené a sú účinné odo dňa 
1.2.2019.

PR_OPP_CI_199/04_0219/1220

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch 
Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123.
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk v časti Služby
pre vás/Informácie pre klientov.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie ženských
kritických chorôb 
(ďalej len „OPP WDE“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP WDE dopĺňajú Všeobecné poistné pod-

mienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len 
„VPPÚCH“).

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Poistená – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie 

sa poistenie vzťahuje.

Článok 3 – Poistné a typ sadzby poistného
1.  Výška poistného závisí od veku poistenej na začiatku 

poistenia a aktuálneho veku poistenej v danom roku 
poistenia.

2.  Pre toto poistenie je platná 10 ročná sadzba poistné-
ho - poistné sa automaticky zvýši na každé 10. výročie 
poistenia, pričom je použitá v tom čase platná sadzba 
pre aktuálny vek poistenej. Počas 10-ročného obdobia 
sa výška poistného za poistenie nemení. Výnimkou je 
ustanovenie kapitoly VIII článku 2 bodu 2 VPPÚCH.

DÔLEŽITÉ: Zmenu poistného Vám písomne oznámime 
pred výročím poistenia, od ktorého má byť zmena účinná.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 - Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je diagnostikovanie niektorej z kri-

tických chorôb uvedených v Tabuľke ženských kritic-
kých chorôb (ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 10) u po-
istenej, za predpokladu, že v čase stanovenia diagnózy 
bude poistená vzhľadom na jej aktuálny vek krytá pre 
prípad diagnostikovanej kritickej choroby a poistená 
bude nažive aj po uplynutí 30 dní od dátumu diagnos-
tikovania kritickej choroby.

DÔLEŽITÉ: Rozsah poistného krytia sa mení v závislosti 
od dosiahnutého veku poistenej nasledovne:
a)  vo veku 18 až 34 rokov (vrátane) je poistená krytá pre 

prípad diagnostikovania kritickej choroby uvedenej v 
Tabuľke pod číslom 1,

b)  vo veku 35 až 44 rokov (vrátane) je poistená krytá pre 
prípad diagnostikovania kritických chorôb uvedených 
v Tabuľke pod číslami 1 a 2,

c)  vo veku 45 až 65 rokov (vrátane) je poistená krytá pre 
prípad diagnostikovania kritických chorôb uvedených 
v Tabuľke pod číslami 1 až 5.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  V prípade prvej poistnej udalosti vyplatíme poistenej 

príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy, zodpo-
vedajúce príslušnej kritickej chorobe podľa Tabuľky.

2.  V prípade druhej poistnej udalosti vyplatíme poistenej 
polovicu z príslušného percenta dohodnutej poistnej 
sumy, zodpovedajúceho príslušnej kritickej chorobe 
podľa Tabuľky.

PRÍKLAD: Poistená má uzatvorené poistenie s poistnou 
sumou 10 000 Eur. V 35. roku veku jej bude diagnostiko-
vaná rakovina prsníka, vyplatíme jej poistné plnenie z prvej 
poistnej udalosti vo výške 100% dohodnutej poistnej sumy, 
t. j. 10 000 Eur. V 45. roku veku poistená utrpí srdcový 
infarkt, vyplatíme jej polovicu z príslušného percenta pre 
danú diagnózu, t. j. 10% dohodnutej poistnej sumy, čo je 1 
000 Eur a poistenie zanikne.

3.  Ak bude poistenej diagnostikovaných viacero kritic-
kých chorôb podľa Tabuľky, poistné plnenie bude vy-
platené maximálne dvakrát, v súlade s bodom 1 a 2 toh-
to článku.

4.  Súčet všetkých poistných plnení z tohto poistenia 
bude vyplatený maximálne do výšky 150% z poistnej 
sumy tohto poistenia.

Článok 2 – Čakacia lehota
1.  Poistenej nevzniká nárok na poistné plnenie v súvislosti 

s chorobami, ktoré nastali počas čakacej lehoty.
2.  Čakacia lehota pre prvú poistnú udalosť je 3 mesiace  

a plynie od začiatku poistenia.
3.  Čakacia lehota pre druhú poistnú udalosť je 18 me-

siacov a plynie od diagnostikovania prvej kritickej 
choroby. Čakacia lehota pre druhú poistnú udalosť sa 
neuplatňuje, ak druhá poistná udalosť nastala v súvis-
losti s kritickou chorobou z inej skupiny, ako prvá po-
istná udalosť, pričom kritické choroby sú rozdelené do 
skupín nasledovne:
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Skupina 1 Skupina 2
Kritické choroby  

v Tabuľke pod číslom 
1 a 2

Kritické choroby  
v Tabuľke pod číslom 

3 až 5



PRÍKLAD:
a)  Poistenej bude diagnostikovaná rakovina prsníka (diag-

nóza zo skupiny 1) a následne v priebehu 5 mesiacov jej 
bude diagnostikovaná iná rakovina (diagnóza zo skupi-
ny 1) - čakacia lehota sa uplatní a poistená nemá nárok 
na poistné plnenie z druhej poistnej udalosti.

b)  Poistenej bude diagnostikovaná rakovina prsníka (diag-
nóza zo skupiny 1) a následne v priebehu 5 mesiacov 
jej bude diagnostikovaný srdcový infarkt (diagnóza zo 
skupiny 2) - čakacia lehota sa neuplatní a poistená má 
nárok na poistné plnenie aj z druhej poistnej udalosti.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek poistenej pre toto poistenie je 

65 rokov.

Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1.  Poistenie zanikne, aj ak nastane v poradí druhá poistná 

udalosť a bude vyplatené poistné plnenie z tohto pois-
tenia.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Ak ustanovenia týchto OPP WDE zužujú, alebo sú  

v rozpore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia 
ustanovenia týchto OPP WDE.

2.  Od ustanovení týchto OPP WDE sa môžeme v zmluve 
odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP WDE 
dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha pois-
tenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3.  Tieto OPP WDE boli nami schválené a nadobúdajú 
účinnosť odo dňa 1.9.2017.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie komplikácií
v tehotenstve a pri pôrode 
(ďalej len „OPP RM“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP RM dopĺňajú Všeobecné poistné pod-

mienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len 
„VPPÚCH“).

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Poistená – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie 

sa poistenie vzťahuje.
2.  Poistený novorodenec – dieťa vo veku do jedného me-

siaca, vrátane, ktoré sa narodí poistenej a na ktoré sa 
vzťahuje poistenie Hospitalizácia novorodenca na JIS.

3.  Pôrod – biologický proces, ktorým je plod úplne vytla-
čený alebo vytiahnutý z tela poistenej, bez ohľadu na 
dĺžku tehotenstva.

4.  Gestačný mesiac – každý kalendárny mesiac, počas 
ktorého tehotenstvo trvá.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
ČASŤ A – Hospitalizácia v prípade rizikového tehoten-
stva
1.  Poistnou udalosťou je hospitalizácia poistenej z dôvo-

du zdravotných komplikácií súvisiacich s tehotenstvom, 
ktorá trvá nepretržite po dobu minimálne päť dní.

ČASŤ B – Hospitalizácia matky na JIS
1.  Poistnou udalosťou je hospitalizácia poistenej na JIS 

po pôrode.

ČASŤ C – Hospitalizácia novorodenca na JIS
1.  Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného novo-

rodenca na JIS do 72 hodín po pôrode.

ČASŤ D – Smrť matky pri pôrode
1.  Poistnou udalosťou je smrť poistenej v priamej súvis-

losti s tehotenstvom a/alebo pôrodom a ich kompliká-
ciami, ktorá nastane najneskôr do 90 dní od pôrodu.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
ČASŤ A – Hospitalizácia v prípade rizikového tehoten-
stva
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenej v prípade poistnej udalosti vyplatíme poistné 

plnenie vo výške poistnej sumy dohodnutej v zmluve 
za každý gestačný mesiac, v ktorom nastala poistná 
udalosť, avšak maximálne za tri gestačné mesiace po-
čas jedného tehotenstva. V prípade opakovaných hos-

pitalizácií Poistenej počas jedného gestačného mesia-
ca bude poistné plnenie vyplatené len jedenkrát.

2.  Poistné plnenie môže byť vyplatené maximálne dva-
násťkrát počas celej doby trvania poistenia.

Článok 2 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 10 mesiacov a plynie od začiatku po-

istenia. Poistenej nevzniká nárok na poistné plnenie v 
súvislosti s poistnými udalosťami, ktoré nastali počas 
čakacej lehoty.

ČASŤ B – Hospitalizácia matky na JIS
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenej v prípade poistnej udalosti vyplatíme denné 

odškodné vo výške dohodnutej poistnej sumy od 1. dňa 
hospitalizácie až do 30. dňa hospitalizácie na JIS, za 
predpokladu, že jej hospitalizácia bude trvať nepretrži-
te po dobu viac ako 24 hodín.

DÔLEŽITÉ: Poistenej, ktorá je hospitalizovaná na JIS 
po sekcii (cisárskom reze), vyplatíme poistné plnenie za 
predpokladu, že jej hospitalizácia bude trvať nepretržite 
po dobu viac, ako 48 hodín.

Článok 2 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 10 mesiacov a plynie od začiatku po-

istenia. Poistenej nevzniká nárok na poistné plnenie v 
súvislosti s poistnými udalosťami, ktoré nastali počas 
čakacej lehoty.

ČASŤ C – Hospitalizácia novorodenca na JIS
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému novorodencovi v prípade poistnej udalosti 

vyplatíme denné odškodné vo výške dohodnutej po-
istnej sumy od 1. dňa hospitalizácie až do 30. dňa hos-
pitalizácie poisteného novorodenca na JIS, za predpo-
kladu, že hospitalizácia poisteného novorodenca bude 
trvať nepretržite po dobu viac ako 24 hodín.

Článok 2 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 10 mesiacov a plynie od začiatku po-

istenia. Poistenej nevzniká nárok na poistné plnenie v 
súvislosti s poistnými udalosťami, ktoré nastali počas 
čakacej lehoty.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Na toto poistenie sa nevzťahuje výluka o chorobách a 

úrazoch, ktoré nastali pred začiatkom poistenia podľa 
kapitoly VII, článok 4, bod 1, písm. a) VPPÚCH a výluka 
o vrodených chorobách a vadách podľa kapitoly VII, 
článok 4, bod 1, písm. b) VPPÚCH.
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ČASŤ D – Smrť matky pri pôrode
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Oprávnenej osobe v prípade poistnej udalosti vyplatí-

me poistné plnenie vo výške poistnej sumy dohodnutej 
v zmluve.

Článok 2 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 10 mesiacov a plynie od začiatku po-

istenia. Oprávnenej osobe nevzniká nárok na poistné 
plnenie v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá nastala 
počas čakacej lehoty.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek poistenej pre toto poistenie je 

50 rokov.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Ak ustanovenia týchto OPP RM zužujú, alebo sú v 

rozpore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia 
ustanovenia týchto OPP RM.

2.  Od ustanovení týchto OPP RM sa môžeme v zmluve 
odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP RM 
dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha pois-
tenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3.  Tieto OPP RM boli nami schválené a nadobúdajú účin-
nosť odo dňa 1.9.2017.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie detských
kritických chorôb 
(ďalej len „OPP CICH“)

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP CICH dopĺňajú Všeobecné poistné pod-

mienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len  
„VPPÚCH“).

Článok 2 – Varianty poistenia
1.  Vrámci poistenia detských kritických chorôb je mož-

né vybrať si jeden z nasledujúcich variantov poistenia, 
ktoré sa od seba líšia rozsahom poistného krytia:

 a)  Gold, alebo
 b)  Platinum

VYSVETLENIE: Variant Gold kryje závažné štádiá kritic-
kých chorôb s výplatou poistného plnenia vo výške 100 % 
poistnej sumy. Variant Platinum je rozšírený aj o menej zá-
važné štádiá kritických chorôb s čiastkovou výplatou po-
istného plnenia vo výške 25% alebo 50% z poistnej sumy.

Článok 3 – Vysvetlenie pojmov
1.  Stanovenie diagnózy – okamih, kedy bola stanovená 

kvalifikovaným lekárom kritická choroba, spĺňajúca 
podmienky uvedené v Tabuľke kritických chorôb, viď 
Príloha č. 8 (ďalej len „Tabuľka)

2.  Skupiny kritických chorôb - kritické choroby kryté 
týmto poistením sú rozdelené do nasledujúcich skupín:

 – Skupina 1 – Nádory (číslo F01)
 –  Skupina 2 – Kritické choroby súvisiace so srdcom  

a cievami (číslo G01 - G04)
 –  Skupina 3 – Kritické choroby súvisiace s ďalšími 

hlavnými orgánmi a funkciami (číslo H01 - H06)
 –  Skupina 4 – Kritické choroby súvisiace s nervovým 

systémom (číslo I01 – I08)
 –  Skupina 5 – Ostatné kritické choroby (číslo J01 – 

J07)

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 - Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je stanovenie diagnózy niektorej  

z kritických chorôb alebo podstúpenie niektorej z ope-
rácií, uvedených v Tabuľke, platnej pre príslušný variant 
poistenia.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme prí-

slušné percento z poistnej sumy tohto poistenia, zod-

povedajúce príslušnej kritickej chorobe alebo operácii 
podľa Tabuľky.

2.  Variantom poistenia Gold sú kryté len kritické choroby 
alebo operácie, ktoré sú v Tabuľke ohodnotené plne-
ním 100% z poistnej sumy. Variant Platinum je rozšírený 
o kritické choroby, ktoré sú v Tabuľke ohodnotené pl-
nením 25% alebo 50% z poistnej sumy.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  V rámci jednej skupiny kritických chorôb môže byť 

poistné plnenie vyplatené maximálne do výšky 100%  
z poistnej sumy. Po výplate maximálneho poistného pl-
nenia zaniká nárok na akékoľvek ďalšie poistné plnenie 
v rámci danej skupiny.

2.  V prípade, že bolo v rámci jednej skupiny vyplatené 
poistné plnenie vo výške 25% alebo 50% z poistnej 
sumy a v priebehu poistenia dôjde k poistnej udalos-
ti a vzniku nároku na plnenie s vyšším percentuálnym 
ohodnotením z tej istej skupiny, bude vyplatené poist-
né plnenie vo výške rozdielu medzi pôvodným a novým 
ohodnotením.

PRÍKLAD: Poistenému bolo vyplatené poistné plnenie za 
diagnózu Rakovina mierneho rozsahu zo Skupiny 1 – Ná-
dory (číslo F01) vo výške 25% poistnej sumy. Následne 
bude poistenému diagnostikovaná rakovina stredného 
rozsahu z tej istej skupiny ohodnotená v Tabuľke 50% 
poistnej sumy. Poistenému vyplatíme poistné plnenie za 
druhú poistnú udalosť z tej istej skupiny vo výške rozdielu 
medzi prvým a vyšším ohodnotením, t. j. 25% (50% - 25%).

3.  Súčet poistných plnení zo všetkých skupín kritických 
chorôb nesmie presiahnuť 500% z poistnej sumy tohto 
poistenia (maximálne 100% z každej skupiny).

4.  Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie poistenému, v prí-
pade maloletého dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi.

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je pre všetky varianty poistenia a dopln-

kové poistenia 2 mesiace a plynie od začiatku poistenia. 
Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie v súvis-
losti s chorobami, ktoré nastali počas čakacej lehoty.

2.  Čakacia lehota sa uplatňuje iba na poistné udalosti 
vzniknuté z dôvodu choroby.

3.  Po stanovení diagnózy kritického ochorenia, v súvis-
losti s ktorým poistenému vznikol nárok na poistné 
plnenie, začína plynúť 12 mesačná čakacia lehota. V 
prípade stanovenia diagnózy ďalšieho kritického ocho-
renia počas uvedenej čakacej lehoty, nevzniká v tejto 
súvislosti poistenému žiadny nárok na poistné plnenie. 

C
IC

H
 N

3



Ak nastane ďalšie kritké ochorenie vrámci inej skupiny 
a bez priamej súvislosti s predchádzajúcou poistnou 
udalosťou, táto čakacia lehota sa neuplatňuje.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie 

je 25 rokov.

Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1.  Poistenie zanikne, ak nastane v prípade uznania nároku 

na poistné plnenie v celkovej výške 500% z poistnej 
sumy poistenia Gold alebo Platinum.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Ak ustanovenia týchto OPP CICH zužujú, alebo sú v 

rozpore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia 
ustanovenia týchto OPP CICH.

2.  Od ustanovení týchto OPP CICH sa môžeme v zmluve 
odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP CICH 
dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha pois-
tenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3.  Tieto OPP CICH boli nami schválené a sú účinné odo 
dňa 1.2.2019.

PR_OPP_CICH_200/04_0219/1220

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch 
Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123.
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk v časti Služby
pre vás/Informácie pre klientov.
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie Moje dieťa 
(ďalej len „OPP MCH“)
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DÔLEŽITÉ: Poistenie Moje dieťa pozostáva z nasledujúcich 
poistení:
 – trvalých následkov úrazu,
 – zlomenín a popálenín,
 –   chirurgického zákroku a špecifického chirurgického 

ošetrenia,
 – hospitalizácie.

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP MCH dopĺňajú Všeobecné poistné pod-

mienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len 
„VPPÚCH“).

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Školské prázdniny – obdobie, ktoré nasleduje po skonče-

ní obdobia školského vyučovania, ako aj obdobie počas 
školského vyučovania, upravené príslušnými právnymi 
predpismi a/alebo ustanovené Ministerstvom školstva 
alebo iným štátnym orgánom. Obdobie školských prázd-
nin zahŕňa aj dni voľna počas školského vyučovania po-
skytnuté žiakom riaditeľom školy alebo iným príslušným 
orgánom zo závažných dôvodov a v súlade s príslušný-
mi právnymi predpismi. Obdobie školských prázdnin sa 
vzťahuje aj na materské školy (vrátane cirkevných, súk-
romných, špeciálnych materských škôl a/alebo iných ob-
dobných škôl zriadených v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi), pokiaľ nie je v týchto poistných podmienkach 
uvedené inak.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
ČASŤ A – Trvalé následky úrazu
1.  Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý mu spôsobí 

trvalé následky definované vo VPPÚCH.

DÔLEŽITÉ: Poistná udalosť musí byť priamym následkom 
úrazu, bez pôsobenia akýchkoľvek iných príčin, dôkazom 
čoho sú viditeľné pomliaždeniny alebo poranenia na vonkaj-
šom tele (s výnimkou prípadov utopenia alebo vnútorného 
poranenia). Úraz musí poistený utrpieť počas platnosti tohto 
poistenia a trvalé následky musia nastať najneskôr do jedné-
ho roka odo dňa úrazu.

ČASŤ B – Zlomeniny a popáleniny
1.  Poistnou udalosťou je:
 a)  zlomenina spôsobená úrazom poisteného a/alebo,
 b)  popálenina spôsobená úrazom poisteného.

ČASŤ C – Chirurgický zákrok a špecifické chirurgické 
ošetrenie
1.  Poistnou udalosťou je chirurgický zákrok a/alebo špe-

cifické chirurgické ošetrenie, ktorý podstúpi poistený,  
z dôvodu úrazu a/alebo choroby.

ČASŤ D – Hospitalizácia
1.  Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného z dôvo-

du úrazu a/alebo choroby.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
ČASŤ A – Trvalé následky úrazu
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme prísluš-

né percento z poistnej sumy uvedené pre dané poškode-
nie v Tabuľke ocenenia trvalých následkov úrazu - Moje 
dieťa (ďalej len „Tabuľka“, viď. Príloha č. 12). Ak trvalé ná-
sledky, ktoré utrpel poistený, nie sú uvedené v Tabuľke, 
poistné plnenie stanovíme podľa ich závažnosti, porov-
naním s trvalými následkami uvedenými v Tabuľke.

2.  Ak jeden úraz spôsobí viaceré trvalé následky, príslušné 
percentá poškodenia za jednotlivé trvalé následky sa sčí-
tajú, celkové poistné plnenie bude vyplatené maximálne 
do výšky 100%.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia

DÔLEŽITÉ: Ak trvalé následky vznikli následkom úrazu po-
isteného počas pobytu v škole, materskej škole alebo počas 
školských prázdnin, vyplatíme poistenému 2 – násobok po-
istného plnenia určeného poďla článku 1 časti A.

1.  Poistné plnenie vyplatíme iba v prípade, ak sú trvalé 
následky lekárom uznané ako definitívne a trvalé, bez 
predpokladu na zlepšenie. V prípade straty funkcie (napr. 
obmedzenie hybnosti končatiny, strata zraku, reči, sluchu  
a pod.) sa trvalé následky posudzujú po 12 mesiacoch 
odo dňa úrazu, ktorý ich spôsobil.

2.  Ak poistený nedodržal alebo odmietol liečbu a následky 
úrazu sa z tohto dôvodu zhoršili, poistné plnenie určíme 
podľa následkov úrazu, ktoré by za rovnakých okolností 
mala zdravá osoba, pokiaľ by dodržala liečbu.

DÔLEŽITÉ: Pri oceňovaní výšky poistného plnenia berieme 
do úvahy vždy len skutočné následky daného úrazu. V prípa-
de predchádzajúceho telesného poškodenia sa prihliada na 
predchádzajúci zdravotný stav poisteného, ktorý sa zohľadní 
v ocenení.



Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie  

v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo ne-
priamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo násled-
kom:

 a)  akýchkoľvek chorôb a ich následkov,
 b)  bakteriálnych infekcií, s výnimkou pyogénnych (hnisa-

vých) infekcií, ktoré vznikli v dôsledku reznej rany ale-
bo poranenia následkom úrazu a sú kryté poistením,

 c)  slabinových, pupočných a skrotálnych hernií (pruhov/
prietrží),

 d)  hernií (pruhov/prietrží) medzistavcovej platničky, ver-
tebrogénneho algického syndrómu, ischiasu, lumba-
ga a ich komplikácií.

ČASŤ B – Zlomeniny a popáleniny
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme prís-

lušné percento z poistnej sumy podľa Tabuľky ocenenia 
zlomenín a popálenín (viď. Príloha č. 6).

DÔLEŽITÉ: Poistná suma poistenia zlomenín a popálenín 
sa bude navyšovať podľa Tabuľky nižšie, vždy k príslušné-
mu výročiu poistenia, ak je poistné na Vašej zmluve riadne 
zaplatené. Prvé navýšenie nastane po 3. roku poistenia a 
posledné po uplynutí 15. roku poistenia. Navýšená poistná 
suma platí počas obdobia 3 rokov nasledujúcich po prísluš-
nom výročí poistenia, kedy nastalo navýšenie. Toto navýše-
nie poistnej sumy nespôsobí zmenu poistného.

2.  Ak príslušný typ zlomenín a/alebo popálenín nie je uve-
dený v Tabuľke ocenenia zlomenín a popálenín, poistné 
plnenie stanovíme podľa závažnosti, porovnaním ich 
stupňa alebo rozsahu so zlomeninami a popáleninami  
v nej uvedenými. Stupeň a rozsah v takomto prípade určí 
náš zmluvný lekár.

3.  Ak jeden úraz spôsobí viaceré zlomeniny a/alebo popá-
leniny, príslušné percentá poškodenia za jednotlivé zlo-
meniny a/alebo popáleniny sa sčítajú, celkové poistné 
plnenie bude vyplatené maximálne do výšky 100 %.

Článok 2 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie  

v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo ne-
priamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo násled-
kom akýchkoľvek chorôb a ich následkov.

2.  Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
 a)  patologické zlomeniny, vrátane zlomenín spôsobe-

ných osteoporózou,
 b)  stresové zlomeniny,

 c)  zlomeniny a popáleniny, ktoré existovali pred začiat-
kom tohto poistenia

ČASŤ C – Chirurgický zákrok a špecifické chirurgické 
ošetrenie
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme prís-

lušné percento z poistnej sumy, uvedené pre daný chi-
rurgický zákrok a/alebo špecifické chirurgické ošetrenie  
v Tabuľke ocenenia chirurgických zákrokov a špecific-
kých chirurgických ošetrení (viď. Príloha č. 3).

2.  Ak príslušný chirurgický zákrok nie je uvedený v Tabuľke 
ocenenia chirurgických zákrokov a špecifických chirur-
gických ošetrení, poistné plnenie stanovíme podľa jeho 
náročnosti, porovnaním stupňa náročnosti tohto chirur-
gického zákroku so zákrokmi v nej uvedenými.

3.  Poistné plnenie za špecifické chirurgické ošetrenie vy-
platíme len za ošetrenia, ktoré sú výslovne uvedené  
v Tabuľke ocenenia chirurgických zákrokov a špecific-
kých chirurgických ošetrení.

4.  Ak poistený podstúpi viacero chirurgických zákrokov  
a/alebo špecifických chirurgických ošetrení súčasne, 
poskytneme mu poistné plnenie len za ten podstúpený 
chirurgický zákrok alebo špecifické chirurgické ošetre-
nie, ktorý/é je ohodnotený/é najvyšším percentom.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  Ak nastane poistná udalosť, poistený musí jej vznik pí-

somne oznámiť na našu adresu hneď, ako je to možné, 
najneskôr však do 30 dní. Ak poistná udalosť nebola na-
hlásená do 30 dní od jej vzniku, máme právo primera-
neznížiť poistné plnenie, maximálne však do výšky 50 %. 
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, keď to závaž-
nosť zdravotného stavu poisteného nedovoľuje.

2.  Ak poistený počas doby trvania poistenia opakovane 
podstúpi chirurgické zákroky týkajúce sa:

 –  kĺbov horných a/alebo dolných končatín, alebo
 –  endoskopické vyšetrenia tráviaceho traktu, má v tejto 

súvislosti nárok na poistné plnenie maximálne 1-krát 
počas jedného roka trvania poistenia a maximálne 
3-krát počas celej doby trvania poistenia.

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 60 dní a plynie od začiatku poistenia. 

Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie v súvis-
losti s chorobami, ktoré nastali počas čakacej lehoty.

2.  V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie  

v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo ne-
priamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo násled-
kom:

 a)  ochorenia zubov a ich komplikácií (zákroky vykonané 
na umelom chrupe taktiež nie sú kryté poistením),

 b)  duševných chorôb a ich komplikácií.
2.  Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
 a)  bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípadoch, 

keď neexistovali žiadne objektívne náznaky zhoršenia 
normálneho zdravia, laboratórne testy alebo röntge-
nové vyšetrenia, okrem takých, ku ktorým došlo po-
čas uznanej pracovnej neschopnosti na základe pre-
došlej lekárskej prehliadky,
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Tabuľka navýšenia poistnej sumy 
poistenia zlomením a popálenín

Rok
poistenia

Poistná suma platná v príslušnom roku 
poistenia (vyjadrená ako % z dohodnutej 

poistnej sumy)
1. – 3. 100 %
4. – 6. 140 %
7. – 9. 180 %

10. – 12. 220 %
13. – 15. 260 %

16. + 300 %



 b)  plánované chirurgické zákroky, na ktoré nie je zdra-
votný dôvod, alebo ktoré boli určené alebo dohod-
nuté pred začiatkom poistenia alebo pred skončením 
čakacej lehoty, podľa príslušných poistných podmie-
nok.

ČASŤ D – Hospitalizácia
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme denné 

odškodné vo výške dohodnutej poistnej sumy od 1. dňa 
hospitalizácie až do 365. dňa hospitalizácie, za predpo-
kladu, že jeho hospitalizácia bude trvať nepretržite po 
dobu viac ako 24 hodín.

DÔLEŽITÉ: Poistenému, ktorý je hospitalizovaný na jed-
notke intenzívnej starostlivosti (JIS), alebo ktorý je hospita-
lizovaný z dôvodu úrazu, ktorý sa stal počas pobytu v škole, 
materskej škole alebo počas školských prázdnin, vyplatíme 
za toto obdobie denné odškodné vovýške 2 – násobku do-
hodnutej poistnej sumy.

DÔLEŽITÉ: Ak je poistený hospitalizovaný v dôsledku úrazu 
v zahraničí (mimo územia Slovenskej republiky), vyplatíme 
mu denné odškodnévo výške 10 – násobku poistnej sumy. 
Maximálne plnenie za 1 hospitalizáciu ako aj viac opakova-
ných hospitalizácií v zahraničí, spôsobených tým istým úra-
zom je 5 000 Eur. Ustanovenie o 2 – násobku dohodnutej 
poistnej sumy sa na hospitalizáciu v zahraničí nevzťahuje.

2.  Prijatia do nemocnice, ktoré nasledujú za sebou z rovna-
kého alebo podobného dôvodu, posudzujeme ako jed-
nu poistnú udalosť, ak medzi nimi neuplynulo aspoň 12 
mesiacov, počas ktorých nebol poistený z tohto dôvodu 
hospitalizovaný.

VYSVETLENIE: V prípade podľa bodu 2. sa denné odškod-
né za jednotlivé hospitalizácie sčítava a bude vyplatené ma-
ximálne za 365 dní hospitalizácie poisteného.

Článok 2 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota je 60 dní a plynie od začiatku poistenia. 

Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie v súvis-
losti s chorobami, ktoré nastali počas čakacej lehoty.

2.  V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.

Článok 3 – Výluky z poistenia
1.  Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie  

v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali priamo alebo ne-
priamo, úplne alebo čiastočne z dôvodu alebo násled-
kom:

 a)  ochorenia zubov a ich komplikácií (zákroky vykonané 
na umelom chrupe taktiež nie sú kryté poistením),

 b)  duševných chorôb a ich komplikácií.
2.  Poistením tiež nie je kryté nasledovné:
 a)  bežné lekárske vyšetrenie alebo kontroly v prípadoch, 

keď neexistovali žiadne objektívne náznaky zhoršenia 
normálneho zdravia, laboratórne testy alebo röntge-
nové vyšetrenia, okrem takých, ku ktorým došlo po-
čas uznanej pracovnej neschopnosti na základe pre-
došlej lekárskej prehliadky;

 b)  plánované hospitalizácie, na ktoré nie je zdravotný 
dôvod, alebo ktoré boli určené alebo dohodnuté pred 
začiatkom poistenia alebo predskončením čakacej 
lehoty, podľa príslušných poistných podmienok.

KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie je 

25 rokov.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa 

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Ak ustanovenia týchto OPP MCH zužujú, alebo sú v roz-

pore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia usta-
novenia týchto OPP MCH.

2.  Od ustanovení týchto OPP MCH sa môžeme v zmluve 
odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP MCH 
dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha poiste-
nia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

3.  Tieto OPP MCH boli nami schválené a sú účinné odo dňa 
1.2.2019.

PR_OPP_MCH_203/04_0219/1220
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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie oslobodenia
od platenia priamej investície 
(ďalej len „OPP OPI“)
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KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Úvod
1.  Tieto OPP OPI dopĺňajú Všeobecné poistné pod-

mienky pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej len
„VPPÚCH“).

Článok 2 – Vysvetlenie pojmov
1.  Poistený – je fyzická osoba zamestnaná v Slovenskej

republike v pracovnom pomere, ktorý nie je pracov-
ným pomerom na kratší pracovný čas. Poistený je aj
samostatne zárobkovo činná osoba (podnikateľ).

2.  Dlhodobá pracovná neschopnosť (ďalej len „dlhodo-
bá PN“) – nepretržitá pracovná neschopnosť trvajúca
minimálne 180 dní, počas ktorej poistenýna základe
rozhodnutia kvalifikovaného lekára dočasne nemôže
vykonávať a ani nevykonáva svoje zamestnanie alebo
samostatnú zárobkovúčinnosť alebo inú pracovnú čin-
nosť, ktorá je v rozpore s liečebným režimom stano-
veným lekárom a pri ktorej dochádza k zníženiu alebo
strate príjmu poisteného. Pracovná neschopnosť musí
byť preukázaná Potvrdením o dočasnej pracovnej ne-
schopnosti, vystaveným kvalifikovaným lekárom.

DÔLEŽITÉ: Dlhodobá PN začína dňom, ktorý je na Po-
tvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti poisteného, 
vystavenom kvalifikovaným lekárom, uvedený ako dátum 
začiatku pracovnej neschopnosti a končí dňom predchá-
dzajúcim dátumu ukončenia pracovnej neschopnosti uve-
denom na tomto potvrdení, prípadne dňom kedy je pois-
tenému priznaná invalidita.

3.  Invalidita – pokles schopnosti poisteného vykonávať
zárobkovú činnosť, pri ktorom je miera poklesu vyššia
ako 40%.

DÔLEŽITÉ: Invalidita musí byť poistenému uznaná právo-
platným rozhodnutím Sociálnej poisťovne, v súlade s legis-
latívou platnou v Slovenskej republike.

4.  Miera poklesu – percentuálny pokles schopnosti po-
isteného vykonávať zárobkovú činnosť kvôli dlhodobo
nepriaznivému zdravotnému stavuv porovnaní so zdra-
vou fyzickou osobou.

5.  Sociálna poisťovňa – štátna inštitúcia, oprávnená na
posudzovanie invalidity, podľa príslušnej legislatívy
platnej v Slovenskej republike, bez ohľadu na jej oficiál-
ny názov.

6.  Deň vzniku poistnej udalosti – v prípade dlhodobej PN
sa za deň vzniku poistnej udalosti považuje 181. deň ne-
pretržitej dlhodobej PN. V prípade invalidity sa za deň

vzniku poistnej udalosti považuje deň vzniku invalidity, 
uvedený v právoplatnom rozhodnutí Sociálnej poisťov-
ne o uznaní invalidity.

Článok 3 – Variant poistenia
1.  V rámci poistenia oslobodenia od platenia priamej in-

vestície je možné vybrať si z nasledujúcich variantov
poistenia:
a)  invalidita od 41%,
b)  invalidita od 71%.

KAPITOLA II – POISTNÁ UDALOSŤ
Článok 1 – Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je:

a)  Dlhodobá PN poisteného z dôvodu úrazu alebo
choroby, alebo

b)  Invalidita poisteného z dôvodu úrazu alebo choroby.
2.  Dlhodobá PN priznaná súčasne z dôvodu viacerých

chorôb (diagnóz) alebo úrazov, sa považuje za jednu
poistnú udalosť.

3.  V prípade invalidity poisteného z dôvodu úrazu alebo
choroby poistná udalosť nastane v závislosti od varian-
tu poistenia zvoleného v zmluve:
a)  invalidita od 41% - poistnou udalosťou je invalidita

poisteného s mierou poklesu 41% a viac,
b)  invalidita od 71% - poistnou udalosťou je invalidita

poisteného s mierou poklesu 71% a viac.

DÔLEŽITÉ: Dlhodobá PN alebo invalidita musí nastať 
počas doby trvania poistenia, resp. rozhodnutie o uzna-
ní invalidity musí nadobudnúť právoplatnosť počas doby 
trvania poistenia a počas života poisteného. Dlhodobá 
PN alebo invalidita musí byť spôsobená následkom úrazu, 
ktorý nastal prvýkrát až po dátume začiatku poistenia ale-
bo následkom choroby, ktorej príznaky sa prejavili prvý-
krát až po dátume začiatku poistenia.

4.  Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na
území SR.

KAPITOLA III – POISTNÉ PLNENIE
Článok 1 – Poistné plnenie
1.  V prípade poistnej udalosti vyplatíme poistenému po-

istné plnenie formou mesačných výplat vo výške do-
hodnutej poistnej sumy.

2.  Mesačné výplaty začneme poistenému vyplácať od
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci,
v ktorom poistná udalosť vznikla a budeme mu ich vy-



plácať dovtedy, kým bude pretrvávať dlhodobá PN ale-
bo invalidita poisteného, zodpovedajúca dojednanému 
variantu poistenia.

DÔLEŽITÉ: V prípade, že poistnou udalosťou je dlhodobá 
PN, poistenému vyplatíme maximálne 18 mesačných vý-
plat za 730 dňovú nepretržitú dlhodobú PN.

VYSVETLENIE: Ak poistený nebude ani po 730 dňovej 
nepretržitej dlhodobej PN uznaný invalidným s mierou 
poklesu zodpovedajúcou dojednanému variantu poistenia, 
výplata poistného plnenia bude po vyplatení 18-tej me-
sačnej výplaty ukončená.

3.  Nárok na poistné plnenie formou mesačnej výplaty za-
niká:
a)  posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom

prestal byť poistený práceneschopný alebo invalid-
ný v zmysle dojednaného variantu poistenia,

b)  posledným dňom poistného obdobia, v ktorom po-
istený dosiahol vek 65 rokov,

c)  smrťou poisteného.

Článok 2 – Pravidlá pre vyplatenie poistného plnenia
1.  V prípade dlhodobej PN musí poistený vznik poistnej

udalosti bezodkladne písomne oznámiť na našu adresu.
Ak tak poistený z vážnych dôvodov nemôže urobiť, je
povinný nám potrebné dokumenty predložiť hneď, ako
to bude možné, najneskôr však do 7 dní odkedy tieto
dôvody prestanú existovať.

DÔLEŽITÉ: Pri nahlasovaní dlhodobej PN je potrebné nám 
bez predošlého vyžiadania predložiť tieto dokumenty:
a)  kópiu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti

vystaveného na základe príslušných právnych predpi-
sov ošetrujúcim lekárom v Slovenskej republike s uve-
dením príslušných kódov diagnóz,

b)  kópiu potvrdenia, že táto dlhodobá PN trvá nepretržite
viac, ako 180 dní,

c)  kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré
poistený podstúpil v súvislosti s ochorením alebo úra-
zom, ktoré boli dôvodom dlhodobej PN.

Počas trvania dlhodobej PN – minimálne raz mesačne:
a)  kópiu Potvrdenia o trvaní pracovnej neschopnosti k ak-

tuálnemu dátumu,
b)  kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré

poistený podstúpil počas posledného obdobia.
Po ukončení dlhodobej PN – do 5 dní od jej skončenia:
a)  kópiu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti

s vyznačeným dátumom jej ukončenia,
b)  kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré

poistený podstúpil pred ukončením pracovnej ne-
schopnosti.

2.  V prípade invalidity poisteného musí poistený vznik po-
istnej udalosti písomne oznámiť na našu adresu do 30
dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní invalidity.

DÔLEŽITÉ: V prípade invalidity poisteného je nám vždy 
potrebné predložiť tieto dokumenty:
a)  originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného

rozhodnutia o uznaní invalidity,

b)  posudok posudkového lekára, vrátane informácie
o príčine vzniku invalidity,

c)  všetky lekárske správy a dokumenty týkajúce sa úrazu/
choroby,ktorý spôsobil invaliditu.

3.  Poistné plnenie vyplatíme iba v prípade, ak je poistený
počas celej doby trvania dlhodobej PN liečený kva-
lifikovaným lekárom, zdržuje sa na mieste určenom
v Potvrdení o pracovnej neschopnosti a podstupuje
pravidelné kontrolné vyšetrenia, minimálne raz mesač-
ne, alebo je hospitalizovaný v nemocnici.

4.  Mesačnú výplatu za dlhodobú PN vyplatíme iba za
mesiace, počas ktorých je poistenie v platnosti.

5.  Nárok na poistné plnenie si musí poistený uplatniť po-
čas svojho života.

Článok 3 – Čakacia lehota
1.  Čakacia lehota v prípade dlhodobej PN je 2 mesiace

a plynie od začiatku poistenia.
2.  Čakacia lehota v prípade dlhodobej PN v súvislosti

s ochorením chrbtice alebo kĺbov je 24 mesiacov od
začiatku poistenia.

3.  Čakacia lehota v prípade dlhodobej PN v súvislosti
s tehotenstvom, umelým oplodnením, potratom, pôro-
dom a s ich priamymi alebo nepriamymi následkami je
12 mesiacov od začiatku poistenia.

4.  Čakacia lehota v prípade invalidity je 18 mesiacov
a plynie od začiatku poistenia.

DÔLEŽITÉ: Poistenému nevzniká nárok na poistné plne-
nie v súvislosti s chorobami alebo tehotenstvom, umelým 
oplodnením, potratom, pôrodom a s ich priamymi alebo 
nepriamymi následkami, ktoré nastali počas čakacej leho-
ty. Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie v súvis-
losti s invaliditou, ktorá nastala počas čakacej lehoty.
5.  V prípade úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje.

Článok 4 – Výluky z poistenia
1.  V prípade dlhodobej PN poistenému nevzniká žiad-

ny nárok na poistné plnenie v súvislosti s udalosťami,
ktoré priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, z
dôvodu alebo následkom duševnej choroby alebo po-
ruchy spávania poisteného.

2.  Poistením tiež nie sú kryté plánované hospitalizácie a/
alebo chirurgické zákroky, na ktoré nie je zdravotný
dôvod, alebo ktoré boli určené alebo dohodnuté pred
začiatkom poistenia alebo pred skončením čakacej le-
hoty, podľa príslušných poistných podmienok.

3.  V prípade dlhodobej PN z dôvodu úrazu alebo z dô-
vodu ochorenia kĺbov a/alebo chrbtice, poisťovateľ
vyplatí poistné plnenie len v prípade, ak je ochorenie/
diagnóza alebo úrazové poškodenie potvrdené CT
(počítačovou tomografiou), MR (magnetickou rezo-
nanciou) alebo RTG vyšetrením.

O
PI

 N
2



KAPITOLA IV – ZÁNIK POISTENIA
Článok 1 – Maximálny výstupný vek
1.  Maximálny výstupný vek poisteného pre toto poistenie

je 65 rokov.

Článok 2 – Iné dôvody zániku poistenia
1.  Poistenie zanikne dňom, keď nastane ktorákoľvek z na-

sledujúcich skutočností:
a)  poistený bol pozbavený spôsobilosti na právne úko-

ny v dôsledku trvalej duševnej choroby alebo poru-
chy,

b)  poistenému bol na základe právoplatného rozhod-
nutia štátneho orgánu priznaný starobný, predčasný 
starobný, alebo výsluhový dôchodokv zmysle plat-
ných právnych predpisov SR,

c)  uznaním nároku na poistné plnenie v prípade invali-
dity poisteného.

KAPITOLA V – BONUSY
Článok 1 – Nárok na bonus
1.  V rámci tohto poistenia vzniká nárok na bonus podľa

podmienok uvedených v kapitole IX VPPÚCH.

KAPITOLA VI – PRÁVA A POVINNOSTI
Článok 1 – Vaše práva a povinnosti
1.  Vy a/alebo poistený ste povinný informovať nás bez

zbytočného odkladu o ukončení alebo zmene zamest-
nania (samostatnej zárobkovej činnosti) uvedeného  
v zmluve.

2.  V prípade poistnej udalosti je poistený, ak si to vyžiada-
me, povinný splnomocniť príslušné inštitúcie (napr. za-
mestnávateľa, daňový úrad, Sociálnu poisťovňu a pod.) 
na poskytnutie informácii za účelom možnosti overe-
nia príjmu poisteného.

3.  Poistený je povinný dodržiavať liečebný režim (vráta-
ne časového rozpätia vychádzok), zdržiavať sa v mies-
te určenom v potvrdení o pracovnej neschopnosti  
a umožniť nám kontrolu dodržiavania predpísaného lie-
čebného režimu. V prípade, ak sa tak nestane, považu-
jeme to za porušenie liečebného režimu.

4.  Ak sme poistenému začali vyplácať poistné plnenie
z dlhodobej PN a jeho pracovná neschopnosť aj na-
ďalej trvá, je nám poistený povinný bez vyzvania pred-
kladať potvrdenie o trvaní pracovnej neschopnosti, ako 
aj lekárske správy z podstúpených vyšetrení, v pravi-
delných intervaloch 30 dní od posledného predloženia 
potvrdenia. Ak tak neurobí, ukončíme vyplácanie po-
istného plnenia.

5.  Na základe písomnej žiadosti a s naším súhlasom, mô-
žete požiadať o zmeny na Vašej zmluve. Poistné plne-
nie vyplácané na základe zmien vo Vašej zmluve sa 
bude týkať len tých poistných udalostí, ktoré nastali po 
dátume účinnosti zmeny.

6.  Vy a/alebo poistený ste povinný oznámiť nám zmenu
akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre výplatu 
poistného plnenia z invalidity podľa týchto OPP OPI 
(predovšetkým zmenu miery poklesu) najneskôr do  
15 dní od rozhodnutia Sociálnej poisťovne.

7.  Vy a/alebo poistený ste povinný každý rok pred výro-
čím uznania invalidity predložiť nám dokumenty, ktoré
potvrdzujú, že invalidita naďalej trvá.

8.  Ak poistený poruší povinnosť uvedenú v bode 7 toh-
to článku, máme právo znížiť poistné plnenie úmerne
vplyvu tohto porušenia na rozsah povinnosti plniť. Rov-
nako máme právo znížiť poistné, ak poistený poruší po-
vinnosti uvedené v kapitole III článku 2 týchto OPP OPI.

9.  Ak nám poistený neoznámi zmeny uvedené v bode 6 a
7 tohto článku, máme navyše právo vymáhať vrátenie
vyplatených mesačných výplat, na ktoré poistený ne-
mal nárok.

Článok 2 – Naše práva a povinnosti
1.  V prípade, ak úmyselné porušenie povinností uve-

dených v bodoch 1 až 5 článku 1 tejto kapitoly, malo 
podstatný vplyv na zvýšenie rozsahu nášho poistného 
plnenia voči Vám, máme právo primerane upraviť po-
istné plnenie.

2.  V prípade poistnej udalosti máme právo získavať infor-
mácie o finančnom stave a/alebo príjmoch poisteného.

3.  Máme právo preveriť dlhodobú PN. Na základe výsled-
ku preverenia, môžeme v odôvodnených prípadoch 
znížiť poistné plnenie.

VYSVETLENIE: Preverením pracovnej neschopnosti sa 
rozumie predovšetkým prešetrenie zdravotnej dokumen-
tácie, absolvovanie lekárskej prehliadky nami určeným le-
károm, kontrola dodržiavania liečebného režimu, prípadne 
iný odôvodnený spôsob kontroly.

4.  Ak je doba trvania dlhodobej PN neprimerane dlhšia,
ako obvyklá priemerná doba liečenia danej choro-
by alebo následkov úrazu, a zároveň táto dĺžka nie je
dostatočne zdôvodnená v zdravotnej dokumentácii,
máme právo určiť výšku poistného plnenia tak, aby
bolo zohľadnená primeraná doba liečenia. V takomto
prípade môže stanoviť dĺžku pracovnej neschopnosti
a tým aj rozsah poistného plnenia, lekár určený pois-
ťovateľom.

5.  Máme právo odmietnuť poistné plnenie, ak poistený
nepredloží všetky nami požadované dokumenty.

6.  Máme právo posúdiť, či miera poklesu podľa rozhod-
nutia o uznaní invalidity zodpovedá zdravotnému stavu
poisteného prostredníctvom prehliadky u nami urče-
ného kvalifikovaného lekára.

7.  Máme právo primerane znížiť alebo úplne odmietnuť
poistné plnenie ak:
–  poistený odmietne absolvovať lekársku prehliadku

podľa bodu 6 tohto článku, alebo
–  miera poklesu nezodpovedá zdravotnému stavu

poisteného a podľa výsledkov lekárskej prehliadky
poistná udalosť nenastala.

8.  Máme právo posudzovať mieru poklesu výlučne podľa
lekárskej prehliadky, ktorú vykoná nami určený kvali-
fikovaný lekár, ak nastane zmena legislatívy, ktorou sa
riadi Sociálna poisťovňa pri určovaní miery poklesu
alebo ak nastanú iné skutočnosti, ktoré budú mať vý-
znamný dopad na určovanie miery poklesu.
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KAPITOLA VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Záver
1.  Na toto poistenie sa nevzťahujú akékoľvek ustanovenia

týkajúce sa poistenia Oslobodenia od platenia poistné-
ho, ak je takéto poistenie vo Vašej zmluve dojednané.

2.  Ak ustanovenia týchto OPP OPI zužujú, alebo sú v
rozpore s ustanoveniami VPPÚCH, prednostne platia 
ustanovenia týchto OPP OPI.

3.  Od ustanovení týchto OPP OPI sa môžeme v zmluve
odchýliť, ak to príslušné ustanovenia týchto OPP OPI 
dovoľujú a/alebo ak si to vyžaduje účel a povaha pois-
tenia a zmluvné strany sa na tom v zmluve dohodnú.

4.  Tieto OPP OPI boli nami schválené a sú účinné odo
dňa 15.10.2020.

PR_OPP_ OPI_321/02_1020/1022

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch 
Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123.
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk v časti Služby
pre vás/Informácie pre klientov.
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PRÍLOHY
k Všeobecným poistným podmienkam pre životné poistenie (ďalej „VPPŽ“), 
k Všeobecným poistným podmienkam pre poistenie úrazu a/alebo choroby (ďalej „VPPÚCH“),
k Osobitným poistným podmienkam (ďalej „OPP“).

Tieto Prílohy sú súčasťou VPPŽ, VPPÚCH a jednotlivých OPP doplnkových poistení. V súvislosti so zmenami v lekárskej vede je Poisťovateľ  
oprávnený meniť tabuľky ocenenia niektorých doplnkových poistení. Všetky zmeny uverejníme na našej internetovej stránke.
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ČASŤ A

Pri hodnotení obmedzenia hybnosti alebo nestability sa už nehodnotí zistená svalová atrofia. Ak je funkčný prejav trvalého následku vážného poranenia 
hlavy uvedený v tabuľke, je hodnotený podľa príslušnej položky. Ak nie je uvedený v tabuľke, je ohodnotený podľa položky č. 61.

PRÍLOHA Č. 1: 
TABUĽKA OCENENIA TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU

Trvalé následky úrazu (telesné poškodenie)                                              Percento z
poistnej sumy Extra vážne úrazy

Oko
1 Strata zraku podľa časti B ✓

2 Za anatomickú stratu celého oka sa k strate zraku pripočítava 5 % ✓

3 Zúženie zorného poľa 0,5 % – 20 %

4 Strata šošovky vidiaceho oka úplne kompenzovaná znesiteľnou korekciou okuliarmi vo veku  
do 15 rokov (vrátane) 15 %

5 Strata šošovky vidiaceho oka úplne kompenzovaná znesiteľnou korekciou okuliarmi vo veku  
nad 15 rokov 12 %

6 Strata šošovky vidiaceho oka úplne kompenzovaná kontaktnou šošovkou 10 %

7 Strata šošovky vidiaceho oka úplne kompenzovaná náhradou šošovky (artefakiou) vo veku  
do 50 rokov vrátane 8 %

8 Strata šošovky vidiaceho oka úplne kompenzovaná náhradou šošovky (artefakiou) vo veku nad 50 rokov 3 %

9 Strata šošovky vidiaceho oka nekompenzovateľná alebo kompenzovateľná čiastočne – hodnotí sa 
podľa výslednej zrakovej ostrosti podľa časti B

10 Traumatická porucha akomodácie nepodmienená stratou šošovky vo veku do 15 rokov vrátane 12 %

11 Traumatická porucha akomodácie nepodmienená stratou šošovky vo veku od 15 rokov do 45 rokov 
vrátane 8 %

12 Traumatická porucha akomodácie nepodmienená stratou šošovky vo veku od 45 rokov do 60 rokov 3 %
13 Traumatická porucha akomodácie nepodmienená stratou šošovky vo veku nad 60 rokov 0 %
14 Traumatická porucha postavenia očí s dvojitým videním zvisle 20 %
15 Traumatická porucha postavenia očí s dvojitým videním vodorovne 13 %
16 Traumatická porucha postavenia očí s dvojitým videním len pri určitom pohľade 7 %
17 Úplná obojstranná ptóza horného viečka vidiaceho oka 40 %
18 Úplná jednostranná ptóza horného viečka vidiaceho oka 20 %
19 Poúrazový  lagoftalmus 7 %
20 Deformácia viečka 6 %
21 Chybné postavenie očných rias (trichiaza) spôsobujúce komplikácie 5 %
22 Porušenie priechodnosti slzných ciest v oblasti dolného viečka alebo nižšie 5 %
23 Porušenie priechodnosti slzných ciest v oblasti horného viečka 2 %
24 Rozšírenie a ochrnutie zrenice vidiaceho oka 3 %
25 Deformita oka (mimo porúch zrenice) 5 %
26 Deformácia očnice 6  %

Ucho
27 Hluchota obojstranná 50 % ✓

28 Hluchota jednostranná 20 % ✓

29 Nedoslýchavosť jednostranná – veľmi ťažkého stupňa (strata 81 dB – 95 dB) 13,5 % – 20 %
30 Nedoslýchavosť jednostranná – ťažkého stupňa (strata 61 dB – 80 dB) 7,5 % – 13 %
31 Nedoslýchavosť jednostranná – stredného stupňa (strata 41 dB – 60 dB) 3,5 % – 7 %
32 Nedoslýchavosť jednostranná – ľahkého stupňa (strata 26 dB – 40 dB) 0,5 % – 3 %
33 Porucha labyrintu obojstranná 30 %
34 Porucha labyrintu jednostranná 15 %
35 Strata oboch ušníc 15 % ✓
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Trvalé následky úrazu (telesné poškodenie)                                               Percento z
poistnej sumy Extra vážne úrazy

36 Strata jednej ušnice 10 %
37 Ťažká deformácia ušnice 4 %
38 Ľahká deformácia ušnice 2 %

Nos
39 Strata nosa so zúžením nosných prieduchov 30 % ✓

40 Strata nosa bez zúženia nosných prieduchov 15 %
41 Strata nosovej špičky 8 %
42 Deformácia nosa 7 %
43 Perforácia nosovej prepážky 5 %
44 Strata čuchu a/alebo chuti až 10 % ✓

Hlava
45 Strata vlasov po skalpácii nad 50 % povrchu hlavy 15,5 % – 30 % ✓

46 Strata vlasov po skalpácii do 50 % povrchu hlavy vrátane až 15 %
47 Kostný defekt lebečnej klenby v rozsahu nad 10 cm² 15,5 % – 25 %
48  Kostný defekt lebečnej klenby v rozsahu od 2 cm² do 10 cm² vrátane 5,5 % – 15 %
49 Kostný defekt lebečnej klenby v rozsahu do 2 cm² vrátane až 5 %
50 Mokvavá fistula po poranení spodiny lebečnej (likvorea) 10 %
51 Porucha reči centrálneho pôvodu po úraze – ťažkého stupňa 25 % ✓

52 Porucha reči centrálneho pôvodu po úraze – stredného stupňa 12 %
53 Porucha reči centrálneho pôvodu po úraze – ľahkého stupňa 6 %
54 Traumatická paréza lícneho nervu ťažkého stupňa – obojstranná 50 %
55 Traumatická paréza lícneho nervu ťažkého stupňa – jednostranná 20 %
56 Traumatická paréza lícneho nervu ľahkého stupňa – obojstranná 10 %
57 Traumatická paréza lícneho nervu ľahkého stupňa – jednostranná 5 %
58 Traumatické postihnutie trojklanného nervu 3 %
59 Organický psychosyndróm 10 %
60 Postkomočný syndrom 3 %
61 Iné (inde v tabuľke neuvedené) neurologické mozgové poruchy po závažnom poranení hlavy 5 % – 50 %

Ústna dutina a zuby
62 Strata jazyka 30 % ✓

63 Stav po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovými deformáciami 7 %

64 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami (zúženie úst, obmedzenie hybnosti dolnej 
čeľuste, defekty pery) a/alebo deformujúce jazvy ťažkého stupňa 20 % ✓

65 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami (zúženie úst, obmedzenie hybnosti dolnej čeľus-
te, defekty pery) a/alebo deformujúce jazvy stredne ťažkého stupňa 13 %

66 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami (zúženie úst, omezenie hybnosti dolnej čeľuste,  
defekty pery) a/alebo deformujúce jazvy ľahkého stupňa 7 %

67 Strata jedného zuba trvalého chrupu 0,5 %
68 Strata každého ďalšieho zuba trvalého chrupu (max 10 % za všetky zuby) 1 %
69 Strata vitality, odlomenie alebo poškodenie jedného a/alebo viacerých zubov trvalého chrupu 0 %
70 Strata vitality, odlomenie, poškodenie alebo strata zubnej náhrady alebo zuba mliečneho chrupu 0 %

Krk
71 Trvalá tracheostómia 50 % ✓

72 Zúženie hrtanu a/alebo priedušnice  ťažkého stupňa 50,5 % – 80 % ✓

73 Zúženie hrtanu a/alebo priedušnice  stredného stupňa 30,5 % – 50 %
74 Zúženie hrtanu a/alebo priedušnice  ľahkého stupňa 10 % – 30 %
75 Strata hlasu – afónia (z inej príčiny ako zúženie hrtanu a/alebo priedušnice) 25 % ✓

76 Poškodenie hlasu  stredného stupňa (z inej príčiny ako zúženie hrtanu a/alebo priedušnice) 12 %
77 Poškodenie hlasu  ľahkého stupňa (z inej príčiny ako zúženie hrtanu a/alebo priedušnice) 6 %
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Trvalé následky úrazu (telesné poškodenie) Percento  
z poistnej sumy Extra vážne úrazy

Hrudník, pľúca, srdce a pažerák
78 Poúrazové zlyhanie oboch pľúc – úplné 100 % ✓

79 Strata jednej strany pľúc 50 % ✓

80 Obmedzenie hybnosti hrudníka a/alebo zrasty pľúc následkom poranenia pľúc alebo hrudnej steny  
ťaž. stupňa 20 %

81 Obmedzenie hybnosti hrudníka a/alebo zrasty pľúc následkom poranenia pľúc alebo hrudnej steny  
stred. stupňa 10 %

82 Obmedzenie hybnosti hrudníka a/alebo zrasty pľúc následkom poranenia pľúc alebo hrudnej steny  
ľahk. stupňa 5 %

83 Iné (inde v tabuľke neuvedené) následky poranenia pľúc – obojstranné 10 % – 80 %
84 Iné (inde v tabuľke neuvedené) následky poranenia pľúc – jednostranné 5 % – 40 %
85 Poškodenie veľkých ciev v oblasti hrudníka a/alebo srdca  ťažkého stupňa 70,5 % – 100 % ✓

86 Poškodenie veľkých ciev v oblasti hrudníka a/alebo srdca  stredného stupňa 40,5 % – 70 %
87 Poškodenie veľkých ciev v oblasti hrudníka a/alebo srdca  ľahkého stupňa 10 % – 40 %
88 Zúženie pažeráka  ťažkého stupňa 60 % ✓

89 Zúženie pažeráka  stredného stupňa 30 %
90 Zúženie pažeráka  ľahkého stupňa 5 %
91 Fistula pažeráka 30 %
92 Strata prsníka do 45 rokov veku vrátane 10 % ✓

93 Strata prsníka nad 45 rokov veku 5 % ✓

Brucho a tráviace orgány
94 Poškodenie tráviacich orgánov 20 % – 100 % ✓

95 Strata sleziny 20 % ✓

96 Chronická sterkorálna fistula 20 %
97 Porucha funkcie análnych zvieračov 10 % – 20 %
98 Poškodenie brušnej steny (vrátane prietrže) 0 %

Močové a pohlavné orgány
99 Strata oboch obličiek 100 % ✓

100 Strata jednej obličky 25 % ✓

101 Poškodenie obličky a/alebo močového mechúra a/alebo močových ciest  ťažkého stupňa 25,5 % – 50 %
102 Poškodenie obličky a/alebo močového mechúra a/alebo močových ciest  stredného stupňa 10,5 % – 25 %
103 Poškodenie obličky a/alebo močového mechúra a/alebo močových ciest  ľahkého stupňa 5 % – 10 %
104 Fistula močového mechúra a/alebo močovej rúry 20 %
105 Strata oboch semenníkov do 45 rokov veku vrátane 40 % ✓

106 Strata oboch semenníkov nad 45 rokov veku 30 % ✓

107 Strata jedného semenníka 10 % ✓

108 Strata a/alebo závažná deformita penisu do 45 rokov veku vrátane 50 % ✓

109 Strata a/alebo závažná deformita penisu nad 45 rokov veku 40 % ✓

110 Poúrazová hydrokéla 5 %
111 Strata maternice do 45 rokov veku vrátane 50 % ✓

112 Strata maternice nad 45 rokov 10 % ✓

113 Strata oboch vaječníkov alebo jedného vaječníka pri poškodení druhého vaječníka iného pôvodu  
do 45 rokov veku vrátane 40 % ✓

114 Strata oboch vaječníkov alebo jedného vaječníka pri poškodení druhého vaječníka iného pôvodu  
nad 45 rokov 20 % ✓

115 Strata  jedného  vaječníka 10 % ✓

116 Poúrazová deformácia pošvy a vonkajších ženských pohlavných orgánov  ťažkého stupňa 40 % ✓

117 Poúrazová deformácia pošvy a vonkajších ženských pohlavných orgánov  stredného stupňa 20 %
118 Poúrazová deformácia pošvy a vonkajších ženských pohlavných orgánov  ľahkého stupňa 10 %
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Trvalé následky úrazu (telesné poškodenie)                                                Percento  
z poistnej sumy Extra vážne úrazy

Chrbtica, miecha a panva
119 Poúrazová kvadruplégia 100 % ✓

120 Poúrazová  kvadruparéza 50 % ✓

121 Poúrazová paraplégia 100 % ✓

122 Poúrazová  hemiplégia 100 % ✓

123 Poúrazová paraparéza 25 % ✓

124 Poúrazová  hemiparéza 25 % ✓

125 Poúrazová monoplégia 50 % ✓

126 Poúrazová  monoparéza 10 % ✓

127 Obmedzenie hybnosti chrbtice po zlomeninách stavcov  ťažkého stupňa 40 % ✓

128 Obmedzenie hybnosti chrbtice po zlomeninách stavcov  stredného stupňa 20 %
129 Obmedzenie hybnosti chrbtice po zlomeninách stavcov  ľahkého stupňa 7 %
130 Poúrazové poškodenie chrbtice s objektívnym postihnutím koreňov miechy  ťažkého stupňa 15 %
131 Poúrazové poškodenie chrbtice s objektívnym postihnutím koreňov miechy  stredného stupňa 10 %
132 Poúrazové poškodenie chrbtice s objektívnym postihnutím koreňov miechy  ľahkého stupňa 7 %
133 Iné (inde v tabuľke neuvedené) poúrazové poškodenie chrbtice  ťažkého stupňa 5 %
134 Iné (inde v tabuľke neuvedené) poúrazové poškodenie chrbtice  stredného stupňa 3 %
135 Iné (inde v tabuľke neuvedené) poúrazové poškodenie chrbtice  ľahkého stupňa 1 %

136 Porušenie celistvosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín  
do 45 rokov veku vrátane  ťažkého stupňa 65 % ✓

137 Porušenie celistvosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín  
do 45 rokov veku vrátane  stredného stupňa 30 %

138 Porušenie celistvosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín  
do 45 rokov veku vrátane  ľahkého stupňa 10 %

139 Porušenie celistvosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín  
nad 45 rokov veku vrátane  ťažkého stupňa 50 % ✓

140 Porušenie celistvosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín  
nad 45 rokov veku vrátane  stredného stupňa 25 %

141 Porušenie celistvosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín  
nad  45 rokov veku  ľahkého stupňa 10 %

Horné končatiny Dominantná Nedominantná Extra vážne úrazy

142 Anatomická strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo medzi ramenným  
kĺbom a lakťovým kĺbom s pahýľom nevhodným na protézovanie 70 % 60 % ✓

143 Anatomická strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo medzi ramenným 
kĺbom a lakťovým kĺbom s pahýľom vhodným na protézovanie 50 % 40 % ✓

144 Úplné stuhnutie ramenného kĺbu 30 % 25 %
145 Obmedzenie pasívnej hybnosti ramenného kĺbu  ťažkého stupňa 10,5 % – 18 % 8,5 % – 15 %
146 Obmedzenie pasívnej hybnosti ramenného kĺbu  stredného stupňa 5,5 % – 10 % 4,5 % – 8 %
147 Obmedzenie pasívnej hybnosti ramenného kĺbu  ľahkého stupňa až 5 % až 4 %
148 Habituálne vykĺbenie ramena 15 % 12 %
149 Endoprotéza ramennej hlavice 3 % 2 %

150 Nenapraviteľné vykĺbenie sternoklavikulárneho a/alebo akromioklavikulárneho 
kĺbu 6 % 5 %

151 Pakĺb ramennej kosti 40 % 30 %
152 Pakĺb ramennej kosti 25 % 20 %
153 Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu  ťažkého stupňa 12,5 % – 18 % 10,5 % – 15 %
154 Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu  stredného stupňa 8,5 % – 12 % 5,5 % – 10 %
155 Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu  ľahkého stupňa až 8 % až 5 %
156 Viklavý lakťový kĺb 17 % 15 %
157 Anatomická strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe 50 % 40 % ✓

158 Pakĺb oboch kostí predlaktia 40 % 30 %
159 Pakĺb vretennej kosti 30 % 25 %
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Trvalé následky úrazu (telesné poškodenie)     Percento  
z poistnej sumy Extra vážne úrazy

160 Pakĺb lakťovej kosti 20 % 15 %
161 Poškodenie rádio-ulnárneho skĺbenia – úplná stuhnutosť 20 % 16 %

162 Poškodenie rádio-ulnárneho skĺbenia – obmedzená supinácia a pronácia predlaktia 
ťažkého stupňa 15 % 12 %

163 Poškodenie rádio-ulnárneho skĺbenia – obmedzená supinácia a pronácia predlaktia 
stredného stupňa 12 % 9 %

164 Poškodenie rádio-ulnárneho skĺbenia – obmedzená supinácia a pronácia predlaktia 
ľahkého stupňa 10 % 7 %

165 Anatomická strata ruky v zápästí 50 % 40 % ✓

166 Anatomická strata všetkých prstov ruky (vrátane záprstných kostí) 48 % 38 % ✓

167 Anatomická strata prstov ruky s výnimkou palca 45 % 35 % ✓

168 Úplné stuhnutie zápästia 20 % 15 %
169 Obmedzenie hybnosti zápästia  ťažkého stupňa 10,5 % – 15 % 5,5 % – 10 %
170 Obmedzenie hybnosti zápästia  stredného stupňa 5,5 % – 10 % 3,5 % – 5 %
171 Obmedzenie hybnosti zápästia  ľahkého stupňa až 5 % až 3 %
172 Pakĺb člnkovej kosti 15 % 12 %
173 Anatomická strata palca ruky vrátane záprstnej kosti 27 % 21 % ✓

174 Anatomická strata oboch článkov palca na ruke 20 % 16 %
175 Anatomická strata koncového článku palca na ruke 12 % 7 %
176 Úplné stuhnutie všetkých kĺbov palca na ruke 18 % 16 %
177 Úplné stuhnutie karpo-metakarpálneho kĺbu palca na ruke 9 % 8 %
178 Úplné stuhnutie základného kĺbu palca na ruke 9 % 7,5 %
179 Úplné stuhnutie mezičlánkového kĺbu palca na ruke 8 % 7 %
180 Obmedzenie hybnosti karpo-metakarpálneho kĺbu palca na ruke 6 % 5 %
181 Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca na ruke 4 % 3 %
182 Obmedzenie hybnosti mezičlánkového kĺbu palca na ruke 3 % 2 %
183 Anatomická strata ukazováka 15 % 12 % ✓

184 Anatomická strata dvoch článkov ukazováka 8 % 6 %
185 Anatomická strata koncového článku ukazováka 5 % 4 %
186 Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov ukazováka 12 % 10 %
187 Úplné stuhnutie základného kĺbu ukazováka 7 % 6 %
188 Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu ukazováka 5 % 4 %
189 Úplné stuhnutie posledného kĺbu ukazováka 1 % 0,5 %
190 Obmedzenie hybnosti základného článku ukazováka 3 % 2 %
191 Obmedzenie hybnosti mezičlánkového kĺbu ukazováka 2 % 1 %
192 Omezenie hybnosti posledného kĺbu ukazováka 1 % 0,5 %

193 Anatomická strata všetkých troch článkov III., IV. alebo V. prsta na ruke,  
za každý prst 5 % 4 % ✓

194 Anatomická strata dvoch článkov III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 4 % 3 % ✓

195 Anatomická strata jedného článku III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 3 % 2 % ✓

196 Úplné stuhnutie III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 5 % 4 %
197 Úplné stuhnutie základného kĺbu III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 3 % 2,5 %
198 Úplné stuhnutie mezičlánkového kĺbu III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 2 % 1,5 %
199 Úplné stuhnutie posledného kĺbu III., IV. aleebo V. prsta na ruke, za každý prst 1 % 0,5 %

200 Obmedzenie hybnosti v niektorom kĺbe III., IV. alebo V. prsta na ruke,  
za každý prst 1 % 0,5 %

201 Trvalé poúrazové obmedzenie krvného obehu alebo lymfatického systému hornej končatiny až 5 % až 4 %
202 Poúrazová atrofia svalstva hornej končatiny 2 % 1 %
203 Úplné ochrnutie celého nervového pletenca ramena (plexus brachialis) 70 % 50 % ✓

204 Úplné ochrnutie nervus axillaris 30 % 25 %
205 Úplné ochrnutie nervus radialis 35 % 27 %
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Trvalé následky úrazu (telesné poškodenie)                                               Percento z poistnej sumy Extra vážne úrazy

206 Úplné ochrnutie nervusmusculocutaneus 30 % 20 %
207 Úplné ochrnutie nervusulnaris 30 % 25 %
208 Úplné ochrnutie nervusmedianus 30 % 25 %

Dolné končatiny

209 Anatomická strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo medzi bedrovým a kolenným kĺbom  
s pahýľom nevhodným na protézovanie 70 % ✓

210 Anatomická strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo medzi bedrovým a kolenným kĺbom  
s pahýľom vhodným na protézovanie 60 % ✓

211 Úplné stuhnutie bedrového kĺbu 30 %
212 Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu  ťažkého stupňa 20,5 % – 27 %
213 Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu  stredného stupňa 13,5 % – 20 %
214 Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu  ľahkého stupňa až 13 %
215 Nekróza hlavice stehennej kosti 20 %
216 Endoprotéza bedrového kĺbu 5 %
217 Pakĺb stehennej kosti 30 %
218 Skrátenie dolnej končatiny následkom úrazuo viac ako 6 cm 25 %
219 Skrátenie dolnej končatiny následkom úrazu o 4 až 6 cm vrátane 15 %
220 Skrátenie dolnej končatiny následkom úrazu o 2 až 4 cm vrátane 5 %
221 Skrátenie dolnej končatiny následkom úrazu do 2 cm 0 %

222
Deformity stehennej kosti vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke (úchylky 
nad 45° sú hodnotené ako strata končatiny; pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne hodnotiť 
skrátenie končatiny)

5 % (za každých 
celých 5° úchylky)

223 Úplná stuhnutosť kolenného kĺbu 25 %
224 Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu  ťažkého stupňa 18,5 % – 23 %
225 Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu  stredného stupňa 10,5 % – 18 %
226 Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu  ľahkého stupňa až 10 %
227 Kývavosť kolenného kĺbu spôsobená poruchou funkcie predného a zadného skríženého väzu 25 %
228 Kývavosť kolenného kĺbu spôsobená poruchou funkcie postranného väzu 5 %
229 Endoprotéza kolenného kĺbu 5 %

230 Anatomická strata dolnej končatiny v predkolení so stuhnutým kolenom s pahýľom nevhodným na 
protézovanie 50 % ✓

231 Anatomická strata dolnej končatiny v predkolení so stuhnutým kolenom s pahýľom vhodným na proté-
zovenie 40 % ✓

232 Anatomická strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaním hybnosti kolena s pahýľom nevhod-
ným na protézovanie 45 % ✓

233 Anatomická strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaním hybnosti kolena s pahýľom vhodným 
na protézovenie 35 % ✓

234 Pakĺb píšťaly a/alebo oboch kostí predkolenia 35 %
235 Pakĺb ihlice 5 %

236
Deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke (úchylky nad 
45° sú hodnotené ako strata končatiny; pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne hodnotiť 
skrátenie končatiny)

5 % 

237 Anatomická strata nohy v členkovom kĺbe 40 % ✓

238 Anatomická strata chodidla v Chopartovom kĺbe 30 % ✓

239 Anatomická strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe 25 % ✓

240 Deformity v oblasti členka a nohy 5 % – 25 %

241 Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (špička chodidla ohnutá smerom hore 
alebo ohnutá smerom dolu v uhle väčšom ako 20°) 30 %

242 Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v priaznivom postavení 25 %
243 Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu  ťažkého stuňa 20,5 % – 25 %
244 Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu  stredného stuňa 15,5 % – 20 %
245 Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu  ľahkého stuňa až 15 %
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Trvalé následky úrazu (telesné poškodenie)                                           Percento  
z poistnej sumy Extra vážne úrazy

246 Kývavosť členkového kĺbu 15 %
247 Obmedzenie pronácie 2 %
248 Obmedzenie supinácie 1 %
249 Anatomická strata všetkých prstov na nohe 25 % ✓

250 Anatomická strata oboch článkov palca na nohe vrátane záprstnej kosti 20 % ✓

251 Anatomická strata oboch článkov palca na nohe 15 % ✓

252 Anatomická strata posledného článku palca na nohe 3 % ✓

253 Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca na nohe 10 %
254 Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca na nohe 5 %
255 Obmedzenie hybnosti mezičlánkového kĺbu palca na nohe 2 %
256 Anatomická stráta II., III., IV. alebo V. prsta na nohe, za každý prst 2 % ✓

257 Trvalé poúrazové obmedzenie krvného obehu alebo lymfatického systému dolnej končatiny až 10 %
258 Úplné ochrnutie nervus ischiadicus 50 % ✓

259 Úplné ochrnutie nervus femoralis 30 % ✓

260 Úplné ochrnutie nervus tibialis 35 % ✓

261 Úplné ochrnutie nervus fibularis 30 % ✓

262 Poúrazová atrofia svalstva dolnej končatiny 5 %
Jazvy

263 Rozsiahle plošné jazvy po popáleninách od 1 % povrchu tela 0,5 % – 40 % ✓

264 Keloidné a/alebo hypertrofické jazvy na tvári 0,5 % – 5 %
265 Ostatné jazvy neuvedené v tabuľke (napr. jazvy kozmetického charakteru, pigmentové jazvy a pod.) 0 %
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ČASŤ B: HODNOTENIE ZNÍŽENIA ZRAKOVEJ OSTROSTI (VISU) SO ZNESITEĽNOU KOREKCIOU

Visus 6/6 
(1)

6/9 
(0,66)

6/12 
(0,5)

6/18 
(0,33)

6/24 
(0,25)

6/30 
(0,2)

6/36 
(0,16)

6/60 
(0,1)

3/60 
(0,05)

1/60 
(0,016) 0

6/6 (1) 0 % 2 % 4 % 7 % 11 % 15 % 18 % 22 % 25 % 35 % 50 %
6/9 (0,66) 2 % 4 % 7 % 11 % 15 % 18 % 22 % 25 % 28 % 38 % 55 %
6/12 (0,5) 4 % 7 % 11 % 15 % 18 % 22 % 25 % 28 % 33 % 42 % 60 %

6/18 (0,33) 7 % 11 % 15 % 18 % 22 % 25 % 28 % 33 % 37 % 46 % 65 %
6/24 (0,25) 11 % 15 % 18 % 22 % 25 % 28 % 33 % 37 % 43 % 52 % 70 %
6/30 (0,2) 15 % 18 % 22 % 25 % 28 % 33 % 37 % 43 % 52 % 60 % 75 %

6/36 (0,16) 18 % 22 % 25 % 28 % 33 % 37 % 43 % 52 % 60 % 68 % 80 %
6/60 (0,1) 22 % 25 % 28 % 33 % 37 % 43 % 52 % 60 % 68 % 77 % 85 %

3/60 (0,05) 25 % 28 % 33 % 37 % 43 % 52 % 60 % 68 % 77 % 83 % 90 %
1/60 (0,016) 35 % 38 % 42 % 46 % 52 % 60 % 68 % 77 % 83 % 90 % 95 %

0 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %
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PRÍLOHA Č. 2: 
TABUĽKA OCENENIA CHIRURGICKÝCH ZÁKROKOV

Popis chirurgického zákroku

Poistné plnenie 
ako maximálne 

percento  
z poistnej sumy

Hlava

1 Chirurgický zákrok v otvorenej lebečnej dutine, 
okrem trepanácie a punkcie 100%

2 Odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia 30%
3 Angiografia mozgových artérií katetrizáciou 30%

4 Zavedenie elektródy do mozgu pri Parkinsonovom 
ochorení 40%

5 Zavedenie stentu do mozgovej artérie katetrizáciou 60%
Oko

6 Operácia odlúpnutia sietnice (viacpočetné postih-
nutie) 100%

7 Kryoretinopexia (zmrazenie sietnice)   20%
8 Laserová baráž sietnice   10%
9 Transplantácia rohovky 100%
10 Operácia šedého zákalu (katarakty) 50%
11 Operácia zeleného zákalu (glaukómu) 30%
12 Odstránenie šošovky 50%
13 Repozícia prolapsu dúhovky 25%
14 Chirurgická korekcia keratokonusu:
– operačne 25%
– laserom 10%
15 Odstránenie očného bulbu (enukleácia) 30%
16 Odstránenie pterygia 20%
17 Šitie rohovky alebo spojovky 10%
18 Paracentéza rohovky  5%
19 Odstránenie jačmenného zrna alebo chalázie  5%

Ucho
20 Prepichnutie ušného bubienka (paracentéza) 5%
21 Operácia ušného bubienka (myringoplastika) 30%
22 Odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti:
– radikálna unilaterálna mastoidektómia 50%
– radikálna bilaterálna mastoidektómia 60%
23 Fenestrácia –(uni alebo bilaterálna) 100%
24 Operácia stredného ucha 50%
25 Tympanoplastika 50%
26 Tympanotómia 10%
27 Stapedoplastika 60%

Nos
28 Operácia intranazálnych dutín 15%
29 Operácia extranazálnych dutín 35%
30 Punkcia extranazálnych dutín  5%
31 Odstránenie jedného alebo viacerých polypov  5%
32 Resekcia submukózy 25%
33 Odstránenie nosnej mušle (turbinektómia) 10%
34 Submukózna elektrokoagulácia dolných mušlí  3%
35 Mukotómia 10%

36 Operácia nosovej priehradky (septoplastika) – len 
poúrazová 15%

37 Elekrokauterizácia cievy   3%
38 Odstránenie nosných mandlí (adenotómia):
– ambulantne   7%
– v celkovej anestéze 10%

Ústa
39 Odstránenie slinnej žľazy 25%
40 Odstránenie kalcifikátu zo slinnej žľazy 10%
41 Transpozícia vývodu slinnej žľazy 10%
42 Dilatácia vývodu slinnej žľazy   3%
43 Uvulotómia     5%
44 Uvulopalatoplastika 15%

45 Extrakcia zuba / zubného koreňa (radixu) – len 
poúrazová   3%

46 Resekcia koreňového hrotu zuba – len poúrazová:
– jednokoreňový horný zub 15%
– jednokoreňový dolný alebo dvojkoreňový zub 17%
47 Implantácia zuba po úraze 10%

Hrdlo
48 Odstránenie krčných alebo krčných a nosných mandlí (tonzilektómia):
– vek Poisteného od 15 rokov, vrátane 15%
– vek Poisteného do 15 rokov 10%
49 Odstánenie rezidua tonzilárneho lôžka:
– vek Poisteného od 15 rokov, vrátane 10%
– vek Poisteného do 15 rokov 7%
50 Punkcia paratonzilárneho priestoru 5%
51 Dilatácia peritonzilárneho abscesu 3%
52 Tracheostómia 10%
53 Resekcia časti trachey (priedušnice) v oblasti krku 20%
54 Odstránenie hlasiviek 15%
55 Vybratie (extirpácia) lymfatických uzlín 10%
56 Disekcia krku s odstránením lymfatických uzlín 30%

Pažerák
57 Operácia pre zúženie pažeráku 40%
58 Endoskopické vyšetrenie pažeráku 5%

Štítna žľaza
59 Odstránenie celej štítnej žľazy 70%
60 Odstránenie laloku štítnej žľazy (lobectomia) 50%
61 Odstránenie prištítneho telieska 30%
62 Punkcia štítnej žľazy 5%

Hrudník

63 Kompletná thorakoplastika (otvorenie hrudného 
koša) 100%

64 Odstránenie pľúc (pneumonektómia) alebo časti 
pľúc 70%

65 Thymektómia (odstránenie detskej žľazy) 70%

66 Diagnostický alebo liečebný zákrok v hrudnej duti-
ne okrem punkcie 30%

67 Drenáž hrudníka 10%
68 Bronchoskopia:
– diagnostická 10%
– počas operácie (okrem biopsie) 20%
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69 Biopsia pľúc 10%
70 Punkcia hrudníka 5%

Srdce
71 Operácia srdca cez otvorený hrudník 100%
72 Zavedenie stentu do koronárnej cievy 60%
73 Karotická endarterektómia 60%
74 Katetrizácia srdca 30%
75 Implantácia kardiostimulátora 40%
76 Biopsia srdcového svalu 30%
77 Punkcia perikardu (osrdcovníka) 10%

Prsia

78 Radikálna amputácia jedného alebo obidvoch 
prsníkov s resekciou do podpažia 70%

79 Jednoduchá amputácia jedného alebo obidvoch 
prsníkov 40%

80 Kvadrantektómia prsníka:
–  s vybratím podpazušných (axilárnych) lymfatických

uzlín 50%
–  bez vybratia podpazušných (axilárnych) lymfatických

uzlín 30%

81 Rekonštrukcia prsníka lalokom po jeho odstránení 25%
Brucho

82 Odstránenie slepého čreva (apendektómia) 35%
83 Resekcia čreva 70%
84 Resekcia žalúdka 70%
85 Gastro – enterostómia 60%
86 Odstránenie žlčníka (cholecystektómia)  60%
87 Operácia slabinového pruhu (hernie):
– jednostranného 30%
– obojstranného 50%

88 Operácia pupočného alebo skrotálneho pruhu 
(hernie) 30%

89 Operácia pruhu (hernie) v jazve 30%
90 Transplantácia pečene 100%
91 Biopsia pečene 10%

92 Endoskopické vyšetrenie brušnej dutiny 
(laparoskopia) 20%

93 Punkcia brušnej dutiny 10%
94 Endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu 5%

95
Chirurgický zákrok v dutine brušnej, či už diagnos-
tický alebo odstránenie jedného alebo viacerých 
orgánov,okrem špecifikovaných v tejto tabuľke 

50%

Močový a pohlavný trakt
96 Odstránenie obličky 70%
97 Fixácia obličky 70%
98 Transplantácia obličky 100%

99 Odstránenie tumoru alebo kameňov z obličiek,  
močovodu alebo močového mechúra:

– operačne 60%
– katetrizáciou alebo endoskopicky 20%
100 Biopsia obličky 10%
101 Nefrostómia 10%
102 Operačné zákroky v močovode 30%
103 Operačné zákroky v močovej rúre 15%
104 Odstránenie močového mechúra (cystektómia) 40%

105 Endoskopické vyšetrenie močového mechúra 
(cystoskopia) 10%

106 Punkcia močového mechúra 5%

107 Plastika pri inkontinencii moču 25%

108 Implantácia suburetrálnej pásky pri inkontinencii 
moču 25%

109 Operácia prostaty:
– úplné odstránenie (operačne) 70%
– čiastočné odstránenie (endoskopicky) 25%
– ostatné chirurgické zákroky 50%
110 Odstránenie semenníka alebo nadsemeníka 25%
111 Odstránenie cysty nadsemenníka 20%
112 Operačná fixácia semenníkov 10%
113 Operácia hydrokély alebo varikokély 10%
114 Punkcia hydrokély 5%

115 Odstránenie maternice a obidvoch vaječníkov 
s vajcovodmi 80%

116 Odstránenie maternice a jedného vaječníka 70%
117 Odstránenie maternice 60%
118 Odstránenie jedného vaječníka s vajcovodom 30%
119 Odstránenie vaječníka (ovarektómia):
– jedného 20%
– obidvoch 30%

120 Odstránenie obidvoch vajcovodov s vaječníkmi 
(adnexektómia) 40%

121 Odstránenie myómu 25%

122 Endoskopické vyšetrenie maternice (hysterosko-
pia) 5%

123 Konizácia krčka maternice 20%
124 Kyretáž  15%

125 Cisársky rez – len ak je vykonaný z dôvodu choro-
by alebo úrazu Poisteného 30%

Konečník
126 Radikálna resekcia z dôvodu malignity 100%
127 Úplná excízia vonkajších hemoroidov 10%

128
Úplná excízia vnútorných alebo vnútorných 
a vonkajších hemoroidov, vrátane prolapsu rekta 
alebo kompletná sklerotizácia 

20%

129 Operácia fistuly v oblasti konečníka 15%
130 Operácia fisury (trhliny)  v oblasti konečníka 5%
131 Iné operácie na konečníku 20%
132 Rektoskopia 5%

Horné a dolné končatiny, chrbtica
Kosti

133 Amputácia:
– prstu alebo palca, za každý 10%
– ruky, predlaktia alebo chodidla po členok 20%
– dolnej alebo hornej končatiny 40%
– stehna v bedrovom kĺbe 70%
134 Replantácia hornej alebo dolnej končatiny po amputácii:
– v ramene alebo bedre 100%
– v kolene alebo lakti 70%
– v zápästí alebo členku 50%

– replantácia prsta alebo palca 25%

135 Operačný chirurgický zákrok za účelom napravenia zlomeniny 
(osteosyntéza alebo korekcia):

– kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť) 15%
–  kosť tarzálna alebo metatarzálna, kosť krížová, kostrč 10%
– kosť stehenná 40%
– rameno alebo predkolenie – jedna kosť 25%
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– prst na ruke alebo nohe – za každý 5%
– rebro 5%
– dve a viac rebier 10%
– predlaktie – obidve kosti 20%
– panva bez nutnosti trakcie, jabĺčko 20%
– panva s nutnosťou trakcie 30%
– predkolenie – obidve kosti 30%
– spodná čelusť 20%
–  kosť karpálna alebo metakarpálna, nos, hrudná kosť 10%
– stavec, priečny výbežok stavca – za každý 5%
– kompresívna zlomenina stavca – jeden alebo viac 40%
– zápästie 10%
136 Vyberanie osteosyntetického materiálu:
– ambulantne 5%
– v celkovej anestéze 10%
– po osteosyntéze chrbtice 20%
137 Operácia haluxu (vybočeného palca) na nohe 20%
138 Punkcia kostnej drene 10%

Kĺby

139 Incízia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu funkcie, 
okrem punkcie a ďalej uvedených 15%

140 Punkcia kĺbu alebo chrbtice 5%

141 Excízia z kĺbu, fixácia pomocou operácie, disartikulácia alebo 
arthroplastika:

– ramena, bedra alebo chrbtice 75%
– kolena, lakťa, zápästia alebo členka 30%
142 Artroskopia kolena 30%
143 Artroskopia ramena 40%
144 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu 75%
145 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu 50%

146 Operácia prietrže medzistavcovej platničky 
(hernie disku) 75%

147 Flavektómia chrbtice 60%
148 Odstránenie Backerovej cysty kolena 10%

149 Operácia burzy olekranu (lakeť) alebo prepatelár-
nej burzy (koleno) 10%

Šľachy

150 Operácia karpálneho kanála alebo Dupytrenovej 
kontraktúry na ruke 10%

151 Narezanie šľachy (tenotómia) 10%
152 Šitie pretrhnutej achilovej šľachy:
– bez plastiky 20%
– s plastikou 30%
153 Šitie pretrhnutej šľachy svalu:
– štvorhlavého (quadricepsu) 20%
– dvojhlavého (bicepsu) 15%
154 Plastika šľachy:
– štvorhlavý sval (quadriceps) 30%
– dvojhlavý sval (biceps) 25%
– pollex saltans (kývavý palec) na ruke 10%
155 Šitie inej šľachy ako vyššie uvedených 8%

Žily
156 Odstránenie kŕčových žíl (varixov):
– operačne na jednej nohe 20%
– operačne na obidvoch nohách 30%
– sklerotizácia 3%
157 Zavedenie stentu do cievy dolnej končatiny 30%

158 Embolektómia dolnej končatiny katetrom 30%
Koža

159 Šitie rany
– dĺžka rany menej ako 2 cm 3%
– dĺžka rany 2 cm a viac, avšak menej ako 10 cm 5%
– dĺžka rany 10 cm a viac, avšak menej ako 15 cm 7%
– dĺžka rany 15 cm a viac 10%

160 Chirurgické ošetrenie rany steri-stripmi alebo inou porovnateľnou 
adhezívnou metódou, bez ohľadu na veľkosť rany:

– vek Poisteného do 15 rokov, vrátane 3%
– vek Poisteného od 15 rokov 0%
161 Šitie nervu:
– ambulantne 10%
– v celkovej anestéze 15%

162 Odstránenie (ablácia) nechta, plastika alebo klinovi-
tá resekcia nechtového lôžka 5%

163 Plastika jazvy po úraze 10%
164 Zavedenie drénu 1%

165 Incízia (narezanie) povrchového abscesu, vredu 
alebo furunkula (jedného alebo viacerých) 5%

166 Chirurgická liečba karbunkulu (jedného alebo 
viacerých) 10%

167 Prepichnutie alebo odstránenie búl po popáleni-
nách 1%

168 Nekrektómia, exkochleácia, debridement 3%
169 Implantácia kožného autotransplantátu 10%

170 Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 27% a viac telesného povrchu 100%

171
Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 18% a viac, avšak menej ako 27 % 
telesného povrchu 

60%

172
Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 9% a viac, avšak menej ako 18 % 
telesného povrchu

30%

173
Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 4,5% a viac, avšak menej ako 9 % 
telesného povrchu 

16%

Pri chirurgickej liečbe popálenín zahŕňajú vyššie uvedené percentá poist-
ného plnenia ocenenie všetkých prípadných chirurgických zákrokov pod-
stúpených Poisteným, chirurgické zákroky sa v tomto prípade jednotlivo 
neoceňujú.

Nádory
174 Odstránenie (excízia) malígnych (zhubných) nádorov:
– na sliznici, koži a podkožnom tkanive 25%
– ostatných, okrem špecifikovaných v tejto tabuľke 50%

175 Odstránenie (excízia) pilonidálnych dutín alebo 
cýst 25%

176 Odstránenie (excízia) benígnych (nezhubných) 
nádorov semenníkov alebo prsníkov 20%

177 Odstránenie (excízia) ganglionu, veruky (bradavi-
ce), aterómu alebo granulómu 5%

178 Odstránenie (excízia) benígnych nádorov laserom 3%

179 Odstránenie (excízia) benígnych nádorov, jedného 
alebo viacerých, okrem vyššie spomenutých 10%
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PRÍLOHA Č. 3: 
TABUĽKA OCENENIA CHIRURGICKÝCH ZÁKROKOV A ŠPECIFICKÝCH CHIRURGICKÝCH OŠETRENÍ

Popis chirurgického zákroku/špecifického 
chirurgického ošetrenia

Poistné plnenie 
ako maximálne 

percento  
z poistnej sumy

Hlava

1 Chirurgický zákrok v otvorenej lebečnej dutine, 
okrem trepanácie a punkcie 100%

2 Odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia 30%
3 Angiografia mozgových artérií katetrizáciou 30%
4 Zavedenie stentu do mozgovej artérie katetrizáciou 60%

Oko

5 Operácia odlúpnutia sietnice (viacpočetné postih-
nutie) 100%

6 Kryoretinopexia (zmrazenie sietnice)   20%
7 Laserová baráž sietnice   10%
8 Transplantácia rohovky 100%
9 Operácia šedého zákalu (katarakty) 50%
10 Operácia zeleného zákalu (glaukómu) 30%
11 Odstránenie šošovky 50%
12 Repozícia prolapsu dúhovky 25%
13 Chirurgická korekcia keratokonusu:
– operačne 25%
– laserom 10%
14 Odstránenie očného bulbu (enukleácia) 30%
15 Odstránenie pterygia 20%
16 Šitie rohovky alebo spojovky 10%
17 Paracentéza rohovky  5%
18 Odstránenie jačmenného zrna alebo chalázie  5%

Ucho
19 Prepichnutie ušného bubienka (paracentéza) 5%
20 Operácia ušného bubienka (myringoplastika) 30%
21 Odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti:
– radikálna unilaterálna mastoidektómia 50%
– radikálna bilaterálna mastoidektómia 60%
22 Fenestrácia –(uni alebo bilaterálna) 100%
23 Operácia stredného ucha 50%
24 Tympanoplastika 50%
25 Tympanotómia 10%
26 Stapedoplastika 60%

Nos
27 Operácia intranazálnych dutín 15%
28 Operácia extranazálnych dutín 35%
29 Punkcia extranazálnych dutín  5%
30 Odstránenie jedného alebo viacerých polypov  5%
31 Resekcia submukózy 25%
32 Odstránenie nosnej mušle (turbinektómia) 10%
33 Submukózna elektrokoagulácia dolných mušlí  3%
34 Mukotómia 10%

35 Operácia nosovej priehradky (septoplastika) – len 
poúrazová 15%

36 Elekrokauterizácia cievy   3%
37 Odstránenie nosných mandlí (adenotómia):

– ambulantne   7%
– v celkovej anestéze 10%

Ústa
38 Odstránenie slinnej žľazy 25%
39 Odstránenie kalcifikátu zo slinnej žľazy 10%
40 Transpozícia vývodu slinnej žľazy 10%
41 Dilatácia vývodu slinnej žľazy   3%
42 Uvulotómia     5%
43 Uvulopalatoplastika 15%

44 Extrakcia zuba / zubného koreňa (radixu) – len 
poúrazová   3%

45 Resekcia koreňového hrotu zuba – len poúrazová:
– jednokoreňový horný zub 15%
– jednokoreňový dolný alebo dvojkoreňový zub 17%
46 Implantácia zuba po úraze 10%

Hrdlo
47 Odstránenie krčných alebo krčných a nosných mandlí (tonzilektómia):
– vek Poisteného od 15 rokov, vrátane 15%
– vek Poisteného do 15 rokov 10%
48 Odstánenie rezidua tonzilárneho lôžka:
– vek Poisteného od 15 rokov, vrátane 10%
– vek Poisteného do 15 rokov 7%
49 Punkcia paratonzilárneho priestoru 5%
50 Dilatácia peritonzilárneho abscesu 3%
51 Tracheostómia 10%
52 Resekcia časti trachey (priedušnice) v oblasti krku 20%
53 Odstránenie hlasiviek 15%
54 Vybratie (extirpácia) lymfatických uzlín 10%
55 Disekcia krku s odstránením lymfatických uzlín 30%

Pažerák
56 Operácia pre zúženie pažeráku 40%
57 Endoskopické vyšetrenie pažeráku 5%

Štítna žľaza
58 Odstránenie celej štítnej žľazy 70%
59 Odstránenie laloku štítnej žľazy (lobectomia) 50%
60 Odstránenie prištítneho telieska 30%
61 Punkcia štítnej žľazy 5%

Hrudník
62 Kompletná thorakoplastika (otvorenie hrudného koša) 100%
63 Odstránenie pľúc (pneumonektómia) alebo časti pľúc 70%
64 Thymektómia (odstránenie detskej žľazy) 70%

65 Diagnostický alebo liečebný zákrok v hrudnej duti-
ne okrem punkcie 30%

66 Drenáž hrudníka 10%
67 Bronchoskopia:
– diagnostická 10%
– počas operácie (okrem biopsie) 20%
68 Biopsia pľúc 10%
69 Punkcia hrudníka 5%

Srdce
70 Operácia srdca cez otvorený hrudník 100%
71 Zavedenie stentu do koronárnej cievy 60%
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72 Karotická endarterektómia 60%
73 Katetrizácia srdca 30%
74 Implantácia kardiostimulátora 40%
75 Biopsia srdcového svalu 30%
76 Punkcia perikardu (osrdcovníka) 10%

Prsia

77 Radikálna amputácia jedného alebo obidvoch 
prsníkov s resekciou do podpažia 70%

78 Jednoduchá amputácia jedného alebo obidvoch 
prsníkov 40%

79 Kvadrantektómia prsníka:
–  s vybratím podpazušných (axilárnych) lymfatických

uzlín 50%
–  bez vybratia podpazušných (axilárnych) lymfatických

uzlín 30%

80 Rekonštrukcia prsníka lalokom po jeho odstránení 25%
Brucho

81 Odstránenie slepého čreva (apendektómia) 35%
82 Resekcia čreva 70%
83 Resekcia žalúdka 70%
84 Gastro – enterostómia 60%
85 Odstránenie žlčníka (cholecystektómia)  60%
86 Operácia slabinového pruhu (hernie):
– jednostranného 30%
– obojstranného 50%
87 Operácia pupočného alebo skrotálneho pruhu (hernie) 30%
88 Operácia pruhu (hernie) v jazve 30%
89 Transplantácia pečene 100%
90 Biopsia pečene 10%

91 Endoskopické vyšetrenie brušnej dutiny 
(laparoskopia) 20%

92 Punkcia brušnej dutiny 10%
93 Endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu 5%

94
Chirurgický zákrok v dutine brušnej, či už diagnos-
tický alebo odstránenie jedného alebo viacerých 
orgánov,okrem špecifikovaných v tejto tabuľke 

50%

Močový a pohlavný trakt
95 Odstránenie obličky 70%
96 Fixácia obličky 70%
97 Transplantácia obličky 100%

98 Odstránenie tumoru alebo kameňov z obličiek,  močovodu alebo 
močového mechúra:

– operačne 60%
– katetrizáciou alebo endoskopicky 20%
99 Biopsia obličky 10%
100 Nefrostómia 10%
101 Operačné zákroky v močovode 30%
102 Operačné zákroky v močovej rúre 15%
103 Odstránenie močového mechúra (cystektómia) 40%

104 Endoskopické vyšetrenie močového mechúra 
(cystoskopia) 10%

105 Punkcia močového mechúra 5%
106 Plastika pri inkontinencii moču 25%

107 Implantácia suburetrálnej pásky pri inkontinencii 
moču 25%

108 Operácia prostaty:
– úplné odstránenie (operačne) 70%
– čiastočné odstránenie (endoskopicky) 25%
– ostatné chirurgické zákroky 50%

109 Odstránenie semenníka alebo nadsemeníka 25%
110 Odstránenie cysty nadsemenníka 20%
111 Operačná fixácia semenníkov 10%
112 Operácia hydrokély alebo varikokély 10%
113 Punkcia hydrokély 5%

114 Odstránenie maternice a obidvoch vaječníkov 
s vajcovodmi 80%

115 Odstránenie maternice a jedného vaječníka 70%
116 Odstránenie maternice 60%
117 Odstránenie jedného vaječníka s vajcovodom 30%
118 Odstránenie vaječníka (ovarektómia):
– jedného 20%
– obidvoch 30%

119 Odstránenie obidvoch vajcovodov s vaječníkmi 
(adnexektómia) 40%

120 Odstránenie myómu 25%
121 Endoskopické vyšetrenie maternice (hysteroskopia) 5%
122 Konizácia krčka maternice 20%
123 Kyretáž  15%

124 Cisársky rez – len ak je vykonaný z dôvodu choro-
by alebo úrazu Poisteného 30%

Konečník
125 Radikálna resekcia z dôvodu malignity 100%
126 Úplná excízia vonkajších hemoroidov 10%

127
Úplná excízia vnútorných alebo vnútorných 
a vonkajších hemoroidov, vrátane prolapsu rekta 
alebo kompletná sklerotizácia 

20%

128 Operácia fistuly v oblasti konečníka 15%
129 Operácia fisury (trhliny)  v oblasti konečníka 5%
130 Iné operácie na konečníku 20%
131 Rektoskopia 5%

Horné a dolné končatiny, chrbtica
Kosti

132 Amputácia:
– prstu alebo palca, za každý 10%
– ruky, predlaktia alebo chodidla po členok 20%
– dolnej alebo hornej končatiny 40%
– stehna v bedrovom kĺbe 70%
133 Replantácia hornej alebo dolnej končatiny po amputácii:
– v ramene alebo bedre 100%
– v kolene alebo lakti 70%
– v zápästí alebo členku 50%
– replantácia prsta alebo palca 25%
134 Liečba zlomeniny (ošetrenie bez operácie):
– kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť) 15%
–  kosť tarzálna alebo metatarzálna, kosť krížová, kostrč 10%
– kosť stehenná 40%
– rameno alebo predkolenie – jedna kosť 25%
– prst na ruke alebo nohe – za každý 5%
– rebro 5%
– dve a viac rebier 10%
– predlaktie – obidve kosti 20%
– panva bez nutnosti trakcie, jabĺčko 20%
– panva s nutnosťou trakcie 30%
– predkolenie – obidve kosti 30%
– spodná čelusť 20%
–  kosť karpálna alebo metakarpálna, nos, hrudná kosť 10%
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– stavec, priečny výbežok stavca – za každý 5%
– kompresívna zlomenina stavca – jeden alebo viac 40%
– zápästie 10%
Pri komplikovanej zlomenine vyžadujúcej napravenie (repozíciu) sa vyššie 
uvedené percentá násobia indexom 1,5. Pri zlomenine vyžadujúcej operá-
ciu (osteosyntézu alebo korekciu) sa vyššie uvedené percentá zdvojnáso-
bia s tým, že maximum nesmie presiahnuť 100%.
135 Vyberanie osteosyntetického materiálu:
– ambulantne 5%
– v celkovej anestéze 10%
– po osteosyntéze chrbtice 20%
136 Operácia haluxu (vybočeného palca) na nohe 20%
137 Punkcia kostnej drene 10%

Kĺby
138 Napravenie (repozícia) vykĺbenia (zákrok bez operácie):
– prsta alebo palca – za každý 5%
– ramena, lakťa, zápästia alebo členka 15%
– spodnej čeľuste 5%
– bedra alebo kolena okrem jabĺčka 20%
– jabĺčka 5%
Pri vykĺbení vyžadujúcom operáciu sa vyššie uvedené percentá maximál-
ne zdvojnásobia.

139 Sádrová imobilizácia po podvrtnutí (distorzii) - ošetrenie iným typom 
fixácie ako sádrovou imobilizáciou nie je kryté poistením:

– kolena 15%
– členku alebo zápästia 10%
– prsta – jedného alebo viacerých 5%

140 Incízia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu funkcie, 
okrem punkcie a ďalej uvedených 15%

141 Punkcia kĺbu alebo chrbtice 5%

142 Excízia z kĺbu, fixácia pomocou operácie, disartikulácia alebo arthro-
plastika:

– ramena, bedra alebo chrbtice 75%
– kolena, lakťa, zápästia alebo členka 30%
143 Artroskopia kolena 30%
144 Artroskopia ramena 40%
145 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu 75%
146 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu 50%

147 Operácia prietrže medzistavcovej platničky (hernie 
disku) 75%

148 Flavektómia chrbtice 60%
149 Odstránenie Backerovej cysty kolena 10%

150 Operácia burzy olekranu (lakeť) alebo prepatelár-
nej burzy (koleno) 10%

Šľachy

151 Operácia karpálneho kanála alebo Dupytrenovej 
kontraktúry na ruke 10%

152 Narezanie šľachy (tenotómia) 10%
153 Šitie pretrhnutej achilovej šľachy:
– bez plastiky 20%
– s plastikou 30%
154 Šitie pretrhnutej šľachy svalu:
– štvorhlavého (quadricepsu) 20%
– dvojhlavého (bicepsu) 15%
155 Plastika šľachy:
– štvorhlavý sval (quadriceps) 30%
– dvojhlavý sval (biceps) 25%
– pollex saltans (kývavý palec) na ruke 10%

156 Šitie inej šľachy ako vyššie uvedených 8%
Žily

157 Odstránenie kŕčových žíl (varixov):
– operačne na jednej nohe 20%
– operačne na obidvoch nohách 30%
– sklerotizácia 3%
158 Zavedenie stentu do cievy dolnej končatiny 30%
159 Embolektómia dolnej končatiny katetrom 30%

Koža
160 Šitie rany
– dĺžka rany menej ako 2 cm 3%
– dĺžka rany 2 cm a viac, avšak menej ako 10 cm 5%
– dĺžka rany 10 cm a viac, avšak menej ako 15 cm 7%
– dĺžka rany 15 cm a viac 10%

161 Chirurgické ošetrenie rany steri-stripmi alebo inou porovnateľnou 
adhezívnou metódou, bez ohľadu na veľkosť rany:

– vek Poisteného do 15 rokov, vrátane 3%
– vek Poisteného od 15 rokov 0%
162 Šitie nervu:
– ambulantne 10%
– v celkovej anestéze 15%

163 Odstránenie (ablácia) nechta, plastika alebo klinovi-
tá resekcia nechtového lôžka 5%

164 Plastika jazvy po úraze 10%
165 Zavedenie drénu 1%

166 Incízia (narezanie) povrchového abscesu, vredu 
alebo furunkula (jedného alebo viacerých) 5%

167 Chirurgická liečba karbunkulu (jedného alebo 
viacerých) 10%

168 Prepichnutie alebo odstránenie búl po popáleninách 1%
169 Nekrektómia, exkochleácia, debridement 3%
170 Implantácia kožného autotransplantátu 10%

171 Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 27% a viac telesného povrchu 100%

172
Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 18% a viac, avšak menej ako 27 % 
telesného povrchu 

60%

173
Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 9% a viac, avšak menej ako 18 % 
telesného povrchu

30%

174
Chirurgická liečba popálenín kože II. a III. stupňa 
pokrývajúcich 4,5% a viac, avšak menej ako 9 % 
telesného povrchu 

16%

Pri chirurgickej liečbe popálenín zahŕňajú vyššie uvedené percentá poist-
ného plnenia ocenenie všetkých prípadných chirurgických zákrokov pod-
stúpených Poisteným, chirurgické zákroky sa v tomto prípade jednotlivo 
neoceňujú.

Nádory
175 Odstránenie (excízia) malígnych (zhubných) nádorov:
– na sliznici, koži a podkožnom tkanive 25%
– ostatných, okrem špecifikovaných v tejto tabuľke 50%
176 Odstránenie (excízia) pilonidálnych dutín alebo cýst 25%

177 Odstránenie (excízia) benígnych (nezhubných) 
nádorov semenníkov alebo prsníkov 20%

178 Odstránenie (excízia) ganglionu, 
veruky (bradavice), aterómu alebo granulómu 5%

179 Odstránenie (excízia) benígnych nádorov laserom 3%

180 Odstránenie (excízia) benígnych nádorov, jedného 
alebo viacerých, okrem vyššie spomenutých 10%
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PRÍLOHA Č. 4: 
TABUĽKA OCENENIA MAXIMÁLNEJ DOBY LIEČENIA ÚRAZU

Typ telesného poškodenia 
Maximálna 

doba liečenia 
úrazu

Poranenia hlavy 
1 Skalpácia hlavy s kožným defektom, čiastočná 40 dní
2 Skalpácia hlavy s kožným defektom, úplná 90 dní
3 Pomliaždenie hlavy, bez otrasu mozgu 15 dní

4 Pomliaždenie tvárovej časti hlavy, s odreninami a 
podliatinami 20 dní

5 Vykĺbenie dolnej čeľuste (jednostranné a obojstanné) 30 dní
6 Zlomenina spodiny lebečnej, bez komplikácií 80 dní

7 Zlomenina spodiny lebečnej, s komplikáciami 
(chron. likvorea) 120 dní

8 Zlomenina – prasklina jednej z kostí lebečnej 
klenby, bez vpáčenia úlomkov 30 dní

9 Zlomeniny – praskliny zasahujúce viaceré lebečné 
kosti, bez vpáčenia úlomkov 40 dní

10 Zlomenina s impresiou (vpáčením úlomkov) jednej 
z kostí lebečnej klenby 60 dní

11 Zlomenina okraja očnice, bez posunutia úlomkov 60 dní
12 Zlomenina okraja očnice, s posunutím úlomkov 60 dní

13 Zlomenina nosových kostí alebo nosovej priehrad-
ky, bez posunutia úlomkov 25 dní

14 Zlomenina nosových kostí, s posunom alebo  
s vtlačením úlomkov 30 dní

15 Zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky,  
s posunom úlomkov 45 dní

16 Zlomenina jarmovej kosti 40 dní
17 Zlomenina sánky, bez posunu úlomkov 60 dní
18 Zlomenina sánky, s posunom úlomkov 90 dní

19 Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 110 dní

20 Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím 
úlomkov, liečená operačne 130 dní

21 Zlomenina čel'uste, bez posunu úlomkov 80 dní
22 Zlomenina čel'uste, s posunom úlomkov 115 dní

23 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo 
sánky, bez posunu 30 dní

24 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo 
sánky, s posunom úlomkov 60 dní

25 Združené zlomeniny – Le Fort I 90 dní
26 Združené zlomeniny – Le Fort II 120 dní
27 Združené zlomeniny – Le Fort III 185 dní
28 Neúplné prerušenie otváračov  sánky 30 dní
29 Neúplné prerušenie  zatváračov sánky 30 dní
30 Úplné prerušenie otváračov sánky 60 dní
31 Úplné prerušenie zatváračov  sánky 60 dní
32 Prerušenie mimických svalov na tvári 60 dní

Poranenia oka

33 Tržná alebo rezná rana viečka, chirurgicky ošetre-
ná 15 dní

34 Tržná alebo rezná rana viečka, prerušujúca slzné cesty 35 dní

35 Zápal slzného vačku – preukázatel'ne po zranení, 
liečený konzervatívne 20 dní

36 Zápal slzného vačku – preukázatel'ne po zranení, 
liečený operačne 50 dní

37 Popálenie kože viečok 20 dní
38 Poleptanie (popálenie) spojovky I. stupňa 0 dní
39 Poleptanie (popálenie) spojovky II. stupňa 18 dní
40 Poleptanie (popálenie) spojovky III. stupňa 40 dní

41 Perforujúce poranenie spojovky, s krvácaním (bez 
poranenia bielka) 0 dní

42 Rana spojovky, chirurgicky ošetrená 15 dní

43 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia a bez 
komplikácií 20 dní

44 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, kompliko-
vaná poúrazovým sivým zákalom 30 dní

45
Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, kompli-
kovaná vnútroočným zápalom alebo povrchovým 
vredom rohovky 

40 dní

46 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná konzervatívne, bez komplikácií 20 dní

47
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým 
sivým zákalom

30 dní

48
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným 
zápalom

40 dní

49 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, bez komplikácií 50 dní

50
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky 
alebo vklinením dúhovky

80 dní

51
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená 
chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým záka-
lom 

60 dní

52
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným 
zápalom

60 dní

53
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným 
nemagnetickým telieskom

60 dní

54
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným 
magnetickým telieskom

60 dní

55 Rana prenikajúca do očnice, bez komplikácií 30 dní

56 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím 
nemagnetickým telieskom  v očnici 60 dní

57 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím 
magnetickým telieskom  v očnici 30 dní

58 Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, 
bez komplikácií 20 dní

59
Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, 
komplikované druhotným zvýšením vnútroočného 
tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie

75 dní

60 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, bez 
komplikácií 40 dní

61 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, kompli-
kované zápalom dúhovky 60 dní

62 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, kompli-
kované poúrazovým sivým zákalom 75 dní

63 Subluxácia šošovky, bez komplikácií 30 dní
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64
Subluxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvý-
šením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické 
ošetrenie

70 dní

65 Luxácia šošovky, bez komplikácii 50 dní

66
Luxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýše-
ním vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické 
ošetrenie

80 dní

67 Krvácanie do sklovca a sietnice, bez komplikácií 60 dní

68
Krvácanie do sklovca a sietnice, komplikované 
druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžaduj-
úce chirurgické ošetrenie

70 dní

69 Otras sietnice 15 dní
70 Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu 18 dní

71 Popálenie alebo poleptanie rohovkového paren-
chýmu 90 dní

72 Povrchová odrenina rohovky 0 dní
73 Povrchová odrenina rohovky, s následným zápalom 15 dní

74 Odlúpenie sietnice, vzniknuté ako priamy následok 
poranenia oka 110 dní

75 Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmy 
(jeho skríženia) 100 dní

76 Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej, s pod-
kožným emfyzémom 40 dní

77 Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné 
cesty, liečená konzervatívne 40 dní

78 Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné 
cesty, liečená operačne 60 dní

79 Poranenie oka, vyžadujúce bezprostredné vyňatie 
oka 60 dní

80 Poranenie oboch očí, vyžadujúce bezprostredné 
vyňatie oka 60 dní

81 Poranenie okohybného aparátu, s dočasným 
dvojitým videním (diplopiou) 75 dní

Poranenie ucha

82 Rana ušnice, s druhotnou aseptickou perichondri-
tídou 30 dní

83 Pomliaždenie ušnice, s rozsiahlym krvným výronom 18 dní

84 Prederavenie bubienka, bez zlomeniny lebečných 
kostí a bez druhotnej infekcie 25 dní

85 Otras labyrintu 20 dní
Poranenia zubov

86
Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich 
zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho násilia 
(nie po zahryznutí)

25 dní

87
Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo via-
cerých zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho 
násilia (nie po zahryznutí)

35 dní

88
Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich 
mliečnych zubov, s chirurgickým ošetrením zubné-
ho lôžka

18 dní

89
Uvoľnenie závesného väzivového aparátu jedného 
alebo viacerých zubov (subluxácia, luxácia, reim-
plantácia), s nutnou fixačnou dlahou

20 dní

90 Zlomenina jedného zubného koreňa, s nutnou 
fixačnou dlahou 25 dní

91 Zlomenina viacerých zubných koreňov, s nutnou 
fixačnou dlahou 35 dní

Poranenia krku
92 Pomliaždenie krku 15 dní
93 Pomliaždenie krku, s tracheotómiou 45 dní
94 Poleptanie pažeráka 90 dní

95 Prederavenie  pažeráka 90 dní
96 Roztrhnutie pažeráka 90 dní
97 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 120 dní
98 Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky 60 dní

99 Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa 
dráždivých pár alebo následkom úderu 25 dní

Poranenia hrudníka
100 Pomliaždenie pľúc 20 dní
101 Roztrhnutie pľúc 90 dní
102 Roztrhnutie bránice 120 dní
103 Pomliaždenie hrudnej steny, ťažkého stupňa 15 dní

104 Úrazové poškodenie srdca, preukázané klinicky 
alebo laboratórne 180 dní

105 Zlomenina hrudnej kosti, bez posunutia úlomkov 35 dní

106 Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne 65 dní

107 Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, 
liečená operačne 60 dní

108 Zlomenina jedného rebra, klinicky preukázaná 30 dní
109 Zlomeniny dvoch až piatich rebier, klinicky preukázané 60 dní
110 Zlomeniny viac než piatich rebier, klinicky preukázané 70 dní
111 Dislokovaná zlomenina dvoch až piatich rebier 70 dní
112 Dislokovaná zlomenina viac ako piatich rebier 90 dní
113 Poúrazový pneumotorax, uzavretý 60 dní
114 Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 30 dní
115 Poúrazový pneumotorax, otvorený alebo ventilový 60 dní

116 Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené konzer-
vatívne, prípadne punkciami 60 dní

117 Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené operačne 110 dní
Poranenia brucha

118 Pomliaždenie steny brušnej, tažkého stupňa 15 dní

119
Rana prenikajúca do brušnej dutiny, liečená 
operačne, s revíziou orgánov dutiny brušnej, bez 
ich poranenia

50 dní

120 Poranie pečene, liečené konzervatívne 20 dní

121 Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené 
laparoskopicky 80 dní

122 Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené 
operačne 95 dní

123 Roztrhnutie žlčníka, s následnou cholecystektómiou 75 dní
124 Poranenie sleziny, liečené konzervatívne 15 dní
125 Poranenie sleziny, s následnou splenektómiou 80 dní
126 Poranenie sleziny, liečené záchovnou operáciou 85 dní

127 Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 
(pankreasu) 120 dní

128 Úrazové prederavenie žalúdka 90 dní
129 Úrazové prederavenie dvanástorníka 95 dní

130 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, bez 
resekcie 60 dní

131 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva,  
s resekciou 90 dní

132 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva, bez 
resekcie 75 dní

133 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva,  
s resekciou 100 dní

134 Roztrhnutie okružia (mezentéria), bez resekcie čreva 70 dní
135 Roztrhnutie okružia (mezentéria), s resekciou čreva 100 dní
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Poranenia urogenitálneho ústrojenstva
136 Pomliaždenie obličky (s hematúriou) 20 dní

137 Poranenie obličky, vyžadujúce bezprostredne jej 
odstránenie 90 dní

138 Pomliaždenie penisu, ťažkého stupňa 20 dní
139 Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého stupňa 35 dní

140
Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého 
stupňa, s poúrazovým zápalom semenníka a 
nadsemenníka

65 dní

141 Roztrhnutie močového mechúra 90 dní
142 Roztrhnutie močovej rúry 90 dní

Poranenia chrbtice

143
Pomliaždenie tažkého stupňa krčnej, hrudnej, 
driekovej alebo krížovej chrbtice a kostrče (s 
hematómom)

30 dní

144

Podvrtnutie krčnej, hrudnej, driekovej chrbtice 
a kostrče (s priamym následkom poúrazového 
poškodenia kĺbového púzdra, ligamentovej sústavy 
alebo paravertebrálneho svalstva)

30 dní

145 Vykĺbenie atlantookcipitálne, bez poškodenia 
miechy alebo jej koreňov 185 dní

146 Vykĺbenie krčnej chrbtice, bez poškodenia miechy 
alebo jej koreňov 185 dní

147 Vykĺbenie hrudnej chrbtice, bez poškodenia mie-
chy alebo jej koreňov 185 dní

148 Vykĺbenie driekovej chrbtice, bez poškodenia 
miechy alebo jej koreňov 185 dní

149 Vykĺbenie kostrče 60 dní

150 Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov preuká-
zaný CT vyšetrením) 90 dní

151 Zlomenina tŕňového výbežku 30 dní
152 Zlomenina jedného priečneho výbežku 30 dní
153 Zlomenina viacerých priečnych výbežkov 70 dní
154 Zlomenina kĺbového výbežku 30 dní
155 Zlomenina oblúka stavca 60 dní
156 Zlomenina zubu čapovca (dens epistrophei) 185 dní

157
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, 
hrudného alebo driekového, so znížením prednej 
časti tela najviac o jednu tretinu

120 dní

158
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrud-
ného alebo driekového, so znížením prednej časti 
tela o viac ako jednu tretinu, liečená konzervatívne

180 dní

159
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrud-
ného alebo driekového, so znížením prednej časti 
tela o viac ako jednu tretinu, liečená operačne

230 dní

160 Roztrieštené zlomeniny tiel krčných stavcov 260 dní
161 Roztrieštené zlomeniny tiel hrudných stavcov 220 dní
162 Roztrieštené zlomeniny tiel driekových stavcov 240 dní

163
Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri 
súčasnej zlomenine tela stavca, bez komplikácií 
(preukazané CT vyšetrením)

160 dní

164
Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, 
pri súčasnej zlomenine tela stavca, s postihnutím 
miešnych koreňov (preukázané CT vyšetrením)

250 dní

165 Poranenie medzistavcovej platničky, bez súčasnej 
zlomeniny stavca 0 dní

166 Spondylolistéza 0 dní
Poranenia panvy

167 Pomliaždenie panvy 15 dní

168 Podvrtnutie v klbe krížovobedrovom 20 dní
169 Vykĺbenie krížovobedrové 120 dní

170 Odlomenie predného, horného alebo dolného 
bedrového tŕňa 60 dní

171 Odlomenie hrbol'a sedacej kosti 60 dní

172 Jednostranná zlomenina lonovej kosti alebo seda-
cej kosti, bez posunutia úlomkov 70 dní

173 Jednostranná zlomenina lonovej kosti alebo seda-
cej kosti, s posunutím úlomkov 120 dní

174 Zlomenina krídla bedrovej kosti, bez posunutia 70 dní
175 Zlomenina krídla bedrovej kosti, s posunutím 120 dní
176 Zlomenina krížovej kosti 60 dní
177 Zlomenina kostrče 60 dní
178 Zlomenina okraja panvičky 90 dní

179 Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jed-
nostranná zlomenina s rozostupom lonovej spony 120 dní

180 Zlomenina kosti lonovej a bedrovej 120 dní
181 Zlomenina kosti lonovej s krížovobedrovou luxáciou 180 dní
182 Rozostup spony lonovej 120 dní
183 Rozstup lonovej spony, s posunom, liečené operačne 180 dní

184 Jednostranná (izolovaná) zlomenina acetabula, so 
subluxáciou až luxáciou bedrového kĺbu 160 dní

185
Trieštivá zlomenina dna acetabula, s centrálnou 
luxáciou stehnovej kosti, prípadne so subluxáciou, 
liečená repozíciou, extenziou alebo operačne

180 dní

Poranenia horných končatín

186 Pomliaždenie ramena ťažkého stupňa  (RTG alebo 
USG alebo MRI) 30 dní

187 Pomliaždenie predlaktia ťažkého stupňa  (RTG 
alebo USG alebo MRI) 25 dní

188 Pomliaždenie ruky ťažkého stupňa  (RTG alebo 
USG alebo MRI) 25 dní

189 Pomliaždenie jedného alebo viacerých prstov 
ťažkého stupňa, chirurgicky ošetrené 25 dní

190 Pomliaždenie kĺbu hornej končatiny ťažkého stup-
ňa (RTG alebo USG alebo MRI alebo ASK) 25 dní

191
Pomliaždenie ramenného kĺbu ťažkého stupňa, s 
následnou periartritídou, ako priamym následkom 
úrazu

60 dní

192 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohý-
bačov na prste alebo na ruke, ak ide o jeden prst 30 dní

193
Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohý-
bačov na prstoch alebo na ruke, ak ide o niekol'ko 
prstov

50 dní

194 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o jeden prst 45 dní

195 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o niekol'ko prstov 80 dní

196 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prste alebo 
na ruke, ak ide o jeden prst 45 dní

197 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o niekol'ko prstov 75 dní

198
Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch 
alebo na ruke – odtrhnutie dorzálnej aponeurózy 
prsta

45 dní

199 Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýba-
čov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí 75 dní

200 Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo 
vystieračov prstov a ruky v zápästí 80 dní

201 Natrhnutie svalu nadhrebeňového 30 dní
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202
Poranenie rotátorovej manžety s vylúčením 
mikrotráum (USG alebo MRI alebo ASK), liečené 
konzervatívne

50 dní

203
Poranenie rotátorovej manžety s vylúčením 
mikrotráum (USG alebo MRI alebo ASK), liečené 
operačne

60 dní

204 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené 
konzervatívne 60 dní

205 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené 
operačne 75 dní

206 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhla-
vého svalu ramena, liečené konzervatívne 60 dní

207 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhla-
vého svalu ramena, liečené operačne 75 dní

208 Natrhnutie iného svalu (USG), liečené konzervatívne 40 dní
209 Natrhnutie iného svalu, liečené operačne 50 dní

210 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (USG), 
liečené konzervatívne 60 dní

211 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (USG), 
liečené operačne 75 dní

212 Podvrtnutie skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a 
lopatkou (RTG alebo USG) 30 dní

213 Podvrtnutie skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a 
hrudnou kosťou (RTG alebo USG) 30 dní

214 Podvrtnutie ramenného kĺbu (RTG alebo USG) 40 dní

215
Podvrtnutie ramenného kĺbu, s následnou periartri-
tídou, ako priamym následkom úrazu (RTG alebo 
USG alebo MRI)

60 dní

216 Podvrtnutie lakťového kĺbu (RTG alebo USG) 30 dní
217 Podvrtnutie zápästia (RTG alebo USG) 30 dní

218 Podvrtnutie základných alebo medzičlánkových kĺ-
bov prstov ruky jedného alebo dvoch prstov (RTG) 25 dní

219 Podvrtnutie základných alebo medzičlánkových kĺ-
bov prstov ruky troch alebo viacerých prstov (RTG) 25 dní

220
Vykĺbenie klbu medzi kĺúčnou kosťou a hrudnou 
kosťou (RTG alebo USG alebo MRI), liečené 
konzervatívne

40 dní

221 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou 
kosťou, liečené operačne 60 dní

222
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, 
bez repozície (RTG alebo USG alebo MRI), lieče-
né konzervatívne

60 dní

223 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, 
liečené operačne 90 dní

224 Vykĺbenie ramennej kosti (RTG alebo USG alebo 
MRI), liečené konzervatívne 60 dní

225 Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), bez stabilizá-
cie, liečené konzervatívne 75 dní

226 Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), so stabilizáci-
ou, liečené konzervatívne 80 dní

227 Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), liečené operačne 90 dní
228 Vykĺbenie predlaktia (lakťa), liečené konzervatívne 60 dní
229 Vykĺbenie predlaktia (lakťa), liečené operačne 90 dní

230 Vykĺbenie zápästia (mesiačikovitej kosti a perilu-
nárna luxácia), liečené konzervatívne 90 dní

231 Vykĺbenie zápästia (mesiačikovitej kosti a perilu-
nárna luxácia), liečené operačne 120 dní

232 Vykĺbenie jednej kosti záprstnej 40 dní
233 Vykĺbenie niekoľkých kostí záprstných 60 dní

234 Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích 
článkov prsta na jednom prste 30 dní

235 Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích 
článkov prsta na niekoľkých prstoch 75 dní

236 Zlomenina tela lopatky 60 dní
237 Zlomenina krčku lopatky 60 dní
238 Zlomenina nadplecka lopatky 60 dní
239 Zlomenina zobákovitého výbežku lopatky 60 dní
240 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná alebo neúplná 40 dní
241 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná, s posunutím úlomkov 60 dní
242 Zlomenina kľúčnej kosti, operovaná 70 dní

243 Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého 
hrboľa, bez posunutia 40 dní

244 Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého 
hrboľa, s posunutim 60 dní

245 Zlomenina hlavy horného konca ramennej kosti 60 dní

246 Zlomenina horného konca ramennej kosti, roztrieš-
tená zlomenina hlavice 90 dní

247 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, 
bez posunu 60 dní

248 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, 
zaklínená 70 dní

249 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku,  
s posunutím úlomkov 90 dní

250 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, 
luxačná alebo operačne liečená 120 dní

251 Zlomenina krčka ramennej kosti – epifyzeolýza 90 dní
252 Zlomenina tela ramennej kosti, neúplná 60 dní

253 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 80 dní

254 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov 120 dní

255 Zlomenina tela ramennej kosti, otvorená alebo 
operovaná 140 dní

256 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, neúplná 60 dní

257 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, 
bez posunutia úlomkov 60 dní

258 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná,  
s posunutím úlomkov 90 dní

259 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, otvorená 
alebo operovaná 120 dní

260

Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky  alebo kladky ramennej kosti), 
bez posunutia úlomkov

90 dní

261

Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky  alebo kladky ramennej kosti),  
s posunutím ulomkov

100 dní

262

Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky  alebo kladky ramennej kosti), 
otvorená alebo operovaná

120 dní

263 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, 
bez posunutia úlomkov 60 dní

264 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti,  
s posunutím úlomkov do výšky kľbovej štrbiny 70 dní

265 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti,  
s posunutím úlomkov do kľbu 120 dní



 20/58

266 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, 
bez posunutia úlomkov 60 dní

267 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti,  
s posunutím úlomkov 90 dní

268 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, 
operovaná 120 dní

269 Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu), liečená 
konzervatívne 60 dní

270 Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu), liečená 
operačne 90 dní

271 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená konzer-
vatívne 60 dní

272 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená ope-
račne 90 dní

273 Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, 
liečená konzervatívne 60 dní

274 Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, 
liečená operačne 90 dní

275 Zlomenina tela lakťovej kosti, neúplná 60 dní

276 Zlomenina tela lakťovej kosti, úplná, bez posunutia 
úlomkov 60 dní

277 Zlomenina tela lakťovej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov 90 dní

278 Zlomenina tela lakťovej kosti, otvorená alebo 
operovaná 120 dní

279 Zlomenina tela vretennej kosti, neuplná 60 dní

280 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 60 dní

281 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov 90 dní

282 Zlomenina tela vretennej kosti, otvorená alebo 
operovaná 120 dní

283 Zlomenina oboch kostí predlaktia, neúplná 80 dní

284 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, bez 
posunutia úlomkov 90 dní

285 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, s posunu-
tím ulomkov 140 dní

286 Zlomenina oboch kostí predlaktia, otvorená alebo 
operovaná 190 dní

287 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená 
konzervatívne 150 dní

288 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená 
operačne 185 dní

289

Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
neúplná

60 dní

290
Zlomenina dolného konca vretennej kosti – sub-
periostálna s repozíciou (pri dislokácii ad axim je 
repozícia samozrejmá)

70 dní

291

Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
úplná, bez posunutia úlomkov

70 dní

292

Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
úplná, s posunutím úlomkov

90 dní

293

Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
úplná, otvorená alebo operovaná

110 dní

294 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti 60 dní

295 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti,  
s posunutím úlomkov 90 dní

296 Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbež-
ku lakťovej kosti 50 dní

297 Zlomenina bodcovitého vybežku vretennej kosti, 
bez posunutia úlomkov 70 dní

298 Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti,  
s posunutím úlomkov 90 dní

299 Zlomenina člnkovitej kosti, neúplná 70 dní

300 Zlomenina člnkovitej kosti, úplná 90 dní
301 Zlomenina člnkovitej kosti, liečená operačne 120 dní
302 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 120 dní
303 Zlomenina inej zápästnej kosti, neúplná 30 dní
304 Zlomenina inej zápästnej kosti, úplná 60 dní
305 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 80 dní

306 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti 
(Bennettova), liečená konzervatívne 60 dní

307 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti 
(Bennettova), liečená operačne 90 dní

308 Zlomenina jednej záprstnej kosti, neúplná 35 dní

309 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, bez posu-
nutia úlomkov 60 dní

310 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, s posunu-
tím úlomkov 70 dní

311 Zlomenina jednej záprstnej kosti, otvorená alebo 
operovaná 90 dní

312 Zlomenina viacerých záprstných kostí, neúplná 45 dní

313 Zlomenina viacerých záprstných kostí, bez posu-
nutia úlomkov 60 dní

314 Zlomenina viacerých záprstných kostí, s posunu-
tím úlomkov 70 dní

315 Zlomenina viacerých záprstnych kostí, otvorená 
alebo operovaná 90 dní

316 Zlomenina nechtového výbežku (drsnatiny) jedné-
ho prsta 30 dní

317 Zlomenina jedného článku jedného prsta, neúplná 30 dní

318 Zlomenina jedného článku jedného prsta, úplná, 
bez posunutia úlomkov 30 dní

319 Zlomenina jedného článku jedného prsta, s posu-
nutím úlomkov 45 dní

320 Zlomenina jedného článku jedného prsta, otvorená 50 dní
321 Zlomenina jedného článku jedného prsta, operovaná 60 dní
322 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, neúplné 30 dní

323 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, 
bez posunutia úlomkov 45 dní

324 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, 
s posunom úlomkov 50 dní

325 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, otvo-
rené alebo operované 60 dní

326 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, 
neúplné 40 dní

327 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, 
úplné, bez posunutia úlomkov 90 dní

328 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov,  
s posunutím úlomkov 95 dní
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329 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, 
otvorené alebo operované 100 dní

330 Amputácia ramena 180 dní
331 Amputácia ramena – replantácia 365 dní
332 Amputácia oboch predlaktí 150 dní
333 Amputácia jedného predlaktia 120 dní
334 Amputácia predlaktia – replantácia 365 dní
335 Amputácia oboch rúk 150 dní
336 Amputácia ruky 120 dní
337 Amputácia ruky – replantácia 365 dní
338 Amputácia všetkých prstov a palca ruky alebo ich častí 120 dní
339 Amputácia štyroch prstov alebo ich častí 110 dní
340 Amputácia troch prstov alebo ich častí 100 dní
341 Amputácia dvoch prstov alebo ich častí 90 dní
342 Amputácia jedného prsta alebo jeho častí 60 dní
343 Amputácia palca alebo jeho častí 70 dní
344 Amputácia viac ako piatich prstov na rukách 150 dní
345 Amputácia jedného alebo dvoch prstov – replantácia 220 dní
346 Amputácia troch a viacerých prstov – replantácia 270 dní

Poranenia dolných končatín

347 Pomliaždenie ťažkého stupňa bedrového kľbu  
(RTG alebo USG alebo MRI) 15 dní

348 Pomliaždenie ťažkého stupňa kolenného kľbu  
(RTG alebo USG alebo MRI) 30 dní

349 Pomliaždenie ťažkého stupňa členkového kľbu 
(RTG alebo USG alebo MRI) 25 dní

350 Pomliaždenie ťažkého stupňa stehna (RTG) 30 dní
351 Pomliaždenie ťažkého stupňa predkolenia (RTG) 25 dní
352 Pomliaždenie ťažkého stupňa nohy (RTG) 25 dní

353
Pomliaždenie ťažkého stupňa jedného alebo 
viacerých prstov nohy, s náplasťovou imobilizáciou 
(RTG alebo USG alebo MRI)

15 dní

354 Natrhnutie väčšieho svalu 40 dní

355 Prethnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo 
šľachy, liečené konzervatívne 60 dní

356 Prethnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo 
šľachy, liečené operačne 75 dní

357 Prethnutie alebo preťatie iného svalu alebo šľachy, 
liečené konzervatívne 60 dní

358 Prethnutie alebo preťatie iného svalu alebo šľachy, 
liečené operačne 75 dní

359 Natrhnutie Achillovej šľachy (USG) 60 dní

360 Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy (USG), liečené 
konzervatívne 80 dní

361 Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy (USG), liečené 
operačne – miniinvazívne (perkutánna operácia) 100 dní

362 Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy (USG), liečené 
operačne 115 dní

363 Podvrtnutie bedrového kľbu so zachovanou stabi-
litou kľbu 15 dní

364 Podvrtnutie kolenného kľbu 30 dní
365 Podvrtnutie členkového kľbu 25 dní
366 Podvrtnutie Chopartovho kľbu 25 dní
367 Podvrtnutie Lisfrancovho kľbu 25 dní

368 Podvrtnutie základného alebo medzičlánkového 
kľbu palca nohy 25 dní

369 Podvrtnutie jedného alebo viacerých prstov nohy 25 dní
370 Distenzia kľbového väzu s fixáciou (bandáž, 

elastik) 15 dní

371 Distenzia kľbového väzu s pevnou fixáciou (sadra, 
rigídna – neohybná, pevná ortéza) 45 dní

372 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočné-
ho kolenného väzu (RTG alebo MRI) 60 dní

373 Natrhnutie skríženého kolenného väzu (RTG alebo 
MRI alebo ASK) 70 dní

374
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie vnútorného 
alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu 
(RTG alebo MRI)

90 dní

375 Pretrhutie alebo úplné odtrhnutie skríženého 
kolenného väzu (MRI alebo ASK) 120 dní

376
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočné-
ho väzu členkového kľbu (RTG–stress alebo USG 
alebo MRI)

45 dní

377
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho poboč-
ného väzu členkového kľbu (RTG–stress alebo 
USG alebo MRI)

70 dní

378 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, 
liečené konzervatívne 60 dní

379 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, 
liečené operačne (artroskopia) 80 dní

380 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, 
liečené operačne (artrotómia) 90 dní

381 Vykľbenie stehnovej kosti (v bedrovom kľbe), 
liečené konzervatívne 80 dní

382 Vykľbenie stehnovej kosti (v bedrovom kľbe), 
otvorené alebo liečené operačne 120 dní

383 Vykľbenie kolenného jabľčka, liečené konzervativne 30 dní

384 Vyklbenie kolenného jabľčka, otvorené alebo 
liečené operačne 70 dní

385 Vykľbenie predkolenia, liečené konzervatívne 120 dní

386 Vykľbenie predkolenia, otvorené alebo liečené 
operačne 130 dní

387 Vykľbenie členkovej kosti, liečené konzervatívne 80 dní

388 Vykľbenie členkovej kosti, otvorené alebo liečené 
operačne 90 dní

389 Vykľbenie pod členkovou kosťou, liečené konzer-
vatívne 80 dní

390 Vykľbenie pod členkovou kosťou, otvorené alebo 
liečené operačne 90 dní

391 Vykľbenie kosti člnkovitej , kockovitej alebo klino-
vých kostí, liečené konzervatívne 80 dní

392 Vykľbenie kosti člnkovitej , kockovitej alebo klino-
vých kostí, otvorené alebo liečené operačne 90 dní

393 Vykľbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo 
viacerých), liečené konzervatívne 60 dní

394 Vykľbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo 
viacerých),otvorené alebo liečené operačne 90 dní

395 Vykľbenie základných kľbov palca alebo viacerých 
prstov nohy 35 dní

396 Vykľbenie základných kľbov jedného prsta nohy, 
okrem palca 30 dní

397 Vykľbenie medzičlánkových kľbov palca alebo 
viacerých prstov nohy 30 dní

398 Vykľbenie medzičlánkových kľbov jedného prsta 
nohy, okrem palca 30 dní

399 Zlomenina krčka stehnovej kosti, zaklínená 120 dní

400 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklínená, 
liečená konzervatívne 240 dní

401 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklínená, 
liečená operačne 225 dní
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402 Zlomenina krčka stehnovej kosti, komplikovaná 
nekrózou hlavice alebo liečená endoprotézou 365 dní

403 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti,  
s nepatrným posunutím úlomkov 120 dní

404 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti,  
s výrazným posunutím úlomkov 200 dní

405 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti,  
s nekrózou 365 dní

406 Zlomenina veľkého chochola 90 dní
407 Zlomenina malého chochola 80 dní

408 Pertrochanterická zlomenina, neúplná alebo úplná, 
bez posunutia 120 dní

409 Pertrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím, 
liečená konzervatívne 150 dní

410 Pertrochanterická zlomenina,  úplná, s posunutím, 
liečená operačne 200 dní

411 Subtrochanterická zlomenina, neúplná 150 dní

412 Subtrochanterická zlomenina, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 200 dní

413 Subtrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 220 dní

414 Subtrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená operačne 200 dní

415 Subtrochanterická zlomenina, otvorená 255 dní
416 Zlomenina tela stehnovej kosti, neúplná 140 dní

417 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 185 dní

418 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 185 dní

419 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená operačne 210 dní

420 Zlomenina tela stehnovej kosti, otvorená 255 dní

421
Traumatické odlúčenie, zlomenina kľbovej chru-
pavky v kolennom kľbe / osteochondritis dissecans 
traumatica (potvrdená ASK)

80 dní

422 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, neúplná 140 dní

423 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, 
bez posunutia úlomkov 185 dní

424 Zlomenina stehnovej kosti nad kodylmi, úplná,  
s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 210 dní

425 Zlomenina stehnovej kosti nad kodylmi, otorená 
alebo liečená operačne 250 dní

426 Traumatická epifyzeolýza distálneho konca steh-
novej kosti, s posunutím úlomkov 210 dní

427 Odlomenie epikondylu stehnovej kosti, liečené 
konzervatívne 90 dní

428 Odlomenie epikondylu stehnovej kosti, liečené 
operačne 120 dní

429
Vnútrokľbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina 
kondylu alebo interkondylická), bez posunutia 
úlomkov

150 dní

430
Vnutrokľbna zlomenina stehnovej kosti (zlomeni-
na kondylu alebo interkondylická), s posunutím, 
liečená konzervatívne

185 dní

431
Vnutrokľbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina 
kondylu alebo interkondylická), otvorená alebo 
liečená operačne

255 dní

432 Zlomenina jabľčka, bez posunutia úlomkov 80 dní

433 Zlomenina jabľčka, s posunutím úlomkov, liečená 
konzervatívne 100 dní

434 Zlomenina jabľčka, otvorená alebo liečená ope-
račne 120 dní

435 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny píšťaly, 
liečená konzervatívne 120 dní

436 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny píšťaly, 
liečená operačne 150 dní

437
Vnutrokľbna zlomenina horného konca píšťaly, 
jedného kondylu, bez posunutia úlomkov, úplná a 
neúplná

120 dní

438 Vnutrokľbna zlomenina horného konca píšťaly, 
jedného kondylu, s posunutím úlomkov 150 dní

439 Vnúttrokľbna zlomenina horného konca píšťaly, 
oboch kondylov, bez posunutia úlomkov 150 dní

440
Vnutrokľbna zlomenina horného konca píšťaly, 
oboch kondylov, s posunutím úlomkov alebo  
epifyzeolýzou

200 dní

441 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené konzervatívne 80 dní
442 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené operačne 90 dní

443 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového 
kľbu), neúplná 50 dní

444 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového 
kľbu), úplná 70 dní

445 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového 
kľbu), úplná, s posunutím úlomkov 80 dní

446 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
neúplná 120 dní

447 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
úplná, bez posunutia úlomkov 150 dní

448 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
úplná, s posunutím úlomkov 185 dní

449 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
otvorená alebo operovaná 255 dní

450 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tibie  
a fibuly, liečená konzervatívne 150 dní

451 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tibie  
a fibuly, liečená operačne 180 dní

452 Zlomenina vonkajšieho členka, neúplná 50 dní

453 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 60 dní

454 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, s posunutím 
úlomkov 70 dní

455 Zlomenina vonkajšieho členka, otvorená alebo 
operovaná  90 dní

456 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou 
členkovej kosti zvonka, liečená konzervatívne 120 dní

457 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou 
členkovej kosti zvonka, liečená operačne 150 dní

458 Zlomenina vnútorného členka, neúplná 60 dní

459 Zlomenina vnútorného členka, úplná, bez posunu-
tia úlomkov, liečená konzervatívne 70 dní

460 Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 90 dní

461 Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím 
úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 100 dní

462 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou 
členkovej kosti, liečená konzervatívne 120 dní

463 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou 
členkovej kosti, liečená operačne 150 dní

464 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlome-
ninou ihlice, neúplná 90 dní
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465 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlome-
ninou ihlice, úplná, bez posunutia úlomkov 120 dní

466 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlome-
ninou ihlice, úplná, s posunutím úlomkov 140 dní

467 Zlomenina oboch členkov, neúplná 80 dní

468 Zlomenina oboch členkov, úplná, bez posunutia 
úlomkov 90 dní

469 Zlomenina oboch členkov, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 120 dní

470 Zlomenina oboch členkov, úplná, s posunutím 
úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 150 dní

471 Zlomenina oboch členkov, so subluxáciou členko-
vej kosti, liečená konzervatívne 120 dní

472 Zlomenina oboch členkov, so subluxáciou členko-
vej kosti, liečená operačne 150 dní

473 Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov,  
s odlomením hrany píšťaly, bez posunutia úlomkov 110 dní

474
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov, 
s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne

130 dní

475
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov, 
s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, 
liečená operačne

160 dní

476 Trimaleolárna zlomenina, bez posunutia úlomkov 115 dní

477 Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne 130 dní

478 Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, 
otvorená alebo liečená operačne 160 dní

479 Trimaleolárna zlomenina, so subluxáciou členkovej 
kosti 160 dní

480 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, neúplné 60 dní

481 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, bez posu-
nutia úlomkov 70 dní

482 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, s posunu-
tím úlomkov, liečené konzervatívne 90 dní

483 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, s posunu-
tím úlomkov, liečené operačne 120 dní

484
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka, liečená konzervatívne

140 dní

485
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka, liečená operačne

165 dní

486

Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka, s odlomením zadnej hrany 
píšťaly, liečená konzervatívne 

165 dní

487

Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou vn-
útorneho členka s odlomením zadnej hrany píšťaly, 
liečená operačne

185 dní

488 Roztrieštená vnútrokľbna zlomenina distálnej 
epifýzy píšťaly (zlomenina dolného pylónu) 185 dní

489 Zlomenina hrboľa a výbežkov pätovej kosti, bez 
postihnutia tela pätovej kosti 60 dní

490 Zlomenina tela pätovej kosti, bez porušenia statiky 
(Bohlerovho uhla) 60 dní

491 Zlomenina tela pätovej kosti, s porušením statiky 
(Bohlerovho uhla) 120 dní

492 Zlomenina členkovej kosti, bez posunutia úlomkov 60 dní
493 Zlomenina členkovej kosti, s posunutím úlomkov 90 dní
494 Zlomenina členkovej kosti, komplikovaná nekrózou 180 dní
495 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 60 dní
496 Zlomenina kockovitej kosti, bez posunutia úlomkov 60 dní
497 Zlomenina kockovitej kosti, s posunutím úlomkov 90 dní
498 Zlomenina člnkovitej kosti, bez posunutia úlomkov 60 dní
499 Zlomenina člnkovitej kosti, luxačná 90 dní
500 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 180 dní
501 Zlomenina jednej klinovej kosti, bez posunutia 60 dní

502 Zlomenina jednej klinovej kosti, s posunutím 
úlomkov 90 dní

503 Zlomenina viacerých klinových kostí, bez posunutia 60 dní
504 Zlomenina viacerých klinových kostí, s posunutím 90 dní

505 Zlomenina alebo odlomenie bázy piatej predprie-
hlavkovej kostičky 60 dní

506 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca 
alebo malíčka, bez posunutia 60 dní

507 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca 
alebo malíčka, s posunutím 80 dní

508
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného prs-
ta než palca alebo malíčka, úplná alebo neúplná, 
bez posunutia

45 dní

509 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného 
prsta než palca alebo malíčka, s posunutím 60 dní

510 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov, bez posunutia 60 dní

511 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov, s posunutím 80 dní

512 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov, otvorená alebo operovaná 100 dní

513 Odlomenie časti článku palca 30 dní

514 Úplná zlomenina článku palca, bez posunutia 
úlomkov 30 dní

515 Úplná zlomenina článku palca, s posunutím úlomkov 45 dní
516 Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca 50 dní
517 Zlomenina článku palca otvorená alebo operovaná 60 dní

518 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, 
neúplná 30 dní

519 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, 
úplná 30 dní

520 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, 
otvorená alebo operovaná 60 dní

521 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viace-
rých článkov jedného prsta 60 dní

522
Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo 
viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo 
operované

80 dní

523 Exartikulácia bedrového kľbu 280 dní
524 Amputácia stehna 240 dní
525 Amputácia oboch predkolení 300 dní
526 Amputácia predkolenia 240 dní
527 Amputácia oboch nôh 240 dní
528 Amputácia nohy 180 dní
529 Amputácia palca nohy alebo jeho častí 70 dní

530 Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou 
palca) alebo ich častí 50 dní
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531 Amputácia palca a jedného alebo viacerých prstov 
nohy 90 dní

Poranenia nervovej sústavy
532 Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) 15 dní
533 Otras mozgu stredného stupňa (druhého) 25 dní
534 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) 40 dní

535 Pomliaždenie mozgu (diagnózu musí určiť neuro-
lóg, potvrdené EEG alebo CT vyšetrením) 150 dní

536 Krvácanie do mozgu – subarachnoidálne 100 dní

537 Krvácanie do mozgu – intraparenchýmové, ľahké-
ho stupňa (podľa CT) 180 dní

538 Krvácanie do mozgu – intraparenchýmové, mno-
hopočetné, ťažkého stupňa (podľa CT) 320 dní

539 Krvácanie do mozgového kmeňa 365 dní
540 Krvácanie do mozgu – vnútrokomorové 365 dní

541 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového  
kanála – akútny subdurálny hematóm 180 dní

542 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového  
kanála – chronický subdurálny hematóm 100 dní

543 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového  
kanála – subdurálne subakútne alebo subchronické 365 dní

544
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– epidurálny hematóm (včasný operačný zásah – 
vypustenie hematómu)

105 dní

545
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– epidurálny hematóm (s prejavmi obojstanného 
ochrnutia končatín, komatóznym stavom)

365 dní

546 Otras miechy 25 dní
547 Pomliaždenie miechy 180 dní
548 Poranenie miechy s prejavmi kvadruplégie 365 dní
549 Poranenie miechy s prejavmi kvadruparézy 365 dní
550 Poranenie miechy s prejavmi paraplégie 365 dní
551 Poranenie miechy s prejavmi paraparézy 220 dní

552 Pomliaždenie periférneho nervu, s krátkodobou 
obrnou 20 dní

553 Poranenie periférneho nervu, s prerušením vodi-
vých vlakien 110 dní

554 Prerušenie periférneho nervu ramenného nervové-
ho zväzku, resp. stehnového nervu 120 dní

555 Prerušenie periférneho nervu v oblasti lakťa a 
predlaktia, resp. v oblasti predkolenia 120 dní

556 Prerušenie periférneho nervu v oblasti zápästia 90 dní

Ostatné druhy poranení

557 Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou 
liečenia 14 dní a menej 14 dní

558 Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou 
liečenia viac ako 14 dní 30 dní

559 Rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje chirur-
gické ošetrenie 0 dní

560 Plošná abrázia mäkkých častí prstov, s plochou 
väčšou ako 1 cm2 alebo strhnutie nechta 30 dní

561 Prerezanie magistrálnej tepny na končatinách  
v oblasti ramena, stehna, s nutným šitím 110 dní

562 Prerezanie magistrálnej tepny na končatinách  
v oblasti predlaktia, predkolenia 75 dní

563 Cudzie teliesko chirurgicky odstránené 18 dní

564 Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky), chirur-
gicky neodstránené 20 dní

565 Hryzné rany s vakcináciou 30 dní
Poranenie elektrickým prúdom s celkovým postihnutím

566 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia, ľahké 15 dní

567 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia, stredné 20 dní

568 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia, ťažké 25 dní

Celkové príznaky pri slnečnom alebo tepelnom úpale
569 Úpal – ľahké prípady 7 dní
570 Úpal – stredné prípady 15 dní
571 Úpal – ťažké prípady 15 dní

Popáleniny, poleptanie, omrzliny
572 Prvého stupňa 0 dní

573 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm2 
povrchu tela 15 dní

574 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm2 
do 10 cm2 povrchu tela 25 dní

575 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11 
cm2 do 5% povrchu tela 40 dní

576 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6% 
do 10% povrchu tela 50 dní

577 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11% 
do 15% povrchu tela 60 dní

578 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 16% 
do 20% povrchu tela 75 dní

579 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 21% 
do 25% povrchu tela 80 dní

580 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 26% 
do 30% povrchu tela 90 dní

581 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 31% 
do 40% povrchu tela 135 dní

582 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 41% 
do 50% povrchu tela 190 dní

583 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 51% 
do 60% povrchu tela 265 dní

584 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu nad 60% 
povrchu tela 330 dní

585
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 3 cm2 
do 5 cm2

18 dní

586
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2 
do 10 cm2

50 dní

587
Tretieho alebo druhého hlbokého stupa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11cm2 
do 5 % povrchu tela

85 dní

588
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6% do 
10% povrchu tela

100 dní

589
Tretieho elebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11% 
do 15% povrchu tela

130 dní

590
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 16% 
do 20% povrchu tela

160 dní

591
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 21% 
do 30% povrchu tela

185 dní
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592
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 31% 
do 40 % povrchu tela

275 dní

593
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 41% 
do 50 % povrchu tela

320 dní

594
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu nad 51% 
povrchu tela

365 dní

Otrava plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov
595 Ľahké prípady 10 dní
596 Stredne ťažké prípady (nevyhnutná hospitalizácia) 20 dní
597 Ťažké prípady (nevyhnutná hospitalizácia) 25 dní

Uštipnutie hadom a hmyzom
598 Uštipnutie hadom 18 dní
599 Miestne hnisanie po bodnutí hmyzom 25 dní
600 Uštipnutie hmyzom, s následnou flegmónou 30 dní
Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom 
väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epify-
zeolýzy) plníme v rozsahu uvedenom pre takéto neúplné zlomeniny, po-
kiaľ takáto neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa 
jednou polovicou plnenia za takúto úplnú zlomeninu.
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PRÍLOHA Č. 5: 
TABUĽKA OCENENIA BOLESTNÉHO ZA LIEČENIE ÚRAZU

Popis telesného poškodenia 
Poistné plne-
nie vyjadrené 
ako percento z 
poistnej sumy

Poranenia hlavy 
1 Skalpácia hlavy s kožným defektom, čiastočná 5%
2 Skalpácia hlavy s kožným defektom, úplná 10%
3 Pomliaždenie hlavy, bez otrasu mozgu 0%

4 Pomliaždenie tvárovej časti hlavy, s odreninami a 
podliatinami 0%

5 Vykĺbenie dolnej čeľuste (jednostranné a oboj-
stranné) 3%

6 Zlomenina spodiny lebečnej, bez komplikácií 8%

7 Zlomenina spodiny lebečnej, s komplikáciami  
(chronická likvorea) 10%

8 Zlomenina – prasklina jednej z kostí lebečnej 
klenby, bez vpáčenia úlomkov 3%

9 Zlomeniny – praskliny zasahujúce viaceré lebečné 
kosti, bez vpáčenia úlomkov 4%

10 Zlomenina s impresiou (vpáčením úlomkov) jednej 
z kostí lebečnej klenby 5%

11 Zlomenina okraja očnice, bez posunutia úlomkov 5%
12 Zlomenina okraja očnice, s posunutím úlomkov 5%

13 Zlomenina nosových kostí alebo nosovej priehrad-
ky, bez posunutia úlomkov 2%

14 Zlomenina nosových kostí, s posunom alebo  
s vtlačením úlomkov 3%

15 Zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky,  
s posunom úlomkov 4%

16 Zlomenina jarmovej kosti 3%
17 Zlomenina sánky, bez posunu úlomkov 5%
18 Zlomenina sánky, s posunom úlomkov 10%

19 Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlom-
kov, liečená konzervatívne 12%

20 Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlom-
kov, liečená operačne 14%

21 Zlomenina čeľuste, bez posunu úlomkov 8%
22 Zlomenina čeľuste, s posunom úlomkov 10%

23 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo 
sánky, bez posunu 2%

24 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo 
sánky, s posunom úlomkov 4%

25 Združené zlomeniny – Le Fort I 10%
26 Združené zlomeniny – Le Fort II 12%
27 Združené zlomeniny – Le Fort III 14%
28 Neúplné prerušenie otváračov sánky 2%
29 Neúplné prerušenie zatváračov sánky 2%
30 Úplné prerušenie otváračov sánky 5%
31 Úplné prerušenie zatváračov sánky 5%
32 Prerušenie mimických svalov na tvári 5%

Poranenia oka
33 Tržná alebo rezná rana viečka, chirurgicky ošetrená 1%
34 Tržná alebo rezná rana viečka, prerušujúca slzné cesty 2%

35 Zápal slzného vačku – preukázatel'ne po zranení, 
liečený konzervatívne 2%

36 Zápal slzného vačku – preukázatel'ne po zranení, 
liečený operačne 3%

37 Popálenie kože viečok 1%
38 Poleptanie (popálenie) spojovky I. stupňa 0%
39 Poleptanie (popálenie) spojovky II. stupňa 2%
40 Poleptanie (popálenie) spojovky III. stupňa 3%

41 Perforujúce poranenie spojovky, s krvácaním 
(bez poranenia bielka) 0%

42 Rana spojovky, chirurgicky ošetrená 1%

43 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia a bez 
komplikácií 2%

44 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, kompliko-
vaná poúrazovým sivým zákalom 3%

45
Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, kompli-
kovaná vnútroočným zápalom alebo povrchovým 
vredom rohovky 

4%

46 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná konzervatívne, bez komplikácií 2%

47
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým 
sivým zákalom

3%

48
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným 
zápalom

4%

49 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, bez komplikácií 5%

50
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky 
alebo vklinením dúhovky

6%

51
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená 
chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým záka-
lom 

5%

52
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, 
liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným 
zápalom

5%

53
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným 
nemagnetickým telieskom

5%

54
Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, lieče-
ná chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným 
magnetickým telieskom

5%

55 Rana prenikajúca do očnice, bez komplikácií 5%

56 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím 
nemagnetickým telieskom v očnici 5%

57 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím 
magnetickým telieskom v očnici 3%

58 Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, 
bez komplikácií 2%

59
Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, 
komplikované druhotným zvýšením vnútroočného 
tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie

6%

60 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, bez 
komplikácií 4%

61 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, kompli-
kované zápalom dúhovky 6%

62 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, kompli-
kované poúrazovým sivým zákalom 8%
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63 Subluxácia šošovky, bez komplikácií 3%

64
Subluxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvý-
šením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické 
ošetrenie

6%

65 Luxácia šošovky, bez komplikácii 5%

66
Luxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýše-
ním vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické 
ošetrenie

7%

67 Krvácanie do sklovca a sietnice, bez komplikácií 5%

68
Krvácanie do sklovca a sietnice, komplikované 
druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžaduj-
úce chirurgické ošetrenie

7%

69 Otras sietnice 1%
70 Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu 2%

71 Popálenie alebo poleptanie rohovkového paren-
chýmu 4%

72 Povrchová odrenina rohovky 0%

73 Povrchová odrenina rohovky, s následným zápa-
lom 2%

74 Odlúpenie sietnice, vzniknuté ako priamy následok 
poranenia oka 10%

75 Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmy 
(jeho skríženia) 10%

76 Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej, s pod-
kožným emfyzémom 5%

77 Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné 
cesty, liečená konzervatívne 5%

78 Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné 
cesty, liečená operačne 7%

79 Poranenie oka, vyžadujúce bezprostredné vyňatie 
oka 7%

80 Poranenie oboch očí, vyžadujúce bezprostredné 
vyňatie oka 7%

81 Poranenie okohybného aparátu, s dočasným 
dvojitým videním (diplopiou) 7%

Poranenia ucha

82 Rana ušnice, s druhotnou aseptickou perichondri-
tídou 3%

83 Pomliaždenie ušnice, s rozsiahlym krvným výronom 2%

84 Prederavenie bubienka, bez zlomeniny lebečných 
kostí a bez druhotnej infekcie 3%

85 Otras labyrintu 2%
Poranenia zubov

86
Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich 
zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho násilia 
(nie po zahryznutí)

2%

87
Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo via-
cerých zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho 
násilia (nie po zahryznutí)

4%

88
Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich 
mliečnych zubov, s chirurgickým ošetrením zubné-
ho lôžka

2%

89
Uvoľnenie závesného väzivového aparátu jedného 
alebo viacerých zubov (subluxácia, luxácia, reim-
plantácia), s nutnou fixačnou dlahou

2%

90 Zlomenina jedného zubného koreňa, s nutnou 
fixačnou dlahou 2%

91 Zlomenina viacerých zubných koreňov, s nutnou 
fixačnou dlahou 3%

Poranenia krku
92 Pomliaždenie krku 2%
93 Pomliaždenie krku, s tracheotómiou 4%

94 Poleptanie pažeráka 10%
95 Prederavenie pažeráka 10%
96 Roztrhnutie pažeráka 10%
97 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 10%
98 Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky 4%

99 Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa 
dráždivých pár alebo následkom úderu 2%

Poranenia hrudníka
100 Pomliaždenie pľúc 2%
101 Roztrhnutie pľúc 10%
102 Roztrhnutie bránice 12%
103 Pomliaždenie hrudnej steny, ťažkého stupňa 2%

104 Úrazové poškodenie srdca, preukázané klinicky 
alebo laboratórne 15%

105 Zlomenina hrudnej kosti, bez posunutia úlomkov 3%

106 Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne 5%

107 Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, 
liečená operačne 7%

108 Zlomenina jedného rebra, klinicky preukázaná 2%

109 Zlomeniny dvoch až piatich rebier, klinicky preu-
kázané 4%

110 Zlomeniny viac než piatich rebier, klinicky preukázané 6%
111 Dislokovaná zlomenina dvoch až piatich rebier 6%
112 Dislokovaná zlomenina viac ako piatich rebier 8%
113 Poúrazový pneumotorax, uzavretý 5%
114 Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 3%
115 Poúrazový pneumotorax, otvorený alebo ventilový 5%

116 Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené konzer-
vatívne, prípadne punkciami 5%

117 Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené ope-
račne 12%

Poranenia brucha
118 Pomliaždenie steny brušnej, tažkého stupňa 2%

119
Rana prenikajúca do brušnej dutiny, liečená 
operačne, s revíziou orgánov dutiny brušnej, bez 
ich poranenia

5%

120 Poranie pečene, liečené konzervatívne 3%

121 Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené 
laparoskopicky 7%

122 Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené 
operačne 10%

123 Roztrhnutie žlčníka, s následnou cholecystektómiou 7%
124 Poranenie sleziny, liečené konzervatívne 2%
125 Poranenie sleziny, s následnou splenektómiou 8%
126 Poranenie sleziny, liečené záchovnou operáciou 8%

127
Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 
(pankreasu) 12%

128 Úrazové prederavenie žalúdka 10%
129 Úrazové prederavenie dvanástorníka 10%

130 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, bez 
resekcie 6%

131 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva,  
s resekciou 8%

132 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva,  
bez resekcie 7%

133 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva,  
s resekciou 10%

134 Roztrhnutie okružia (mezentéria), bez resekcie 
čreva 6%

135 Roztrhnutie okružia (mezentéria), s resekciou 
čreva 12%
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Poranenia urogenitálneho ústrojenstva
136 Pomliaždenie obličky (s hematúriou) 3%

137 Poranenie obličky, vyžadujúce bezprostredne jej 
odstránenie 8%

138 Pomliaždenie penisu, ťažkého stupňa 2%

139 Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého 
stupňa 4%

140
Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého 
stupňa, s poúrazovým zápalom semenníka a 
nadsemenníka

5%

141 Roztrhnutie močového mechúra 8%
142 Roztrhnutie močovej rúry 8%

Poranenia chrbtice

143
Pomliaždenie tažkého stupňa krčnej, hrudnej, 
driekovej alebo krížovej chrbtice a kostrče  
(s hematómom)

3%

144

Podvrtnutie krčnej, hrudnej, driekovej chrbtice 
a kostrče (s priamym následkom poúrazového 
poškodenia kĺbového púzdra, ligamentovej sústavy 
alebo paravertebrálneho svalstva)

3%

145 Vykĺbenie atlantookcipitálne, bez poškodenia 
miechy alebo jej koreňov 15%

146 Vykĺbenie krčnej chrbtice, bez poškodenia miechy 
alebo jej koreňov 15%

147 Vykĺbenie hrudnej chrbtice, bez poškodenia mie-
chy alebo jej koreňov 15%

148 Vykĺbenie driekovej chrbtice, bez poškodenia 
miechy alebo jej koreňov 15%

149 Vykĺbenie kostrče 5%

150 Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov potvrde-
ný CT vyšetrením) 7%

151 Zlomenina tŕňového výbežku 2%
152 Zlomenina jedného priečneho výbežku 3%
153 Zlomenina viacerých priečnych výbežkov 5%
154 Zlomenina kĺbového výbežku 2%
155 Zlomenina oblúka stavca 5%
156 Zlomenina zubu čapovca (dens epistrophei) 15%

157
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, 
hrudného alebo driekového, so znížením prednej 
časti tela najviac o jednu tretinu

12%

158
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrud-
ného alebo driekového, so znížením prednej časti 
tela o viac ako jednu tretinu, liečená konzervatívne

18%

159
Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrud-
ného alebo driekového, so znížením prednej časti 
tela o viac ako jednu tretinu, liečená operačne

24%

160 Roztrieštené zlomeniny tiel krčných stavcov 16%
161 Roztrieštené zlomeniny tiel hrudných stavcov 22%
162 Roztrieštené zlomeniny tiel driekových stavcov 24%

163
Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri 
súčasnej zlomenine tela stavca, bez komplikácií 
(potvrdené CT vyšetrením)

15%

164
Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, 
pri súčasnej zlomenine tela stavca, s postihnutím 
miešnych koreňov (potvrdené CT vyšetrením)

20%

165 Poranenie medzistavcovej platničky, bez súčasnej 
zlomeniny stavca 0%

166 Spondylolistéza 0%
Poranenia panvy

167 Pomliaždenie panvy 2%
168 Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe 2%
169 Vykĺbenie krížovobedrové 10%

170 Odlomenie predného, horného alebo dolného 
bedrového tŕňa 7%

171 Odlomenie hrbol'a sedacej kosti 7%

172 Jednostranná zlomenina lonovej kosti alebo seda-
cej kosti, bez posunutia úlomkov 8%

173 Jednostranná zlomenina lonovej kosti alebo seda-
cej kosti, s posunutím úlomkov 10%

174 Zlomenina krídla bedrovej kosti, bez posunutia 8%
175 Zlomenina krídla bedrovej kosti, s posunutím 10%
176 Zlomenina krížovej kosti 5%
177 Zlomenina kostrče 5%
178 Zlomenina okraja acetabula (panvičky) 10%

179 Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jed-
nostranná zlomenina s rozostupom lonovej spony 12%

180 Zlomenina kosti lonovej a bedrovej 12%

181 Zlomenina kosti lonovej s krížovobedrovou luxá-
ciou 18%

182 Rozostup lonovej spony 12%

183 Rozostup lonovej spony s posunom, liečené 
operačne 18%

184 Jednostranná (izolovaná) zlomenina acetabula, so 
subluxáciou až luxáciou bedrového kĺbu 15%

185
Trieštivá zlomenina dna acetabula, s centrálnou 
luxáciou stehnovej kosti, prípadne so subluxáciou, 
liečená repozíciou, extenziou alebo operačne

18%

Poranenia horných končatín

186 Pomliaždenie ramena ťažkého stupňa (potvrdené 
RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením) 4%

187 Pomliaždenie predlaktia ťažkého stupňa (potvrde-
né RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením) 3%

188 Pomliaždenie ruky ťažkého stupňa (potvrdené 
RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením) 2%

189 Pomliaždenie jedného alebo viacerých prstov 
ťažkého stupňa, chirurgicky ošetrené 2%

190
Pomliaždenie kĺbu hornej končatiny ťažkého stup-
ňa (potvrdené RTG alebo USG alebo MRI alebo 
ASK vyšetrením)

3%

191
Pomliaždenie ramenného kĺbu ťažkého stupňa, s 
následnou periartritídou, ako priamym následkom 
úrazu

5%

192 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohý-
bačov na prste alebo na ruke, ak ide o jeden prst 3%

193
Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohý-
bačov na prstoch alebo na ruke, ak ide o niekol'ko 
prstov

5%

194 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o jeden prst 4%

195 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o niekol'ko prstov 6%

196 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prste alebo 
na ruke, ak ide o jeden prst 4%

197 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o niekol'ko prstov 6%

198
Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch 
alebo na ruke – odtrhnutie dorzálnej aponeurózy 
prsta

5%

199 Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýba-
čov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí 7%

200 Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo 
vystieračov prstov a ruky v zápästí 8%

201 Natrhnutie svalu nadhrebeňového 3%
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202
Poranenie rotátorovej manžety s vylúčením 
mikrotráum (potvrdené USG alebo MRI alebo ASK 
vyšetrením), liečené konzervatívne

5%

203
Poranenie rotátorovej manžety s vylúčením 
mikrotráum (potvrdené USG alebo MRI alebo ASK 
vyšetrením), liečené operačne

7%

204 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené 
konzervatívne 5%

205 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené 
operačne 7%

206 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhla-
vého svalu ramena, liečené konzervatívne 5%

207 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhla-
vého svalu ramena, liečené operačne 7%

208 Natrhnutie iného svalu (potvrdené USG vyšetre-
ním), liečené konzervatívne 7%

209 Natrhnutie iného svalu, liečené operačne 5%

210 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (potvrdené 
USG vyšetrením), liečené konzervatívne 6%

211 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (potvrdené 
USG vyšetrením), liečené operačne 7%

212 Podvrtnutie skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a 
lopatkou (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) 3%

213
Podvrtnutie skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a 
hrudnou kosťou (potvrdené RTG alebo USG 
vyšetrením)

3%

214 Podvrtnutie ramenného kĺbu (potvrdené RTG alebo 
USG vyšetrením) 4%

215
Podvrtnutie ramenného kĺbu, s následnou periar-
tritídou, ako priamym následkom úrazu (potvrdené 
RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením)

5%

216 Podvrtnutie lakťového kĺbu (potvrdené RTG alebo 
USG vyšetrením) 3%

217 Podvrtnutie zápästia (potvrdené RTG alebo USG 
vyšetrením) 3%

218
Podvrtnutie základných alebo medzičlánkových 
kĺbov prstov ruky jedného alebo dvoch prstov 
(potvrdené RTG vyšetrením)

2%

219
Podvrtnutie základných alebo medzičlánkových 
kĺbov prstov ruky troch alebo viacerých prstov 
(potvrdené RTG vyšetrením)

3%

220
Vykĺbenie klbu medzi kĺúčnou kosťou a hrudnou 
kosťou (potvrdené RTG alebo USG alebo MRI 
vyšetrením), liečené konzervatívne

5%

221 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou 
kosťou, liečené operačne 7%

222
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, 
bez repozície (potvrdené RTG alebo USG alebo 
MRI vyšetrením), liečené konzervatívne

7%

223 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, 
liečené operačne 9%

224 Vykĺbenie ramennej kosti (potvrdené RTG alebo 
USG alebo MRI vyšetrením), liečené konzervatívne 5%

225 Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), bez stabilizá-
cie, liečené konzervatívne 6%

226 Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), so stabilizáci-
ou, liečené konzervatívne 8%

227 Vykĺbenie ramennej kosti (ramena), liečené operačne 10%
228 Vykĺbenie predlaktia (lakťa), liečené konzervatívne 6%
229 Vykĺbenie predlaktia (lakťa), liečené operačne 10%

230 Vykĺbenie zápästia (mesiačikovitej kosti a perilu-
nárna luxácia), liečené konzervatívne 8%

231 Vykĺbenie zápästia (mesiačikovitej kosti a perilu-
nárna luxácia), liečené operačne 12%

232 Vykĺbenie jednej kosti záprstnej 5%
233 Vykĺbenie niekoľkých kostí záprstných 7%

234 Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích 
článkov prsta na jednom prste 3%

235 Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích 
článkov prsta na niekoľkých prstoch 6%

236 Zlomenina tela lopatky 7%
237 Zlomenina krčku lopatky 7%
238 Zlomenina nadplecka lopatky 7%
239 Zlomenina zobákovitého výbežku lopatky 7%
240 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná alebo neúplná 4%
241 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná, s posunutím úlomkov 6%
242 Zlomenina kľúčnej kosti, operovaná 8%

243 Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého 
hrboľa, bez posunutia 4%

244 Zlomenina horného konca ramennej kosti, veľkého 
hrboľa, s posunutim 6%

245 Zlomenina hlavy horného konca ramennej kosti 6%

246 Zlomenina horného konca ramennej kosti, roztrieš-
tená zlomenina hlavice 10%

247 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, 
bez posunu 5%

248 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, 
zaklínená 7%

249 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, s 
posunutím úlomkov 10%

250 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčku, 
luxačná alebo operačne liečená 12%

251 Zlomenina krčka ramennej kosti – epifyzeolýza 10%
252 Zlomenina tela ramennej kosti, neúplná 5%

253 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 7%

254 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov 12%

255 Zlomenina tela ramennej kosti, otvorená alebo 
operovaná 12%

256 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, neúplná 6%

257 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, 
bez posunutia úlomkov 7%

258 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná,  
s posunutím úlomkov 10%

259 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, otvorená 
alebo operovaná 12%

260
Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky  alebo kladky ramennej kosti), 
bez posunutia úlomkov

9%

261
Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky  alebo kladky ramennej kosti),  
s posunutím úlomkov

10%

262
Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, 
zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), 
otvorená alebo operovaná

12%

263 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, 
bez posunutia úlomkov 5%

264 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti,  
s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny 7%

265 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti,  
s posunutím úlomkov do kĺbu 12%

266 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, 
bez posunutia úlomkov 5%
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267 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti,  
s posunutím úlomkov 10%

268 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, 
operovaná 12%

269 Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu), liečená 
konzervatívne 5%

270 Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranu), liečená 
operačne 10%

271 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená konzer-
vatívne 5%

272 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená ope-
račne 10%

273 Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, 
liečená konzervatívne 5%

274 Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, 
liečená operačne 10%

275 Zlomenina tela lakťovej kosti, neúplná 4%

276 Zlomenina tela lakťovej kosti, úplná, bez posunutia 
úlomkov 6%

277 Zlomenina tela lakťovej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov 10%

278 Zlomenina tela lakťovej kosti, otvorená alebo 
operovaná 12%

279 Zlomenina tela vretennej kosti, neuplná 4%

280 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 6%

281 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, s posunutím 
ulomkov 10%

282 Zlomenina tela vretennej kosti, otvorená alebo 
operovaná 12%

283 Zlomenina oboch kostí predlaktia, neúplná 8%

284 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, bez 
posunutia úlomkov 10%

285 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, s posunu-
tím ulomkov 15%

286 Zlomenina oboch kostí predlaktia, otvorená alebo 
operovaná 20%

287 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená 
konzervatívne 15%

288 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená 
operačne 20%

289
Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
neúplná

5%

290
Zlomenina dolného konca vretennej kosti – sub-
periostálna s repozíciou (pri dislokácii ad axim je 
repozícia samozrejmá)

7%

291
Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
úplná, bez posunutia úlomkov

7%

292
Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
úplná, s posunutím úlomkov

10%

293
Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Colleso-
va, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), 
úplná, otvorená alebo operovaná

12%

294 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti 5%

295 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti,  
s posunutím úlomkov 10%

296 Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbež-
ku lakťovej kosti 5%

297 Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti, 
bez posunutia úlomkov 7%

298 Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti,  
s posunutím úlomkov 10%

299 Zlomenina člnkovitej kosti, neúplná 7%
300 Zlomenina člnkovitej kosti, úplná 10%
301 Zlomenina člnkovitej kosti, liečená operačne 12%
302 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 12%
303 Zlomenina inej zápästnej kosti, neúplná 3%
304 Zlomenina inej zápästnej kosti, úplná 5%
305 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 7%

306 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti 
(Bennettova), liečená konzervatívne 5%

307 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti 
(Bennettova), liečená operačne 10%

308 Zlomenina jednej záprstnej kosti, neúplná 3%

309 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, bez posu-
nutia úlomkov 5%

310 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná,  
s posunutím úlomkov 7%

311 Zlomenina jednej záprstnej kosti, otvorená alebo 
operovaná 10%

312 Zlomenina viacerých záprstných kostí, neúplná 4%

313 Zlomenina viacerých záprstných kostí,  
bez posunutia úlomkov 6%

314 Zlomenina viacerých záprstných kostí,  
s posunutím úlomkov 8%

315 Zlomenina viacerých záprstnych kostí, otvorená 
alebo operovaná 10%

316 Zlomenina nechtového výbežku (drsnatiny) jedné-
ho prsta 2%

317 Zlomenina jedného článku jedného prsta, neúplná 3%

318 Zlomenina jedného článku jedného prsta, úplná, 
bez posunutia úlomkov 3%

319 Zlomenina jedného článku jedného prsta, s posu-
nutím úlomkov 4%

320 Zlomenina jedného článku jedného prsta, otvorená 5%

321 Zlomenina jedného článku jedného prsta, opero-
vaná 6%

322 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, 
neúplné 3%

323 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, 
bez posunutia úlomkov 4%

324 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, 
s posunom úlomkov 5%

325 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, otvo-
rené alebo operované 6%

326 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, 
neúplné 5%

327 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, 
úplné, bez posunutia úlomkov 8%

328 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, s 
posunutím úlomkov 10%

329 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, 
otvorené alebo operované 12%

330 Amputácia ramena 35%
331 Amputácia ramena – replantácia 70%
332 Amputácia oboch predlaktí 40%
333 Amputácia jedného predlaktia 30%
334 Amputácia predlaktia – replantácia 60%
335 Amputácia oboch rúk 40%
336 Amputácia ruky 30%
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337 Amputácia ruky – replantácia 50%
338 Amputácia všetkých prstov a palca ruky alebo ich častí 20%
339 Amputácia štyroch prstov alebo ich častí 18%
340 Amputácia troch prstov alebo ich častí 16%
341 Amputácia dvoch prstov alebo ich častí 14%
342 Amputácia jedného prsta alebo jeho častí 12%
343 Amputácia palca alebo jeho častí 14%
344 Amputácia viac ako piatich prstov na rukách 22%
345 Amputácia jedného alebo dvoch prstov – replantácia 20%
346 Amputácia troch a viacerých prstov – replantácia 30%

Poranenia dolných končatín

347 Pomliaždenie bedrového kĺbu, ťažkého stupňa 
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením) 4%

348 Pomliaždenie kolenného kĺbu, ťažkého stupňa 
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením) 3%

349 Pomliaždenie členkového kĺbu, ťažkého stupňa  
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením) 2%

350 Pomliaždenie stehna, ťažkého stupňa (potvrdené 
RTG vyšetrením) 3%

351 Pomliaždenie predkolenia, ťažkého stupňa (potvr-
dené RTG vyšetrením) 2%

352 Pomliaždenie nohy, ťažkého stupňa (potvrdené 
RTG vyšetrením) 1%

353
Pomliaždenie jedného alebo viacerých prstov 
nohy, ťažkého stupňa, s náplasťovou imobilizáciou 
(potvrdené RTG alebo USG alebo MRI vyšetrením)

2%

354 Natrhnutie väčšieho svalu 4%

355 Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo 
šľachy, liečené konzervatívne 6%

356 Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo 
šľachy, liečené operačne 8%

357 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu alebo šľa-
chy, liečené konzervatívne 6%

358 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu alebo šľa-
chy, liečené operačne 8%

359 Natrhnutie Achillovej šľachy (potvrdené USG 
vyšetrením) 6%

360 Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy (potvrdené 
USG vyšetrením), liečené konzervatívne 8%

361 Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy, liečené miniin-
vazívnym zákrokom (perkutánna operácia) 10%

362 Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy, liečené operačne 12%

363 Podvrtnutie bedrového kĺbu so zachovanou stabi-
litou kĺbu 2%

364 Podvrtnutie kolenného kĺbu 3%
365 Podvrtnutie členkového kĺbu 3%
366 Podvrtnutie Chopartovho kĺbu 3%
367 Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu 3%

368 Podvrtnutie základného alebo medzičlánkového 
kĺbu palca nohy 3%

369 Podvrtnutie jedného alebo viacerých prstov nohy 3%
370 Distenzia kĺbového väzu s fixáciou (bandáž, elastik) 2%

371 Distenzia kĺbového väzu s pevnou fixáciou (sadra, 
rigídna – neohybná / pevná – ortéza) 4%

372
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho poboč-
ného kolenného väzu (potvrdené RTG alebo MRI 
vyšetrením)

6%

373 Natrhnutie skríženého kolenného väzu (potvrdené 
RTG alebo MRI alebo ASK vyšetrením) 7%

374
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie vnútorného 
alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu 
(potvrdené RTG alebo MRI vyšetrením)

10%

375
Pretrhutie alebo úplné odtrhnutie skríženého 
kolenného väzu (potvrdené MRI alebo ASK vyše-
trením)

12%

376
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho poboč-
ného väzu členkového kĺbu (potvrdené RTG alebo 
USG alebo MRI vyšetrením)

4%

377
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho poboč-
ného väzu členkového kĺbu (potvrdené RTG alebo 
USG alebo MRI vyšetrením)

6%

378 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, 
liečené konzervatívne 6%

379 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, 
liečené operačne (artroskopia) 8%

380 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, 
liečené operačne (artrotómia) 10%

381 Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe), 
liečené konzervatívne 8%

382 Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe), 
otvorené alebo liečené operačne 12%

383 Vykĺbenie kolenného jabĺčka, liečené konzervativne 3%

384 Vykĺbenie kolenného jabĺčka, otvorené alebo 
liečené operačne 6%

385 Vykĺbenie predkolenia, liečené konzervatívne 12%

386 Vykĺbenie predkolenia, otvorené alebo liečené 
operačne 14%

387 Vykĺbenie členkovej kosti, liečené konzervatívne 7%

388 Vykĺbenie členkovej kosti, otvorené alebo liečené 
operačne 10%

389 Vykĺbenie pod členkovou kosťou, liečené konzer-
vatívne 7%

390 Vykĺbenie pod členkovou kosťou, otvorené alebo 
liečené operačne 10%

391 Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej alebo klino-
vých kostí, liečené konzervatívne 7%

392 Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej alebo klino-
vých kostí, otvorené alebo liečené operačne 10%

393 Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo 
viacerých), liečené konzervatívne 6%

394 Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo 
viacerých),otvorené alebo liečené operačne 8%

395 Vykĺbenie základných kĺbov palca alebo viacerých 
prstov nohy 4%

396 Vykĺbenie základných kĺbov jedného prsta nohy, 
okrem palca 3%

397 Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov palca alebo 
viacerých prstov nohy 4%

398 Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov jedného prsta 
nohy, okrem palca 3%

399 Zlomenina krčka stehnovej kosti, zaklínená 12%

400 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklinená, 
liečená konzervatívne 25%

401 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklinená, 
liečená operačne 25%

402 Zlomenina krčka stehnovej kosti, komplikovaná 
nekrózou hlavice alebo liečená endoprotézou 40%

403 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti,  
s nepatrným posunutím úlomkov 12%

404 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti,  
s výrazným posunutím úlomkov 20%

405 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti, 
s nekrózou 40%

406 Zlomenina veľkého chochola 10%
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407 Zlomenina malého chochola 8%

408 Pertrochanterická zlomenina, neúplná alebo úplná, 
bez posunutia 12%

409 Pertrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím, 
liečená konzervatívne 15%

410 Pertrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím, 
liečená operačne 20%

411 Subtrochanterická zlomenina, neúplná 15%

412 Subtrochanterická zlomenina, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 20%

413 Subtrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 22%

414 Subtrochanterická zlomenina, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená operačne 20%

415 Subtrochanterická zlomenina, otvorená 25%
416 Zlomenina tela stehnovej kosti, neúplná 15%

417 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 20%

418 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 20%

419 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená operačne 22%

420 Zlomenina tela stehnovej kosti, otvorená 25%

421
Traumatické odlúčenie, zlomenina kĺbovej chru-
pavky v kolennom kĺbe / osteochondritis dissecans 
traumatica (potvrdená ASK)

7%

422 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, neúplná 15%

423 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, 
bez posunutia úlomkov 18%

424 Zlomenina stehnovej kosti nad kodylmi, úplná,  
s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 20%

425 Zlomenina stehnovej kosti nad kodylmi, otvorená 
alebo liečená operačne 25%

426 Traumatická epifyzeolýza distálneho konca steh-
novej kosti, s posunutím úlomkov 20%

427 Odlomenie epikondylu stehnovej kosti, liečené 
konzervatívne 10%

428 Odlomenie epikondylu stehnovej kosti, liečené 
operačne 12%

429
Vnútrokĺbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina 
kondylu alebo interkondylická), bez posunutia 
úlomkov

15%

430
Vnútrokĺbna zlomenina stehnovej kosti (zlomeni-
na kondylu alebo interkondylická), s posunutím, 
liečená konzervatívne

20%

431
Vnútrokĺbna zlomenina stehnovej kosti (zlomenina 
kondylu alebo interkondylická), otvorená alebo 
liečená operačne

25%

432 Zlomenina jabĺčka, bez posunutia úlomkov 7%

433 Zlomenina jabĺčka, s posunutím úlomkov, liečená 
konzervatívne 10%

434 Zlomenina jabĺčka, otvorená alebo liečená operačne 12%

435 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny píšťaly, 
liečená konzervatívne 12%

436 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny píšťaly, 
liečená operačne 15%

437
Vnutrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly, 
jedného kondylu, bez posunutia úlomkov, úplná  
a neúplná

12%

438 Vnutrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly, 
jedného kondylu, s posunutím úlomkov 15%

439 Vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly, 
oboch kondylov, bez posunutia úlomkov 15%

440
Vnutrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly, 
oboch kondylov, s posunutím úlomkov alebo 
epifyzeolýzou

20%

441 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené konzervatívne 7%
442 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené operačne 10%

443 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), 
neúplná 5%

444 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), 
úplná 7%

445 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), 
úplná, s posunutím úlomkov 10%

446 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
neúplná 12%

447 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
úplná, bez posunutia úlomkov 15%

448 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
úplná, s posunutím úlomkov 20%

449 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, 
otvorená alebo operovaná 25%

450 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca píšťaly  
a ihlice, liečená konzervatívne 15%

451 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca píšťaly  
a ihlice, liečená operačne 18%

452 Zlomenina vonkajšieho členka, neúplná 5%

453 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, bez posunu-
tia úlomkov 6%

454 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, s posunutím 
úlomkov 7%

455 Zlomenina vonkajšieho členka, otvorená alebo 
operovaná  10%

456 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou 
členkovej kosti zvonka, liečená konzervatívne 12%

457 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou 
členkovej kosti zvonka, liečená operačne 15%

458 Zlomenina vnútorného členka, neúplná 5%

459 Zlomenina vnútorného členka, úplná, bez posunu-
tia úlomkov, liečená konzervatívne 7%

460 Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 9%

461 Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím 
úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 10%

462 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou 
členkovej kosti, liečená konzervatívne 12%

463 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou 
členkovej kosti, liečená operačne 15%

464 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlome-
ninou ihlice, neúplná 10%

465 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlome-
ninou ihlice, úplná, bez posunutia úlomkov 12%

466 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlome-
ninou ihlice, úplná, s posunutím úlomkov 15%

467 Zlomenina oboch členkov, neúplná 8%

468 Zlomenina oboch členkov, úplná, bez posunutia 
úlomkov 10%

469 Zlomenina oboch členkov, úplná, s posunutím 
úlomkov, liečená konzervatívne 12%

470 Zlomenina oboch členkov, úplná, s posunutím 
úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 15%

471 Zlomenina oboch členkov, so subluxáciou členko-
vej kosti, liečená konzervatívne 12%

472 Zlomenina oboch členkov, so subluxáciou členko-
vej kosti, liečená operačne 15%
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473 Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov,  
s odlomením hrany píšťaly, bez posunutia úlomkov 10%

474
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov, 
s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne

15%

475
Zlomenina jedného členka alebo oboch členkov, 
s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, 
liečená operačne

15%

476 Trimaleolárna zlomenina, bez posunutia úlomkov 10%

477 Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne 12%

478 Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, 
otvorená alebo liečená operačne 15%

479 Trimaleolárna zlomenina, so subluxáciou členkovej 
kosti 15%

480 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, neúplné 5%

481 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, bez posu-
nutia úlomkov 7%

482 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, s posunu-
tím úlomkov, liečené konzervatívne 10%

483 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné, s posunu-
tím úlomkov, liečené operačne 12%

484
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka, liečená konzervatívne

15%

485
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka, liečená operačne

17%

486
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka, s odlomením zadnej hrany 
píšťaly, liečená konzervatívne 

17%

487
Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou vn-
útorneho členka s odlomením zadnej hrany píšťaly, 
liečená operačne

18%

488 Roztrieštená vnútrokĺbna zlomenina distálnej 
epifýzy píšťaly (zlomenina dolného pylónu) 19%

489 Zlomenina hrboľa a výbežkov pätovej kosti, bez 
postihnutia tela pätovej kosti 5%

490 Zlomenina tela pätovej kosti, bez porušenia statiky 
(Bohlerovho uhla) 6%

491 Zlomenina tela pätovej kosti, s porušením statiky 
(Bohlerovho uhla) 12%

492 Zlomenina členkovej kosti, bez posunutia úlomkov 6%
493 Zlomenina členkovej kosti, s posunutím úlomkov 10%
494 Zlomenina členkovej kosti, komplikovaná nekrózou 18%
495 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 6%
496 Zlomenina kockovitej kosti, bez posunutia úlomkov 6%
497 Zlomenina kockovitej kosti, s posunutím úlomkov 10%
498 Zlomenina člnkovitej kosti, bez posunutia úlomkov 6%
499 Zlomenina člnkovitej kosti, luxačná 10%
500 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 18%
501 Zlomenina jednej klinovej kosti, bez posunutia 6%

502 Zlomenina jednej klinovej kosti, s posunutím 
úlomkov 10%

503 Zlomenina viacerých klinových kostí, bez posunutia 6%
504 Zlomenina viacerých klinových kostí, s posunutím 10%

505 Zlomenina alebo odlomenie bázy piatej predprie-
hlavkovej kostičky 6%

506 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca 
alebo malíčka, bez posunutia 6%

507 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca 
alebo malíčka, s posunutím 10%

508
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného prs-
ta než palca alebo malíčka, úplná alebo neúplná, 
bez posunutia

5%

509 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného 
prsta než palca alebo malíčka, s posunutím 6%

510 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov, bez posunutia 6%

511 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov, s posunutím 8%

512 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov, otvorená alebo operovaná 10%

513 Odlomenie časti článku palca 2%

514 Úplná zlomenina článku palca, bez posunutia 
úlomkov 3%

515 Úplná zlomenina článku palca, s posunutím úlomkov 5%
516 Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca 5%
517 Zlomenina článku palca otvorená alebo operovaná 6%

518 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, 
neúplná 2%

519 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, 
úplná 3%

520 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, 
otvorená alebo operovaná 5%

521 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viace-
rých článkov jedného prsta 6%

522
Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo 
viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo 
operované

8%

523 Exartikulácia bedrového kĺbu 60%
524 Amputácia stehna 50%
525 Amputácia oboch predkolení 60%
526 Amputácia predkolenia 50%
527 Amputácia oboch nôh 45%
528 Amputácia nohy 30%
529 Amputácia palca nohy alebo jeho častí 10%

530 Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou 
palca) alebo ich častí 5%

531 Amputácia palca a jedného alebo viacerých prstov 
nohy 10%

Poranenia nervovej sústavy
532 Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) 1%
533 Otras mozgu stredného stupňa (druhého) 3%
534 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) 5%

535 Pomliaždenie mozgu (diagnózu musí určiť neuro-
lóg, potvrdené EEG alebo CT vyšetrením) 10%

536 Krvácanie do mozgu – subarachnoidálne (potvrde-
né CT vyšetrením) 15%

537 Krvácanie do mozgu – intraparenchýmové, ľahké-
ho stupňa  (potvrdené CT vyšetrením) 35%

538
Krvácanie do mozgu – intraparenchýmové, 
mnohopočetné, ťažkého stupňa  (potvrdené CT 
vyšetrením)

80%

539 Krvácanie do mozgového kmeňa 100%
540 Krvácanie do mozgu – vnútrokomorové 100%

541 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– akútny subdurálny hematóm 35%

542 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– chronický subdurálny hematóm 15%

543 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– subdurálne subakútne alebo subchronické 100%
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544
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– epidurálny hematóm (včasný operačný zásah – 
vypustenie hematómu)

15%

545
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 
– epidurálny hematóm (s prejavmi obojstanného 
ochrnutia končatín, komatóznym stavom)

100%

546 Otras miechy 3%
547 Pomliaždenie miechy 30%
548 Poranenie miechy s prejavmi kvadruplégie 100%
549 Poranenie miechy s prejavmi kvadruparézy 80%
550 Poranenie miechy s prejavmi paraplégie 70%
551 Poranenie miechy s prejavmi paraparézy 60%

552 Pomliaždenie periférneho nervu, s krátkodobou 
obrnou 2%

553 Poranenie periférneho nervu, s prerušením vodi-
vých vlákien 10%

554 Prerušenie periférneho nervu ramenného nervové-
ho zväzku, resp. stehnového nervu 12%

555 Prerušenie periférneho nervu v oblasti lakťa a 
predlaktia, resp. v oblasti predkolenia 12%

556 Prerušenie periférneho nervu v oblasti zápästia 10%
Ostatné druhy poranení

557 Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou 
liečenia 14 dní a menej 0%

558 Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou 
liečenia viac ako 14 dní 2%

559 Rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje chirur-
gické ošetrenie 0%

560 Plošná abrázia mäkkých častí prstov, s plochou 
väčšou ako 1 cm2 alebo strhnutie nechta 2%

561 Prerezanie magistrálnej tepny na končatinách  
v oblasti ramena, stehna, s nutným šitím 10%

562 Prerezanie magistrálnej tepny na končatinách  
v oblasti predlaktia, predkolenia 7%

563 Cudzie teliesko chirurgicky odstránené 2%

564 Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky), chirur-
gicky neodstránené 2%

565 Hryzné rany s vakcináciou 3%
Poranenie elektrickým prúdom s celkovým postihnutím

566 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia, ľahké 1%

567 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia, stredné 2%

568 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia, ťažké 3%

Celkové príznaky pri slnečnom alebo tepelnom úpale
569 Úpal – ľahké prípady 0%
570 Úpal – stredné prípady 0%
571 Úpal – ťažké prípady 0%

Popáleniny, poleptanie, omrzliny
572 Prvého stupňa 0%

573 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm2 
povrchu tela 1%

574 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm2 
do 10 cm2 povrchu tela 2%

575 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11 
cm2 do 5% povrchu tela 3%

576 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6% 
do 10% povrchu tela 7%

577 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11% 
do 15% povrchu tela 10%

578 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 16% 
do 20% povrchu tela 15%

579 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 21% 
do 25% povrchu tela 20%

580 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 26% 
do 30% povrchu tela 25%

581 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 31% 
do 40% povrchu tela 30%

582 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 41% 
do 50% povrchu tela 40%

583 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 51% 
do 60% povrchu tela 50%

584 Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu nad 60% 
povrchu tela 60%

585
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 3 cm2 
do 5 cm2

2%

586
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2 
do 10 cm2

3%

587
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11cm2 
do 5 % povrchu tela

4%

588
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6% 
do 10% povrchu tela

10%

589
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11% 
do 15% povrchu tela

15%

590
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 16% 
do 20% povrchu tela

20%

591
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 21% 
do 30% povrchu tela

30%

592
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 31% 
do 40 % povrchu tela

40%

593
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 41% 
do 50 % povrchu tela

50%

594
Tretieho alebo druhého hlbokého stupňa (II.b)  
s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu nad 51% 
povrchu tela

70%

Otrava plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov
595 Ľahké prípady 1%
596 Stredne ťažké prípady (nevyhnutná hospitalizácia) 2%
597 Ťažké prípady (nevyhnutná hospitalizácia) 3%

Uštipnutie hadom a hmyzom
598 Uštipnutie hadom 1%
599 Miestne hnisanie po bodnutí hmyzom 2%
600 Uštipnutie hmyzom, s následnou flegmónou 3%
Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu 
alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) 
plníme v rozsahu uvedenom pre takéto neúplné zlomeniny, pokiaľ takáto 
neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polo-
vicou plnenia za takúto úplnú zlomeninu.
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PRÍLOHA Č. 6: 
TABUĽKA OCENENIA ZLOMENÍN A POPÁLENÍN

Popis zlomeniny a popáleniny

Poistné 
plnenie

vyjadrené
ako maximálne

percento
z poistnej 

sumy
Zlomeniny panvového pletenca (bez kostrče)

1  Viacnásobné zlomeniny 
(aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 100%

2 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 50%
3 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 30%
4 Jednoduché neotvorené zlomeniny 20%

Zlomeniny stehennej alebo pätovej kosti

5  Viacnásobné zlomeniny 
(aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 50%

6 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 40%
7 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 30%
8 Jednoduché neotvorené zlomeniny 18%

Zlomeniny spodiny lebečnej
9 Zlomeniny spodiny lebečnej 50%

Zlomeniny píšťaly, ramennej, vretennej alebo zápästnej kosti

10  Viacnásobné zlomeniny 
(aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 40%

11 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 30%
12 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 20%
13 Jednoduché neotvorené zlomeniny 15%

Zlomeniny hornej alebo dolnej čeľuste, vnútorného členka, 
Vonkajšieho členka a lakťovej kosti

14  Viacnásobné zlomeniny 
(aspoň jedna otvorená a jedna úplná)  30%

15 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 20%
16 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 16%
17 Jednoduché neotvorené zlomeniny 10%

Zlomeniny lopatky, kľúčnej kosti, jabĺčka, hrudnej kosti, 
Záprstnej kosti, priehlavku alebo predpriehlavkovej kosti

18 Otvorené zlomeniny 20%
19 Neotvorené zlomeniny 13%

Zlomeniny chrbtice (stavce okrem kostrče)
20 Všetky kompresívne zlomeniny tela stavca 20%
21 Všetky zlomeniny tela stavca bez kompresie 10%

Zlomeniny čelovej, spánkovej, temennej alebo záhlavovej kosti 

22 Zlomeniny tŕňového, priečneho alebo  kĺbového 
výbežku 7%

23 S vpáčením úlomkov 30%
24 Bez vpáčenia úlomkov 10%

Zlomeniny jedného alebo viacerých rebier, lícnej kosti, 
kostrče alebo ihlice (okrem členka)

25  Viacnásobné zlomeniny 
(aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 16%

26 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 12%
27 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 8%
28 Jednoduché neotvorené zlomeniny 5%

Zlomeniny prsta ruky alebo nohy
29 Otvorené zlomeniny 5%
30 Neotvorené zlomeniny 3%

Zlomeniny nosa
31 Viacnásobné zlomeniny 8%
32 Jednoduché zlomeniny 5%

Popáleniny

33 Popáleniny kože II. alebo III. stupňa pokrývajúce 27% 
 a viac telesného povrchu 100%

34
Popáleniny kože II. alebo III. stupňa pokrývajúce 
18% a viac, avšak menej ako 27% telesného 
povrchu 

60%

35
Popáleniny kože II. alebo III. stupňa pokrývajúce 
9% a viac, avšak menej ako 18% telesného 
povrchu

30%

36
Popáleniny kože II. alebo III. stupňa pokrývajúce 
4,5% a viac, avšak menej ako 9% telesného 
povrchu 

16%

37 Popáleniny kože II. stupňa  pokrývajúce menej ako 
4,5% telesného povrchu 10%

38 Popáleniny kože I. stupňa pokrývajúce akúkoľvek 
plochu telesného povrchu 3%
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PRÍLOHA Č. 7: 
TABUĽKA KRITICKÝCH CHORÔB, KARCINÓMU IN SITU, ZÁVAŽNÝCH KOMPLIKÁCIÍ DIABETES

Číslo Diagnóza Plnenie z PS Popis diagnózy
Skupina 1 – Nádory

A01

Zhubné
novotvary
(nádory)
– Rakovina

25 %

Rakovina mierneho rozsahu
– Mikroinvazívny karcinóm prsníka (histologicky klasifikovaný ako T1mic);
– Mikroinvazívny karcinóm krčka maternice (histologicky klasifikovaný ako stupeň IA1);
– Rakovina prostaty histologicky klasifikovaná podľa Gleason skóre 6 alebo podľa TNM klasifikácie T1N0M0;
– Malígny melanóm stupňa IA (T1a N0 M0);
– Chronická lymfatická leukémia (Binet A);
– Papilarny mikro-karcinóm močového mechúra histologicky verifikovaný ako Ta;
– Kožný lymfóm liečený chemoterapiou alebo radiáciou.

50 %

Rakovina stredného rozsahu
–  Akýkoľvek druh rakoviny klasifikovaný ako T1 v klinickej TNM klasifikácii (staging I), bez metastáz lymfatických

uzlín (N0) a vzdialených metastáz (M0) neuvedených v skupine „Rakovina mierneho rozsahu“;
– Myelodysplastický syndróm liečený chemoterapiou;
– Hodgkinov lymfóm a non-Hodgkinov lymfóm - staging IA v Cotswolds-Modified Ann Arbor klasifikácii.

100 %

Rakovina extrémneho rozsahu
– Všetky druhy rakoviny klasifikováné ako fáza T2, T3 a T4 v klinickej klasifikácii TNM (staging II, III alebo IV);
–  Všetky druhy rakoviny klasifikováné ako T1 v klinickej klasifikácii TNM (staging I), pri ktorých sú zaznamenané

metastázy v lymfatických uzlinách (N1 a viac) a vzdialené metastázy (M1a viac);
– Všetky leukémie (ak nie sú výslovne uvedené vrámci definície rakoviny mierneho rozsahu);
–  Všetky lymfómy (ak nie sú výslovne uvedené vrámci definície rakoviny stredného rozsahu alebo nie sú vylúčené

z plnenia);
–  Všetky rakoviny prostaty histologicky klasifikované podľa Gleason skóre viac ako 6 alebo prinejmenšom podľa

TNM klasifikácie T2N0M0;
– Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST) stage III a IV podľa AJCC 2010.
Poistnou udalosťou (rakovinou) nie je:
– Monoklonálna gamapatia nejasného významu (benigny monoklonálny gamapatia);
–  Akákoľvek rakovina, ktorá je histologicky klasifikovaná ako premalígna, neinvazívna alebo rakovina „in situ“,

pokiaľ nie je vyslovene uvedené, že za takýto druh rakoviny poisťovateľ poskytuje poistné plnenie;
– Lobulárny karcinóm prsníka „in-situ“ (LCIS);
– Žaludočný MALT lymfóm;
– Ranné štádium karcinómu štítnej žlazy menší ako 1 cm v priemere a histologicky popísaný ako T1N0M0;
– Bazocelulárny karcinóm a spinocelulárny karcinóm kože;
– Kožný lymfóm, liečený len chirurgicky;
– Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST) nádory - etapa I a II podle klasifikácie AJCC 2010;
– Cervikálna dysplazia a/alebo karcinóm cervixu klasifikovaný ako CIN-1, CIN-2 alebo CIN-3.

Skupina 2 – Kritické choroby súvisiace so srdcom a cievami

B01

Bypass 
srdcových 

(vencových) 
tepien

25 %    

Bypass mierneho rozsahu
Operatívne riešenie zúženia alebo uzávery jednej alebo dvoch koronárnych tepien transplantáciou bypassu po-
mocou mini-invazivneho operačného výkonu (čiastočná sternotómia alebo thorakotómia). Operácia musí byť  
z lekárskeho hľadiska nevyhnutná, čo je potrebné doložiť potvrdením odborného lekára – kardiológa a doložená  
s výsledkom koronárnej angiografie.

50 %

Bypass stredného rozsahu
Operatívne riešenie zúženia alebo uzávery troch alebo viacerých koronárnych tepien transplantáciou bypassu 
pomocou mini-invazivneho operačného výkonu (čiastočná sternotómia alebo thorakotómia). Operácia musí byť  
z lekárskeho hľadiska nevyhnutná, čo je potrebné doložiť potvrdením odborného lekára – kardiológa a doložená  
s výsledkom koronárnej angiografie.

100 %

Bypass extrémneho rozsahu
Operatívne riešenie zúženia alebo uzávery jednej alebo viacreých koronárnych tepien transplantáciou bypassu 
pomocou kardiochirurgického výkonu na otvorenom srdci. Operácia musí byť z lekárskeho hľadiska nevyhnutná, 
čo je potrebné doložiť potvrdením odborného lékára – kardiológa a doložená výsledkom koronárnej angiografie.
Nárok na poistné plnenie nevzniká, pokiaľ spriechodnenie srdcových (vencových) tepien je uskutočnené pomocou 
intraarteriálnych katétrov, medzi ktoré patri napríklad angioplastika (PTCA), rotablácia, laserová technika alebo 
akákoľvek iná podobná liečebná metóda.
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Číslo Diagnóza Plnenie z PS Popis diagnózy

B02

Akútny 
infarkt 

myokardu

100 %

Srdcovým infarktom (infarkt myokardu) sa pre účely tohto poistenia myslí odumretie časti srdcového svalu  
v dôsledku upchatia jednej alebo viacerých koronárnych (vencových) tepien zapríčinené aterosklerózou, spas-
mom, trombózou alebo embóliou, pričom musia byť splnené nejmenej 3 z nasledujúcich 5 kritérií:
– akútne príznaky zodpovedajúce srdcovému infarktu (napr. typické bolesti na hrudi);
–  nové zmeny na EKG s vývojom niektorého so symptómov: zvýšenie alebo depresia segmentu ST, inverzia T vlny,

patologické Q-vlny alebo blokáda ľavého ramienka;
– diagnosticky významné zvýšenie kardiošpecifického enzýmu CK-MB;
– diagnosticky významné zvýšenie troponinu (T alebo I);
– ejekčná frakcia ľavej komory znížená pod 50 %, meraná 3 alebo viac mesiacov po príhode.

B03
Operácia
srdcovej 
chlopne

100 %    Operáciou srdcovej chlopne sa pre účely tohto poistenia rozumie podstúpenie operácie na otvorenom srdci za 
účelom výmeny alebo úpravy vady srdcovej chlopne.

B04

Operácia
aorty

100 %    
Operáciou aorty sa pre účely tohto poistenia rozumie podstúpenie operácie za účelom úpravy alebo nahradenia 
časti aorty otvoreným hrudným alebo brušným prístupom. Pre účely tejto definície aorta znamená hrudnú nebo 
brušnú časť  aorty, avšak nie jej  vetvy.

B05

Primárna 
(idiopatická 
a familiárna) 

pľúcna
hypertenzia

100 %    

Primárnou pľúcnou hypertenziou sa pre účely tohto poistenia rozumie trvalé zvýšenie tlaku v pľúcnici z nezistenej 
príčiny, spôsobujúce príznaky namáhania a zlyhávania srdca.
Diagnóza primárnej pľúcnej hypertenzie musí byť potvrdená kardiológom alebo pneumológom a musia byť splne-
né nejmenej 3 z nasledujúcích kritérií, podporené údajmi, získanými  katetrizáciou srdca:
– pľúcny arteriálny tlak aspoň 30 mmHg alebo vyšší;
– známky pravostrannej srdcovej hypertrofie (RV1 a SV5 > 1,05 mV) zistené pri echokardiografii (EKG);
– znížená koncentrácia kyslíku v krvi v kľudovom stave;
– zväčšenie pravej komory - priemer > 30 mm.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade pľúcnej hypertenzie, súvisiacej s ochorením pľúc, s chronickou pľ-
úcnou hypoventiláciou, s tromboembolickou chorobou, s chorobami ľavej strany srdca a s vrodenými chorobami 
srdca.

B06

Iné závažné 
ochorenie 
srdcových 

(vencových) 
tepien

100 % 

Iným závažným ochorením vencových tepien srdca sa pre účely tohto poistenia rozumie zúženie priesvitu aspoň 
jednej vencovej tepny srdca nejmenej o 75 % a dvoch ďalších nejmenej o 60 %, potvrdené koronárnou arteriogra-
fiou, nezávisle na tom či bola alebo nebola uskutočnená akákoľvek operácia vencových tepien srdca. Vencovými 
tepnami srdca sa pre účely tohto postenia myslí kmeň ľavej vencovej tepny, jej dve hlavné vetvy (ramus intervent-
ricularis anterior a ramus circumflexus) a pravá vencovitá tepna.Diagnóza musí splňať všetky nasledujúce kritéria: 
– obmedzená fyzická aktivita;
– záťažové EKG s depresiou ST segmentu nejmenej 2 mm vo dvoch zvodoch,
–  porucha kinetiky najmenej dvoch segmentov srdcovej svaloviny zobrazená počas záťažového echokardiografic-

kého vyšetrenia.
Skupina 3 – Kritické choroby súvisiace s ďalšími hlavnými orgánmi a funkciami

C01

Chronické
zlyhanie 

pľúc 100 %

Chorobou pľúc v konečnom štádiu sa pre účely tohto poistenia rozumie konečné štádium ochorenia pľúc spôso-
bujúce chronické respiračné zlyhanie. Diagnóza musí byť potvrdená pneumológom a musia byť splnené všetky 
následujúce podmienky:
–  výsledky testov FEV1, namerané pri 3 rôzných meraniach v priebehu 3 po sebe nasledujúcích mesiacov, sú

sústavene nižšie ako 1 liter;
– nepretržitá doplnková liečba hypoxémie kyslíkom;
– analýza arteriálnych krvných plynov s parciálnym tlakom kyslíka 55 mmHg a menej (PaO2 £ 55 mmHg).

C02

Konečná 
(terminálna) 
fáza zlyhania 

obličiek

100 %
Konečnou fázou zlyhania obličiek sa pre účely tohto poistenia rozumie nezvratná strata funkcie oboch obličiek. 
Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi lekársku dokumentáci preukazujúcu, že musí podstupovať trvalú 
dialýzu alebo transplantáciu obličiek.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade akútneho reverzibilného zlyhania obličiek, které si vyžaduje len 
dočasnú dialýzačnú liečbu.
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C03

Transplantá-
cia životne 
dôležitého 

orgánu

100 %

Nárok na poistné plnenie vznikne, ak bol poistený zaradený na oficiálny zoznam čakateľov na transplantáciu 
(waiting-list) aspoň jedného úplného ľudského orgánu z nižšie uvedeného zoznamu po dobu 6 mesiacov, a to 
uplynutým posledného dňa tejto lehoty. Pre účely poistenia sa za lekárský zákrok považuje transplantácia aspoň 
jedného úplného ľudského orgánu z nižšie uvedeného zoznamu (alebo časti orgánu v prípade pečene):
a) srdce,
b) pľúca,
c) pečeň,
d) oblička,
e) pankreas (slinivka brušná),
f)  totálna (úplná) ablácia kostnej drene a následná transplantácia ľudskej kostnej drene za predpokladu použitia 

kmeňových hematopoetických buniek.
Transplantácia úplného ľudského orgánu musí byť lekársky nevyhnutná a musí byť v lekárskej dokumentácii pod-
ložená predošlým úplným (terminálnym) zlyhaním funkcie vlastného orgánu.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch transplantácie kostnej drene:
a) transplantácii nepredcháza totálna (úplná) ablácia kostnej drene,
b)  následná transplantácia ľudskej kostnej drene bola uskutočnená s použitím iných ako kmeňových hematopoe-

tických buniek.

C04

Diabetes 
mellitus
I. typu  

(závislý
na inzulíne)

100 %

Diabetom se rozumie chronické metabolické ochorenie (získané v priebehu života poisteného), ktorého následkom 
vznikne stav chronicky patologicky zvýšených hodnôt hladiny cukru v krvi. Diagnóza musí byť potvrdená diabe-
tológom, ktorý stanoví diagnózu diabetes mellitus I. typu, vyžadujúcu pre svoju závažnosť liečenie pravidelnými 
aplikáciami inzulínových injekcií, pričom táto liečba trvá po dobu najmenej 2 rokov.

C05
Závažné

popáleniny

100 %
Závažnými popáleninami sa pre účely tohto poistenia rozumejú popáleniny 3. stupňa zasahujúce kožu a pokrývaj-
úce najmenej 20 % povrchu tela poisteného.
Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom z oblasti chirurgie alebo liečby popálenín.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade závažných popálenín spôsobených sebapoškodením.

C06

Zlyhanie 
pečene   

v konečnom 
štádiu

100 %

Zlyhanie pečene v konečnom štádiu sa pre účely tohto poistenia rozumie nezvratné a trvalé zlyhanie pečene, 
potvrdené gastroenterológom, vyúsťujúce do varixov pažeráka, přičom musí byť splnená aspoň jedna z nasleduj-
úcich podmienok:
– trvalá žltačka, 
– ascites,
– pečeňová encefalopatia.

Skupina 4 – Kritické choroby súvisiace s nervovým systémom

Progresívne degeneratívne ochorenie mozgu charakterizované neurčenou atrofiou mozgovej kôry s typickými 
histopatologickými zmenami. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom na základe štandardizovaných 
diagnostických metód a testov. Podmienkou vzniku poistnej udalosti je trvalá a nezvratná  strata mozgových funkcií 
v dôsledku tohto ochorenia, potvrdená odbornými nálezmia súčasne:

D01 Alzheimero-
va choroba

25 %
Alzheimerova choroba mierneho rozsahu
Poistený nie je schopný nepretržite po dobu najmenej 6 mesiacov vykonávať najmenej 5 základných životných 
zručností z 10 ucelených úloh v oblasti každodenného života uvedených nižšie.

50 %
Alzheimerova choroba stredného rozsahu
Poistený nie je schopný nepretržite po dobu najmenej 6 mesiacov vykonávať najmenej 7 základných životných 
zručností z 10 ucelených úloh v oblasti každodenného života uvedených nižšie.

100 %
Alzheimerova choroba extrémního rozsahu
Poistený nie je schopný nepretržite po dobu najmenej 6 mesiacov vykonávať najmenej 9 základných životných 
zručností z 10 ucelených úloh v oblasti každodenného života uvedených nižšie.

1) Mobilita (zvládať vstávanie, sedenie, chôdzu)
2) Orientácia (orientovať sa zrakom, sluchom, pomocou psychických funkcií)
3) Komunikácia (dorozumieť sa a porozumieť – hovorenou rečou a písanou správou)
4) Stravovanie (stravu naporcovať, najesť sa a napiť sa, dodržiavať diétny režim – diétu)
5) Obliekanie a obúvanie (vybrať si oblečenie a obuv, obliekať sa a obúvať sa, vyzliekať sa a vyzúvať sa)
6) Telesná hygiena (umyť si tvár, ruky a celé telo, učesať sa, starostlivosť o ústnu hygienu)
7) Výkon fyziologickej potreby (používať WC, vyprázdniť sa, urobiť očistu, používať hygienické pomôcky)
8) Starostlivosť o zdravie (dodržiavanie stanoveného liečebného režimu, ošetrovateľské opatrenia)
9) Osobné aktivity (stanoviť si a dodržať denný režim, zapojiť sa do aktivít zodpovedajúcich veku)

10) Starostlivosť o domácnosť (nakladať s peniazmi, obstarať si nákup potravín, nosiť bežné predmety)
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D02
Bakteriálna
meningitída 100 %

Zápal mozgových blán alebo miešnych obalov spôsobený bakteriálnou infekciou. Podmienkou vzniku nároku na 
poistné plnenie je niektorá z nasledujúcich trvalých a nezvratných neurologických porúch, spôsobená týmto ocho-
rením a potvrdená odbornými nálezmi:
a)  obmedzenie hybnosti (poistený nie je schopný samostatného pohybu po rovnom povrchu) alebo príznaky trva-

lého neurologického poškodenia.
b) neschopnosť konzumovať pripravené jedlo bez asistencie druhej osoby alebo
c) neschopnosť verbálne komunikovať s okolím.
Diagnóza musí byť potvrdená prítomnosťou bakteriálnej infekcie v mozgomiešnom moku zistenou pomocou lum-
bálnej punkcie. 

D03

Amyotrofic-
ká a primár-
na laterálna 

skleróza

100 %    

Progresívne degeneratívne ochorenie nervového systému, pri ktorom dochádza k nadmernému odumieraniu mo-
torických buniek mozgu a miechy. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je niektorá z nasledujúcich trva-
lých a nezvratných neurologických porúch, spôsobená týmto ochorením a potvrdená odbornými nálezmi:
a) obmedzenie hybnosti (poistený nie je schopný samostatného pohybu po rovnom povrchu) alebo
b) neschopnosť konzumovať pripravené jedlo bez asistencie druhej osoby. 

D04  Kóma
100 %    

Kómou sa pre účely tohto poistenia rozumie stav bezvedomia bez reakcie na vonkajšie podnety alebo vnútorné 
potreby. Kóma musí pretrvávať najmenej 96 hodín. Diagnóza sa musí opierať o dôkaz všetkých následujúcich 
skutočností:
– životné funkcie sú udržiavané len za pomoci podporných opatrení, ako je intubácia a mechanická ventilácia;
– CT alebo MR vyšetrením je potvrdené trvalé neurologické postihnutie vzniknuté následkom poškodenia mozgu.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade medikamentózne vyvolanej kómy a kómy vzniknutej v dôsledku 
uživania alkoholu alebo drog.

D05  Encefalitída 100 % 

Zápal mozgu (mozgových hemisfér, mozgového kmeňa alebo mozočka). Podmienkou vzniku nároku na poistné 
plnenie je niektorý z nasledujúcich neurologických patologických stavov, spôsobený týmto ochorením a potvrdený 
odbornými nálezmi: mentálna retardácia, slepota, hluchota, porucha reči, hemiplégia alebo paralýza, pričomtento 
stav trvá (trval) nepretržite po dobu aspoň 6 týždňov a je príčinou niektorého z nasledujúcich trvalých a nezvrat-
ných neurologických porúch:
a) obmedzenie hybnosti (poistený nie je schopný samostatného pohybu po rovnom povrchu) alebo
b) neschopnosť konzumovať pripravené jedlo bez asistence druhej osoby alebo
c) neschopnosť verbálne komunikovať s okolím.

D06
Progresívna

Bulbára 
obrna

100 % 

Progresívne degeneratívne ochorenie nervového systému, pri ktorom docháza k nadmernému odumieraniu moto-
rických buniek mozgu a miechy. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je trvalá a nezvratná neurologická 
porucha, ktorou je neschopnosť konzumovať pripravené jedlo bez asistencie druhej osoby, spôsobená týmto ocho-
rením a potvrdená odbornými nálezmi.

D07
Spinálna  
svalová 
atrofia

100 % 

Progresívne degeneratívne ochorenie nervového systému, pri ktorom docháza k nadmernému odumieraniu moto-
rických buniek mozgu a miechy. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je niektorá z nasledujúcich trvalých 
a nezvratných neurologických porúch, spôsobená týmto ochorením a potvrdená odbornými nálezmi:
a) obmedzenie hybnosti (poistený nie je schopný samostatného pohybu po rovnom povrchu) alebo
b) neschopnosť konzumovať pripravené jedlo bez asistencie druhej osoby.

D08
Roztrúsená 

skleróza 
(multiplex)

Akákoľvek roztrúsená skleróza podľa nižšie uvedených kritérií zodpovedajúca príslušnému skóre v rozšírenej 
stupnici EDSS. Definitívna diagnóza roztrúsenej sklerózy musí byť potvrdená na základe všetkých nasledujúcich 
kritériách:
–  Klinické poškodenie motorickej alebo senzitívnej funkcie, ktoré musí trvať nepretržite po dobu najmenej 6 me-

siacov;
–  Magnetickou rezonanciou (MRI) zobrazené najmenej dve lézie demyelinizácie v mozgu alebo v mieche charak-

teristické pre roztrúsenú sklerózu
– Potvrdenie diagnózy neurológom.

25 %
Roztrúsená skleróza mierného rozsahu
Akákoľvek roztrúsená skleróza podľa vyššie uvedených kritérií, ktorá zodpovedá skóre menej ako 2,0 v rozšírenej 
stupnici EDSS.

50 %
Roztrúsená skleróza stredného rozsahu
Akákoľvek roztrúsená skleróza podľa vyššie uvedených kritérií, ktorá zodpovedá skóre minimálne  2,0 v rozšíenej 
stupnici EDSS.

100 %

Roztrúsená skleróza extrémneho rozsahu 
Roztrúsená skleróza podľa vyššie uvedených kritérií, ktorá zodpovedá skóre minimálne 6,0 v rozšírenej stupnici 
EDSS, a pri ktorej je potrebné občasné alebo trvalé používanie jednostrannej pomôcky (palica, barla, výstuha) na 
prekonanie vzdialenosti cca 100 metrov s odpočinkom alebo bez odpočinku.
Poistnou udalosťou (roztrúsenou sklerózou) nie je:
–  podozrenie na roztrúsenú sklerózu a neurologické syndromy alebo rádiologické nálezy, pripomínajúce roztrúse-

nú sklerózu, ktoré však nie sú potvrdené definitívnou diagnózou roztrúsenej sklerózy
– Izolovaný zápal očného nervu, Devicov syndróm (neuromyelitis optica)
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D09

Pokročilá
demencia

Trvalé organické psychiatrické ochorenie charakterizované neurčenou významnou stratou mozgových funkcií za-
hŕňajúcou poruchy pamäti, úsudku, abstraktného myslenia a zmenu osobnosti. Diagnóza musí byť potvrdená 
odborným lekárom na základe štandardizovaných diagnostických metód a testov. Podmienkou vzniku nároku na 
poistné plnenie je trvalá a nezvratnástrata mozgových funkcií v dôsledku tohto ochorenia potvrdená odbornými 
nálezmi a súčasne že stav poisteného si v dôsledku tohto ochorenia vyžaduje nepretržitý dohľad a starostlivosť 
druhej osoby: 

25 %
Demencia mierneho rozsahu
Poistený nie je schopný nepretržite po dobu najmenej 6 mesiacov vykonávať najmenej 5 základných životných 
zručností z nasledujúcich 10 ucelených úloh v oblasti každodenného života uvedených nižšie.

50 %
Demencia stredného rozsahu
Poistený nie je schopný nepretržite po dobu nejmenej 6 mesiacov vykonávať najmenej 7 základných životných 
zručností  z nasledujúcich 10 ucelených úloh v oblasti každodenného života uvedených nižšie.

100 %
Demencia extrémneho rozsahu
Poistený nie je schopný nepretržite po dobu nejmenej 6 mesiacov vykonávať najmenej 9 základných životných 
zručností z nasledujúcich 10 ucelených úloh v oblasti každodenného života uvedených nižšie.

1) Mobilita (zvládať vstávanie, sedenie, chôdzu)
2) Orientácia (orientovať sa zrakom, sluchom, pomocou psychických funkcií)
3) Komunikácia (dorozumieť sa a porozumieť – hovorenou rečou a písanou správou)
4) Stravovanie (stravu naporcovať, najesť sa a napiť sa, dodržiavať diétny režim – diétu)
5) Obliekanie a obúvanie (vybrať si oblečenie a obuv, obliekať sa a obúvať sa, vyzliekať sa a vyzúvať sa)
6) Telesná hygiena (umyť si tvár, ruky a celé telo, učesať sa, starostlivosť o ústnu hygienu)
7) Výkon fyziologickej potreby (používať WC, vyprázdniť sa, urobiť očistu, používať hygienické pomôcky)
8) Starostlivosť o zdravie (dodržiavanie stanoveného liečebného režimu, ošetrovateľské opatrenia)
9) Osobné aktivity (stanoviť si a dodržať denný režim, zapojiť sa do aktivít zodpovedajúcich veku)

10) Starostlivosť o domácnosť (nakladať s peniazmi, obstarať si nákup potravín, nosiť bežné predmety)

D10 Parkinsono-
va choroba

100 %

Parkinsonovou chorobou sa pre účely tohto poistenia rozumie stanovenie jednoznačnej diagnózy idiopatickej Par-
kinsonovej choroby, potvrdené neurológom, podloženej aspoň dvoma z nižšie uvedených klinických prejavov:
– svalová stuhnutosť;
– tras (tremor);
– bradykinéza (abnormálne spomalenie pohybu, spomalenie telesných a duševných reakcií).
Diagnóza sa musí opierať o všetky nasledujúce skutočnosti: 
– existujú objektivne známky postupného zhoršovania;
–  poistený nie je schopný nepretržite po dobu najmenej 6 mesiacov vykonávať najmenej 5 základných životných 

zručností z nasledujúcich 10 ucelených úloh v oblasti každodenného života uvedených nižšie.

1) Mobilita (zvládať vstávanie, sedenie, chôdzu )
2) Orientácia (orientovať sa zrakom, sluchom, pomocou psychických funkcií)
3) Komunikácia (dorozumieť sa a porozumieť – hovorenou rečou a písanou správou)
4) Stravovanie (stravu naporcovať, najesť sa a napiť sa, dodržiavať diétny režim – diétu)
5) Obliekanie a obúvanie (vybrať si oblečenie a obuv, obliekať sa a obúvať sa, vyzliekať sa a vyzúvať sa)
6) Telesná hygiena (umyť si tvár, ruky a celé telo, učesať sa, starostlivosť o ústnu hygienu)
7) Výkon fyziologickej potreby (používať WC, vyprázdniť sa, urobiť očistu, používať hygienické pomôcky)
8) Starostlivosť o zdravie (dodržiavanie stanoveného liečebného režimu, ošetrovateľské opatrenia)
9) Osobné aktivity (stanoviť si a dodržať denný režim, zapojiť sa do aktivít zodpovedajúcich veku)
10) Starostlivosť o domácnosť (nakladať s peniazmi, obstarať si nákup potravín, nosiť bežné predmety)

D11
Poliomyeli- 

tída (mozgo-
vá obrna) 

100 %    
Akútna infekcia vírusom poliomyelitídy, ktorá spôsobuje poruchu pohybových funkcií a/alebo respiračnú nedosta-
točnosť. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je  trvalé a nezvratné neurologické poškodenie, ktorým je 
trvalá a nezvratná paralýza končatín, spôsobená týmto ochorením a potvrdená odbornými nálezmi.
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D12

Cievna 
mozgová
príhoda 

(Mozgová 
mŕtvica)

Odumretie mozgového tkaniva v dôsledku akútnej civenej mozgovej príhody spôsobenej intrakraniálnou trombó-
zou alebo krvácaním (vrátane krvácania subarachnoidálneho), alebo embóliou z extrakraniálneho (mimolebečné-
ho) prítoku, pričom musia byť splnené obe z nasledujúcich podmienok:
– Akútny nástup nových neurologických príznakov;
– Nový objektívny neurologický deficit podľa klinického vyšetrenia.
Nález musí byť podložený vyšetrenímpomocou magnetickej rezonancie, počítačovej tomografie alebo inou zobra-
zovacou technikou, potvrzujúcou diagnózu čerstvej  náhlej cievnej mozgovej príhody.

25 %

Cievna porucha mozgu mierného rozsahu
Cievna porucha mozgu, ktorá má za následok vznik klinicky preukázateľného neurologického príznaku, a ktorý 
v akútnej fáze trvá po dobu aspoň 72 hodín, bez akéhokoľvek neurologického deficitu 3 mesiace po stanovení 
diagnózy.

50 %
Cievna porucha mozgu stredného rozsahu
Cievna porucha mozgu, ktorá má za následok vznik klinicky preukázateľného neurologického deficitu, ktorý pretr-
váva aspoň 3 mesiace po stanovení diagnózy.

100 %

Cievna porucha mozgu extrémneho rozsahu
Cievna  porucha  mozgu,  ktorá  má  za  následok  vznik  klinicky  preukázateľných  neurologických  príznakov,  
ktoré  pretrvávajú  aspoň  6  mesiacov po  stanovení diagnózy a zároveň má  za následok  trvalý pokles pracovnej 
schopnosti poisteného najmenej  o 70  % v súlade s platnou legislatívou.

Poistná udalosť nenastává v týchto prípadoch, ak:
a) ochorenie bolo klasifikované ako transitorny ischemický atak; alebo
b) príznaky porušenej funkcie centrálneho nervového systému boli spôsobené migrénou; alebo
c)  príznaky porušenej funkcie centrálneho nervového systému boli spôsobené úrazom, hypoxiou (nedostatočným 

okysličením) a/alebo cievnym ochorením; alebo
d)  príznaky porušenej funkcie oka a/alebo očného nervu boli spôsobené úrazom, hypoxiou (nedostatočným okys-

ličením) a/alebo cievnym ochorením; alebo
e) príznaky poruchy vestibulárneho aparátu boli spôsobené jeho nedostatočným prekrvením (ischemiou).

D13

Kritikcká 
choroba 

spôsobená 
prisatím 
kliešťa

100 %

Závažná forma kliešťovej meningoencefalitídy alebo lymskej choroby, ktorá je spôsobená prisatím kliešťa. Prízna-
ky ochorenia sa musia prejaviť v období
3 mesiacov nasledujúcich po prisatí kliešťa a pretrvávať nepretržite po dobu najmenej 6 mesiacov a diagnóza musí 
být doložená v závislosti od typu  ochorenia nižšie uvedeným spôsobom.
Kliešťová meningoencefalitida (KE) je encefalitída a/alebo meningitída spôsobená špecifickými ARBO vírusmi, 
ktoré sú obvykle prenesené kliešťom v oblasti s všeobecne známym epidemiologickým výskytom KE. Ochorenie 
musí spĺňať všetky nasledujúce kritériá:
a) poistený doložil anamnézu –  prisatie kliešťa s presným dátumom, ktorá je uvedená v lekárskej dokumentácii;
b) KE je riadne liečená počas hospitalizácie alebo ambulantne;
c)  poistený doložil prítomnosť protilátok proti kliešťovej meningoencefalitíde v sére a/alebo v mozgomiešnom moku 

a zvýšenie hladiny IgM protilátok preukazujúcich akútnu infekciu;
d)  príslušným odborným lekárom sú potvrdené závažné neurologické a/alebo psychiatrické následky kliešťovej 

meningoencefalitidy.
Lymská choroba je bakteriálne zápalové infekčné ochorenie so závažnými kožnými, neurologickými, kardiologic-
kými a kĺbovými príznakmi. Ochorenie musí spĺňať všetky následujúce kritériá:
a) poistený doložil anamnézu –  prisatie kliešťa s presným dátumom, ktorá je uvedená v lekárskej dokumentácii;
b)  poistený jednoznačne doložil prítomnosť baktérie Borrelia burgdorferi 
c)  poistený doložil prítomnosť špecifických protilátok proti lymskej chorobe v organizme (IgM a IgG) prekazujúcich 

akútnu infekciu;
d)  príslušným odborným lekárom sú potvrdené príznaky spôsobené jednoznačne lymskou chorobou a závažnosť 

jej následkov.

D14     Tetanus

100 %
Akútna infekcia spôsobená baktériou Clostridium tetani. Podmienkou vzniku poistnej udalosti je, že odborné nálezy 
potvrzujú, že toto ochorenie spôsobilo svalovú ochabnutosť a respiračnú nedostatočnosť trvajúcu po dobu najme-
nej 4 týždňov a zároveň je poistený počas liečby hospitalizovaný.

Poistná udalosť nevzniká, pokiaľ poistený nebol riadne očkovaný podľa platného očkovacieho kalendára.
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D15 Paralýza

25 %

Paralýza mierneho rozsahu
Trvalá a úplná strata funkcie jednej končatiny zapríčinená úrazom alebo ochorením postihujúcim miechu. Kon-
čatinou sa rozumie celá horná končatina alebo celá dolná končatina. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom  
a neurologický deficit musí pretrvávať aspoň 3 mesiace po stanovení diagnózy.

50 %

Paralýza stredného rozsahu
Trvalá a úplná strata funkcie dvoch končatín zapríčinená úrazom alebo ochorením postihujúcim miechu. Kon-
čatinou sa rozumie celá horná končatina alebo celá dolná končatina. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom  
a neurologický deficit musí pretrvávať aspoň 3 mesiace po stanovení diagnózy.

100 %

Paralýza extrémneho rozsahu
Trvalá a úplná strata funkcie troch alebo štyroch celých končatín zapríčinená úrazom alebo ochorením postihujú-
cim miechu. Končatinou sa rozumie celá horná končatina alebo celá dolná končatina. Diagnóza musí byť potvrde-
ná neurológom a neurologický deficit musí pretrvávať aspoň 3 mesiace po stanovení diagnózy.

Poistné krytie sa nevzťahuje na vznik paralýzy v dôsledku psychického stavu (tj. všetky príčiny súvisiace s psychi-
atrickými diagnózami).

D16
Závažné 

poranenie 
hlavy

100 %

Závažným poranením hlavy sa pre účely tohto poistenia rozumie poranenie hlavy vyúsťujúce do trvalého neu-
rologického postihnutia, ktoré musí byť zdokumentované najskôr po uplynutí 3 mesiacov od dátumu úrazu. Táto 
diagnóza musí byť potvrdená neurológom a opierať sa o jednoznačné výsledky vyšetrenia pomocou magnetickej 
rezonancie (MR), počítačovej tomografie (CT) alebo inej spoľahlivej zobrazovacej metódy. Úraz musí byť spôso-
bený výhradne a priamo, náhodnými, vonkajšími a viditeľnými príčinami, nezávisle na akýchkoľvek iných príčinách.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch: 
– úrazy miechy;
– úrazy hlavy následkom sebepoškodzovania.

D17   

Nezhubný
nádor 
mozgu

100 %

Nádor vnútrolebečnej oblasti spĺňajúci obe nasledujúce kritériá:
a)  ide o nezhubný nádor v oblasti mozgového tkaniva alebo o nezhubný vnútrolebečný nádor, ktorý svojím rastom 

spôsobuje poškodenie mozgu;
b)  prítomnosť uvedeného nádoru nevyhnutne vyžaduje vykonanie neurochirurgického zákroku alebo (ak je uvede-

ný nádor neoperabilný) musí spôsobovať príznaky trvalého neurologického poškodenia.
Diagnóza nezhubného nádoru mozgu musí byť potvrdená neurológom alebo neurochirurgom.

Nárok na poistné plnenie nevzniká, pokiaľ je nezhubný nádor mozgu klasifikovaný ako: cysta, granulóm, malformá-
cia mozgových tepie a mozgových žíl, hematóm, nádor v oblasti hypofýzy, nádor v oblasti miechy.

Skupina 5 – Ostatné kritické choroby 

E01 Hluchota

25 %

Hluchota mierneho rozsahu
Úplná klinicky overená a nezvratná strata sluchového vnímania jedného ucha spôsobená akútnym ochorením ale-
bo úrazom, ktorá bola overená a potvrdená písomným vyjadrením odborného lekára -  ORL špecialistu. Diagnóza 
musí byť potvrdená ORL špecialistom a doložená priemernou sluchovou stratou so sluchovým prahom min. 80 dB 
vo všetkých frekvenciách pri vyšetrení tónovým audiogramom a nesmie byť možné ich korigovať pomocou lekár-
ských postupov alebo iných pomôcok, pomocou ktorých by bolo možné úplnú stratu sluchového vnemu jedného 
ucha ovplyvniť.

50 %

Hluchota stredného rozsahu
Jednoznačná diagnóza trvalej, nezvratnej významnej časti straty sluchu oboch uší spôsobená akútnym ochore-
ním alebo úrazom. Diagnóza musí byť potvrdena ORL špecialistom a doložená priemernou sluchovou stratou so 
sluchovým prahom 70–80 dB vo všetkých frekvenciách na zdravšom uchu pri vyšetrení tónovým audiogramom. 
Ochorenie, ktoré vedie k veľmi tažkej strate sluchu musí nastať v dobe trvania tohto poistenia. Dňom vzniku poist-
nej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená vyššie uvedená diagnóza odborným lekárom – ORL špecialistom.

100 %

Hluchota extrémenho rozsahu
Úplná klinicky overená a nezvratná strata sluchového vnímania oboch uší spôsobená akútnym ochorením alebo 
úrazom, ktorá bola overená a potvrdená písomným vyjadrením odborného lekára -  ORL špecialistu. Diagnó-
za musí byť potvrdená ORL špecialistom a doložená priemernou sluchovou stratou so sluchovým prahom min.  
80 dB vo všetkých frekvenciách pri vyšetrení tónovým audiogramom a nesmie byť možné ich korigovať pomocou 
lekárských postupov alebo iných pomôcok, pomocou ktorých by bolo možné úplnú stratu sluchového vnímania 
oboch uší ovplyvniť.
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E02 Slepota

25 %

Slepota mierneho rozsahu
Úplná klinicky overená a nezvratná strata zraku jedného oka spôsobená akútnym ochorením alebo úrazom, která 
bola overená a potvrdená písomným vyjadrením odborného lekára - oftalmológa a nesmie byť možné ju korigovať 
pomocou lekárskych postupov alebo iných pomôcok, pomocou ktorých by bylo možné stratu videnia jedného oka 
ovplyvniť.

50 %

Slepota stredného rozsahu
Výrazné zhoršenie zraku oboch očí spôsobené akútnym ochorením alebo úrazom, ktoré nemôže byť korigované 
optickou korekciou, refraktívnou chirurgiou, medikáciou alebo inou operáciou. Ťažká strata zraku je preukázaná 
zrakovou ostrosťou 6/60 alebo menej (0,10 alebo menej) na zdravšom oku s nejlepšou dostupnou korekciou alebo 
obmedzením zorného poľa v rozsahu menej ako 20° od bodu fixácie na zdravšom oku s najlepšou dostupnou 
korekciou. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom – oftalmológom. Ochorenie, ktoré vedie k ťažkej sla-
bozrakosti oka musí nastať v dobe trvania tohto poistenia. Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola 
stanovená vyššie uvedená diagnóza odborným lekárom – oftalmológom.

100 %

Slepota extrémneho rozsahu
Úplná klinicky overená a nezvratná strata zraku oboch očí spôsobená akútnym ochorením alebo úrazom, ktorá 
bola overená a potvrdená písomným vyjadrením odborného lekára - oftalmológa a nesmie byť možné ju korigovať 
pomocou lekárskych postupov alebo iných pomôcok, pomocou ktorých by bylo možné úplnú stratu zraku oboch 
očí ovplyvniť.

E03

Ochorenie-
HIV získané
pri transfúzii 

krvi

100 %

Preukázanie vírusu HIV (vírus ľudskej imunodeficiencie) v sére, pokiaľ sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a)  infekcia bola do organizmu poisteného preukázateľne prenesená krvnou transfúziou vykonanou v dobe trvania 

tohto poistenia;
b)  poisťovateľovi je predložené buď písomné priznanie zodpovednosti inštitúcie, ktorá vykonala transfúziu, alebo 

súdne rozhodnutie s doložkou právnej moci, ktoré takúto zodpovednosť potvrdzuje;
c) poistený netrpí hemofíliou.
Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi všetky výsledky krvných testov a podstúpiť na žiadosť poisťovateľa 
vyšetrenie, které vykoná zdravotnícke zariadenie poverené poisťovateľom.

Poistná udalosť však nenastáva, pokiaľ bola infekcia do organizmu poisteného prenesená akýmkoľvek iným spô-
sobom ako krvnou transfúziou alebo ku dňu oznámenia poistnej udalosti je známa účinná liečba tohto ochorenia.

E04  

Ochorenie 
HIV získané 
pri výkone 
povolania

100 %

Preukázanie vírusu HIV (vírus ľudskej imunodeficiencie) v sére, pokiaľ sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a)  infekcia bola do organizmu poisteného preukázateľne prenesená v dobe platnosti tohto poistenia pri výkone 

bežných pracovných úloh súvisiacich s povolaním poisteného, ktoré je uvedené na zozname nižšie; ako dôsle-
dok fyzického napadnutia pri výkonu povolania poisteného, které je uvedené na zozname nižšie; pri manipuláci 
s krvou alebo inou telesnou tekutinou, ktorá s týmto povolaním poisteného súvisí;

b) k sérokonverzii došlo v priebehu 6 mesiacov nasledujúcich po prenose infekcie;
c)  poistený doložil negatívny výsledok vyšetrenia na prítomnosť vírusu HIV a protilátok proti vírusu HIV; vyšetrenie 

musí byť vykonané najneskôr 5 dní po prenose infekcie;
d)  poistený doložil prítomnosť vírusu HIV alebo protilátok proti vírusu HIV najneskôr 12 mesiacov po prenose 

infekcie;
e)  v prípade prenosu infekcie v dôsledku fyzického napadnutia poisteného pri výkone povolania musí byť udalosť 

nahlásena príslušným orgánom činným v danej veci, riadne vyšetrená v súlade s uznávanými metódami a vý-
sledok vyšetrovania musí byť poisťovateľovi doložený formou správy alebo protokolu.

Zoznam povolaní, pri výkone ktorých môže nastať poistná udalosť: lekár alebo zubný lekár, zdravotná sestra, 
zdravotný laborant alebo laboratórny asistent či pracovník, ošetrovateľ alebo vodič dopravy chorých a zranených, 
zdravotnícky alebo rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár alebo vodič  vozidla záchrannej zdravotnej služ-
by, pôrodná asistentka, hasič, policajt, väzenský dozorca.

E05

Ochorenie 
HIV získané 
pri fyzickom 
napadnutí 
alebo pri 

poskytovaní 
laickej prvej 
pomoci pri 
dopravnej 

nehode

100 %

Preukázanie vírusu HIV (vírus ľudskej imunodefinciencie) v sére, pokiaľ sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a)  fyzické napadnutie alebo dopravná nehoda bola nahlásená príslušnými orgánmi činnými v danej veci, udalosť 

bola riadne vyšetrená v súlade s uznávanými metódami a výsledok vyšetrovania bol poisťovateľovi doložený 
formou správy alebo protokolu;

b) k sérokonverzii došlo v priebehu 6 mesiacov nasledujúcich po prenose infekcie;
c)  poistený doložil negatívny výsledok vyšetrenia na prítomnosť vírusu HIV a protilátok proti vírusu HIV; vyšetrenie 

musí byť vykonané najneskôr 5 dní po prenose infekcie; 
d)  poistený doložil prítomnosť vírusu HIV alebo protilátok proti vírusu HIV nejneskôr 12 mesiacov po prenose 

infekcie.

E06 Crohnova
choroba 100 %

Chronický granulomatózny zápal čriev – IBD (Inflammatory bowel disease), Crohnova choroba alebo Ulceróz-
na kolitída. Podmienkou vzniku poistnej udalosti je, že diagnóza bola potvrdená histopatologickým nálezom  
a súčasne odborné nálezy potvrzujú, že toto ochorenie spôsobilo fistulu, obštrukciu alebo perforáciu čreva.
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E07 Strata reči

100 %
Stratou reči sa rozumie úplná, trvalá a nezvratná strata schopnosti hovoriť v dôsledku akútneho ochorenia alebo 
úrazu alebo postihnutie hlasiviek pretrvávajúce súvisle po dobu aspoň 6 mesíacov. Diagnóza musí byť potvrdená 
odborným lekárom.

Poistné krytie se nevzťahuje na vznik postihnutia v dôsledku psychického stavu (tj. akékoľvek príčiny súvisiace  
s psychiatrickými diagnózami).

E08

Bechtere-
vova

choroba 100 %

Bechterevovou chorobou sa rozumie stanovenie diagnózy ankylozujúcej spondylitídy aspoň v 4. štádiu, kedy 
dôsledkom tohto ochorenia došlo k úplnému ztuhnutiu viacerých usekov chrbtice, ktoré  je preukazateľné typickými 
zmenami: objektivnym nálezem, zobrazovacími metodami (napr. CT alebo MRI) a musí byť preukázaná prítomnosť 
antigénu HLA-B27.

E09
Terminálne     
ochorenie 100 %

Terminálním ochorením sa pre účely tohto poistenia rozumie stanovenie definitívnej diagnózy ochorenia, pri ktorom 
se predpokladá, že spôsobí smrť  poisteného behom 12 mesiacov. Diagnóza musí byť potvrdená príslušným od-
borným lekárom a lekárom určeným poisťovateľom.

E10  
Aplastická 

anémia

Aplastickou anémiou sa pre účely tohto poistenia rozumie zlyhanie funkcie kostnej drene, v dôsledku ktorého je  
v krvi nedostaok  bielych krviniek a krvných doštičiek.

50 %

Aplastická anémia stredného rozsahu
Podmienkou vzniku poistnej udalosti je splnenie všetkých nasledujúcich požiadaviek:  
– diagnóza aplastickej anémie je potvrdená hematológom;
– koncentrácia granulocytov v krvi je nižšia ako 500 / mm3 a krvných doštičiek nižší ako 20 000 / mm3;
– forma liečenia: pravidelná aplikácia imunosupresívnich látok po dobu najmenej 2 mesiace.

100 %

Aplastická anémia extrémneho rozsahu
Podmienkou vzniku poistnej udalosti je splnenie všetkých nasledujúcich požiadavkov:  
– diagnóza aplastickej anémie je potvrdená hematológom;
– koncentrácia granulocytov v krvi je nižší ako 500 / mm3 a krevných doštičiek nižší ako 20 000 / mm3;
– forma liečenia:
– transplantácia kostnej drene;
– pravidelné krvné transfúzie po dobu najmenej 2 mesiace.

Poistná udalosť nenastáva, pokiaľ ide o aplastickú anémiu, která je dôslekom liečby iného ochorenia alebo pokiaľ 
diagnóza aplastickej anémie bola prvý krát stanovená v priebehu prvých 2 rokov od začiatku poistenia a súčasne 
poistený trpel chronickou anémiou, ktorej si bol vedomý pred začiatkom poistenia.

DOPLNKOVÉ KRITICKÉ CHOROBY

X01 Karcinóm in 
situ   100%

Karcinómom in situ sa pre účely tohto poistenia rozumie malígny nádor charakteristický významnou prítomnosťou 
atypických buniek v tkanive, ale bez prerastania do okolitého tkaniva, štádium TisN0M0 podľa aktuálnej klasifikácie 
TNM. Diagnóza musí byť preukázaná výsledkami histologického vyšetrenia vzorky solídneho tkaniva. V prípade 
krčku maternice je postačujúce preukázanie diagnózy výsledkami histologického vyšetrenia vzorky tkaniva odo-
bratého počas konizácie, v prípade prostaty výsledkami histologického vyšetrenia vzorky tkaniva odobratého pri 
biopsii. Nárok na poistné plnenie vznikne iba za predpokladu, že chirurgický zákrok v súvislosti s karcinómom in 
situ, bol poistenému vykonaný v zdravotníckom zariadení, ktoré je oprávnené na vykonávanie takýchto zákrokov.

Y01
Závažné 

komplikácie 
Diabetes

100% 

Závažnými komplikáciami ochorenia diabetes sa pre účely tohto poistenia
rozumejú nasledujúce ochorenia:
a)  Diabetická nefropatia, ktorou sa pre účely tohto poistenia rozumie nezápalové ochorenie obličiek s nezvratným 

poškodením ciev v obličkách následkom diabetu, v dôsledku ktorého je nevyhnutná dialýza po zvyšok života 
poisteného alebo transplantácia obličky.

b)  Diabetická retinopatia, ktorou sa pre účely tohto poistenia rozumie proliferatívne nezápalové ochorenie sietnice 
následkom diabetu, s tvorbou nových ciev, prítomnosťou rozsiahlych oblastí s ischemickou sietnicou a počet-
nými krvácaniami na sietnici, v dôsledku ktorého dôjde k slepote (úplnej, trvalej a nezvratnej strate zraku oboch 
očí) poisteného, potvrdenej oftalmológom. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poistený v minulosti podstúpil 
rádioterapiu, alebo inú liečbu zahrňujúcu ožarovanie hlavy.

c)  Diabetická noha, ktorou sa pre účely tohto poistenia rozumie 4. a 5. stupeň „diabetickej nohy“ podľa Wagnerovej 
klasifikácie, s poškodením tepien pod kolenom. Nárok na poistné plnenie pri akejkoľvek závažnej komplikácii 
ochorenia diabetes nevznikne v prípade, ak poistený alebo niekto z jeho najbližších príbuzných (otec, matka, 
alebo súrodenci) mal diagnostikovaný diabetes pred uzatvorením tohto poistenia.
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PRÍLOHA Č. 8:
TABUĽKA DETSKÝCH KRITICKÝCH CHORÔB

Číslo Diagnóza Plnenie z PS Popis diagnózy
Skupina 1 – Nádory

F01

Zhubné
novotvary
(nádory)
– Rakovina

25 %

Rakovina mierneho rozsahu
– Mikroinvazívny karcinóm prsníka (histologicky klasifikovaný ako T1mic);
– Mikroinvazívny karcinóm krčka maternice (histologicky klasifikovaný ako stupeň IA1);
– Rakovina prostaty histologicky klasifikovaná podľa Gleason skóre 6 alebo podľa TNM klasifikácie T1N0M0;
– Malígny melanóm stupňa IA (T1a N0 M0);
– Chronická lymfatická leukémia (Binet A);
– Papilarny mikro-karcinóm močového mechúra histologicky verifikovaný ako Ta;
– Kožný lymfóm liečený chemoterapiou alebo radiáciou.

50 %

Rakovina stredného rozsahu
–  Akýkoľvek druh rakoviny klasifikovaný ako T1 v klinickej TNM klasifikácii (staging I), bez metastáz lymfatických

uzlín (N0) a vzdialených metastáz (M0) neuvedených v skupine „Rakovina mierneho rozsahu“;
– Myelodysplastický syndróm liečený chemoterapiou;
– Hodgkinov lymfóm a non-Hodgkinov lymfóm - staging IA v Cotswolds-Modified Ann Arbor klasifikácii.

100 %

Rakovina extrémneho rozsahu
– Všetky druhy rakoviny klasifikované ako fáza T2, T3 a T4 v klinickej klasifikácii TNM (staging II, III alebo IV);
–  Všetky druhy rakoviny klasifikované ako T1 v klinickej klasifikácii TNM (staging I), pri ktorých sú zaznamenané

metastázy v lymfatických uzlinách (N1 a viac) a vzdialené metastázy (M1a viac);
– Všetky leukémie (ak nie sú výslovne uvedené vrámci definície rakoviny mierneho rozsahu);
–  Všetky lymfómy (ak nie sú výslovne uvedené vrámci definície rakoviny stredného rozsahu alebo nie sú vylúčené

z plnenia);
–  Všetky rakoviny prostaty histologicky klasifikované podľa Gleason skóre viac ako 6 alebo prinejmenšom podľa

TNM klasifikácie T2N0M0;
– Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST) stage III a IV podľa AJCC 2010.
Poistnou udalosťou (rakovinou) nie je:
– Monoklonálna gamapatia nejasného významu (benigny monoklonálny gamapatia);
–  Akákoľvek rakovina, ktorá je histologicky klasifikovaná ako pre-malígna, neinvazívna alebo rakovina „in situ“,

pokiaľ nie je vyslovene uvedené, že za takýto druh rakoviny poisťovateľ poskytuje poistné plnenie;
– Lobulárny karcinóm prsníka „in-situ“ (LCIS);
– Žaludočný MALT lymfóm;
– Ranné štádium karcinómu štítnej žlazy menší ako 1 cm v priemere a histologicky popísaný ako T1N0M0;
– Bazocelulárny karcinóm a spinocelulárny karcinóm kože;
– Kožný lymfóm, liečený len chirurgicky;
– Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST) - etapa I a II podľa klasifikácie AJCC 2010;
– Cervikálna dysplázia a/alebo karcinóm cervixu klasifikovaný ako CIN-1, CIN-2 alebo CIN-3.

Skupina 2 – Kritické choroby súvisiace so srdcom a cievami

G01
Operácia 
srdcovej 
chlopne

100 %    Operáciou srdcovej chlopne sa pre účely tohto poistenia rozumie podstúpenie operácie na otvorenom srdci za 
účelom výmeny alebo úpravy vady srdcovej chlopne.

G02
Operácia

aorty
100 %    

Operáciou aorty sa pre účely tohto poistenia rozumie podstúpenie operácie za účelom úpravy alebo nahradenia 
časti aorty otevreným hrudným alebo brušným prístupom. Pre účely tejto definície aorta znamená hrudnú alebo 
brušnú aortu, nie však ich vetvy.

G03

Získané 
chronické 
ochorenie 

srdca

Získaným chronickým ochorením srdca sa pre účely tohto poistenia rozumie získané ochorenie srdca, ktoré sa 
prejavuje trvalou funkčnou a/alebo morfologickou patológiou srdcového tkaniva (chlopne, endokard, myokard  
a/alebo perikard).

50 %
Získané chronické ochorenie srdca stredného rozsahu 
Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, aby náležitá liečba získaného chronického  ochorenia srdca 
prebiehala po dobu najmenej 6 mesiacov, počas tejto doby dosahovalo ochorenie stupeň II alebo III podľa NYHA 
klasifikácie a napriek náležitej liečbe nie je možné očakávať zlepšenie ochorenia.

100 %
Získané chronické ochorenie srdca extrémeneho rozsahu
Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, aby náležitá liečba získaného chronického  ochorenia srdca pre-
biehala po dobu najmenej 6 mesiacov, počas tejto doby dosahovalo ochorenie stupeň IV podľa NYHA klasifikácie 
a napriek náležitej liečbe nie je možné očakávať zlepšenie ochorenia.
Nárok na poistné plnenie nevzniká, pokiaľ ide o získané chronické ochorenie srdca:
a) ak vzniklo následkom defektu komorového septa,
b) ak bola poistenému dieťaťu diagnostikovaná reumatická horúčka pred začiatkom poistenia.
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G04
Reumatická 

horúčka

Reumatickou horúčkou sa pre účely tohto poistenia rozumie reumatická horúčka s pretrvávajúcimi srdcovými kom-
plikáciami. Diagnóza reumatickej horúčky  musí byť potvrdená kardiológom a musia byť preukázateľne splnené 
všetky diagnostické kritéria podľa Jonesa.

50 %

Reumatická horúčka stredného rozsahu
Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, aby ochorenie viedlo k trvalému chronickému zlyhávaniu srdca, 
ktoré dosahuje stupeň II alebo III podľa NYHA klasifikácie po dobu najmenej 6 mesiacov, a napriek náležitej liečbe 
nie je možné očakávať zlepšenie ochorenia.

100 %

Reumatická horúčka extrémneho rozsahu
Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, aby ochorenie viedlo k trvalému chronickému zlyhávaniu srdca, 
ktoré dosahuje stupeň IV podľa NYHA klasifikácie po dobu najmenej 6 mesiacov, a napriek náležitej liečbe nie je 
možné očakávať zlepšenie ochorenia.
Nárok na poistné plnenie nevzniká, pokiaľ poistené dieťa trpelo vadou chlopne akéhokoľvek pôvodu pred začiat-
kom poistenia.

Skupina 3 – Kritické choroby súvisiace s ďalšími hlavnými orgánmi a funkciami

H01

Konečná 
(terminálna) 
fáza zlyhania 

obličiek

100 %    
Konečnou fázou zlyhania obličiek sa pre účely tohto poistenia rozumie nezvratná strata funkcie oboch obličiek. 
Poistený ja povinný predložiť poisťovateľovi  lekársku dokumentáciu preukazujúcu, že musí podstupovať trvalú 
dialýzu alebo transplantáciu obličiek.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade akútneho reverzibilného zlyhania obličiek, ktoré si vyžaduje len do-
časnú dialýzu obličiek.
Ďalej nárok na poistné plnenie nevzniká, ak diagnóza tohto ochorenia bola prvý krát stanovená v priebehu prvých 
2 rokov od začiatku poistenia a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie uvedenými príčinami a symptómami,  
ktorých si boli poistené dieťa a/alebo jeho rodičia vedomí pred začiatkom poistenia:
c) chronická glomerulonefritída,
d) nefropatia spôsobená liekmi,
e) hypertenzia,
f) diabetes mellitus.

H02

Transplantá-
cia životne 
dôležitého 

orgánu

100 %    

Nárok na poistné plnenie vznikne ak bol poistený zaradený na oficiálny zoznam čakateľov na transplantáciu (wai-
ting-list) aspoň jedného úplného ľudského orgánu z nižšie uvedeného zoznamu po dobu 6 mesiacov, a to uplynu-
tým posledného dňa tejto lehoty. Pre účely poistenia sa za lekárský zákrok považuje transplantácia aspoň jedného 
úplného ľudského orgánu z nižšie uvedeného zoznamu (alebo časti orgánu v prípade pečene):
a) srdce
b) pľúca,
c) pečeň,
d) oblička,
e) pankreas (slinivka brušná),
f) totálna (úplná) ablácia kostnej drene a následná transplantácia ľudskej kostnej drene za predpokladu použitia 
kmeňových hematopoetických buniek.
Transplantácia úplného ľudského orgánu musí byť lekársky nevyhnutná a musí byť v lekárskej dokumentácii pod-
ložená predošlým úplným (terminálnym) zlyhaním funkcie vlastného orgánu.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch transplantácie kostnej drene:
a) transplantácii nepredchádza totálna (úplná) ablácia kostnej drene,
b)  následná transplantácia ľudskej kostnej drene bola uskutočnená s použitím iných ako kmeňových hematopoe-

tických buniek.

H03
Chronická 
vírusová 

hepatitida
100 %

Chronickou vírusovou hepatitídou sa pre účely tohto poistenia rozumie chronický aktivny vírusový zápal tkaniva 
pečene. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, že poistené dieťa bolo preukázateľne infikované víru-
som hepatitídy a hladina pečeňových enzýmov (ALT, AST) bola zvýšena najmenej 4x nad fyziologickú hodnotu, 
a to po dobu aspoň 3 mesiacov od začiatku liečby. Vírus hepatitidy musí pretrvávať v tele aspoň 6 mesiacov po 
ukončení náležitej liečby.

H04 Cukrovka 100 %  
Cukrovkou sa pre účely tohto poistenia rozumie získaná chronická hyperglykémia. Podmienkou vzniku nároku 
na poistné plnenie je diagnóza cukrovky potvrdená diabetológom, ktorá si svojou závažnosťou vyžaduje liečenie 
pravidelnou aplikáciou inzulínu minimálne po dobu 6 mesiacov.

H05 Cystická
fibróza 100 %  

Cystická fibróza je multisystémové ochorenie, které postihuje prevážne dýchaciu sústavu. Medzi prejavy patrí 
chronické ochorenie dýchacích ciest, insuficiencia vonkajšej sekrécie pankreasu, vysoká koncentrácia elektrolytov 
v pote a obštrukčná azoospermia. Poisťovateľovi musí byť doručená správa od odborného lekára, obsahujúca 
výsledky molekulárne-genetického vyšetrenia alebo tzv. potného testu (koncentrácia chloridov v pote musí presa-
hovať hodnotu 60mmol/l).

H06
Závažné

popáleniny
100 %  

Závažnými popáleninami sa pre účely tohto poistenia rozumejú popáleniny 3. stupňa zasahujúce kožu a pokrývaj-
úce nejmenej 20 % povrchu tela poisteného. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom z oblasti chirurgie 
alebo liečby popálenín.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade závažných popálenín, spôsobených sebapoškodením.
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Skupina 4 – Kritické choroby súvisiace s nervovým systémom

I01
Poliomyeli- 

tida (mozgo-
vá obrna)

100 % Akútna infekcia vírusom poliomyelitídy, ktorá spôsobuje poruchu pohybových funkcií a/alebo respiračnú nedo-
statočnosť. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, že odborné nálezy potvrdzujú, že toto ochorenie 
spôsobilo neurologický defekt, ktorým je trvalá a nezvratná paralýza končatín. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká, pokiaľ poistené dieťa nebolo riadne zaočkované podľa platného očkovacieho 
kalendára.

I02 Bakteriálna
meningitída 100 %    

Meningitídou sa pre účely tohto poistenia rozumie zápal mozgových blán. Podmienkou vzniku nároku na poistné 
plnenie je skutočnosť, že ochorenie viedlo k závažnému trvalému neurologickému defektu , ktorý trvá nejmenej  
3 mesiace, a ktorý je potvrdený odborným lekárom - neurológom.

I03 Encefalitida 100 %    
Encefalitídou sa pre účely tohto poistenia rozumie zápal mozgového tkaniva. Podmienkou vzniku nároku na poist-
né plnenie je skutočnosť, že ochorenie viedlo k závažnému trvalému neurologickému defektu, ktorý trvá nejmenej 
3 mesiace, a ktorý je potvrdený odborným lekárom - neurológom.

I04 Epilepsia

25 %

Epilepsia mierneho rozsahu
Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je skutočnosť, že  EEG vyšetrenie preukázalo patologickú epilep-
tickú aktivitu mozgu a zároveň bola splnená podmienka: viac ako jeden záchvat tonicko-klonických kŕčov postihuj-
úcich všetky kostrové svaly a súčasná porucha vedomia (grand mal) častejšie ako jedenkrát za 30 dní po dobu 
viac ako 12 mesiacov.

100 %

Epilepsia extrémneho roszahu
Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je skutočnosť, že  EEG vyšetrenie preukázalo patologickú epilepticú 
aktivitu mozgu a zároveň bola splnená podmienka: viac ako jeden záchvat tonicko-klonických kŕčov postihujúcich 
všetky kostrové svaly a súčasná porucha vedomia (grand mal) častejšia ako jedenkrát za 7 dní po dobu viac ako 
12 mesiacov.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, že diagnóza epilepsie bola prvý krát stanovená v priebehu prvých 
2 rokov od začiatku poistenia a súčasne toto ochorenie súviselo s nižšie uvedenými príčinami a symptómami, 
ktorých si boli poistené dieťa a/alebo jeho rodičia vedomí pred začiatkom poistenia:
a) úraz hlavy,
b) zápalové ochorenie a/alebo infekcia mozgu,
c) chirurgický zákrok na mozgu,
d) nádor mozgu,
e) hypoxia poisteného dieťaťa počas pôrodu.

I05 Kóma
100 %

Kómou sa pre účely tohto poistenia rozumie stav bezvedomia bez reakcie na vonkajšie podnety alebo vnútorné 
potreby. Kóma musí pretrvávať najmenej 96 hodín. Diagnóza sa musí opierať o dôkaz všetkých následujúcich 
skutočností: 
– životné funkcie sú udržiavané len za pomoci podporných opatrení, ako je intubácia a mechanická ventilácia;
– trvalé neurologické postihnutie vzniknuté následkom poškodenia mozgu je potvrdené CT alebo MR vyšetrením.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade medikamentózne vyvolanej kómy a kómy vzniknutej následkom 
uživania alkoholu alebo drog .

I06 Tetanus
100 %

Akútna infekcia spôsobená baktériou Clostridium tetani. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, že 
odborné nálezy potvrzujú, že toto ochorenie spôsobilo svalovú ochabnutosť a respiračnú nedostatočnosť, trvajúcu 
po dobu najmenej 4 týždňov a zároveň je poistený počas liečby hospitalizovaný.

Poistná udalosť nevzniká, pokiaľ poistené dieťa nebolo riadne očkované podľa platného očkovacieho kalendára.

I07 Paralýza

25 %

Paralýza mierneho rozsahu
Trvalá a úplná strata funkcie jednej končatiny, zapríčinená úrazom alebo ochorením postihujúcim miechu. Kon-
čatinou sa rozumie celá horná končatina alebo celá dolná končatina. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom  
a neurologický deficit musí pretrvávať po dobu aspoň 3 mesiace po stanovení diagnózy.

50 %

Paralýza stredného rozsahu
Trvalá a úplná strata funkcie dvoch končatín, zapríčinená úrazom alebo ochorením postihujúcim miechu. Kon-
čatinou sa rozumie celá horná končatina alebo celá dolná končatina. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom  
a neurologický deficit musí pretrvávať po dobu aspoň 3 mesiace po stanovení diagnózy.

100 %

Paralýza extrémneho rozsahu
Trvalá a úplná strata funkcie troch alebo štyroch celých končatín, zapríčinená úrazom alebo ochorením posti-
hujúcim miechu. Končatinou sa rozumie celá horná končatina alebo celá dolná končatina. Diagnóza musí byť 
potvrdená neurológom a neurologický deficit musí pretrvávať po dobu aspoň 3 mesiace po stanovení diagnózy.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, že diagnóza tohto ochorenia bola prvý krát stanovená behom prvých 
2 rokov od začiatku poistenia a súčasne toto ochorenie súviselo s nížšie uvedenými príčinami a symptómami, 
ktorých si boli poistené dieťa a/alebo jeho rodičia vedomí pred začiatkom poistenia:
a) ochorenie mozgu a/alebo miechy,
b) neurologické  ochorenie.
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I08

Nezhubný
nádor 
mozgu

100 %

Nádor vnútrolebečnej oblasti spĺňajúci obidve nasledujúce kritériá:
a)  ide o nezhubný nádor v oblasti mozgového tkaniva alebo o nezhubný intrakraniálny nádor, ktorý svojím rastom 

spôsobuje poškodenie mozgu;
b)  prítomnosť uvedeného nádoru nevyhnutne vyžaduje vykonanie neurochirurgického zákroku alebo (ak je uvede-

ný nádor neoperovateľný) musí spôsobovať
Diagnóza nezhubného nádoru mozgu musí byť potvrdená písomným vyjadrením neurológa alebo neurochirurga.
príznaky trvalého neurologického poškodenia. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká, pokiaľ je nezhubný nádor mozgu klasifikovaný ako: cysta, granulóm, malformá-
cia postihujúca mozgové tepny, malformácia postihujúca mozgové žily, hematóm, nádor v oblasti hypofýzy, nádor 
v oblasti miechy.

Skupina 5 – Ostatné kritické choroby

J01 Hluchota

25 %    

Hluchota mierneho rozsahu 
Úplná klinicky overená a nezvratná strata sluchového vnímania jedného ucha spôsobená akútnym ochorením 
alebo úrazom, ktorá bola overená a potvrdená písomným vyjadrením odborného lekára -  ORL špecialistu. Dia-
gnóza musí byť potvrdená ORL špecialistom a doložená priemernou sluchovou stratou so sluchovým prahom min. 
80 dB vo všetkých frekvenciách pri vyšetrení tónovým audiogramom a nesmie byť možné ju korigovať pomocou 
lekárských postupov alebo iných pomôcok, pomocou ktorých by bolo možné úplnú stratu sluchového vnímania 
jedného ucha ovplyvniť.

50 %

Hluchota stredného rozsahu
Jednoznačná diagnóza trvalej, nezvratnej významnej časti straty sluchu oboch uší spôsobená akútnym ochorore-
ním alebo úrazom. Diagnóza musí byť potvrdena ORL špecialistom a doložená priemernou sluchovou stratou so 
sluchovým prahom 70–80 dB vo všetkých frekvenciách na zdravšom uchu pri vyšetrení tónovým audiogramom. 
Ochorenie, ktoré vedie k veľmi tažkej strate sluchu musí nastať v dobe trvania tohto poistenia. Dňom vzniku poist-
nej udalosti je deň, ku ktorému bola stanovená vyššie uvedená diagnóza odborným lekárom – ORL špecialistom.

100 %

Hluchota extrémneho rozsahu
Úplná klinicky overená a nezvratná strata sluchového vnímania oboch uší spôsobená akútnym ochorením alebo 
úrazom, ktorá bola overená a potvrdená písomným vyjadrením odborného lekára -  ORL špecialistu. Diagnóza 
musí byť potvrdená ORL špecialistom a doložená priemernou sluchovou stratou so sluchovým prahom min. 80 dB 
vo všetkých frekvenciách pri vyšetrení tónovým audiogramom a nesmie byť možné ju korigovať pomocou lekár-
ských postupov alebo iných pomôcok, pomocou ktorých by bolo možné úplnú stratu sluchového vnímania oboch 
uší ovplyvniť.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, že diagnóza tohto ochorenia bola prvý krát stanovená v priebehu pr-
vých 2 rokov od začiatku poistenia a súčasne toto ochorenie súviselo s nížšie uvedenými príčinami a symptómami, 
ktorých si boli poistené dieťa a/alebo jeho rodičia vedomí pred začiatkom poistenia:
a) čiastočná strata sluchu, ktorá je mimo rozsahu uvedeného v časti „Hluchote stredného rozsahu“,
b) chronický zápal a/alebo infekcia stredného a/alebo vnútorného ucha.

J02 Slepota

25 %    

Slepota mierneho rozsahu
Úplná klinicky overená a nezvratná strata videnia jedného oka spôsobená akútnym ochorením alebo úrazom, ktorá 
bola overená a potvrdená písomným vyjadrením odborného lekára - oftalmológa a nesmie byť možné ju korigovať 
pomocou lekárskych postupov alebo iných pomôcok, pomocou ktorých by bylo možné stratu videnia jedného oka 
ovplyvniť.

50 %

Slepota stredného rozsahu
Výrazné zhoršenie zraku oboch očí spôsobené akútnym ochorením alebo úrazom, ktoré nemôže byť korigované 
optickou korekciou, refraktívnou chirurgiou, medikáciou alebo inou operáciou. Výrazné zhoršenie zraku je preu-
kazateľné zrakovou ostrosťou 6/60 alebo menej (0,10 alebo menej) na zdravšom oku s najlepšou dostupnou ko-
rekciou, alebo obmedzením zorného poľa v rozsahu menej ako 20° od bodu fixácie na zdravšom oku s najlepšou 
dostupnou korekciou. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom – oftalmológom. Ochorenie, ktoré vedie k 
výraznému zhoršeniu zraku musí nastať v dobe trvania tohto poistenia. Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, ku 
ktorému bola stanovená vyššie uvedená diagnóza odborným lekárom – oftalmológom.

100 %

Slepota extrémneho rozsahu
Úplná klinicky overená a nezvratná strata videnia oboch očí spôsobená akútnym ochorením alebo úrazom, ktorá 
bola overená a potvrdená písomným vyjadrením odborného lekára - oftalmológa a nesmie byť možné ju korigovať 
pomocou lekárskych postupov alebo iných pomôcok, pomocou ktorých by bylo možné úplnú stratu videnia oboch 
očí ovplyvniť.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, že diagnóza tohto ochorenia bola prvý krát stanovená v priebehu pr-
vých 2 rokov od začiatku poistenia a súčasne toto ochorenie súviselo s nížšie uvedenými príčinami a symptómami, 
ktorých si boli poistené dieťa a/alebo jeho rodičia vedomí pred začiatkom poistenia:
a) diabetes mellitus,
b) glaukóm,
c) trachóm,
d) katarakta.
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Číslo Diagnóza Plnenie z PS Popis diagnózy

J03

Ochorenie 
HIV získané
pri transfúzi 

krvi

100 %

Preukázanie vírusu HIV (vírus ľudskej imunodefinciencie) v sére, pokiaľ sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a)  infekcia bola do organizmu poisteného preukázateľne prenesená krvnou transfúziou vykonanou v dobe trvania 

tohto poistenia;
b)  poisťovateľovi je predložené písomné priznanie zodpovednosti inštitúcie, ktorá vykonala transfúziu, alebo súdne 

rozhodnutie s doložkou právnej moci, ktoré takúto zodpovednosť potvrdzuje; príznaky trvalého neurologického 
poškodenia.

c) poistený netrpí hemofíliou.
Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi všetky výsledky krvných testov a podstúpiť na žiadosť poisťovateľa 
vyšetrenie, které vykoná zdravotnícke zariadenie poverené poisťovateľom. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká, pokiaľ bola infekcia do organizmu poisteného prenesená akýmkoľvek iným 
spôsobom ako krvnou transfúziou alebo ku dňu oznámenia poistnej udalosti je známa účinná liečba tohto ocho-
renia.

J04

Ochorenie 
HIV získané 
pri výkone 
povolania

100 %

Preukázanie vírusu HIV (vírus ľudskej imunodefinciencie) v sére, pokiaľ sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a)  infekcia bola do organizmu poisteného preukázateľne prenesená v dobe platnosti tohto poistenia pri výkone 

bežných pracovných úloh súvisiacich s povolaním poisteného, ktoré je uvedené na zozname nižšie; ako dôsle-
dok fyzického napadnutia pri výkonu povolania poisteného, ktoré je uvedené na zozname nižšie; pri manipuláci 
s krvou alebo inou telesnou tekutinou, ktorá s týmto povolaním poisteného súvisí;

b) k sérokonverzii došlo v priebehu 6 mesiacov, nasledujúcich po prenose infekcie;
c)  poistený doložil negatívny výsledok vyšetrenia na prítomnosť vírusu HIV a protilátok proti vírusu HIV; vyšetrenie 

musí byť vykonané najneskôr 5 dní po prenose infekcie;
d)  poistený doložil prítomnosť vírusu HIV alebo protilátok proti vírusu HIV najneskôr 12 mesiacov po prenose 

infekcie;
e)  v prípade prenosu infekcie v dôsledku fyzického napadnutia poisteného pri výkone povolania musí byť udalosť 

nahlásena príslušným orgánom činným v danej veci, riadne vyšetrená v súlade s uznávanými metódami a vý-
sledok vyšetrovania musí byť poisťovateľovi doložený formou správy alebo protokolu.

Zoznam povolaní, pri ktorých výkone môže nastať poistná událosť: lekár alebo zubný lekár, všeobecná zdravot-
ná sestra, zdravotný laborant alebo laboratórny asistent či pracovník, ošetrovateľ alebo vodič dopravy chorých  
a zranených, zdravotnícky alebo rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár alebo vodič  vozidla záchrannej 
zdravotnej služby, pôrodná asistentka, hasič, policajt, väzenský dozorca.

J05

Ochorenie 
HIV získané 
pri fyzickom 
napadnutí 
alebo pri 

poskytovaní 
laickej prvej 
pomoci pri 
dopravnej 

nehode

100 %    

Preukázanie vírusu HIV (vírus ľudskej imunodefinciencie) v sére, pokiaľ sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a)  fyzické napadnutie alebo dopravná nehoda bola nahlásená príslušným orgánom činným v danej veci, udalosť 

bola riadne vyšetrená v súlade s uznávanými metódami a výsledok vyšetrovania bol poisťovateľovi doložený 
formou správy alebo protokolu;

b) k sérokonverzii došlo v priebehu 6 mesiacov nasledujúcich po prenose infekcie;
c)  poistený doložil negatívny výsledok vyšetrenia na prítomnosť vírusu HIV a protilátok proti vírusu HIV; vyšetrenie 

musí byť vykonané najneskôr 5 dní po prenose infekcie; 
d)  poistený doložil prítomnosť vírusu HIV alebo protilátok proti vírusu HIV najneskôr 12 mesiacov po prenose 

infekcie.

J06 Strata reči

100 %  
Stratou reči sa rozumie úplná, trvalá a nezvratná strata schopnosti hovoriť v dôsledku akútneho ochorenia alebo 
úrazu, alebo postihnutie hlasiviek pretrvávajúce súvisle po dobu aspoň 6 mesíacov. Diagnóza musí byť potvrdena 
odborným lekárom.

Poistné krytie se nevzťahuje na vznik postihnutia v dôsledku psychického stavu (tj. akékoľvek príčiny súvisiace  
s psychiatrickými diagnózami).
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Číslo Diagnóza Plnenie z PS Popis diagnózy

J07 Aplastická 
anémia

Aplastickou anémiou sa pre účely tohto poistenia rozumie zlyhanie funkcie kostnej drene, v dôsledku ktorého je  
v krvi nedostatok  bielych krviniek a krvných doštičiek.

50 %

Aplastická anémia stredného rozsahu
Podmienkou vzniku poistnej udalosti je splnenie všetkých nasledujúcich kritérií:  
– diagnóza aplastickej anémie je potvrdená hematológom;
– koncentrácia granulocytov v krvi je nižšia ako 500 na mm3 a krvných doštičiek nižšia ako 20 000 na mm3;
forma liečenia: pravidelná aplikácia imunosupresívnich látok po dobu najmenej 2 mesiace.

100 %

Aplastická anémia extrémneho rozsahu
Podmienkou vzniku poistnej udalosti je splnenie všetkých nasledujúcich kritérií:  
– diagnóza aplastickej anémie je potvrdená hematológom;
– koncentrácia granulocytov v krvi je nižšia ako 500 na mm3 a krvných doštičiek nižšia ako 20 000 na mm3;
– forma liečenia:
– transplantácia kostnej drene;
– pravidelné krvné transfúzie po dobu najmenej 2 mesiacov

Nárok na poistné plnenie nevzniká, pokiaľ ide o aplastickú anémiu, která je dôslekom liečby iného ochorenia alebo 
pokiaľ diagnóza aplastickej anémie bola prvý krát stanovená v priebehu prvých 2 rokov od začiatku poistenia  
a súčasne poistený trpel chronickou anémiou, ktorej si boli poistené dieťa a/alebo jeho rodičia vedomí pred zači-
atkom poistenia.
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PRÍLOHA Č. 9:
TABUĽKA MAXIMÁLNYCH DENNÝCH DÁVOK 

Zamestnanec SZČO
Max. výška 

denných dávok PN (€)Ročný príjem (€)
od do od do

4 860,00 5 999,49 4 860,00 5 159,49 10 
5 999,50 8 399,49 5 159,50 6 863,49 10 
8 399,50 10 799,49 6 863,50 8 555,49 10

10 799,50 13 199,49 8 555,50 10 235,49 10
13 199,50 15 599,49 10 235,50 11 915,49 10
15 599,50 17 999,49 11 915,50 13 607,49 13 
17 999,50 20 399,49 13 607,50 15 287,49 18 
20 399,50 22 799,49 15 287,50 16 967,49 23 
22 799,50 25 199,49 16 967,50 18 563,49 27 
25 199,50 27 599,49 18 563,50 20 147,49 32 
27 599,50 29 999,49 20 147,50 21 599,49 36 
29 999,50 32 399,49 21 599,50 23 315,49 41 
32 399,50 34 799,49 23 315,50 24 899,49 45 
34 799,50 37 199,49 23 999,50 26 483,49 49 
37 199,50 39 599,49 26 483,50 28 067,49 54 
39 599,50 41 999,49 28 067,50 29 363,49 58 
41 999,50 44 399,49 29 363,50 30 935,49 63 
44 399,50 46 799,49 30 935,50 32 759,49 67 
46 799,50 49 199,49 32 759,50 34 319,49 72 
49 199,50 51 599,49 34 319,50 36 083,49 76 
51 599,50 53 999,49 36 083,50 37 883,49 80 
53 999,50 56 399,49 37 883,50 39 683,49 86 
56 399,50 58 799,49 39 683,50 41 483,49 91 
58 799,50 61 199,49 41 483,50 43 283,49 96 

viac ako 61 199,50 viac ako 43 283, 50 100  

Definícia ročného príjmu a spôsob dokladovania príjmu: 

Zamestnanec – hrubý ročný príjem poisteného zo závislej činnosti. 
Potvrdenie o výške príjmu preukazuje pri poistnej udalosti potvrdením od zamestnávateľa.

SZČO – čistý ročný príjem poisteného z podnikania a inej zárobkovej činnosti po zdanení (základ dane mínus daň), alebo 30% z príjmov poisteného z 
podnikania a inej zárobkovej činnosti. 
Potvrdenie o výške príjmu preukazuje pri poistnej udalosti výpisom z daňového priznania k dani z príjmu fyzickej osoby za uplynulé zdaňovacie obdobie, 
potvrdeným príslušným daňovým úradom.

V prípade, že poistenému od vydania živnostenského oprávnenia resp. iného oprávnenia na podnikanie ešte nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k 
dani z príjmu fyzickej osoby a v prípade poistnej udalosti nie je možné dokladovať jeho príjem, je maximálna denná dávka 5 Eur.
Začiatok podnikania poistený dokladuje živtnostenským oprávnením resp. iným oprávnením na podnikanie podľa platných predpisov. 
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PRÍLOHA Č. 10:
TABUĽKA ŽENSKÝCH KRITICKÝCH CHORÔB

1.  Rakovina ženských orgánov
Rakovinou ženských orgánov sa pre účely tohto poistenia rozumie malígny
nádor ženských orgánov (prsník, vagína, krčok maternice, maternica, vaj-
covody, vaječníky a vulva), pre ktorý je charakteristický nekontrolovateľný
rast a šírenie malígnych buniek a ich prerastanie do okolitého tkaniva.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch, ktoré sú vý-
nimkou z poistného krytia:
−  nádory, ktoré sú histologicky popísané ako benígne, prekancerózy (napr.

cervikálna dysplázia CIN-1, CIN-2 a CIN-3), malígne zmeny typu karcinóm 
in situ, ako aj všetky nádory pri súčasnej HIV infekcii;

−  nádory, ktoré pochádzajú z iných ako ženských orgánov a rozšírili sa, príp. 
metastazovali, do prsníka, vagíny, krčka maternice, maternice, vajcovodu, 
vaječníka alebo vulvy.

Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% poistnej
sumy tohto poistenia.
2. Rakovina
Rakovinou sa pre účely tohto poistenia rozumie malígny nádor vyznačujúci
sa nekontrolovateľným rastom a šírením malígnych buniek s prerastaním
a deštrukciou normálneho tkaniva. Diagnóza musí byť podporená histologic-
kým dôkazom malignity a musí byť potvrdená onkológom alebo patológom.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch, ktoré sú vý-
nimkou z poistného krytia:
−  nádory, ktoré sú histologicky popísané ako benígne, prekancerózy (napr.

cervikálna dysplázia CIN-1, CIN-2 a CIN-3), malígne zmeny typu karcinóm 
in situ;

− rakovina kože, bez známok prerastania do okolitého tkaniva a metastáz;
− melanómy hrúbky menej ako 1,5 mm podľa Breslowa alebo menej ako
Clarkov stupeň 3, pokiaľ nie sú známky metastáz;
−  papilárny karcinóm štítnej žľazy bez známok prerastania do okolitého tka-

niva a metastáz.
Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 100% z poist-
nej sumy tohto poistenia..
3. Srdcový infarkt

Srdcovým infarktom (infarktom myokardu) sa pre účely tohto poistenia
rozumie odumretie časti srdcového svalu v dôsledku upchatia jednej
alebo viacerých koronárnych tepien zapríčinené aterosklerózou, spazmom,
trombózou alebo embóliou, pričom musia byť splnené najmenej tri
z nasledujúcich piatich kritérií:
−  akútne príznaky zodpovedajúce srdcovému infarktu (napr. typické bolesti 

na hrudi);
−  nové zmeny na EKG s vývojom niektorého zo symptómov: zvýšenie alebo 

depresia segmentu ST, inverzia T vlny, patologické Q-vlny alebo blokáda 
ľavého ramienka;

− diagnosticky významné zvýšenie kardiošpecifického enzýmu CK-MB;
− diagnosticky významné zvýšenie troponínu (T alebo I);
−  ejekčná frakcia ľavej komory znížená pod 50%, meraná 3 alebo viac me-

siacov po príhode.
Všetky ostatné formy akútnych koronárnych syndrómov nie sú kryté po-
istením.
Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 20% z poist-
nej sumy tohto poistenia.

4. Cievna mozgová príhoda
Náhlou cievnou mozgovou príhodou sa pre účely tohto poistenia rozumie
prvý výskyt cievnej mozgovej príhody, ktorý má za následok nezvratné
odumretie mozgového tkaniva v dôsledku nedostatočného prívodu krvi
alebo krvácania, so všetkými nižšie uvedenými následkami:
−  nástup nových neurologických symptómov zodpovedajúcich náhlej ciev-

nej mozgovej príhode;
−  objektívny dôkaz nového trvalého neurologického poškodenia, ktoré  

potvrdí ošetrujúci neurológ najmenej 3 (tri) mesiace po príhode;
−  nález pomocou zobrazenia magnetickou rezonanciou, počítačovou to-

mografiou, alebo inou spoľahlivou zobrazovacou technikou, potvrdzujúci 
diagnózu čerstvej náhlej cievnej mozgovej príhody.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch, ktoré sú 
výnimkou z poistného krytia:
− transitórne ischemické ataky (TIA);
− cievne ochorenia postihujúce oko alebo zrakový nerv;
− sekundárne krvácanie do už existujúcej mozgovej lézie;
− akékoľvek poškodenie mozgu vzniknuté následkom úrazu;
− asymptomatická (bezpríznaková) náhla cievna mozgová príhoda zistená
zobrazovacou metódou.
Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 20% z poist-
nej sumy tohto poistenia.
5. Závažná osteoporóza
 Závažnou osteoporózou sa pre účely tohto poistenia rozumie systémové
ochorenie skeletu, definované ako zníženie obsahu kostnej hmoty,
T alebo Z skóre menej ako – 2,5 stanovené denzitometrickým vyšetrením,
s prítomnosťou zlomeniny stehennej kosti a/alebo zlomeniny stavca,
spôsobenej osteoporózou.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch, ktoré sú
výnimkou z poistného krytia:
− osteopénia (T alebo Z skóre od –1 do – 2,5);
−  osteoporóza s patologickou fraktúrou spôsobená malabsorbčným sy 

drómom
v dôsledku operácie čriev;
− poúrazová osteoporóza s patologickou zlomeninou;
Poistné plnenie:
V prípade poistnej udalosti sa výška poistného plnenia rovná 20% z poist-
nej sumy tohto poistenia.
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PRÍLOHA Č. 6: 
TABUĽKA KRITICKÝCH CHORÔB  (TCI)

PRÍLOHA Č. 11:
TABUĽKA KRITICKÝCH CHORÔB – ÚVEROVA ASISTENCIA

1.  Rakovina
Rakovinou sa pre účely tohto poistenia rozumie malígny nádor vyznačujúci 
sa nekontrolovateľným rastom a šírením malígnych buniek s prerastaním  
a deštrukciou normálneho tkaniva. Diagnóza musí byť podporená histologic-
kým dôkazom malignity a musí byť potvrdená  onkológom alebo patológom. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch, ktoré sú vý-
nimkou z poistného krytia: 
–  nádory, ktoré sú histologicky popísané ako benígne, prekancerózy (napr. 

cervikálna dysplázia CIN-1, CIN-2 a CIN-3), malígne zmeny typu karcinóm 
in situ, 

– rakovina kože,  bez známok prerastania do okolitého tkaniva a metastáz;
–  melanómy hrúbky menej ako 1,5 mm podľa Breslowa alebo menej ako 

Clarkov stupeň 3, pokiaľ nie sú známky metastáz;
– karcinóm prostaty do štádia T2N0M0 podľa aktuálnej klasifikácie TNM; 
–  papilárny karcinóm štítnej žľazy bez známok prerastania do okolitého tka-

niva a metastáz.
2. Srdcový infarkt

Srdcovým infarktom (infarktom myokardu) sa pre účely tohto poistenia rozu-
mie odumretie časti srdcového svalu v dôsledku upchatia jednej alebo viace-
rých koronárnych tepien zapríčinené  aterosklerózou, spazmom, trombó-
zou alebo embóliou, pričom musia byť splnené najmenej tri z nasledujúcich  
piatich kritérií:
–  akútne príznaky zodpovedajúce srdcovému infarktu (napr. typické bolesti 

na hrudi);
–  nové zmeny na EKG s vývojom niektorého zo symptómov: zvýšenie alebo 

depresia segmentu ST, inverzia T vlny, patologické Q-vlny alebo blokáda 
ľavého ramienka;

– diagnosticky významné zvýšenie kardiošpecifického enzýmu CK-MB;
– diagnosticky významné zvýšenie troponínu (T alebo I); 
–  ejekčná frakcia ľavej komory znížená pod 50%, meraná 3 alebo viac me-

siacov po príhode.
Všetky ostatné formy akútnych koronárnych syndrómov nie sú kryté poistením.

3. Cievna mozgová príhoda
Náhlou cievnou mozgovou príhodou sa pre účely tohto poistenia rozumie 
prvý výskyt cievnej mozgovej príhody, ktorý má za  následok nezvratné 
odumretie mozgového tkaniva v dôsledku nedostatočného prívodu krvi ale-
bo krvácania, so všetkými nižšie uvedenými následkami: 
–  nástup nových neurologických symptómov  zodpovedajúcich náhlej ciev-

nej mozgovej príhode;
–  objektívny dôkaz nového trvalého neurologického poškodenia, ktoré potvr-

dí ošetrujúci neurológ najmenej 3 (tri) mesiace po príhode; 
–  nález pomocou zobrazenia magnetickou rezonanciou, počítačovou to-

mografiou, alebo inou spoľahlivou zobrazovacou technikou, potvrdzujúci 
diagnózu čerstvej náhlej cievnej mozgovej príhody.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v týchto prípadoch: 
– transitórne ischemické ataky (TIA);
– cievne ochorenia postihujúce oko alebo zrakový nerv;
–  sekundárne krvácanie do už existujúcej mozgovej lézie;
– akékoľvek poškodenie mozgu vzniknuté následkom úrazu
–  asymptomatická (bezpríznaková) náhla cievna mozgová príhoda zistená 

zobrazovacou metódou.
4. Premostenie vencovitej tepny srdca (by-pass) 

Premostenie vencovitej tepny srdca (by-pass) pre účely  tohto poistenia 
znamená podstúpenie  operácie na otvorenom srdci za účelom odstránenia 
zúženia alebo blokády jednej alebo viacerých koronárnych tepien pomocou 
bypasových štepov. Diagnóza musí byť potvrdená angiografickým dôkazom 
významnej obštrukcie (upchatia) koronárnych tepien a výkon musí byť pova–

žovaný ošetrujúcim kardiológom za nevyhnutný. Angioplastika (PTCA) a 
akékoľvek iné intraarteriálne techniky na báze katetrizácie, alebo laserové 
procedúry nie sú kryté poistením.
5. Zlyhanie obličiek 
Zlyhaním obličiek sa pre účely tohto poistenia rozumie chronické nezvratné 
zlyhanie oboch obličiek, potvrdené nefrológom, vyžadujúce  trvalú obličkovú 
dialýzu alebo transplantáciu obličiek. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade akútneho reverzibilného zly-
hania obličiek, ktoré si vyžaduje len dočasnú obličkovú dialýzu.
6. Slepota (úplná strata zraku)
Slepotou sa pre účely tohto poistenia rozumie celková, klinicky potvrdená, 
nezvratná strata zraku oboch očí v dôsledku choroby alebo úrazu. 
Slepota musí byť potvrdená oftalmológom  a nesmie byť možné ju korigovať 
pomocou lekárskych postupov či iných pomôcok.
7. Transplantácia životne dôležitých orgánov
Transplantáciou životne dôležitého orgánu sa pre účely tohto poistenia ro-
zumie evidencia poisteného v oficiálnom zozname čakateľov na transplan-
táciu aspoň jedného nižšie uvedeného úplného ľudského orgánu, alebo 
časti orgánu v prípade pečene,  a/alebo vykonanie chirurgického zákroku, 
transplantácie poistenému, aspoň jedného nižšie uvedeného ľudského or-
gánu (alebo časti orgánu v prípade pečene):
a) srdce,
b) pľúca,
c) pečeň,
d) oblička,
e) pankreas.
Podmienkou uznania nároku na poistné plnenie je, aby transplantácia život-
ne dôležitého orgánu bola v zdravotnej dokumentácii poisteného podložená 
údajmi o predchádzajúcom nezvratnom zlyhaní funkcie vlastného orgánu  
a bola z lekárskeho hľadiska nevyhnutná.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade transplantgánu, ktorý nie je 
vo vyššie uvedenom v zozname, 
– časti životne dôležitého orgánu (s výnimkou pečene)
– tkanív alebo buniek.
8. Transplantácia kostnej drene
 Transplantáciou kostnej drene sa pre účely tohto poistenia rozumie prijatie 
transplantátu ľudskej kostnej drene za použitia krvotvorných kmeňových 
buniek,  ktorému predchádza úplná ablácia kostnej drene poisteného.
9. Infikovanie HIV pri transfúzii krvi  alebo pri výkone povolania 
 A. Infikovaním HIV (Human Imunodeficiency Virus) pri transfúzii krvi 
sa pre účely tohto poistenia rozumie prítomnosť vírusu HIV v sére poiste-
ného, za predpokladu, že sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
–  transfúzia krvi bola z lekárskeho hľadiska nevyhnutná a podaná v rámci 

liečby poisteného;
–  transfúzia krvi bola podaná na území Európskej únie, USA alebo Kana-

dy, počas platnosti tohto poistenia.
Podmienkou uznania nároku na poistné plnenie je predloženie písomného 
prehlásenia, vystaveného inštitúciou, ktorá vykonala transfúziu, o priznaní 
zodpovednosti za infikovanie poisteného a/alebo predloženie súdneho roz-
hodnutia s doložkou právoplatnosti, ktoré takúto zodpovednosť potvrdzuje.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade ak poistený trpí ochorením 
talasémia major alebo hemofíliou.
B. Infikovaním HIV pri výkone povolania sa pre účely tohto poistenia 
rozumie prítomnosť vírusu HIV v sére poisteného,  za predpokladu, že 
infekcia HIV bola spôsobená úrazom v čase platnosti poistenia, pri výkone 
bežných pracovných úloh súvisiacich s povolaním poisteného z nižšie uve-
deného zoznamu povolaní a sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 
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–  je predložený dôkaz, že pri úraze došlo ku kontaktu s tekutinami infiko-
vanými HIV; 

–  je predložený dôkaz o konverzii séra poisteného z HIV negatívneho na 
HIVpozitívne, ktoré nastalo počas stoosemdesiatich (180) dní od úrazu. 
Predložená dokumentácia musí obsahovať negatívny test na protilátky 
HIV, ktorý bol vykonaný do piatich (5) dní po úraze; 

Zoznam povolaní, ktoré sú kryté poistením, za predpokladu, že v čase úra-
zu poistený pracuje v zdravotníckom zariadení na území Európskej únie, 
USA alebo Kanady: 
– lekár,
– ošetrovateľ,
– študent lekárskej fakulty,
– zdravotná sestra,
– zdravotný laborant,
– zubný lekár, alebo
– iný zdravotnícky pracovník. 
Nárok na poistné plnenie podľa bodu A aj B nevzniká v nasledujúcich prípadoch: 
–  infikovanie HIV akýmkoľvek iným spôsobom, vrátane sexuálnej aktivity 

alebo  vnútrožilnej aplikácie drog,
–  v čase infikovania HIV je známa účinná liečba vedúca k uzdraveniu, t.j. 

liečba, ktorá zmení vírus HIV na neaktívny alebo neinfekčný.
10. Aplastická anémia
 Aplastickou anémiou sa pre účely tohto poistenia rozumie pretrvávajúce 
chronické zlyhanie kostnej drene, ktoré má za následok anémiu, neutro-
péniu a trombocytopéniu,vyžadujúce si liečbu aspoň jedným z nižšie uve-
dených spôsobov:
– transfúziou krvných derivátov,
– podávaním prípravkov stimulujúcich kostnú dreň,
– podávaním imunosupresív,
– transplantáciou kostnej drene.
Podmienkou uznania nároku na poistné plnenie je liečba poisteného  
trvajúca viac ako tri (3) po sebe idúce mesiace a diagnóza musí byť potvr-
dená  ošetrujúcim hematológom na základe biopsie kostnej drene. 
11. Choroba pľúc v konečnom štádiu
 Chorobou pľúc v konečnom štádiu sa pre účely tohto poistenia rozumie ko-
nečné štádium ochorenia pľúc spôsobujúce chronické respiračné  zlyhanie. 
Diagnóza musí byť potvrdená pneumológom a musia byť splnené všetky 
nasledujúce podmienky:
–  výsledky testu FEV1, namerané pri troch (3) rôznych meraniach počas 

troch (3) po sebe nasledujúcich mesiacoch, sú sústavne nižšie ako jeden 
(1) liter;

– nepretržitá doplnková liečba kyslíkom pre hypoxémiu;
–  analýza arteriálnych krvných plynov s parciálnym tlakom kyslíka 55 

mmHg a menej (PaO2 £ 55 mmHg).
12. Zlyhanie pečene v konečnom štádiu
 Zlyhaním pečene v konečnom štádiu sa pre účely tohto poistenia rozumie 
nezvratné a trvalé zlyhanie funkcie pečene, potvrdené  gastroenterológom, 
vyúsťujúce do varixov pažeráka, pričom musí byť splnená aspoň jedna z 
nasledujúcich podmienok:
– trvalá žltačka,
– ascites,
– hepatálna encefalopatia.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade zlyhania pečene následkom 
užívania alkoholu alebo drog.
13. Kóma
Kómou sa pre účely tohto poistenia rozumie stav bezvedomia bez reak-
cie na vonkajšie podnety alebo vnútorné potreby. Kóma musí pretrvávať 
najmenej deväťdesiatšesť (96) hodín. 
Diagnóza sa musí opierať o dôkaz všetkých nasledujúcich skutočností:
–  životné funkcie sú udržiavané len za pomoci podporných opatrení, ako je 

intubácia a mechanická ventilácia;
–  trvalé neurologické postihnutie vzniknuté následkom poškodenia mozgu 

je potvrdené CT alebo MR vyšetrením. 

Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade medikamentózne vyvolanej 
kómy  a kómy vzniknutej následkom  užívania alkoholu alebo drog.

14. Hluchota (strata sluchu)
Hluchotou sa pre účely tohto poistenia rozumie úplná a nezvratná stra-
ta sluchu (najmenej 80 decibelov vo všetkých frekvenciách) oboch uší 
vzniknutá  následkom choroby alebo úraz. Diagnóza sa musí opierať  
o audiometrické vyšetrenie vykonané a potvrdené otorinolaryngológom  
a hluchotu nesmie byť možné korigovať pomocou lekárskych postupov  
či iných pomôcok.
15. Operácia srdcovej chlopne
Operáciou srdcovej chlopne sa pre účely tohto poistenia rozumie pod-
stúpenie operácie na otvorenom srdci za účelom výmeny alebo úpravy 
vady srdcovej chlopne. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade úpravy prostredníctvom val-
vulotómie a intraarteriálnych alebo podobných techník.
16. Celková strata reči
Celkovou stratou reči sa pre účely tohto poistenia rozumie úplná a ne-
zvratná strata schopnosti rozprávať v dôsledku úrazu alebo choroby hla-
siviek. Neschopnosť rozprávať musí trvať  nepretržite po dobu šiestich (6) 
mesiacov. Diagnóza musí byť podložená lekárskymi správami z vyšetrení 
otorinolaryngológom a stratu reči nesmie byť možné korigovať pomocou 
lekárskych postupov či iných pomôcok.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade čiastočnej straty reči, straty 
reči bez fyzickej príčiny a straty reči následkom psychického ochorenia.

17. Závažné popáleniny
Závažnými popáleninami sa pre účely tohto poistenia rozumejú popáleniny 
tretieho stupňa zasahujúce celú hrúbku kože a pokrývajúce najmenej 20% 
povrchu tela poisteného. Diagnóza musí byť potvrdená odborným lekárom  
z oblasti chirurgie alebo liečby popálenín. Nárok na poistné plnenie ne-
vzniká v prípade závažných popálenín vzniknutých v dôsledku sebapo-
škodenia.
18. Skleróza multiplex (roztrúsená skleróza)
Sklerózou multiplex sa pre účely tohto poistenia rozumie stanovenie ko-
nečnej diagnózy roztrúsenej sklerózy na základe revidovaných McDonald 
kritérií, ktorá musí byť potvrdená neurológom.
Diagnóza sa musí opierať o všetky nasledujúce skutočnosti:
–  aktuálne poškodenie motorických alebo senzorických funkcií, ktoré pre-

trváva nepretržite po dobu najmenej šesť (6) mesiacov;  
–  vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI) preukáže aspoň dve (2) demye-

linizačné lézie mozgu alebo miechy charakteristické pre sklerózu multiplex;
–  je dobre zdokumentovaná história najmenej dvoch (2) exacerbácií a 

dvoch (2) remisií uvedených príznakov alebo neurologického poškode-
nia.Nárok na poistné plnenie nevzniká pri akýchkoľvek iných neurolo-
gických poškodeniach, ako napríklad SLE (systémový lupus erythema-
tosus) a HIV.

19. Ochrnutie (paralýza) – strata funkcie končatín
Ochrnutím sa pre účely tohto poistenia rozumie úplná a nezvratná strata 
schopnosti používať aspoň dve (2)  celé končatiny následkom úrazu alebo 
choroby. Ochrnutie musí pretrvávať  viac ako šesť (6)  po sebe nasledujú-
cich mesiacov a musí byť potvrdené neurológom ako trvalé, bez možnosti 
akéhokoľvek zotavenia. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká pri ochrnutí následkom sebapoškode-
nia, pri čiastočnom ochrnutí, pri dočasnom ochrnutí po prekonaní víruso-
vého ochorenia alebo ochrnutí z psychických dôvodov.

20. Parkinsonova choroba
Parkinsonovou chorobou sa pre účely tohto poistenia rozumie stanove-
nie jednoznačnej diagnózy idiopatickej Parkinsonovej choroby, potvrdenej 
neurológom, ktorá je podložená aspoň dvomi (2) z nižšie uvedených kli-
nických prejavov: 
– svalová stuhnutosť;
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– tras (tremor); 
–  bradykinéza (abnormálne spomalenie pohybu, spomalenie telesných  

a duševných reakcií). 
Diagnóza sa musí opierať o všetky nasledujúce skutočnosti: 
– existujú objektívne známky postupného zhoršovania
–  poistený je neschopný nepretržite po dobu najmenej šesť (6) mesiacov 

vykonávať (či už s pomocou alebo bez nej) najmenej tri (3)  z nasledujú-
cich šiestich (6) “bežných denných aktivít“:

1.  umývanie: schopnosť kúpať sa alebo sprchovať sa (vrátane vchádzania 
do a vychádzania z vane alebo sprchy) alebo dostatočného umytia sa 
iným spôsobom;

2.  obliekanie: schopnosť obliecť, vyzliecť, zapnúť a odopnúť všetko ošate-
nie a v prípade potreby aj akékoľvek dlahy, umelé končatiny alebo iné 
pod- porné pomôcky;

3.  presun: schopnosť presunúť sa z postele na stoličku alebo invalidný 
vozík a späť;

4.  pohyblivosť: schopnosť pohybovať sa v interiéri z jednej miestnosti do 
druhej po rovine;

5.  používanie toalety: schopnosť používať WC alebo iným spôsobom za- 
bezpečiť vyprázdňovanie stolice a moču tak, aby bola dodržaná uspo-
koji- vá úroveň osobnej hygieny;

6.   jedenie: schopnosť najesť sa, ak bolo jedlo pripravené a poskytnuté. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká pri Parkinsonovej chorobe vyvolanej   
alkoholom, drogami alebo toxickými látkami.
21. Operácia aorty
Operáciou aorty sa pre účely tohto poistenia rozumie podstúpenie ope-
rácie za účelom úpravy alebo nahradenia časti aorty otvoreným hrudným 
alebo brušným prístupom. Pre účely tejto definície aorta znamená hrudnú 
alebo brušnú aortu, avšak nie jej vetvy. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká v súvislosti s operáciami, pri ktorých sú 
použité len minimálne invazívne alebo intraarteriálne techniky.
22. Alzheimerova choroba / ťažká demencia
Alzheimerovou chorobou / ťažkou demenciou sa pre účely tohto poistenia 
rozumie stanovenie definitívnej diagnózy Alzheimerovej choroby, ktorá spĺ-
ňa všetky nasledujúce kritériá:   
–  strata intelektuálnej kapacity zahŕňajúca zhoršenie pamäti a výkonných 

funkcií (sekvenčného spracovania, organizovania, schopnosti abstraho-
vať a plánovať), čo vedie k významnému zníženiu mentálnych a sociál-
nych funkcií; 

– zmena osobnosti; 
– postupný nástup a pokračujúci pokles rozumových (kognitívnych) funkcií; 
– typické psychologické a neurologické nálezy (zistené napr. CT vyšetrením); 
– choroba si musí vyžadovať neustály dohľad nad poisteným (24 hodín denne); 
–  schopnosť poisteného nakupovať, používať telefón a spravovať finančné 

prostriedky je nepriaznivo ovplyvnená;
–  poistený je neschopný nepretržite po dobu najmenej šesť (6) mesiacov 

vykonávať (či už s pomocou alebo bez nej) najmenej tri (3)  z nasledujú-
cich šiestich (6) “bežných denných aktivít“:

1.  umývanie: schopnosť kúpať sa alebo sprchovať sa (vrátane vchádzania 
do a vychádzania z vane alebo sprchy) alebo dostatočného umytia sa 
iným spôsobom;

2.  obliekanie: schopnosť obliecť, vyzliecť, zapnúť a odopnúť všetko ošate-
nie a v prípade potreby aj akékoľvek dlahy, umelé končatiny alebo iné 
podporné pomôcky;

3.  presun: schopnosť presunúť sa z postele na stoličku alebo invalidný 
vozík a späť;

4.  pohyblivosť: schopnosť pohybovať sa v interiéri z jednej miestnosti do 
druhej po rovine;

5.  používanie toalety: schopnosť používať WC alebo iným spôsobom za- 
bezpečiť vyprázdňovanie stolice a moču tak, aby bola dodržaná uspo-
kojivá úroveň osobnej hygieny;

6. jedenie: schopnosť najesť sa, ak bolo jedlo pripravené a poskytnuté.
Diagnóza a nevyhnutnosť dohľadu musí byť potvrdená neurológom.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch:
–  pri iných formách demencie v dôsledku mozgových alebo systémových 

porúch alebo psychiatrického ochorenia. 
– pri poškodení mozgu v súvislosti s užívaním alkoholu alebo drog.

23. Fulminantná hepatitída
Fulminantnou hepatitídou sa pre účely tohto poistenia rozumie masívna 
nekróza pečene spôsobená vírusom hepatitídy prudko vyúsťujúca do pe-
čeňového zlyhania. Táto diagnóza sa musí opierať o všetky nasledujúce 
skutočnosti:
– rýchle zmenšovanie pečene;
–  nekróza postihujúca celé laloky, ponechávajúca len skolabovanú retiku-

lárnu kostru;
– rýchle zhoršenie testov pečeňových funkcií;
– prehlbujúca sa žltačka a hepatálna encefalopatia. 
24. Primárna pľúcna hypertenzia

Primárnou pľúcnou hypertenziou sa pre účely tohto poistenia rozumie tr-
valé zvýšenie tlaku v pľúcnici z nezistenej príčiny spôsobujúce príznaky 
namáhania a zlyhávania pravej strany srdca. 
Diagnóza primárnej pľúcnej hypertenzie musí byť potvrdená kardiológom 
alebo  pneumológom a musia byť splnené najmenej tri (3) z nasledujúcich 
kritérií, podporených údajmi získanými z katetrizácie srdca:
– pľúcny arteriálny tlak aspoň 30 mmHg alebo vyšší;
–  známky pravostrannej srdcovej hypertrofie (RV1 a SV5> 1,05 mV) ziste-

né pri echohardiografii (EKG);
– znížená koncentrácia kyslíka v krvi v kľudovom stave; a
– zväčšený priemer pravej komora s priemerom> 30 mm.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade pľúcnej hypertenzie súvisi-
acej s ochorením pľúc, chronickej pľúcnej hypoventilácii, tromboembolic-
kej chorobe, chorobách ľavej strany srdca, vrodených chorobách srdca   
a pľúcnej hypertenzii spôsobenej drogami alebo toxickými látkami.

25. Terminálne ochorenie
Terminálnym ochorením sa pre účely tohto poistenia rozumie stanovenie 
definitívnej diagnózy ochorenia, pri ktorom sa predpokladá, že spôsobí 
smrť poisteného v priebehu dvanásť (12) mesiacov. Diagnóza musí byť 
potvrdená príslušným odborným lekárom a lekárom určeným Poisťova-
teľom. 
Nárok na poistné plnenie nevzniká pri terminálnom ochorení a súčasnej 
HIV infekcii.
26. Nezhubný nádor mozgu
Nezhubným nádorom mozgu sa pre účely tohto poistenia rozumie život 
ohrozujúci benígny nádor na mozgu, ktorý bol chirurgicky odstránený 
alebo,  ak je inoperabilný (neoperovateľný), spôsobil trvalé neurologické 
poškodenie. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom alebo neurochirur-
gom a musí byť podporená nálezmi magnetickej rezonancie (MR), počí-
tačovej tomografie (CT), alebo iných relevantných zobrazovacích techník.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch:
– cysty,
– granulómy,
– cievne malformácie,
– hematómy,
– nádory hypofýzy alebo miechy.
27. Encefalitída
Encefalitídou sa pre účely tohto poistenia rozumie akútny zápal mozgovej 
hmoty (mozgovej hemisféry, mozgového kmeňa alebo mozočka), spôso-
bený vírusovou infekciou, vyúsťujúci do závažného, nezvratného a trvalé-
ho neurologického postihnutia. Diagnóza musí byť potvrdená neurológom 
a trvalé neurologické poškodenie musí byť zdokumentované po dobu 
najmenej troch (3) mesiacov.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade encefalitídy spôsobenej in-
fekciou HIV, bakteriálnymi alebo protozoálnymi infekciami.
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28. Poliomyelitída

Poliomyelitídou sa pre účely tohto poistenia rozumie stanovenie diagnózy 
poliomyelitídy, ktorá spĺňa nasledujúce kritériá:
– vírus poliomyelitídy je identifikovaný ako príčina;
–  je prítomné ochrnutie svalstva končatín alebo dýchacieho svalstva, ktoré 

pretrváva po dobu najmenej  troch (3) mesiacov.

29. Bakteriálna meningitída
Bakteriálnou meningitídou sa pre účely tohto poistenia rozumie bakteriál-
na infekcia vyúsťujúca do závažného zápalu obalov mozgu alebo miechy  
s následkom závažného, nezvratného a trvalého neurologického postih-
nutia. Neurologické postihnutie musí pretrvávať po dobu najmenej troch 
(3) mesiacov.
Táto diagnóza musí byť potvrdená nasledujúcim:
–  prítomnosťou bakteriálnej infekcie v mozgomiešnom moku získanom 

lumbálnou punkciou a
– neurologickým vyšetrením.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade bakteriálnej meningitídy 
pri súčasnej infekcii HIV a aseptickej, vírusovej, parazitárnej alebo nein-
fekčnej meningitídy.

30. Závažné poranenie hlavy
Závažným poranením hlavy sa pre účely tohto poistenia rozumie porane-
nie hlavy vyúsťujúce do trvalého neurologického postihnutia, ktoré musí 
byť ohodnotené najskôr po uplynutí troch (3) mesiacov od dátumu úrazu. 
Táto diagnóza musí byť potvrdená neurológom a opierať sa o jednoznač-
né výsledky vyšetrení pomocou magnetickej rezonancie (MR), počítačovej 
tomografie (CT) alebo inej spoľahlivej zobrazovacej metódy. Úraz musí byť 
spôsobený výlučne a priamo, náhodnými, vonkajšími a viditeľnými pros-
triedkami a nezávisle od akýchkoľvek iných príčin.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch:
– úrazy miechy 
– úrazy hlavy následkom sebapoškodenia.
31. Apalický syndróm
Apalickým syndrómom sa pre účely tohto poistenia rozumie celková nek-
róza mozgovej kôry bez postihnutia mozgového kmeňa. Táto diagnóza 
musí byť definitívne potvrdená neurológom a tento stav musí pretrvávať 
po dobu najmenej jedného (1) mesiaca.

32. Iné závažné ochorenie vencovitých tepien srdca
Iným závažným ochorením vencovitých tepien srdca sa pre účely tohto 
poistenia rozumie zúženie priesvitu aspoň jednej vencovitej tepny srdca 
najmenej o 75% a dvoch ďalších najmenej o 60%, potvrdené koronárnou 
arteriografiou, nezávisle od toho, či bola alebo nebola vykonaná akákoľ-
vek forma operácie vencovitých tepien srdca. Pod vencovitými tepnami 
srdca sa pre účely tohto poistenia myslí kmeň ľavej vencovitej tepny a jej 
dve hlavné vetvy (ramus interventricularis anterior a ramus circumflexus) 
a pravá vencovitá tepna.
Diagnóza musí spĺňať všetky nasledujúce kritériá:
– obmedzená fyzická aktivita;
–  záťažové EKG s depresiou ST segmentu najmenej 2 mm vo dvoch 

zvodoch,
–  porucha kinetiky najmenej dvoch segmentov srdcovej svaloviny zobra-

zená počas záťažového echokardiografického vyšetrenia.
33. Progresívna sklerodermia
Progresívnou sklerodermiou sa pre účely tohto poistenia rozumie systé-
mové spojivovo-cievne ochorenie spôsobujúce progresívnu difúznu fibró-
zu kože, ciev a vnútorných orgánov. Táto diagnóza musí byť jednoznačne 
potvrdená biopsiou a sérologickým dôkazom a poškodenie musí dosi-
ahnuť systémový rozsah postihujúci srdce, pľúca alebo obličky.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v nasledujúcich prípadoch:
– lokalizovaná sklerodermia (lineárna sklerodermia alebo morfea);
– eozinofilná fascitída; 
– CREST syndróm.

34. Systémový lupus erytematosus  s lupusovou nefritídou
Systémovým lupusom erytematosusom  s lupusovou nefritídou sa pre 
účely tohto poistenia rozumie multisystémová, multifaktoriálna, autoimún-
na porucha charakterizovaná vznikom protilátok namierených proti vlast-
nému obličkovému tkanivu. Pre účely tohto poistenia je systémový lupus 
erytematosus obmedzený na tie formy systémového lupus erytematosus, 
ktoré postihujú obličky (lupusová nefritída triedy III-V podľa WHO klasifiká-
cie, potvrdená biopsiou obličiek). Konečná diagnóza musí byť potvrdená 
reumatológom, imunológom alebo nefrológom.
WHO klasifikácia lupusovej nefritídy:
– Trieda I: lupusová glomerulonefritída s minimálnymi zmenami
– Trieda II: mesangiálna lupusová glomerulonefritída
– Trieda III: fokálno-segmentálna proliferatívna lupusová glomerulonefri-
tída
– Trieda IV: difúzna proliferatívna lupusová glomerulonefritída
– Trieda V: membranózna lupusová glomerulonefritída
35. Chronické zápalové ochorenie čriev (Inflammatory bowel disease 
- IBD / Crohnova choroba / Ulcerózna kolitída) 
Chronickým zápalovým ochorením čriev sa pre účely tohto poistenia rozu-
mie IBD (Inflammatory bowel disease), Crohnova choroba alebo Ulceróz-
na kolitída,  potvrdená gastroenterológom. Podmienkou uznania nároku 
na poistné plnenie je, že si toto ochorenie vyžaduje permanentnú  kolost-
ómiu alebo ileostómiu.
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Trvalé následky úrazu
Poistné plnenie 

vyjadrené 
ako percento 

z poistnej sumy

1 Strata zraku obidvoch očí 100%

2  Strata obidvoch dolných končatín alebo obidvoch 
rúk 100%

3  Strata sluchu obidvoch uší traumatického pôvodu 100%
4 Strata reči 100%
5 Strata jednej ruky a jednej nohy od členka nadol 100%

6 Strata jednej hornej končatiny a jednej nohy od člen-
ka nadol 100%

7 Strata jednej ruky a jednej dolnej končatiny 100%

8  Strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej 
končatiny 100%

9 Strata obidvoch nôh 100%
10 Strata obidvoch nôh od členkov 100%
11 Odstránenie spodnej čeľuste 100%

Hlava
12 Strata kostného tkaniva lebky v plnej sile:

 – plocha povrchu aspoň 6 cm2 40%
 – plocha povrchu od 3 cm2 do 6 cm2 20%
 – plocha povrchu menšia ako 3 cm2 10%

13  Čiastočné odstránenie spodnej čeľuste, celého 
zdvíhača alebo polovice čeľustnej kosti 40%

14 Úplná strata sluchu jedného ucha 30%
15 Úplná strata zraku jedného oka                                    40%
16 Dvojité videnie (diplopia) 5%

17 Trvalé slzenie následkom poškodenia slzných 
kanálikov 5%

18 Úplná strata čuchu 10%
19 Úplná strata chuti 5%
20 Úplná strata zdravého trvalého zuba 3%
21 Paréza (ochrnutie) tvárového nervu 5%

22 Sťažené dýchanie následkom vybočenia nosovej 
priehradky 5%

23 Organický psychosyndróm ťažkého stupňa (ťažká 
porucha pamäti a koncentrácie) 70%

Hrudník
24 Sťažené dýchanie následkom úrazu hrudníka:
– ľahká obštrukčná ventilačná porucha 10%
– stredne ťažká obštrukčná ventilačná porucha 20%
– ťažká obštrukčná ventilačná porucha 30%

Brucho
25 Úplná strata sleziny 10%
26 Úplná strata jednej obličky 20%
27 Úplná strata obidvoch obličiek 70%
28 Poškodenie pankreasu s poruchou trávenia 20%
29 Porucha motility čriev 5%
30 Úplná strata jedného semenníka 5%
31 Úplná strata obidvoch semenníkov 20%
32 Úpná erektilná dysfunkcia 10%

33 Inkontinencia moču 10%
Chrbtica

34 Úplná nehybnosť (ankylóza) celej chrbtice 60%
35 Úplná nehybnosť (ankylóza) krčnej chrbtice 20%
36 Úplná nehybnosť (ankylóza) driekovej chrbtice 40%

Horné končatiny
37 Strata jednej končatiny alebo jednej ruky 60%

38 Podstatná strata kostného tkaniva jednej končatiny 
(konečné a nevyliečiteľné zranenie) 50%

39  Úplné ochrnutie hornej končatiny (nevyliečiteľné 
poškodenie nervov) 65%

40 Úplné ochrnutie cirkumflexového nervu 20%
41 Úplná nehybnosť (ankylóza) ramena 40%

42  Úplná nehybnosť (ankylóza) lakťa  – v priaznivom 
postavení (15 stupňov okolo pravého uhla) 25%

43 Úplná nehybnosť (ankylóza) lakťa – v nepriaznivom 
postavení 40%

44 Úplné ochrnutie nervus medianus 45%
45 Úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe 40%
46 Úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia 30%
47 Úplné ochrnutie nervus radialis ruky 20%
48 Úplné ochrnutie nervus ulnaris 30%

49  Úplná nehybnosť (ankylóza) zápästia v priaznivom 
postavení (Priame a napäté postavenie) 20%

50
Úplná nehybnosť (ankylóza) zápästia v nepriaz-
nivom postavení (v ohnutí alebo napätom alebo 
odpočívajúcom postavení)

30%

51 Úplná strata palca 20%
52 Čiastočná strata palca (nechtový článok) 10%
53 Úplná nehybnosť (ankylóza) palca 20%
54 Úplná strata ukazováka 15%
55 Úplná strata dvoch článkov ukazováka 10%
56 Úplná strata nechtového článku ukazováka 5%
57 Úplná strata palca a ukazováka zároveň 35%
58 Úplná strata palca a iného prstu ako ukazováka 25%

59  Úplná strata iných dvoch prstov ako palca a uka-
zováka 12%

60 Úplná strata troch prstov vrátane ukazováka  
s výnimkou palca 30%

61 Úplná strata ostatných troch prstov s výnimkou pal-
ca a ukazováka 20%

62 Úplná strata štyroch prstov s výnimkou palca 40%
63 Úplná strata prostredníka 10%

64 Úplná strata iného prstu ako palca, ukazováka  
a prostredníka 7%

Dolné končatiny
65 Úplná strata stehna (horná polovica) 60%
66 Úplná strata stehna (dolná polovica) a nohy 50%

67 Úplná strata končatiny od členka nadol  
(v tibiálno–tarzálnom kĺbe) 45%

68 Čiastočná strata chodidla (prerušenie pod členkom) 40%
69 Čiastočná strata chodidla (v kĺbe medio–tarzálnom) 35%

PRÍLOHA Č. 12: 
TABUĽKA OCENENIA TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU – MOJE DIEŤA
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70 Čiastočná strata chodidla (v kĺbe tarzo–metatarzál-
nom) 30%

71 Úplné ochrnutie dolnej končatiny (nevyliečiteľné 
poškodenie nervu) 60%

72 Úplné ochrnutie vnútorných vetiev nervus ischiadicus 20%

73 Úplné ochrnutie vnútroných a vonkajších vetiev ner-
vus ischiadicus 40%

74 Úplné ochrnutie nervus peroneus 20%
75 Úplné ochrnutie nervus tibialis 40%
76 Úplná nehybnosť (ankylóza) bedrového kĺbu 40%
77 Úplná nehybnosť (ankylóza) kolena 20%
78 Úplná nehybnosť (ankylóza) členka  15%

79 Strata kostného tkaniva stehennej kosti alebo obi-
dvoch kostí predkolenia (nevyliečiteľný stav) 60%

80
Strata kostného tkaniva v jabĺčku so značným od-
delením časti a značnými ťažkosťami pri naťahova-
ní nohy

40%

81  Strata kostného tkaniva jabĺčka pri zachovaní pohybov 20%
82 Skrátenie dolnej končatiny o viac ako  5 cm 30%

83 Skrátenie dolnej končatiny najmenej o viac ako 3 cm, 
ale menej ako 5 cm, vrátane 20%

84 Skrátenie dolnej končatiny o viac ako 1 cm, ale me-
nej ako 3 cm, vrátane 10%

85 Úplná strata všetkých prstov nohy 25%
86 Úplná strata  štyroch prstov vrátane palca nohy 20%
87 Úplná strata štyroch prstov nohy 10%
88 Úplná strata palca nohy 10%
89 Úplná strata dvoch prstov nohy 5%
90 Úplná strata  iného prstu ako palca nohy 3%
Úplná nehybnosť (ankylóza) prstov (iných ako palca a ukazováka) a prstov 
na nohách (okrem palca) zakladá nárok len na 50% plnenia príslušného za 
stratu uvedených častí.

V prípade čiastočnej straty alebo čiastočného obmedzenia hybnosti sa 
príslušné percento poistného plnenia za úplnú stratu alebo úplnú nehyb-
nosť (ankylózu) pomerne zníži v závislosti od rozsahu straty alebo stupňa 
obmedzenia hybnosti.
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